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Sammanfattning 

I dagsläget består Stockholm city mestadels av kontor och handel vilket innebär att det blir folktomt kvällstid. För att 
göra innerstaden mer levande behövs en stadsdel med blandade funktioner där människor rör sig samt både bor och 
arbetar. Den grundfunktion som i dagsläget saknas i denna del av Stockholm är bostäder. Ett problem med att förse City 
med fler bostäder är dock tillgång till markyta då området redan är så pass exploaterat.  

I arbetet undersöks det om City kan göras till en funktionsblandad och mer levande stadsdel genom att förse området 
med fler bostäder. Med anledning av den begränsade tillgången till markyta i stadsdelen undersöks alternativet att 
bygga bostäder på befintliga byggnader.  

Arbetet visar ett förslag för påbyggnad av bostäder på tak i City samt undersöker förutsättningarna för detta. 
Påbyggnaden görs på en befintlig byggnad och ska genom sin utformning spegla en god boendemiljö samt samspela med 
den omgivande bebyggelsen. Förslaget omfattar ett taklandskap med bostäder i form av parhus och utevistelseytor. Att 
föra in fler bostäder genom påbyggnation av befintlig bebyggelse i City är en lämplig och generellt tillämpbar lösning 
med anledning av stadsdelens och bebyggelsens förutsättningar.  

Nyckelord: Bostäder på tak, Påbyggnad, Stockholm City, Blandade funktioner. 



Abstract

Stockholm City is currently well composed in the aspect of commercial and public service. A consequence to this is a 
desolated City during the late night. A requirement to accomplish a more living inner city is a satisfying combination of 
functions whereas people are in motion between the home, work and other social activities. The main function missing 
today in City is habitats. A problem with supplying more accommodations in City is however the limited asset of ground 
area due to exploitation.  

In this thesis research is made whether it is possible to transform City into a mixed-function and thereby urban living 
area. With reference to the limited asset of ground area aswell as the opportunity to preserve the existing qualities that 
occupy these areas, a research is conducted for the purpose of more residential buildings with the method of 
expansion of existing buildings.  

The result of this thesis is a proposition for residential buildings on roof tops in City and the requirements for such 
project are being analyzed. The additional building is added to a specific building and by its shaping reflects a good 
residential environment and a design appropriate to the surrounding built-up area.  The proposal consists of a rooftop 
landscape with eight pairs of houses. To insert accommodations throughout expansion of existing buildings generally is 
applicable in City and therefore an adequate solution to the problem considering the problems in the area. 

Key words: Expansion of existing buildings, Built-on structures, Urban living area, Mixed-functions. 



Förord

Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm omfattar 15 högskolepoäng och har utförts under nio veckor. Arbetet berör ämnet påbyggnad av bostäder på 
tak i Stockholm City. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra näringslivskontakter Patrik Glansholm på Tengbom och Harald Gamrell på Liljewall 
arkitekter för att de tagit emot oss. De har varit engagerade, hjälpsamma och inspirerande vilket vi är otroligt 
tacksamma för. Vi vill även tacka Mikael Ebsen på Vasakronan och Kajsa Boström m.fl. på Briab för att de varit
hjälpsamma och väglett oss i arbetet. Framför allt vill vi tacka vår akademiska handledare Magnus Helgesson för att han 
stöttat och trott på oss hela vägen.   



Definitioner

BBR 
Förkortning för Boverkets Byggregler. 

Brandcell 
En avskild del av en byggnad där brand kan utvecklas under brandförloppet utan att spridas till andra delar av 
byggnaden (Blixt och Svanteson u.å, 26). 

Brandklass EI60 
Byggnadsdelen behåller integritet och isolering mot brand i 60 minuter (Blixt och Svanteson u.å, 21). 

Byggnadsklass Br1 
Byggnader med stort skyddsbehov. En byggnad med tre eller flera våningar bör utformas i byggnadsklass Br1 (BFS 
2011:26). 

Ekvivalent ljudnivå 
En medelljudnivå under en bestämd tidsperiod. Vanligen är tidsperioden ett dygn för trafikbuller 

Friyta 
Yta för lek och utevistelse 

FTX-system  
Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

Funktionsblandning 
Funktionsblandning innebär en blandning av bostäder, arbetsplatser, kommersiell service, grönområden och andra 
värden där människor har en närhet till dessa funktioner och aktiviteter. Det handlar om att i en stadsdel kombinera 
bebyggelse i olika skalor, med olika verksamhet och upplåtelseformer (Boverket, 2017). 

Gröna parkeringstal 
En faktor för bestämning av parkeringstal. 

HEA-profil 
Stålbalk vars profil har formen av ett liggande H. 

Kommersiell service 
Service som t.ex omfattar butiker och restauranger. 

Komplementbyggnad 
En byggnad som tillhör ett bostadshus, exempelvis uthus eller garage.  

Lanternin 

Uppbyggnad försedd med fönster som släpper in ljus genom taket 

Offentlig service 
Service som t.ex omfattar skola, förskola och äldreomsorg. 

Plattvärmeväxlare 
Används för värmeåtervinning i ett ventilationssystem 

Rheinzink©  
Ett varumärke för titanzink (Rheinzink, u.å) 

Sedumtak 
Tak med växtlighet som takbeläggning, vanligen i form av mossa. 

TT-däck  
Bärande byggnadsdel i betong för bjälklag. 

Verksamhetsklass 1 - Industri kontor m.m. 
Utrymmen där personer som vistas förväntas ha god lokalkännedom, själva kan sätta sig i säkerhet och som kan 
förväntas vara vakna (BFS 2011:26). 

Verksamhetsklass 3A - Bostäder 
Utrymmen där personer som vistas förväntas ha god lokalkännedom, själva kan sätta sig i säkerhet men som inte kan 
förväntas vara vakna (BFS 2011:26).  

Översiktsplan (ej juridiskt bindande)  
Översiktsplan är en vägledande handling som används som underlag i beslut om användningen av den fysiska miljön i 
staden.  Den 23 mars 2018 antogs en ny översiktsplan för Stockholm. Planen redovisar de aktuella avsikterna för de olika 
delarna av Stockholm och ska därmed omprövas under varje ny mandatperiod för att stämma överens med den rådande 
politiska viljan i kommunen samt samhällets utveckling (Översiktsplan för Stockholms stad 2018, 7). I översiktsplanen 
utmärks de områden som har omvandlingspotential samt de delar av staden som har kompletterande 
utvecklingsmöjligheter. Stockholm City märks ut som ett område med goda möjligheter till kompletterande bebyggelse 
(Översiktsplan för stockholm - Stadsutvecklingskarta, 2018). 

Programhandling (ej juridiskt bindande) 
Program för City är en programhandling som konkretiserar Vision för City 2030. Programmet sätter ramarna för det 
arbete som genomförs med detaljplaner inom City. I programmet beskriver Stockholm stad att man planerar ett större 
tillskott av bostäder i City. Tillsammans med prioriteringar som att bl.a ombesörja fler arbetsplatser, en fungerande 
infrastruktur samt tillgänglig kommersiell service och ett rikt kulturliv vill man skapa ett City som lever under dygnets 
alla timmar. Möjligheter som identifierats är förändringar av dagens byggnadsbestånd men även planering av nya 
bostäder genom mer omfattande förändringar av kvarter eller av enskilda byggnader (Program för City 2017).  

Detaljplan (juridiskt bindande) 
Detaljplanen för fastigheten Spektern 13 (Pl. 7275) styr användningen av marken och vilken typ av byggrätt den belastas 
av (Stockholms stad, 2018a). Detaljplanen anger att inom hus B får endast byggnader med verksamhet som omfattas av 
affärs- och kontorsändamål eller liknande uppföras. Detaljplanen antogs den 18 september 1972. En ansökan om 
ändring av detaljplan behöver genomföras för att ändra ändamålet.   
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Det finns idag ett behov av att göra Stockholm City mer levande under den senare tiden på dygnet (Program för City 
2017, 72). En levande stadskärna är en viktig förutsättning för att skapa trygghet och säkerhet. För att göra innerstaden 
mer levande behöver stadsdelen ha blandade funktioner där människor rör sig samt både bor och arbetar.  

I dagsläget består Stockholm city mestadels av kontor och handel vilket innebär att det blir folktomt kvällstid. Den 
grundfunktion som i dagsläget saknas i denna del av Stockholm är bostäder. Enligt Stockholms stad planeras det för fler 
bostäder i City för att öka funktionsblandningen och bidra till att levandegöra City under större delen av dygnet (Program 
för City 2017, 72).  

Ett problem med att förse City med fler bostäder är dock tillgång till markyta då området redan är så pass exploaterat. En 
del av programhandlingen Program för City (2017, 40) framtagen av Stockholm stad är att verka för en högre andel
grönområden och stärka de offentliga rummen. Därför bör det inte göras anspråk på dessa ytor i staden för att skapa fler 
bostäder. Stockholms stad skriver: 

 “Alla förändringar i den bebyggda miljön i Cityområdet ska bidra 
 till ett bättre och mer högkvalitativt offentligt rum.” 
(Program för City 2017, 61) 

Ett alternativ för att föra in fler bostäder i City är att genom ombyggnation förvandla andra funktioner till 
bostäder. Detta är dock inte en långsiktig och allmän lösning då en del av Stockholms vision även innebär att 
man vill ge möjlighet åt även dessa funktioner att växa i staden. Stockholms stad skriver:  

“I City ska det finnas möjlighet för näringslivet att utvecklas och  
bidra till en ekonomiskt hållbar stad. City ska fortsätta att vara en konkurrenskraftig handelsplats 
med ett brett utbud.” 
(Program för City 2017, 7) 

Ett alternativ är därför att se över möjligheterna till att göra påbyggnader i form av bostäder på befintliga byggnader. 
Därför behövs det vidare utredas huruvida bostäder på tak är en bra lösning för att föra in fler bostäder i City.  

1.2 Målformulering 

Målet är att ta fram ett förslag för påbyggnad av bostäder på tak i Stockholm City. Påbyggnaden ska genom sin 
utformning spegla en god boendemiljö samt samspela med omgivningen och den befintliga bebyggelsen.   

Målet nås genom inhämtning av fakta och undersökning kring hur inslag av fler bostäder kan påverka Stockholm City.
Kunskap om grundläggande förutsättningarna för att bygga bostäder på tak används för att välja en befintlig byggnad
att projektera förslaget utifrån, samt ta fram ritningar för påbyggnaden.

1.3 Syfte och frågeställning 

Arbetet syftar till att undersöka om Stockholm City kan göras till en funktionsblandad och mer levande stadsdel genom 
att förse området med fler bostäder. Syftet med rapporten är tillika att ta fram de förutsättningar som påverkar 
utformningen av bostäder i City. Motivet till att bygga bostäder på befintliga byggnader är den begränsade tillgången till 
markyta i City. Att föra in fler bostäder genom påbyggnad är även ett tillvägagångssätt för att inte göra anspråk på 
befintliga kvalitéer. 

 Kan fler bostäder i Stockholm City göra området mer levande under större delen av dygnet?
 Vilka är förutsättningarna för att bygga bostäder på befintliga byggnader i City?
 Hur ska en påbyggnad på tak i City utformas för att skapa en god bostadsmiljö?
 Hur ska en påbyggnad på tak i City utformas för att passa in och bidra arkitektoniskt till omgivningen?

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att inrikta sig på projektering av påbyggnad av bostäder på tak i Stockholm City. Förslaget lokaliseras till 
en specifik byggnad i City som har de grundläggande förutsättningar som krävs för påbyggnad. Förslaget kommer att 
omfatta handlingar likt förslagshandlingar. Arbetet kommer inte att innehålla några omfattande 
konstruktionsberäkningar. Endast enklare metoder kommer att användas för att antaga att byggnaden lämpar sig för 
ändamålet och att en påbyggnad är genomförbar. Arbetet behandlar inte ämnet ur ett ekonomiskt, miljömässigt eller 
juridiskt perspektiv.  
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2. Metod

2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har genomförts för att klargöra och utreda problematiken kring Stockholm City samt få kunskap om hur 
fler bostäder kan levandegöra en stadsdel. Detta har främst hämtats från tidigare avhandlingar inom områdena. Mer 
specifika litteraturstudier har gjorts kring förutsättningarna för bostäder på tak i City. 

