
Bostäder vid Bällstaviken - fl erbostadshus i kvarteret Masugnen 5 Examensarbete vid Arkitekturskolan KTH, VT 2011 av Elin Mark, handledare Anders Wilhelmson

A

A

B

B

SUNDBYBERG STATION

STATION TVÄRBANA

STATION TVÄRBANA

STATION TVÄRBANA

MASUGNEN 5

BROMMA FLYGPLATS

BROMMA BLOCKS

ANNEDAL

SUNDBYBERG CENTRUM

Kv. Masugnen 5

Planerad nybyggnation

Kommunikation 

Handel

Planerat utvecklingsområde, bostäder

höjdförhållanden B-B
1:1000

höjdförhållanden  A-A
1:1000

Med mitt examensarbete ville jag undersöka och arbeta med temat boende. Un-
der stadsvandringar  i några av Stockholms nybyggda bostadsområden under 
hösten väcktes frågor och funderingar kring hur dessa områden planeras och an-
vänds. Vad för en identitet skapas, och vilka möjligheter har de boende själva att 
påverka sin närmiljö. Hur byggs och bebos nya områden? Hur skulle jag själv vilja 
bo?

 Främst var det möten och gränser mellan privata och delade utrymmen som 
intresserade mig. De konfrontationer som ofta uppstår mellan den off entliga 
gatan och det privata gårdsutrymmet blev något jag ville studera närmare. Hur 
möts privata och off entliga rum och hur kan de användas? Hur kan  bostädernas 
gemensamma rum integreras för att skapa möten mellan de boende och kontakt 
med området runt omkring?

Jag beslutade att arbeta med ett fl erbostadsprojekt i Stockholm eftersom det är en 
passande skala som berör både det off entliga och privata, från stadsplanering till 
den privata bostaden. Platsen jag har valt för mitt projekt ligger vid Bällstaviken i 
Ulvsunda Industriområde.  Det är ett område som framöver kommer att genomgå 
stora förändringar, från industri- och handelsområde till bostadsområde. Områ-
det ligger fi nt längs med Bällstaviken och har goda kommunikationer genom en 
närhet till Sundbyberg Centrum, men också via den nya tvärbanelinje som sträck-
er sig genom området och knyter Ulvsunda till både Alvik och Sundbyberg.

Förutsättningar/påverkan:

-Buller, främst från Karlsbodavägen
-Stigande vattennivå
-Markkvalité
-Läge

Bullerproblematiken inom planområdet ar något komplex då bullret kom-
mer från olika källor och från fl era väderstreck. Av de olika källorna har de 
omkringliggande verksamheterna inte bedömts utgöra ett problem då dessa 
i huvudsak utgörs av kontor. Inte heller buller från förbipasserande mo-
torbåtstrafi k bör vara ett problem då båtarnas fart i den aktuella passagen 
bedömts vara mycket låg. De återstående två bullerkällorna är vägtrafi kbull-
er från Karlsbodavägen samt beräknat buller från en framtida spårväg. 

Översvämningsrisk
Befi ntliga marknivåer inom delar av planområdet är så låga att de riskerar 
att översvämmas vid högvatten. Medelvattennivån ligger på 0,32 meter,
hundraårsfl ödet pa ca 1,0 och högsta fl ödet pa ca 1,8 meter.

Marken på fastigheten utgörs av lera och fyllnadsmassor och det kan därför 
vara mycket komplicerat  och kostsamt att bygga under jord. Byggnader bör 
pålgrundläggas.

Fastigheten har ett fritt läge ut mot Bällstaviken och får därmed direkt sol 
under förmiddagen.  Det som kan skugga fastigheten är det intilliggande 
kontorshuset söder om fastigheten samt att kullen i väst kan ta något av 
kvällssolen.

Byggherren ska ansvara för att anlägga ett off entligt stråk längs med vattnet.

Masugnen 5

Den fastighet jag har arbetat med heter Masugnen 5 och byggnaderna där funger-
ar idag som kontor och lager. NCC har precis köpt fastigheten med intentionen 
att så småningom bygga bostäder på platsen. Masugnen 5 ligger precis vid vattnet 
och mellan två gröna lungor. I väst fi nns en höjd med blandskog och promenad-
stråk och på andra sidan vattnet ligger en lummig park. Tvärbanan kommer in-
nom kort att stanna bara tvåhundra meter från fastigheten.