2.2 Granskning av plankartor och ritningar 

Olika typer av plankartor för Stockholm, det valda området och den valda byggnaden har studerats för att fastställa 

förutsättningarna. Granskning av relationsritningar för den valda byggnaden har genomförts för att utreda 

förutsättningarna för en påbyggnad. Relationsritningar som används som underlag vid framtagning av 

påbyggnadförslaget är i vissa fall svårlästa och mindre avvikelser kan förekomma. 

2.3 Konsultation 

Personlig kommunikation via mejl och samtal med sakkunniga inom konstruktion, buller, VVS och brand har ägt rum. 

Konsultationerna har gett stöd för genomförandet och verifiering av resultat.    

2.4 Fältstudie 

Fältstudie av den valda byggnaden genomfördes för att få en uppfattning om läget, miljön på taket och byggnadens 

förutsättningar. I samband med studiebesöket samlades kunskap om byggnaden in genom personlig kommunikation 

med tekniskt ansvarig för fastigheten. 

2.5 Framtagning av ritningar 

Efter genomförda litteraturstudier, ritningsgranskning och fältstudie har ritningar till förslaget tagits fram med 

programmet ArchiCAD som verktyg. Programmet SketchUp har använts för framtagning av solstudie och AutoCAD för 

ritningar av detaljer.  

2.6 Metod för val av byggnad 

Metoden som har använts för val av byggnad är en metod framtagen i tidigare examensarbete. Metoden är framtagen 

för planering för förtätning med bostäder genom påbyggnad. De fem grundförutsättningar för påbyggnad som modellen 

utgår från är utgångspunkten för valet av byggnad.   
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3. Nulägesbeskrivning

3.1 Stockholm Citys utveckling 

Flera förändringar har skett under de senaste decennierna i form av om- och nybyggnader av de kvartersstora 
fastigheterna och det offentliga rummet för att skapa ett mer levande stadsliv. City kommer ständigt att vara under 
förändring (Program för City 2017, 19-20). Stockholm stad tillsammans med fastighetsägarna har möjlighet att åtgärda 
det som blev mindre bra vid rivningen av Klara. Man försöker läka de sår som uppstod genom förändringar som ger ett 
mer levande City (Stockholms stad 2018b, Stockholm växer). 

3.2 Problematiken kring dagens City 

Stockholm City består till stor del av kontor, handel och restauranger. Kontor finns i dagsläget runt om hela Cityområdet 
(Stadsbyggnadskontoret, refererad Program för City 2017, 72). Cityområdet är en mycket levande stadsdel dagtid med 
upp till 70 000 gående på gatorna per dag (Stadsbyggnadskontoret, refererad Program för City 2017, 79). Avsaknaden av 
bostäder i området gör dock att stadsdelen blir folktom och mindre levande kvällstid. 

Några av de offentliga rummen i Stockholm City upplevs idag som otrygga bl.a. Sergels torg. Sergels torg är en av 
Stockholms mest kända platser. En plats med högt kulturhistoriskt värde som används för bl.a. manifestationer, 
evenemang och kultur. Det är en plats där många människor rör sig men där det finns problem med otrygghet. Denna 
problematik finns även i området kring Klara kyrkogård (Program för City 2017, 36-37). Vid förändring av miljön i
Stockholm City påpekas vikten av att öka tryggheten i alla delar av City. Ett av förslagen är att införa fler verksamheter
och bostäder som ger mer rörelse under de senare delarna av dygnet (Program för City 2017, 65).  

4. Teoretisk referensram
I examensarbetet baseras de teoretiska ramarna på tidigare kunskap som erhållits under högskoleingenjörsutbildningen 
Byggteknik och Design med inriktning arkitektur, vid Kungliga Tekniska Högskolan. För att komplettera arbetet med 
fördjupade kunskaper har tidigare vetskap kompletterats med ytterligare studier. De kompletterande studierna omfattas 
av inläsning kring bestämmelser gällande stadsplanering samt byggnation och bostadsutformning. De studier som 
genomförts för att utvidga kunskaperna inom området presenteras nedan.  

Förstudien till examensarbetet fick sin början i författarnas egna iakttagelser av stadsdelen Stockholm City. Stadsdelen 
uppfattades som folktom och otrygg under kvälls- och nattetid. Vid fortsatt undersökning ökade intresset för att 
fortsätta studera stadsdelen vilket utmynnade i detta examensarbete. 

Alla förändringar av den bebyggda miljön ska genomföras i enlighet med de riktlinjer som finns för den stadsdel som ska 
omvandlas. Dessa riktlinjer bestäms i handlingar som tas fram av kommunen. Med anledning av detta har de handlingar 
som kommunen tagit fram gällande Stockholm och huvudsakligen stadsdelen City studerats. Dessa handlingar som gett 
en bredare förståelse för stadsdelen och dess problematik är Översiktsplan för Stockholm, programhandling Program för 
City och det strategiska dokumentet Vision för City 2030. Handlingarna har gett en bredare kunskapsbas om stadsdelen 
och därigenom hjälpt till att utreda dess förutsättningar samt väglett vid identifiering av dess brister. 

Vid ett tidigt studium av ovan nämnda handlingar påträffades begreppet funktionsblandning vilket styrde arbetet vidare 
mot ämnet. Det uppmärksammades närmare bestämt att bostäder fanns i begränsad omfattning i City och var därmed 
den funktion som framförallt saknades avseende en funktionsblandad stadsdel. För vidare undersökning kring fördelar 
och nackdelar med en funktionsblandad stad studerades ett antal dokument inom ämnet. 

För att samla kunskaper om påbyggnation och förutsättningarna för ett sådant genomförande på en befintlig byggnad i 
City har tidigare arbeten inom området studerats. Däribland examensarbetet Planera för förtätning genom påbyggnad: 
”Karlsson på taket, saga eller verklighet?” samt Påbyggnad av bostäder på parkeringshus: Är det möjligt att bygga 
bostäder på parkeringshus? Det förstnämnda arbetet har använts för att identifiera en lämplig byggnad som innehar de 
grundläggande förutsättningarna i fråga om påbyggnation. Det sistnämnda arbetet har gett en översiktlig uppfattning 
kring vilka aspekter som bör utredas vid påbyggnad av bostäder på tak. 

För bredare kunskaper kring utformning av bostäder har fördjupning skett inom de regler som gäller för 
bostadsutformning. Gällande ämnet har Boverkets byggregler granskats och varit ett stöd i projekteringen av 
bostäderna. Dessa har gett en bredare kunskapsbas och varit vägledande i arbetet för att utforma bra bostäder.

Figur 1. Visar Citys avgränsning geografiskt.   
Kartunderlag (dpFieldMap 8.2), redigerad  

 Stockholm City är Stockholm innerstads
mest centrala område och avgränsas geografiskt av 
Tegnérgatan, Birger Jarlsgatan, Humlegårdsgatan, 
Sibyllegatan, Nybroviken, Norrström och Klara sjö 
(Vision för city 2030. 2012, 7). City tillhör stadsdelen 
Norrmalm. De södra delarna av City gick tidigare under 
benämningen Klarakvarteren. Under 1950-talet till 
1970-talet genomgick detta området en stor 
förändring. De gamla småskaliga Klarakvarteren revs 
som en följd av byggandet av tunnelbanan och gav 
istället plats till det moderna City som vi ser idag. Det 
nya City präglades av modernismen med storskaliga 
byggnader, renodlade funktioner, slutna 
bottenvåningar och breda gator för biltrafik (Program 
för City 2017, 19). I det moderna City skulle det finnas 
plats för bl.a. näringslivets huvudkontor, banker och 
departement. Avstånden mellan de kvartersstora 
fastigheterna skulle vara lika stora som byggnaderna 
var höga så att ljus och luft skulle få ta plats i staden 
(Sveriges Radio AB 2012, P3 Dokumentär).
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För efterforskning kring en funktionsblandad stad har handlingen Blandstaden – ett planeringskoncept för en hållbar 
bebyggelseutveckling av Gunilla Bellander studerats.

o Planera för förtätning genom påbyggnad: “Karlsson på taket”, saga eller verklighet? av Anna Ahnström, 2004.
o Bostadspotential i Stockholm av Stockholms stad, 2014.
o Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter av Boverket, 2016.
o Trafik- och gatumiljöplan för City av Stockholms stad, 2017.
o Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal av Stockholms stad, 2015.
o Planbeskrivning – Detaljplan för Trollhättan 30 m fl av Stockholms stad, 2015.
o Gröna lösningar ger levande städer av C/O City i samarbete med Vinnova, 2017.
o Buller – Höga ljudnivåer och buller inomhus av Socialstyrelsen, 2008.
o Trafikbuller och planering av Stockholms stad, 2000.
o Den svenska standarden SS 91 42 21:2006 av Swedish Standards Institute.

Ett urval av övriga handlingar och dokument som studerats för mer projektspecifika lösningar listas 
nedan: 



5. Genomförandet

5.1 En funktionsblandad stad 

Det som betonas vid hållbart stadsbyggande är ofta strävan efter tät och blandad bebyggelse (Boverket, 2017a). I Vision 
för City 2030 (2012, 2-8), beslutad av kommunfullmäktige 2012, presenterar Stockholm stad sju utvecklingsområden och 
mål för Stockholm City. Visionen ska fungera som ett ramverk och inspiration för framtidens City.  Ett av 
utvecklingsområdena är en vital urban miljö där nyckelorden är en balanserad funktionsblandning med arbetsplatser, 
bostäder och utåtriktad verksamhet. Stockholm stad strävar efter ett varierat utbud av funktioner. I Program för City 
(2017, 69) påpekas att man vill fokusera på att göra områden med ensidiga byggnader mer varierade i sin användning 
samt öppna upp bottenplanen för verksamhet. 

I Översiktsplanen benämns City som ett område med goda möjligheter att utvecklas stadsplanemässigt. För att 
åstadkomma ett mer tätbefolkat City och ett mer pulserande stadsliv under dygnets alla timmar benämns bl.a 
möjligheterna till förändring i befintlig bebyggelse. Stockholms stad påpekar vikten av att skapa en blandning av 
funktioner både i staden överlag samt i enskilda byggnader (Översiktsplan för Stockholms stad 2018, 133).  

Funktionsblandning innebär en blandning av bostäder, arbetsplatser, kommersiell service, grönområden och andra 
värden där människor har en närhet till dessa funktioner och aktiviteter. Det handlar om att i en stadsdel kombinera 
bebyggelse i olika skalor, med olika verksamhet och upplåtelseformer (Boverket, 2017a). I en funktionsblandad stadsdel 
där det ges möjlighet att både bo och arbeta finns människor i rörelse både under dag- och kvällstid. De offentliga 
rummen stärks och blir platser där människor vistas (Bellander 2005, 5). 

Fördelarna och nackdelarna med en funktionsblandad stad har studerats av Gunilla Bellander. Enligt Bellander (2005,
4-7) är det avsevärt enklare att åstadkomma en stadsdel med blandade funktioner genom att bygga om befintligt
byggnadsbestånd än att exploatera på nytt. Bellander menar att de befintliga byggnaderna i en stad bör utnyttjas i
större utsträckning men det kan ibland vara komplicerat att förverkliga. Problematiken ligger i att bevara befintliga
funktioner samtidigt som nya verksamheter etableras. En stor vinst med en funktionsblandad stadsdel är att den ger
ökad trygghet och säkerhet då den befolkas under alla timmar på dygnet.

5.2 Fler bostäder i City 

Vid stadsplanering är det viktigt att studera hur stadens bebyggelsestruktur faktiskt ser ut och fungerar för att fastställa 
vad den kan kompletteras med för att skapa funktionsblandning och ett mervärde (Boverket, 2017a). Idag består 
Stockholm City till stor del av kontor handel och restauranger men saknar nästintill helt bostäder. Kontor finns i 
dagsläget runt om hela Cityområdet (Stadsbyggnadskontoret, refererad Program för City 2017, 72).  

I Vision för city 2030 vill man på sikt åstadkomma en ökad andel människor i rörelse nattetid genom att nya bostäder 
tillförs stadsdelen (Vision för city 2030. 2012, 21). Införandet av fler bostäder i City kan förverkligas genom ny-, om- eller 
påbyggnation. Problematiken med nybyggnation är tillgången till markyta då området redan är så pass exploaterat. Ett 
förslag från Stockholm stad på att föra in fler bostäder är att överdäcka spårområdet i Västra City som utgår från 
Stockholm centralstation och upptar en stor yta. Här kan en ny stadsdel ta form som även inrymmer kontor och handel. 
Det finns även ett antal förslag på tillkomst av bostäder i City genom ombyggnation av ett flertal fastigheter och 
byggnader. Samtidigt som det ges förslag på ombyggnation till bostäder i City så eftersträvas det att bevara det breda 
utbud av övriga funktioner som finns idag (Program för City 2017, 11, 21). Genom att uppföra bostäder genom 
påbyggnation behöver inte anspråk göras på markyta och det utbud av funktioner som finns i gatumiljön. 
Det modernistiska City med storskaliga byggnader ger större förutsättningar för påbyggnader än stenstaden tack vare de 
stora och platta taken (Program för City 2017, 36). Detta ger området goda förutsättningar för att införa bostäder genom 
påbyggnation.  

5.3 Val av byggnad 

För påbyggnadsförslaget väljs en befintlig byggnad. Valet av byggnad har gjorts med stöd av en metod framtagen i ett tidigare 
examensarbete skrivet av Anna Ahnström (2004, 49). Det är en metod i flera steg framtagen för planering för förtätning med 
bostäder genom påbyggnad. De fem grundförutsättningarna för påbyggnad som tas upp i modellen har varit utgångspunkten 
för valet av byggnad. Stegen är följande: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 1. Identifiering av områdens behov av förtätning 

för att gynna god stadsplanering. 

Cityområdet saknar funktionsblandning och består 

främst av kontor och handel. Området är i behov av fler 

bostäder för att öka funktionsblandningen och bidra till 

att levandegöra City under större delen av dygnet. Efter 

att ha studerat andelen bostäder i City väljs Södra City, 

det modernistiska City, då det är området där det finns 

minst bostäder i dagsläget (Program för City 2017, 72). 

Steg 2. Identifiering av lämpliga byggnader med hänsyn 

till storlek och kulturhistoriskt värde. 

Byggnaders takarea har studerats med hjälp av 

kartverktyget Google maps för att identifiera byggnader 

med tillräckligt stor takyta med plats för påbyggnad av 

bostäder. Därefter har byggnadernas eventuella 

kulturhistoriska värde tagits i beaktning utifrån utlåtande 

från Stockholms stadsmuseum. Byggnader med ett högt 

kulturhistoriskt värde eller med en verksamhet som inte 

lämpar sig att kombinera med bostäder har selekterats 

bort.    

Steg 3. Identifiering av lämpliga byggnader med hänsyn 
till utformning 
Byggnader uppförda mellan 50- och 70-talen lämpar sig 
generellt för påbyggnad då byggnaderna vanligtvis är 
utformade med platta tak och en stomme som är 
överdimensionerad (Bogale och Paluchiewicz 2011, 45). 
Bebyggelsen i det modernistiska City är uppförd under 
denna tid och har ur utfomningssynpunkt 
förutsättningar för påbyggnad tack vare de stora och 
platta taken (Program för City 2017, 36). Byggnader med 
platta tak i området har identifierats med hjälp av 
kartverktyget Google maps.    

Steg 4. Kvantifiering av byggnaders lämplighet med 
hänsyn till hur boendekvaliteter kan säkerställas 
Uppskattningar har gjorts med avseende på solljus och 
buller vid valet av byggnad. Byggnader vars tak 
uppskattas skuggas en stor del av dygnet selekteras 
bort. Dessa boendekvaliteter för den valda byggnaden 
utreds vidare i ett senare skede för att kunna säkerställa 
en god boendemiljö.  

Steg 5. Bedömning av påverkan på stadsbilden 
Uppskattningar har gjorts med avseende på hur en 
påbyggnad eventuellt skulle skugga och minska 
ljusinsläpp för omgivande bebyggelse. Även hur en 
påbyggnad skulle påverka Stockholms stadssilhuett har 
tagits i beaktning. Byggnader där en påbyggnad skulle 
påverka Stockholms stadsbild avsevärt har selekterats 
bort. För den valda byggnaden utreds detta vidare i ett 
senare skede för att säkerställas. 
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5.4.2 Utformning 

Byggnaden har totalt åtta våningsplan, varav sex 
våningsplan ovan mark och två källarplan. 
Verksamheten i byggnaden består av kontor på plan 4-
8. Plan 3 utgörs av butiker och restauranger
lokaliserade i markplan där bl.a. Gudrun Sjödén, Panini
och Wokhouse är hyresgäster.

Byggnaden består av en sammanhängande 
byggnadskropp parallell med Regeringsgatan. Från 
den skjuter fyra flyglar ut mot Regeringsgatan med 
planterade gårdar emellan. Gårdarna skärmas av mot 
gatan med glaspartier med ramverk i vitmålat stål. 
Fasaderna är i gul slätputsad lättbetong. Motivet till 
putsen och glaspartierna var att skapa en fasad med 
varierat uttryck, samt att skydda gårdarna från buller. 
Något som är återkommande i fasaden är även falsad 
kopparplåt. Varje utstickande flygel har ett burspråk 
från plan 3-5 med stora fönsterpartier. Fönstren är 
utförda i tryckimpregnerad furu. 

5.4.1 Fastigheten 

Byggnaden Spektern 13B tillhör fastigheten Spektern 
13. Byggnaden ritades av Carl Nyrén Arkitektkontor AB
och uppfördes år 1973-75 av Stockholms Sparbank.
Vid denna tid hade de stora förvandlingarna och
rivningarna i City på allvar börjat kritiserats och denna
byggnad ansågs vara något nytt och särpräglat i
området. Byggnaden uppmärksammades som ett
exempel på att bygga annorlunda än vad som tidigare
gjorts men med samma kvalité. Fastigheten består av
två byggnader, dels Spektern 13B vid Regeringsgatan
och dels en kontorsbyggnad mot Hamngatan.
Byggnaderna binds samman av en glasad entréhall
med vinterträdgård (Bebyggelseregistret, 2007b).

Taket är ett platt pappbelagt motfallstak och längs 
taket ytterkant finns smala partier med falsad 
kopparplåt. På taket finns två uppbyggnader med 
hissmaskinrum. Dessa har fasad av falsad kopparplåt. 
Byggnadens stomme består av betong 
(Bebyggelseregistret, 2007a). 

Byggnaden har genomgått en del ombyggnationer 
bl.a. en tillbyggnad av plan 4-8 där gårdarna mellan 
flyglarna har minskats och fasaderna flyttats fram 
mot Regeringsgatan. Det har även utförts en utökning 
av plan 8 mot Kungsträdgården. Den totala takarean
är ca 1 700 m².

5.4.3 Läge och omgivning 

Byggnaden ligger mitt i City med närhet till allt 
Stockholms innerstad har att erbjuda. Inom en radie 
av ca 200 m ligger Gallerian och NK, Kulturhuset, 
Stadsteatern, Kungliga Operan, Kungsträdgården och 
ett flertal restauranger.  Som närmsta granne rakt 
över Regeringsgatan ligger Gallerian med 85 butiker, 
restauranger och caféer. I Galleriankvarteret pågår 
just nu ett stadsutvecklingsprojekt under namnet 
Urban Escape som väntas stå färdigt under 2018. I 
projektet ingår kontor, hotell, bostäder, restauranger 
samt ett stort taklandskap (AMF Fastigheter, u.å.). 

5.4.4 Gator 
Gatorna som omsluter fastigheten Spektern 13 är 
Regeringsgatan, Hamngatan, Västra Trädgårdsgatan 
och Kocksgränd. Spektern 13B gränsar endast till 
Regeringsgatan och Kocksgränd. Regeringsgatan är 
biltrafikerad och där passerar ca 8 200 bilar dagligen. 
Utöver bildtrafiken passerar ca 12 000 gående och ca 
1500 cyklister per vardagsdygn. Kocksgränd är 
avstängd för biltrafik (Trafik- och gatumiljöplan för city 
2017, 21-29). 

5.4.5 Kommunikationer 

Kommunikationerna runt om fastigheten är goda. 
Kungsträdgårdens tunnelbanestation med blåa linjen 
ligger med endast 150 m gångavstånd. Nära beläget är 
även Stockholm Centralstation som ligger 400 m bort 
med kommunikationer som tunnelbana och 
pendeltåg. Det finns även nära kommunikationer med 
innerstadsbussar och spårvagn.   

5.4 Spektern 13B 

Efter selektering utifrån grundförutsättningarna i metoden valdes byggnaden Spektern 13B på Regeringsgatan. Det är en 
kontorsbyggnad med adresserna Regeringsgatan 26, 28, 30 och Kocksgränd 6. 

Figur 3. visar Spektern 13B i sin 
omgivning (Vasakronan, u.å.c) 

Figur 2. Kartunderlag (Kartago, 2018) 

Figur 4. Kartunderlag 
(Kartago, 2018), redigerad 
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5.4.6 Grönområden, parker och torg 

Närmaste grönområden är Kungsträdgården och Berzelii park som båda är två av Stockholms äldre stadsparker. Berzelii 
park ligger intill Nybroviken och har gräsytor och gångstråk (Stockholms stad, 2017a). Kungsträdgården är en av 
Stockholms viktigaste mötesplatser med gräsytor, många evenemang och skridskoåkning vintertid (Stockholms stad, 
2017b). Med kollektivtrafik ca 5 min resväg bort finns det stora parkområdet på Djurgården beläget med promenadstråk. 

5.4.7 Vattenområden 

Stockholm City har ett vattennära 
läge. Den del av City där Spektern 
13B ligger gränsar till Nybroviken i 
öst och Lilla Värtan i Söder 
(Google maps, 2018). Vid 
okulärbesiktning av byggnaden 
observerades att från taket på 
fastigheten är det utsikt över 
vattnet mot Nybroviken. 

5.5 Tidiga planeringsförutsättningar 

 
 

Figur 6 och 7. Vy från Kungsträdgården. 
Markerat omåde visar var påbyggnaden 
eventuellt kommer vara visuell sett från 
Kungsträdgården. Bakom syns Trollhättan 30, 
Urban Escape (Nilsson och Ågren 2015, 38). 

5.5.1 Stadsbild, kulturmiljö och riksintressen 

Stockholm anses vara en av världens vackraste 
huvudstäder. Stadens invånare samt besökare 
uppskattar de kvaliteter som staden besitter vad gäller 
bland annat den rika grönskan och det vattennära läget 
(Översiktsplan för Stockholms stad 2018, 87). Förutom 
dessa två kvaliteter har Stockholm som huvudstad en 
variationsrik stadsmiljö. Staden innehåller 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt bebyggelse 
som är betydelsefull för stads- och landskapsbilden 
(Översiktsplan för Stockholms stad 2018, 62).  

I City finns ett flertal byggnader som klassificeras som 
värdefulla ur kultursynpunkt. Hela fastigheten Spektern 
13 är klassificerad med den högsta klassen enligt 
Stadsmuseets klassificeringssystem med tregradig skala. 
Det innebär att fastigheten består av synnerligen högt 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Stockholms stad, 
u.å.) Fastighetens kulturhistoriska värde motsvarar
bestämmelserna för byggnadsminnen enligt
kulturminneslagen. Detta tack vare bl.a. vissa
byggnadstekniska, arkitektoniska och konstnärliga
värden. Det är dock främst den andra byggnaden på
fastigheten (Spektern 13A) som har dessa
kulturhistoriska värden (Bebyggelseregistret, 2007b).
Därmed antas det kulturhistoriska värdet inte vara ett
hinder för en påbyggnad.

Stockholm City har en stadssilhuett som utgörs av en 
sammanhållen höjdskala där endast enstaka byggnader 
är högre och bryter stadsbilden. De byggnader som 
tillåts vara högre anses ha betydande funktioner i 
samhället såsom kyrktorn och offentliga byggnader.  

Stadens topografi ska avspeglas i byggnadernas höjd så 
att den går att avläsa ur silhuetten (Program för City 
2017, 56-58). 
Vid införande av ny bebyggelse ska hänsyn tas till 
proportionerna i gaturummet samt den sammanhållna 
höjdskalan mot vattenrummet. Vid utformningen av nya 
tak ska reflekterande och belysta delar samt 
enformighet av höjder och volymer undvikas (Program 
för City 2017, 27). Den påverkan som ett 
nybyggnadsförslag har på det nära stadsrummet och på 
stadsbilden sett på distans behöver därför analyseras.  

En sådan kulturhistorisk konsekvensanalys har gjorts för 
den närliggande fastigheten Trollhättan, där projektet 
Urban Escape pågår. Slutsatser har dragits kring hur de 
nya byggnaderna på Trollhättan kommer påverka 
kulturmiljön i det nära stadsrummet. Det anses vara 
problematiskt att byggnaderna, med sin höjd på upp till 
58 m, kommer att påverka den historiska miljö som 
Kungsträdgårdens småskaliga bebyggelse och 
parkrummet utgör (Nilsson och Ågren 2015, 37-39). 
Spektern 13B har idag ingen visuell påverkan sett från 
Kungsträdgården. Beroende på höjden av påbyggnaden 
blir denna eventuellt synlig på betraktelseavstånd från 
Kungsträdgården. Därför bör påbyggnadens höjd 
begränsas för att undvika att påverka gaturummets 
sammanhållna utformning eller dominera över 
omgivande bebyggelse. Detta gäller även för 
påbyggnadens påverkan på kulturmiljön sett från distans 
där höjden behöver begränsas för att inte bli märkbar i 
silhuetten.  
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Figur 5. Kartunderlag (Kartago, 2018), redigerad 



Tabell 1. Visar uppmätta värden för trafikbuller på gatorna runt 
Spektern 13 (Miljöförvaltningen, 2018) 

5.5.2 Buller och akustik 

Enligt BBR finns regler gällande bullernivåer och krav för 
bullerskydd att förhålla sig till vid projektering av 
bostäder. Reglerna innebär att byggnader som ska 
inrymma bostäder ska utformas så att en god 
boendemiljö kan uppnås beträffande ljud. 
Dimensionering av påbyggnaden ska utföras så att 
ekvivalent ljudnivå från yttre ljudkällor maximalt uppgår 
till 30 dBA i utrymmen för sömn, vila eller samvaro och 
35 dBA i utrymmen för matlagning eller personlig hygien 
(BFS 2011:6). Riktvärden som gäller för trafikbuller för 
bostäder större än 35 kvm är 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats 
(Regeringskansliet, 2017). Vid projektering av hus i 
innerstan är även ljud på låga frekvenser (dBC) viktigt att 
beakta (Nilsson 2018, Trafikbuller - Del 2). I BBR finns 
dock inte någon vägledning för planering med hänsyn till 
lågfrekvent buller (Boverket, 2017b). 

När det kommer till buller i Stockholm är trafiken det 
största problemområdet (Stockholms stads 
miljöprogram 2016-2019. 2016, 22). Miljöförvaltningen 
har utfört mätningar av ljudnivån i staden. Bullerkarta 
visar ekvivalent ljudnivå i Stockholm. Kartan visar 
genomsnittlig bullernivå från all trafik (väg, spår, flyg och 
industri) under ett dygn. Mätningarna är gjorda 2 meter 
över marken. Bullerkartan visar följande ljudnivåer på 
gatorna runt Spektern 13:  

Regeringsgatan 65-69 dBA 

Kocksgränd 55-59 dBA 

Västra Trädgårdsgatan 60-64 dBA 

Hamngatan 65-69 dBA 

Med dessa värden som utgångspunkt och efter 
konsultation med akustikern Ole Von Gertten (2018) 
konstateras att mitt på taket 30 meter upp blir 
avskärmningen från omgivande gatutrafik god. 
Skärmningseffekten minskar sedan med minskat 
avstånd från takkanten. Ole antar att det buller som blir 
tydligt märkbart på taken är sk. “bullerregn” som 
kommer från all samlad trafik i och kring staden. 
Bullerregn bildas genom att avlägset ljud kan böja sig 
nedåt. Bullerregn styrs till stor del av vindförhållanden 
men kan i detta fall uppskattas till ca 50 dBA. 

En bullerutredning har utförts för ett bostadshus i 
produktionsskedet inom fastigheten Trollhättan 30 
mittemot Spektern 13B på andra sidan Regeringsgatan. 
Beräkningarna utgår från ett förväntat trafikflöde år 
2030. Bostadshuset har en takterrass som är belägen ca 
40 m upp från marknivå. Där har en ekvivalent ljudnivå 
på 55 dBA uppmätts (Planbeskrivning - Detaljplan för 
Trollhättan 30 m fl 2015, 38). 

Utifrån bullerutredning för Trollhättan 30 och Oles 
uttalande uppskattas ljudnivån på taket på Spektern 13B 
uppgå till omkring 50-55 dBA. Därmed antas de 
ekvivalenta ljudnivåerna ligga omkring riktvärdena. Dock 
är en målsättning att i Stockholm stad minska 
trafikbullret (Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. 
2016, 22). Hamngatan och Regeringsgatan, är två högt 
trafikerade gator som bidrar till trafikbuller. För 
Hamngatan finns tankar om att minska biltrafiken. För 
Regeringsgatan finns ett förslag om en ändring från tre 
till två körfält (Trafik- och gatumiljöplan för city 2017, 
104).  

De befintliga glaspartierna på underliggande byggnad 
som skärmar av och skyddar gårdarna mellan flyglarna 
från buller antas även reducera trafikbullret på taket. 
Bullernivåerna kan även reduceras i boendemiljön 
genom utformning och gestaltning av byggnaden. De 
kan även reduceras genom valet av material och 
utformning på fasad och tak. (Boverket, 2015a) 

5.5.3 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten i Stockholm är generellt bra. Utsläppen 
har minskat i takt med minskad biltrafik (Program för 
City 2017, 86). På medlemskapsländerna i EU ställs 
juridiskt bindande krav på halterna för luftföroreningar i 
form av miljökvalitetsnormer (Naturvårdsverket, 2017). 
De luftföroreningar som har de högsta nivåerna relativt 
normerna är partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO₂. 
Normvärdet för NO₂ och PM10 är 40 µg/m³. Stockholm 
City klarar normvärdena för PM10. Vid ett fåtal av 
Stockholms vägar överskrids dock normvärdet för NO₂. 
Hamngatan är en av dessa vägar där årsmedelhalten av 
NO₂ år 2015 överskred 40 µg/m³ (SLB-Analys, 2018).  

En målsättning för Stockholms stad är att halterna av 
föroreningar ska minska ytterligare och luftkvaliteten 
förbättras. Ur hälsosynpunkt har riksdagen beslutat om 
ett nytt mål för kvaliteten på luften, miljökvalitetsmålet 
“Frisk luft” (Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. 
2016, 21). Det nya miljökvalitetsmålet innebär att de 
accepterade utsläppen för PM10 sätts till 15 µg/m³ och 
för NO₂ till 20 µg/m³ (SLB-Analys, 2018). 

Halterna av luftföroreningar avtar med höjden och 
därför antas halten luftföroreningar vara lägre i nivå 
med påbyggnaderna än i marknivå. En 
luftkvalitetsutredning har utförts för ett bostadshus i 
produktionsskedet inom fastigheten Trollhättan 30 
mittemot Spektern 13B på andra sidan Regeringsgatan. 
Där beräknas halterna för luftförorening på en höjd av 
ca 40 m klara miljökvalitetsnormerna (Planbeskrivning - 
Detaljplan för Trollhättan 30 m fl 2015, 39). Därmed 
antas miljökvalitetsnormerna även uppfyllas för 
takmiljön på Spektern 13B. Bostäderna och dess 
omgivning kan utformas för att förbättra luftkvaliteten. 
Exempel på en åtgärd är att tillföra gröna tak som bidrar 
till rening av luftföroreningar (C/O City 2017, 30). 

5.5.4 Dagsljus och solljus 
I BBR finns krav på att rum där människor vistas mer än 
tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång 
till direkt dagsljus är möjlig. Där anges också krav på 
tillgång till direkt solljus, d.v.s solljus som lyser in i rum

utan att ha reflekterats (BFS 2011:6). 

En solstudie har utförts med hjälp av SketchUp för att se 
hur omgivande bebyggelse skuggar byggnadens tak. 
Omgivande byggnaders volym har hämtats från 
kartverktyget Google Maps och gällande detaljplaner. 
Solstudien visar skuggning vid olika tidpunkter vid 
höstdagjämning. Solstudien visar att bostäderna 
skuggas av omgivande bebyggelse främst under 
eftermiddag och kväll. Solstudien används som 
utgångspunkt vid utformning av påbyggnaden med 
hänsyn till kraven på tillgång till dags- och solljus för 
bostäderna.  

5.5.5 Kommersiell och offentlig service 

Då den valda byggnaden ligger i centrala Stockholm är 
tillgången till kommersiell service god. Närmaste stora 
livsmedelsbutik ligger på ett avstånd av 500 m. Den 
offentliga servicen är bristfällig i området med anledning 
av den begränsade andelen bostäder. Det är ca 700 m 
till närmaste förskola och 1,5 km till närmaste skola. Fler 
bostäder i City skulle öka behovet av förskolor, skolor 
och lekplatser (Program för City 2017, 72). I takt med att 
City kompletteras med fler bostäder behöver dessa 
funktioner förstärkas i området, vilket är en del av 
Stockholms översiktsplan. Enligt Översiktsplanen 
beräknas behovet vara tre nya skolor i området till år 
2040 (Översiktsplan för Stockholms stad 2018, 132).  

Figur 8. Sol- och skuggstudie som visar omgivande 
bebyggelse påverkan på byggnaden 22 september 
kl 8.00 

Figur 9. Sol- och skuggstudie som visar omgivande 
bebyggelse påverkan på byggnaden 22 september 
kl 12.00 

Figur 10. Sol- och skuggstudie som visar omgivande 
bebyggelse påverkan på byggnaden 22 september 
kl 16.00 
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5.6 Byggnadstekniska förutsättningar 

5.6.1 Arkitektonisk omgivning 

Enligt Program för City ska all tillkommande bebyggelse i Stockholm City bidra arkitektoniskt i förhållande till 
omgivningen och staden. Vid uppförande av nya byggnader ska medvetna val av material och färgsättningar göras som 
bidrar till att samverka med omgivande bebyggelse (Program för City 2017, 27). Nya bostäder som tillkommer i 
stadsdelen ska utformas så att de är synliga från gatunivå (Vision för City 2030. 2012, 21). Den södra delen av City består 
främst av modernistisk bebyggelse med stora byggnader. Omgivande byggnader runt Spektern 13B består till stor del av 
byggnader uppförda runt 1970-talet, men också äldre bebyggelse mot Kungsträdgården samt ny bebyggelse i 
Galleriankvarteret (Program för City 2017, 19-20).  

Byggnaden Spektern 13A har en indragen bottenvåning mot Hamngatan som skapar ett gångstråk med tak. Inga pelare 
fick finnas  mellan gång- och vägbanan och därför har byggnaden en speciell konstruktion som gav byggnaden sin 
karaktär ur arkitektonisk synpunkt. Istället för att pelare håller upp de uthängande våningsplanen hålls de upp av 
stålbockar förankrade på taket. Fasaden är utförd i grönlackerade fasadelement i aluminium, stål och glas 
(Bebyggelseregistret, 2007a). I Kv. Spektern ingår också Spektern 8 och 9. Där finns exempelvis Tändstickspalatset som 
byggdes på 1930-talet (Bebyggelseregistret, 1975a) samt Wachtmeisterska huset som byggdes på 1770-talet 
(Bebyggelseregistret, 1975b). 

På andra sidan Kocksgränd ligger fastigheten Jakob Större 18 med en byggnad uppförd på 1970-talet. Byggnaden har en 
modernare påbyggnad utförd år 2009 (Vasakronan, u.å.a). Den underliggande byggnaden har en fasad av mörk 
aluminium. Påbyggnaden består av tre våningsplan utförd i stål och glas (Norrmalms stadsdelsförvaltning 2006, 3). 

På andra sidan Regeringsgatan ligger kv. Trollhättan. Här pågår just nu ett stadsutvecklingsprojekt under namnet Urban 
Escape som väntas stå färdigt under 2018. I projektet ingår 5 byggnader och på taket 14 våningar upp blir det ett 2500 
kvm stort taklandskap med både utomhus- och inomhusyta (AMF Fastigheter, u.å.). Byggnadernas fasader är utformade i 
stål med mycket glaspartier och gröna takytor. 

I gestaltningen av påbyggnaderna har beaktning tagits till de arkitektoniska uttrycken för den omgivande bebyggelsen. 

5.6.2 Gröna ytor och friyta 

Vid bostäder ställs krav enligt plan- och bygglagen på att tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse ska finnas. Hänsyn 
ska även tas till behovet av parker, grönområden och motion. Det är kommunen som har huvudansvaret för att detta tas 
i beaktning vid planläggning (Boverket, 2015b). 
När staden förtätas tillkommer fler byggnader och människor medan andelen gröna ytor är konstant eller avtar 
(Boverket 2016, 19). Eftersom att området är så pass exploaterat bör en viss mängd friyta och grönstruktur tillföras 
taklandskapet för att skapa en bra bostadsmiljö. Några fördelar som erhålls med grönt tak är god dagvattenhantering, 
dämpning av buller, rening av luftföroreningar samt sociala vackra ytor (℅ City 2017, 30). 

5.6.3 Tillträde och förbindelse 

Relationsritning av entréplanet i den underliggande byggnaden visar var entréer är lokaliserade. Två entréer finns i 
markplan från Regeringsgatan. Via dessa entréer nås trapphus och hissar. Entréhallarna är försedda med två respektive 
tre hissar som går upp till plan 8. Trapphus går upp till takplan där hissmaskinrum är beläget. Entréerna nyttjas i 
dagsläget av de anställda på kontoren i byggnaden. Kontoren nås via separata ingångar från trapphuset på respektive 
våningsplan och ger därför förutsättningar för de boende att nyttja de förbindelser som finns i dagsläget under villkoret 
att hiss höjs upp till taket. Entréhallarna är i dagsläget inte avsedda för bostäder. För att entréhallarna ska kunna nyttjas 
av de boende måste de därför anpassas. För inpassering i byggnaden under kontorstid krävs bricka och övriga tider krävs 
även kod (Vasakronan, u.å.b). För att skapa ett säkert och tryggt tillträde, där obehöriga inte ges åtkomst till taket, 
behöver inpasseringen till kontoren och bostäderna separeras. 

5.6.4 Brand 

För att uppfylla gällande brandkrav efterföljs Boverkets byggregler. Projektet omfattar tillbyggnation i verksamhetsklass 
3A ovanpå en befintlig Br1-byggnad. Den underliggande byggnaden har verksamhetsklass 2 på entréplan, 
verksamhetsklass 1 på plan 4-8 och en byggnadsklass Br1 (BFS 2011:6).  
Efter konsultation med Kajsa Boström, brandskyddsprojektör på Briab (2018), konstateras att när tillbyggnation sker på 
en befintlig byggnad så ingår tillbyggnaden i samma byggnad, befintlig som tillkommande. Detta innebär att 
påbyggnaden ska dimensioneras efter den befintliga byggnaden i detta fall. Därmed ska påbyggnaden dimensioneras 
efter byggnadsklass Br1. Boström menar även att tabellen för skydd mot brandspridning mellan komplementbyggnader 
inte kan tillämpas utan att dimensioneringen ska göras med hänsyn till spridning av brand inom byggnad. 

Figur 11. Visar taklandskapet på Urban Escape. (AMF Fastigheter, u.å.) Figur 12. Visar Spektern 13A. (Vasakronan, u.å.c) 
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Vid en utrymningssituation dimensioneras utrymningsvägarna så att de har en fri bredd för passage på 1,2 m ner genom 
den befintliga byggnaden eftersom personantalet förväntas överstiga 150 personer. Detta uppfylls i befintligt utförande 
(Boström, 2018). Lokalerna i verksamhetsklass 2 i entréplan är inte anslutna till samma utrymningsväg som övrig 
verksamhet och kommer därför inte att öka personantalet i utrymningsvägen. 

Den underliggande byggnaden har två trapphus upp till plan 8. Dessa förlängs till taket och används som 
utrymningsväg av de boende. För dessa gäller ett maxavstånd från bostäderna på 45 m och en fri bredd för passering 
genom dörren till utrymningsvägen på minst 0,8 meter. Väg ut i det fria från trapphuset på entréplan ska vara minst 
0,9 m i fri bredd (BFS 2011:6). 

Vid ett brandförlopp och rökutveckling där de boende på taket inte kan använda sig av trapphusen finns det möjlighet 
för räddningstjänst att utrymma de boende från taket med stegbil. För att utrymning med hjälp av räddningstjänst via 
fönster ska kunna tillämpas bör höjden från underkant på fönstret vara lägre än 23 m över marknivån (BFS 2011:6). 
Storstockholms brandförsvar är utrustat med stegbil med en räckvidd på ca 31 meter (Stockholms brandförsvar, 2017). 
Regeringsgatan uppfyller kraven på uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon.  

För skydd mot brandspridning inom byggnaden ska varje lägenhet och komplementbyggnader utföras som en egen 
brandcell. Dessa ska vara brandtekniskt avskilda från varandra i lägst klass EI60 (Blixt och Svanteson u.å, 23). 
Påbyggnaderna behöver även vara brandtekniskt avskilda från underliggande byggnad för skydd mot brandspridning. 
Dimensionering av detta innebär att bjälklaget ska ha den brandtekniska klassen EI60. (Blixt och Svanteson u.å, 23, 40). 

5.6.5 Bostadsfunktioner 

I BBR (BFS 2016:6) finns regler om vilka funktioner som ska finnas på en lägsta nivå för en fungerande bostad. Bostäder 
ska utformas med utrymmen för personhygien, samvaro, sömn, vila, matlagning, måltider och förvaring. Om tvättstuga 
saknas ska ett utrymme för att tvätta finnas i bostaden. Allmänt råd är även att det i anslutning till bostaden finns en 
balkong eller uteplats. Det ska finnas fönster mot det fria i avskiljbar del av rum. Utformningen ska också vara sådan att 
rummet kan avskiljas med väggar med bibehållen funktion.  

5.6.6 Bostadskomplement och parkering 

Inom ett avstånd av 25 m från bostäderna ska tvättstuga, lägenhetsförråd samt förvaring för barnvagnar, cyklar, 
utomhusrullstolar, rollatorer eller dylikt förläggas. Det ska även finnas plats för postboxar. Alternativet är att förse 
bostäderna med ett utrymme för att tvätta och torka maskinellt. I nära anslutning till bostäderna ska utrymmen för 
hantering av avfall finnas. För ett flerbostadshus gäller att avståndet mellan byggnadens entré och utrymme för 
avfallshantering inte bör vara längre än 50 m (BFS 2011:6). I underliggande byggnad finns utrymme för avfallshantering 
på plan -1 (Vasakronan, u.å.b). 

Bestämning av behovet av antal parkeringsplatser per lägenhet tas fram med hjälp av riktlinjer för parkeringstal från 
Stockholms stad. Beroende på om gröna parkeringstal används hamnar intervallet på 0,31-0,36 parkeringsplatser per 
lägenhet (Gröna parkeringstal, 2015) Möjlighet till bostadsparkering finns i den befintliga byggnadens parkeringsgarage 
på plan -1. Det finns även flera andra allmänna parkeringsgarage i området t.ex. parkeringsgaraget i Gallerian under 
Regeringsgatan (Vasakronan, u.å.b). 

5.6.7 Tillgänglighet och säkerhet 

Bostäderna ska uppfylla de krav på tillgänglighet och användbarhet som ställs enligt BBR. Kraven på tillgänglighet 
omfattas av krav på tomten, utformningen och tekniska egenskaper. Grundkraven innebär att bostäderna ska utformas 
på ett lämpligt och tillgängligt sätt för att kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Kraven på tillgänglighet gäller entréplanet i bostäderna (Boverket, 2017c). 
Som underlag för utformning av tillgängliga bostäder används Svensk standard (SS 91 42 21:2006). 

För bostadshus med fler än fyra plan krävs att en hiss tillåter transport med sjukbår med ett minsta mått på 1,1 x 2,1 m 
(Boverket, 2017c). Entrédörrar, entréytor och hiss i den underliggande byggnaden uppfyller kraven för tillgänglighet. En 
nivåskillnad förekommer i det ena trapphuset och är därför försett med en ramp som uppfyller tillgänglighetskraven. 

Detta ger goda förutsättningar för att de boende ska kunna nyttja trapphusen för tillträde till bostäderna. På taket 
behöver risken för olycksfall begränsas, exempelvis med räcken som bör vara minst 1,1 m höga (BFS 2011:6).

5.6.8 Konstruktionstekniska lösningar 

En påbyggnad på den befintliga kontorsbyggnaden ökar belastningen på konstruktionen. För att utföra en påbyggnad 
behöver det säkerställas att den befintliga konstruktionen är dimensionerad för att klara lasten. Påbyggnaderna utförs i 
lätt träkonstruktion med bärande ytterväggar och lägenhetsskiljande för att tillföra så lite last som möjligt på den 
underliggande byggnaden. Den underliggande byggnadens stomme består av betongpelare dimension 800 x 460 mm 
placerade längs flyglarnas ytterväggar med ett c/c-avstånd på ca 10 m. På pelarna vilar ett bjälklag av TT-däck i betong
med tjockleken 360 mm inkl. pågjutning. Den största tillkommande lasten är påbyggnadernas egentyngd. Efter 
konsultation med Peter Eklund , forskningsingenjör vid KTH (2018), antas den underliggande byggnadens pelare klara 
lasten av en påbyggnad i lätt konstruktion. Om en förstärkning av byggnadens betongpelare krävs kan stål användas för 
att öka bärförmågan. Befintligt takbjälklag av TT-däck antas inte klara en påbyggnad av bostäderna. Stålbalkar av HEA-
profil används därför under påbyggnaderna för att stärka upp och föra ner lasterna i de befintliga pelarna. Befintligt 
takbjälklag antas klara påbyggnad av komplementbyggnader, friytor samt grönytor. Den takyta som utgörs av senare 
tillbyggnader antas inte klara en påbyggnad utan förstärkning av pelare.  

5.6.9 Installationer 

Ventilation 
Den underliggande byggnaden ventileras med ett FTX-system med plattvärmeväxlare (Ebsen, 2018). Drifttider för 
ventilationen är hyresgästanpassade och generell drifttid är under kontorstid (Vasakronan. u.å.b). Därför bör 
ventilationen för bostäderna ombesörjas av ett eget system. Alternativen är ett centralt system för alla lägenheterna 
eller ett ventilationssystem för varje parhus. 

Kanalerna i den underliggande byggnaden går i dagsläget upp på byggnadens tak, det handlar om frånluft från köken i 
restaurangerna på entréplan samt avluft.   

Tappvatten och avlopp 
Det finns två schakt för vatten- och avloppsledningar i underliggande byggnad. Dessa är är genomgående upp till plan 8 
och är belägna i närhet till trapphusen. Dessa antas kunna förlängas upp till taket och därmed ombesörja bostäderna. Då 
påbyggnadernas stomme utförs i träkonstruktion och avloppsledningarnas största dimension vanligtvis är 110 mm 
orsakar sällan rördragningarna några större problem (Svenskt Trä, 2015a). 

Värme 
Underliggande byggnad har fjärrvärme och fjärrkyla för uppvärmning och kylning (Vasakronan, u.å.b.). Fjärrvärme 
används därför även för uppvärmning av bostäderna. Efter konsultation med energi och VVS-konsult Hans Zetterholm 
(2018) konstateras att  bostäderna lämpligtvis kan värmas genom vattenburna radiatorer eller golvvärme. Fördelen med 
golvvärme är att det tar mindre plats än radiatorer men nackdelen är att de utgör en större risk för vattenläckor. 

Dagvattenhantering 
I dagsläget är taket på den underliggande fastigheten försett med brunnar som leder bort dagvatten. Dessa brunnar kan 
fortsatt nyttjas för dagvattenhantering och därmed bör dagvatten från påbyggnaderna ledas vidare till dessa. Detta kan 
göras via hängrännor, stuprör och en lutning av takytan. Ett alternativ är att kombinera detta med ett grönt tak för att ta 
upp en del av dagvattnet. Det gröna taket ska ha en minsta lutning på 1:50 för god avrinning av det vatten som inte kan 
tas upp (Scandinavian Green Roof Institute 2017, 15). För god avrinning från balkonger och uteplatser är 
rekommenderad lutning 1:100 (Svenskt Trä. 2015b). 

El 
El kan kopplas till det befintliga nätet (Ebsen, 2018). Elcentral finns på plan 8 och förlängs upp till taket där elcentral är 
lokaliserad i anslutning till trapphuset.  
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6. Resultat

För att City ska bli mer levande under större delen av dygnet krävs det en bredare funktionsblandning i stadsdelen. Den 
funktion som saknas i stadsdelen i dagsläget är bostäder. Ett större inslag av bostäder resulterar i fler människor i rörelse 
under kvällstid samt ett större utbud av kvällsöppna restauranger och andra funktioner. Det bidrar i sin tur till att stärka 
de offentliga rummen och öka tryggheten i stadsdelen. Att föra in fler bostäder genom påbyggnation av befintlig 
bebyggelse är en lämplig lösning med anledning av stadsdelens förutsättningar.  

Att fler bostäder förs in i City förutsätter ett bredare utbud av offentlig service. Bristerna i den offentliga servicen utgörs 
främst av skolor och förskolor. I takt med att fler bostäder tillkommer behöver dessa funktioner tillföras i stadsdelen. En 
viktig förutsättning är att de faktorer som påverkar huruvida en god bostadsmiljö kan skapas uppfylls. De faktorer som 
främst är kritiska för City är nivåerna för trafikbuller och luftkvalité.  

Att genomföra påbyggnation på en befintlig kontorsbyggnad i södra City är generellt tillämpbart med anledning av den 
stora andelen modernistiska bebyggelse i området då dessa byggnader vanligtvis har en överdimensionerad stomme och 
platta tak.  

6.1 Förslagets omfattning 

6.1.1 Parhus 
Förslaget omfattar fyra likadana parhus i två våningar. Parhusen är utformade efter den underliggande byggnadens form 

och är placerade på de fyra flyglarna av den underliggande byggnaden. Husen ligger på ett avstånd av 10 m från 

varandra där mellanliggande yta utgörs av gemensam utevistelseyta. Varje lägenhet har tillgång till tre privata 

utevistelseytor, i form av en uteplats, en balkong och en takterrass. Uteplatser och balkonger är förlagda så att en 

naturlig avskärmning från de andra bostäderna skapas. På lägenheternas tak finns en lanternin som nås via trappa från 

plan 2 och leder till takterrasserna. Med hjälp av solstudien har bostädernas utformning och planlösning kunnat 

anpassas för att ge bostäderna så mycket dags- och solljus som möjligt. Även balkonger och uteplatser har placerats med 

möjlighet till direkt solljus under dygnets ljusaste timmar. Parhusen har tillgång till två separata trapphus med hissar. 

Intill dessa är förråd förlagt. 

Figur 13. TYPPLAN 1 - ENTRÉPLAN Figur 14. TYPPLAN 2 - PLAN 2
TYPPLAN 3 - TAKTERASS Figur 15. TYPPLAN 3 - TAKTERRASS 10 



6.1.2 Typlägenheter 

Varje parhus består av två lägenheter, en med fyra rok på 104 m² och en med 5 rok på 137 m². Alla lägenheter uppfyller

kraven på tillgänglighet, utformning, utrustning och inredning. Lägenheterna nås genom separata entrédörrar utifrån 

och har varsin entréyta som skärmas av med en skärmvägg. Här finns även plats för eldriven utomhusrullstol.  

Typlägenhet 1 - 4 rok 104 m2 

Lägenheten är utformad med öppen planlösning och genomgående ljusinsläpp. Från entrén nås badrum med badkar, 

tvättmaskin och torktumlare. Från hallen nås vardagsrum och därefter köket med matplats. På plan 1 finns möjlighet att 

skapa ett avskilt rum för sovrum. Från köket leder stora glaspartier med skjutdörr ut till uteplatsen. Uteplatsen är 

försedd med en pergola med markis som kan användas vid behov. Trappan är husets hjärta och binder samman plan 2 

med kök och vardagsrum. Via trappan nås plan två där tre sovrum och ett badrum med dusch är förlagt. Ett större 

sovrum med plats för parsäng och två mindre med plats för enkelsäng. Från trapphallen på plan 2 nås balkongen. Trappa 

på plan 2 leder upp till lanterninen på taket och takterrassen. Lägenhetens förvaring är förlagd i hall och sovrum samt ett 

förråd under trappan.   

Plan 1 Area (m2) Plan 2 Area (m2) 

Total area 54,6 Total area 47,8 

Hall/entré 5,9 Sovrum 1 7,7 

WC 5,0 Sovrum 2 8,7 

Vardagsrum 22,2 Sovrum 3 16,1 

Kök och matplats 16,1 Hall 11 

WC 2,6 

Figur 16. TYPLÄGENHET 1 - PLAN 1

Figur 18. TYPLÄGENHET 1 - PLAN 3

Övriga ytor omfattas av innerväggar, schakt, trappa, förråd, 

klädkammare och kommunikationsytor.  Figur 17. TYPLÄGENHET 1 - PLAN 2
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Typlägenhet 2 - 5 rok 137 m2

Lägenheten är utformad med öppen planlösning och genomgående ljusinsläpp. Från entrén nås ett badrum utrustat med 

dusch, tvättmaskin och torktumlare. Från hallen nås vardagsrum, kök och utgång till uteplatsen. Uteplatsen är försedd 

med en pergola med markis som kan användas vid behov. Från vardagsrummet nås ett sovrum med plats för enkelsäng. 

Trappan är husets hjärta och binder samman plan 2 med kök och vardagsrum. Via trappan nås plan två där tre sovrum 

och ett badrum med badkar är förlagt. Ett större sovrum med plats för parsäng och två mindre med plats för enkelsäng. 

Från det större sovrummet nås balkongen. Trappa på plan 2 leder upp till lanterninen på taket och takterrassen. 

Lägenhetens förvaring är förlagd i hall, sovrum och klädkammare samt ett förråd under trappan.   

Plan 1 Area (m2 ) Plan 2 Area (m2 )

Total area 66,1 Total area 69,8 

Hall/entré 4,0 Sovrum 2 9,1 

Kök och matplats 17,8 Sovrum 3 12,1 

Vardagsrum 21,9 Sovrum 4 14,1 

Sovrum 1 10,7 WC 4,7 

WC 5,5 Allrum 15,3 

Figur 19. TYPLÄGENHET 2 - PLAN 1 Figur 20. TYPLÄGENHET 2 - PLAN 2 Figur 21. TYPLÄGENHET 2 - PLAN 3

Övriga area omfattas av innerväggar, schakt, trappa, förråd, 

klädkammare och kommunikationsytor.  
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6.1.3 Gemensamma utevistelseytor 

Ytorna mellan parhusen, komplementbygganderna och trapphusen utgörs av kommunikationsytor och friytor. Friytorna 
är gemensamma för bostäderna och förslaget för dessa utgörs av park, odling, lekplats, utegym samt utomhusspa med 
bastu och bad. Övriga ytor på taket utgörs av grönytor i form av rabatter och sedumtak. Där de gemensamma och 
privata utemiljöerna behöver skärmas av från varandra görs det med hjälp av växtlighet, spaljeer och pergola. Mellan 
förråden finns utrymme för cykelparkering.  

6.1.4 Bostadskomplement 

Förråd för cyklar, barnvagnar samt lägenhetsförråd, med plats för säsongsutrustning och liknande, är beläget i en separat 
byggnad i anslutning till entrébygganden på taket. Bostadsförråden är anpassade efter lägenheternas storlek och antal 
boende. Postboxar placeras i de två entréhallarna i underliggande byggnad. För avfall och källsortering nyttjas de 
miljörum som finns på plan -1 i underliggande byggnad. Där finns källsortering av hushållsavfall, papper, plast, metall, 
glas, ljuskällor, batterier och matavfall (Vasakronan. u.å.b). Parkering för de boende löses genom bilpoolsförmån samt 
kompletterande parkeringsplatser i den befintliga byggnadens parkeringsgarage på plan -1. Behovet av antal 
parkeringsplatser per lägenhet blir därmed 0,31 (Gröna parkeringstal, 2015). 

6.1.5 Entré 

Bostäderna nås via de två trapphus tillhörande den befintliga byggnaden genom att ett hisschakt i varje trapphus 
förlängs upp till taket. Det hisschakt som förlängs är för hiss som tillåter transport med sjukbår. På taket byggs en ny 
trapp- och hisshall som en självständig entrébyggnad. Hissen byts ut till en maskinrumsfri hiss för att inte behöva öka 
höjden på denna byggnad mer än nödvändigt. Hissmaskinrum för de övriga tre hissarna lämnas oförändrade men 
separeras från entréhallen med dörrar för åtkomst till rummen. 

Entréhall i befintlig byggnad, trapphus och hissar kommer därmed vara gemensamt för bostäderna och 
kontorsverksamheten. De boende kommer inte att påverka verksamheten i lokalerna då dessa är skilda från trapphuset. 
För att förhindra att obehöriga kommer upp till bostäderna är entrédörrarna från trapphuset ut till takplan försedda med 
eget inpasseringssystem som endast är tillgängligt för de boende. 

Entréhallarna i den befintliga byggnaden kan upplevas otrygga med anledning av de smala korridorerna och den skymda 
sikten från trapphus till entrédörr. Dessa utrymmen är därför försedda med ordentlig belysning som lyser upp entré och 
entréhall kvällstid. Väggytorna förses med ett reflekterande material som gör att rörelse i entréhallen kan uppfattas även 
där sikten är skymd och därmed bidra känslan av trygghet.  

6.2 Gestaltningsbeskrivning 

I gestaltning av påbyggnaderna har beaktning tagits till den omgivande bebyggelsen och dess arkitektoniska uttryck. 

6.2.1 Fasader 

Valet av fasadmaterial har gjorts för att samverka med omgivande byggnaders uttryck.  
Fasadmaterial och detaljer i fasaden är återkommande från den underliggande byggnaden och omgivande byggnaders 
exteriör.  

Fasaderna består av falsad plåt av Rheinzink© i en mörkgrön kulör samt stående panel av furu behandlad med tjärvitriol.
Plåtfasaden liknar den kopparplåt som återkommer i detaljer på den underliggande byggnaden. Valet av plåt motiveras 
även av att plåt är ett dominerande material i omgivande byggnader. Till övriga fasader med träpanel har inspiration 
hämtats från de trädetaljer som förekommer i underliggande byggnads fasad i form av fönsterkarmar.  Det är den södra 
fasaden samt fasad vid entréytorna som utgörs av träpanel. Detta för att ge bostäderna ett mjukare uttryck mellan 
parhusen, uteplatser och parkyta. Fönster utan spröjs förekommer i två olika storlekar. Ytterdörrar är i trä med ett 
sidofönster.  Fönster och dörrar är utförda med fönsterkarmar i trä samt foder och fönsterbleck i aluminium. 

Figur 22. FASAD MOT SYD

Figur 23.FASAD MOT VÄST
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6.2.2 Tak 

Parhusens och komplementbyggnaderna har låglutande tak med en lutning på 1:50. Takbeläggningen utgörs av sedum 
för att bidra till förbättrad luftkvalitet, dämpning av buller samt underlätta dagvattenhanteringen. Det gröna taken 
samspelar väl med det intilliggande gröna taklandskapet på fastigheten Trollhättan. Ett system av sedum-mossa väljs 
med anledning av dess låga vikt (Scandinavian Green Roof Institute 2017, 16). Uppbyggnaden av det gröna taket består 
av flera lager. Ovanpå bjälklaget läggs tätskikt, dränerande och vattenhållande lager och därefter sedummatta. Det 
system som används har en total uppbyggnad av 55 mm och en vikt på ca 50 kg/m2 vid vattenmättat tillstånd (Veg Tech, 
2018). Hängrännor och stuprör är av cirkulär form i Rheinzink©.

6.2.3 Lanterniner 

På parhusens tak finns lanterniner som ger ljus till lägenheterna genom den öppna trappan. Lanterninen fungerar även 

som utgång till den terrass som är belägen på taket. Lanterninerna är utformade i en konstruktion av aluminium och glas. 

6.2.4 Interiör 

Utformning av planlösningarna samt placering av dörrar och fönster har gjorts för att skapa ljusinsläpp och 
genomgående sikt i bostäderna. De öppna trapporna tillåter ett gott ljusflöde ner i lägenheterna från lanterninerna på 
taket. Planlösningarna är skapade för ett naturligt rörelsemönster. Trappan är lokaliserad i lägenheten mittpunkt för att 
binda samman plan 2 med kök och vardagsrum.  

6.2.5 Gemensamma utevistelseytor 

Kommunikationsytor mellan parhusen, komplementbyggnader och trapphus utgörs av gångvägar i tryckimpregnerat trä. 
Detta gäller även för golvbeläggning på bostädernas uteplatser, balkonger och takterrasser. På ytor för vistelse läggs 
gräsmatta och övriga ytor förses med sedumtak. Uppbyggnad av dessa ytor anpassas efter parhusens höjd i och med 
förstärkningen samt med avseende på vikt. Den underliggande byggnadens takkant samt balkonger och takterrasser 
förses med ett räcken i aluminium och glas med en höjd på 1,1 m.  

6.3 Teknisk beskrivning 

6.3.1 Konstruktion 

För att tillföra så lite last som möjligt på den underliggande byggnaden är påbyggnaderna utförda i lätt träkonstruktion 
med bärande ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar. Bjälklagen utförs i limträkonstruktion för att klara 
spännvidderna. Mellan stålbalkarna som för ner lasterna till pelarna i den befintliga byggnaden läggs ett bottenbjälklag 
av fritt upplagda limträbjälkar c/c-avstånd 600 dimension 115 x 405 mm (Sveriges Skogsindustrier, 2010). I 
Mellanbjälklag och takbjälklag utförs likt bottenbjälklag. Bärande ytterväggar utförs i konstruktionsvirke dimension 
45x145 mm (Svenskt Trä, 2015c). 

Då den takyta som utgörs av senare tillbyggnader inte antas klara en påbyggnad utan förstärkning av pelare utförs inte 
påbyggnaden på dessa ytor. Konstruktion på komplementbyggnader utförs i lätt träkonstruktion. Den underliggande 
byggnadens befintliga takbeläggning avlägsnas för att bygga upp nya ytor till rätt höjd och med valt material.  

6.3.2 Installationer 

Vid projektering av påbyggnaderna har hänsyn tagits till befintliga installationer och nödvändiga åtgärder har vidtagits. 
Hänsyn har tagits till installationer och rördragning tidigt i projekteringen. I utformningen av planlösningar har badrum 
och kök förlagts intill varandra mellan de båda parhusen. Badrum på övervåningen har även lokaliserats ovan badrum på 
plan 1.  

Ventilation  
Istället för ett centralt system för alla bostäder förses varje parhus med ett eget ventilationssystem som förläggs på 
taket. Med denna lösning undviks problematik med kanaldragningar. Från- och tilluft dras i tak- och mellanbjälklag samt 

yttervägg och kräver därför inte något schakt. Den befintliga byggnadens schakt för ventilation beaktas och förlängs för 
att fortsätta upp genom komplementbyggnadernas tak.  

Tappvatten och avlopp 
Försörjning av tappvatten förses genom att koppla rörledningarna till de befintliga ledningarna.    
Ledningarna från varje parhus dras till närmsta schakt i underliggande byggnad. Detta leder till att varje huvudledning 
ombesörjer fyra hushåll. Vattenledningarna dras i bjälklag och yttervägg. Avloppsledning från plan 2 förläggs i schakt. 
Vattenledningarna och avlopp dras sedan till befintligt schakt via det utrymme som uppstår under bottenbjälklaget till 
följd av förstärkningen. 

Dagvattenhantering 
De brunnar som i dagsläget leder bort dagvatten från taket behålls för fortsatt dagvattenhantering. Det dagvatten som 
inte omhändertas av sedumtaket och andra gröna ytor förs via en lutning på tak, balkonger och uteplatser vidare till 
hängrännor och stuprör som i sin tur leder ner vattnet till taket på underliggande byggnad. Taken ges en lutning på 1:50 
och balkonger samt uteplatser en lutning på 1:100. Därefter leds vattnet vidare via lutning till de befintlig takbrunnarna. 

6.3.3 Brand 

Varje lägenhet utgör en egen brandcell. För skydd mot brandspridning mellan lägenheterna till underliggande byggnad 
och komplementbyggnader utförs ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar, bottenbjälklag samt dörrar i brandklass EI60. 
Då parhusen har ett gemensamt ventilationssystem förhindras spridning av brand och brandgaser via 
ventilationskanalerna med hjälp av brandspjäll. 

6.3.4 Akustik 

Den uppskattade bullernivån på taket är 50-55 dBA. Påbyggnadernas utformning har därför anpassats för att minska 
bullernivåns påverkan på bostäderna. Påbyggnaderna har förlagts med ett indrag på 0,5 m från den befintliga 
byggnadens yttre takkant. Taken av sedum, de gröna ytorna och växtligheten i takmiljön bidrar också till dämpning av 
bullret. Gällande utformning av planlösning har sovrum förlagts i den mån det är möjligt mot bostädernas tysta sida. 
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Figur 24. Visar ett parhus sett från väster 
med balkong, lanternin och takterrass. 

Figur 25. Visar ett parhus  sett från sydväst med uteplats 
och balkong. I bakgrunden syns förrådsbyggnad.



7. Analys

I examensarbetet har det utretts huruvida det är ett bra sätt att tillföra Stockholm City fler bostäder genom 

påbyggnation för att levandegöra stadsdelen. Arbetet tar fram vilka förutsättningarna är och vilka lösningar som kan 

tillämpas vid olika frågor. Enbart förslaget som presenteras i denna rapport kan inte lösa problematiken i City. En 

tillämpning av förslaget tillsammans med införandet av fler bostäder, hotell och andra boendeformer kommer bidra till 

att levandegöra City. Ett av alternativen för att föra in fler bostäder i City är genom påbyggnation på befintliga 

byggnader. Detta är dock inget som går att genomföra i större skala då tillvägagångssättet är begränsat till en viss typ av 

byggnader som är begränsade i sitt antal. Stockholms stad uppmärksammar att fler bostäder behöver tillföras City men 

diskussionen behöver föras vidare och resultera i fler konkreta lösningar. Påbyggnation kan behöva kombineras med ny- 

och ombyggnation till bostäder för att tillföra den mängd bostäder som stadsdelen behöver. 

Vid införandet av fler bostäder i City ställs det högre krav på stadsdelen vad det gäller offentlig service. Fler förskolor, 

skolor, äldreboenden m.m. behöver tillföras stadsdelen för att tillgodose människornas behov. En lösning för hur detta 

ska genomföras behöver även utredas. 

Fler bostäder och funktionsblandning bidrar positivt till stadsdelen i form av liv och fler människor i rörelse. Det ställer 

också högre krav på att föra en diskussion kring hur den tillförda funktionen bostäder ska samspela med befintliga 

verksamheter. De aspekter och funktioner i staddelen som behöver anpassas kan vara tider för sophämtning, 

nattklubbar och annan störande verksamhet. 

Bostäderna bör tillföras på en byggnad som har den typ av verksamhet och utformning av lokaler som tillåter eller kan 

anpassas till bostäderna. Oavsett påbyggnadens utformning så kommer bostäderna och den befintliga verksamheten på 

ett eller annat sätt påverka varandra. Att tillföra bostäder på tak är därför inte lämpligt på byggnader med en 

verksamhet som inte får störas eller lokaler och entréer som inte går att anpassa. Omgivande byggnader kommer även 

påverkas på olika sätt i form av skuggning och sikt. Detta är dock en vanlig konflikt vid byggnation och handlar om att i 

varje enskilt projekt hitta bästa lösning och överväga fördelar och nackdelar samt göra kompromisser. Dessa aspekter 

tillsammans med byggnaders konstruktion avgör antalet byggnader i City där påbyggnader kan tillföras.

I detta arbete har förutsättningarna gällande buller- och luftkvalitet studerats och utretts utifrån uppskattningar. Vid 

realisering av förslaget som detta arbete presenterar behövs mer exakta utredningar genomföras med hjälp av 

mätningar. Det krävs att den problematik som finns gällande buller och luftkvalitet utreds noggrannare och åtgärdas, 

exempelvis genom minskad biltrafik i City. 

Förslaget omfattar fyra parhus och totalt 8 lägenheter. Förslaget utformades efter den underliggande byggnadens 

takform och de konstruktionstekniska förutsättningar vilket resulterade i mycket friyta. I detta arbete har de 

konstruktionstekniska lösningarna utgått ifrån uppskattningar. Vid vidare projektering av förslaget behöver mer exakta 

utredningar och beräkningar gällande den underliggande byggnadens konstruktion utföras. Utreds dessa förutsättningar 

mer specifikt kan eventuellt ytterligare bostäder införas på taket för att bidra med fler bostäder till stadsdelen och göra 

projektet mer kostnadseffektivt. 

Placering och utformning av komplementbyggnader, grönytor och övriga utevistelseytor är ett förslag utan 

bakomliggande utredningar. Utformningen och uppbyggnaden av dessa ytor har inte utretts. Det behöver utredas vilka 

material som är lämpliga att använda och hur ytorna ska byggas upp till korrekt nivå. Det behöver även utredas hur den 

befintliga taklutningen som för dagvattnet till brunnarna ska behållas under dessa ytor. 

8. Slutsatser

Stockholm City kan göras till en funktionsblandad och mer levande stadsdel genom tillämpning av fler bostäder. Det här 
är under förutsättning att befintliga funktioner och verksamheter i sin helhet behålls samt att efterfrågan av offentlig 
service i form av skolor och förskolor tillgodoses. Ett införande av fler bostäder i City bidrar till att öka 
funktionsblandningen vilket medverkar till en tryggare och säkrare stadsdel.  

En förutsättning för att bygga nya bostäder i City är att utformning av dessa görs med hänsyn till stadsbilden och 
Stockholms stadssilhuett samt stadens kulturmiljö och riksintressen. Nivåerna för buller och luftkvalité i staden behöver 
uppfylla kraven för bostäder alternativt fordras att bostäderna anpassas till den grad att kraven uppfylls.  

Att bygga bostäder på befintliga byggnader förutsätter att en rad byggnadstekniska aspekter tas i beaktning. Det krävs 
att den byggnad som nyttjas för påbyggnation ska vara dimensionerad för att klara av påförda laster. Det kan krävas en 
förstärkning av konstruktionen. För att det ska vara möjligt att bygga bostäder på taket förutsätts att befintliga 
installationer i viss utsträckning kan anpassas för att nyttjas av bostäderna. Det erfordras även att den valda byggnadens 
utformning kan göras tillgänglig enligt de krav som ställs för bostäder samt att branddimensionering kan anpassas. 
Ytterligare en förutsättning är att den byggnad som nyttjas för påbyggnation har en verksamhet som tillåter att den nya 
funktionen i form av bostäder kan nyttja de gemensamma ytorna. Ett villkor för bostäder på tak är att de funktioner som 
krävs och behov som finns såsom parkering och avfallshantering går att lösa i den underliggande byggnaden eller i dess 
närhet.  

För att skapa en god bostadsmiljö på tak i City krävs det att de faktorer som är avgörande tas i beaktning och går att 
tillgodose såsom god tillgång till grön- och friytor, dags- och solljus samt en god kvalité gällande buller och luft. Utöver 
att skapa en god bostadsmiljö ska även påbyggnaden bidra till stadsdelen och sin direkta omgivning. Hur påbyggnadens 
ska utformas styrs av den omgivande bebyggelsens arkitektoniska uttryck, höjd och volym.
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9. Rekommendationer

Rekommendationer på fortsatta studier: 

 Är denna typ av bostad attraktiv på bostadsmarknaden?

 Är förslaget genomförbart ur ett ekonomsikt perspektiv?

 I vilken omfattning kan bostäder på tak tillföras i City utifrån stadsdelenes
potential?

 Hur ser förslaget ut i en livscykelanalys?
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FRD

PLAN 1 PLAN 2

PLAN 3

TYPLÄGENHET 1

K  KYL
F  FRYS
DM DISKMASKIN
TM  TVÄTTMASKIN
TT  TORKTUMLARE
G  GARDEROB
FRD  FÖRRÅD
KLK  KLÄDKAMMARE

 TAKYTA AV SEDUM

0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4

FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER
A3 , 1:100

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER
TYPLÄGENHET 1

KV SPEKTERN
Regeringsgatan

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

A-40-1-05

A-40-1-01 MÅTTSATT PLAN
A-40-1-02 TAKLANDSKAPSPLAN
A-40-1-03 TYPPLAN 1.1 OCH 1.2
A-40-1-04 TYPPLAN 2 OCH 3
A-40-1-06 TYPLÄGENHET 2

TILLGÄNGLIGHET ENLIGT SVENSK STANDARD
SS 91 42 21:2006



LANTERNIN

TAKTERRASS
11,2 m2

TM

TT

DM
K

F

G

WC
5,5 m2

KÖK
17,8 m2

VARDAGSRUM
22 m2

SOVRUM
10,7 m2

G G

ENTRÉ
HALL

4,4 m2

LGH 2
5 ROK
137 m2

UTEPLATS
16,8 m2

FRD
TT

TM
DM

F

K

G

WC
5,5 m2

KÖK
17,8 m2

VARDAGSRUM
22 m2

SOVRUM
10,7 m2

UTEPLATS
16,8 m2

G G

ENTRÉ
HALL

4,4 m2

LGH 2
5 ROK
137 m2

FRD

SOVRUM
14,5 m2

SOVRUM
9,1 m2

SOVRUM
12,1 m2

WC
4,7 m2

BALKONG
6,2 m2

KLK
2,7 m2

G

KLK
3,6 m2

ALLRUM
16,5 m2

PLAN 1.1

PLAN 2

TYPLÄGENHET 2 0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4

PLAN 1.2

PLAN 3

K  KYL
F  FRYS
DM DISKMASKIN
TM  TVÄTTMASKIN
TT  TORKTUMLARE
G  GARDEROM
FRD  FÖRRÅD
KLK  KLÄDKAMMARE

 TAKYTA AV SEDUM

K  KYL
F  FRYS
DM DISKMASKIN
TM  TVÄTTMASKIN
TT  TORKTUMLARE
G  GARDEROM
FRD  FÖRRÅD
KLK  KLÄDKAMMARE

 TAKYTA AV SEDUM

FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER
A3 , 1:100

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER
TYPLÄGENHET 2

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

A-40-1-06

A-40-1-01 MÅTTSATT PLAN
A-40-1-02 TAKLANDSKAPSPLAN
A-40-1-03 TYPPLAN 1.1 OCH 1.2
A-40-1-04 TYPPLAN 2 OCH 3
A-40-1-05 TYPLÄGENHET 1

TILLGÄNGLIGHET ENLIGT SVENSK STANDARD
SS 91 42 21:2006

PLAN 1.2 AVVIKER FRÅN PLAN 1.1 I UTFORMNING AV
VARDAGSRUM OCH PLACERING AV UTEPLATS. PLAN
1.2 FÖREKOMMER I ETT AV PARHUSEN.



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

EL

TRAPPHUS

8,0 m2 4,0 m2 4,0 m2 5,0 m2

LÄGENHETSFÖRRÅD

CYKEL- OCH
BARNVAGNSFÖRRÅD

HISS

HISS-
MASKINRUM

4,0 m2
15,0 m2

EL

HISS

HISSMASKINRUM

HISS-
MASKINRUM

TRAPPHUS
CYKEL- OCH

BARNVAGNSFÖRRÅD

LÄGENHETSFÖRRÅD
m2

5,3 m2 4,0 m2 4,0 m2 6,0 m2

HISSMASKINRUM

4,0 m2
22,0 m2

ENTRÉ- OCH FÖRRÅDSBYGGNAD

A-40-1-07

ENTRÉ- OCH
FÖRRÅDSBYGGNAD 1

ENTRÉ- OCH
FÖRRÅDSBYGGNAD 2

A-40-1-01 MÅTTSATT PLAN

K-40-2-03 SEKTION C-C

UNDERLIGGANDE SCHAKT

A3 , 1:100

0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4

A-40-1-08 ENTRÉPLAN



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 3
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

HISS HISS

HISS

HISS

HISS-
HALL

TRAPP-
HALLHISS-

HALL

TRAPP-
HALL

ENTRÉ

ENTRÉ

EL

EL

POSTFACK

PO
ST

FA
C

K

UTR.
DÖRR

HISS

UTR.
DÖRR

LOKAL LOKALLOKAL

ENTRÉPLAN

A1 , 1:300 A-40-1-08

A-01-1-01 SITUATIONSPLAN
A-40-4-01 MÅTTSATT PLAN
A-40-4-02 TAKLANDSKAPSPLAN
A-40-0-0203 PLAN 3, ENTRÉPLAN

0 10 15m

SKALA 1:300 (A3)

5ENTRÉPLAN

ENTRÉN FÖRSES MED KOMPLETTERAND
BELYSNING SAMT REFLEKTERANDE MATERIAL
PÅ VÄGGYTOR.

LOKALERNA BERÖRS INTE AV
OMBYGGNADEN, SE RELATIONSRITNING
A40-0-0203 PLAN 3, ENTRÉPLAN

IN- OCH UTPASSERING

HISS SAMT TRAPPHUS SOM NYTTJAS AV DE
BOENDE

REGERINGSGATAN

KO
C

KS
G

RÄ
N

D

NR. 28 NR. 26



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

2,
94

9
3,

15
5

2,
10

0

2,
94

9
3,

15
5

2,
10

0

FASAD MOT SYD OCH VÄST

A3 , 1:100 A-40-3-01

FASAD MOT SYD

FASAD MOT VÄST

STÅENDE PANEL - FURU

FÖNSTER OCH DÖRRAR - FODER AV TRÄ
OCH FÖNSTERBLECK AV ALUMINIUM

RÄCKEN - RAM AV ALUMINIUM
MED GLASPARTIER

ETT AV PARHUSEN AVVIKER I FASAD DÄR DÖRR TILL
UTEPLATS I SYDFASAD ISTÄLLET ÄR PLACERAD I
ÖSTFASAD.

0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4

RHEINZINK © - FALSAD PLÅT

A-40-1-03 TYPPLAN 1.1 OCH 1.2
A-40-1-04 TYPPLAN 2 OCH 3

PERGOLA AV LJUST TRÄ



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

2,
94

9
3,

15
5

2,
10

0

2,
10

0
2,

94
9

3,
15

5

FASAD MOT NORD

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT NORD OCH ÖST

A3 , 1:100

STÅENDE PANEL - FURU

FÖNSTER OCH DÖRRAR - FODER AV TRÄ
OCH FÖNSTERBLECK AV ALUMINIUM

RÄCKEN - RAM AV ALUMINIUM
MED GLASPARTIER

A-40-3-02

PERGOLA OCH SPALJÉ

0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4

ETT AV PARHUSEN AVVIKER I FASAD DÄR DÖRR TILL
UTEPLATS I SYDFASAD ISTÄLLET ÄR PLACERAD I
ÖSTFASAD

RHEINZINK © - FALSAD PLÅT

A-40-1-03 TYPPLAN 1.1 OCH 1.2
A-40-1-04 TYPPLAN 2 OCH 3



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN 13
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

HEL FASAD MOT VÄST

A-40-3-03A3 , 1:300

A-40-3-01 FASAD MOT SYD OCH VÄST
A-40-3-02 FASAD MOT NORD OCH ÖST
A40-3-0B00001FASAD MOT REGERINGSGATAN



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

2,
50

0
2,

50
0

2,
10

0

FG + 30,6

2,
10

0

2,
50

0
2,

50
0

1:50 6,104

YTTERVÄGG
22 LOCKBRÄDA
22 BOTTENBRÄDA
34x70 SPIKLÄKT + LUFTSPALT

13 UTV. GIPS
45x45 REGLAR + STENULL
45x145 REGLAR + STENULL
ÅNGSPÄRR
45x45 REGLAR + STENULL

13 GIPS
13 GIPS

BJÄLKLAG

22 GOLV
115x405 GOLVBJÄLKE I LIMTRÄ + STENULL
19 BLINDBOTTEN
45 CELLPLAST

TRALLBRÄDOR

BJÄLKE
GENOMGÅENDE

SYLL

SYLLISOLERING

HEA500

CELLPLAST
CELLPLAST

13 UTV. GIPS

ISOLERING

HE J

HE J

A3 , 1:100 / 1:20 K-40-2-01

SEKTION A-A

A-40-1-01 MÅTTSATT PLAN

X:XX

FG + XX,X

LUTNING

FÄRDIGT GOLV

SEKTION A-A

DETALJ

SKALA 1:20

FÖRSTÄRKNING
BJÄLKLAG - YTTERVÄGG

K-40-2-02 SEKTION B-B

0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4

ALLA MÅTT FÖR SEKTION A-A ANGES I METER

ALLA MÅTT FÖR DETALJ ANGES I MILLIMETER



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

2,
50

0

2,
10

0

2,
50

0

FG + 30,6

2,
10

0

2,
50

0
2,

50
0

1:506,104

A3 , 1:100 / 1:10 K-40-2-02

SEKTION B-B

SEKTION B-B
K-40-2-01 SEKTION A-A
A-40-1-01 MÅTTSATT PLAN

X:XX

FG + XX,X

ALLA MÅTT FÖR SEKTION B-B ANGES I METER

LUTNING

FÄRDIGT GOLV

DETALJ

SKALA 1:10

SEDUMTAK

DETALJ

SKALA 1:10

LANTERNIN

SEDUMTAK

5 TÄTSKIKT

UNDERLAGSPAPP

46 ISOLERGLAS

LUFTSPALT

6 GLAS

FOTPLÅT

38 GLAS

KANTLIST

FOTPLÅT

HÄNGRÄNNA

ALLA MÅTT FÖR DETALJER ANGES I MILLIMETER

0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4

ALUMINIUM

10 PLYWOODSKIVA

STRÖLÄKT

BÄRLÄKT

20 x 85 TRÄSPONT

25 VENTILERAD LUFTSPALT

115 x 405 BJÄLKE LIMTRÄ + STENULL
ÅNGSPÄRR

13 GIPS

TAKBJÄLKLAG

22 x 95 GLESPANEL

30 SEDUM-MOSS

25 SEDUMBACK MED SUBSTRAT

VINDSKYDD

1:100

1:50



FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

FÖRSLAGSHANDLING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM

RITAD/KONSTR. AV

DATUM ANSVARIG

BETSKALA NUMMER

FS, NAAF179X

REGERINGSGATAN 26-30, PLAN 9
PÅBYGGNAD BOSTÄDER

KV SPEKTERN
REGERINGSGATAN

LOKALISERINGSFIGUR

SIGN

HANDLÄGGAREUPPDRAG.NR

FG + 30,62,
40

0

3,
75

0

4,430

3,080

A3 , 1:100 K-40-2-03

SEKTION C-C

K-40-1-01 MÅTTSATT PLAN

FG + XX,X

ALLA MÅTT ANGES I METER

FÄRDIGT GOLV

A-40-1-07 ENTRÉ- OCH FÖRRÅDSBYGGNAD

SEKTION C-C 0 1 5m3

SKALA 1:100 (A3)

2 4
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