STIGANDE VATTENNIVÅ0,32m

1,0m

1,8m

Vattennivå, gränser

Befi ntlig vy utmed strandkant Befi ntlig vy av Masugnen 5 från motsatt sida Bällstaviken

Bullernivåer i området

1. Rationella rätblock kop-
plade till off entligt stråk.

2. Byggnadsvolymer med en 
gemensam ryggrad innehållande 
gemensamma ytor  samt fun-
gerande som bullerbuff er.

3. Genomskuren massa - 
volymer sammankopplade med 
gemensamma ytor och trap-
phus.

Skissprocess:

4. Fem fristående volymer där 
de tre närmast vägen skyddar 
mot buller och omsluter de två 
närmast vattnet samt prom-
enaden.

Idéskiss för terrasser / gemensamma 
öppningar uppe i byggnaden.

Utkik / kommunikation Bullerdämpande huskroppar mot 
gata skyddar området vid vattnet.

Privata utrymmen lyfts upp 1,5 våning. 
Mark och strandpromenad blir off entlig.

Bearbetning med vatten på marknivå.
Grönska tas in via terrasser och sedumtak.

Principer:

Inspiration, rum under pir Inspiration, brygga genom mangrove

Strategi, planering:

-Visuell kontakt till vatten och grönområden

-Orientering efter sol och utsikt

-Off entliga stråk längs med vatten och mellan byggnader 

(Ulvsunda är ett av de områden i Stockholm med lägst 

antal park och grönområde per capita. Genom att göra 

mark och strandpromenad helt off entliga kan också 

något ges tillbaka till området)

-Avskärmning mot buller 

-Varierande rumsligheter mellan byggnader

Bef. höjdförhållanden A - A

Bef. höjdförhållanden B - B

MASUGNEN 5

MASUGNEN 5

Bullergrafi k från Stockholms Stad 
visar tydligt att områden skyddade 
av en husvägg är väl skyddade från 
buller.

Masugnen 5



Sektion 1:200

Markplan och bottenvåning 1:200

Takplan 1:400

Gröna tak  

 Vid nederbörd absorberar plantorna vatten, vilket lättar 
trycket på avloppssystemen. Det absorberade vattnet av-
dunstar senare vid varmare perioder, vilket bidrar till ned-
kylning av byggnaden. Samtidigt isoleras huset mot kyla 
om vintern, tack vare växtlagret. Inneklimatet får en bättre 
balans, och i och med att minre energi används till att reg-
ulera inneklimatet , släpps mindre koldioxid ut. Mossor i 
takvegetationen binder och nedbryter luftföroreningar, och 
bidrar till en renare luft i området.
Takvegetation förlänger också takmaterialens levnadstid, 
då planterna och växtlagret skyddar mot slit från sol, vind 
och regn, vilket innebär mindre underhållsomkostnader.
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Kontakt mellan privata och off entliga rum

Fasader mot Karlsbodavägen, väst 1:200

Fasader hustyp B 1:200

Fasader hus A1 1:200 

Fasad  hus A1, nord 1:100

Typplaner 1:400
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fasad öst fasad syd

fasad syd fasad väst / öst fasad nord
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Isometri visar hur två etagelägenheter kopplas samman 1:100 Sektion privata och delade utrymmen hustyp A 1:100 Typplaner för hustyp B 1:100

Planer hus A1 1:200

Våning 1

Våning 2

Våning 3

Våning 5

Våning 4

Gavellägenhet med utblick mot vattnet

Hustyper

De tre husen längs med fastigehtsgänsen (typ A) är loftgångshus. Även trapploppet 
är placerat mellan loftgångarna för att skapa möjlighet till möten ock kontakt med 
uterummet. I anslutning till gångarna ligger också de gemensamma terrasser som 
fi nns i huset. Loftgångstypologin ger kvaliteter som genomlysta lägenheter, extra 
uterum och möjligheten att komma direkt utomhus när man kliver utanför dörren. 
På undersidan av det utskjutande däcket sitter även ljudabsorbenter för att dämpa 
buller. 

De två mindre volymerna (typ B) närmast vattnet är utformade som tvåspännare 
med lägenheter om 3-4 rum och med stor balkongyta. Hus av typ B har inga förråd i  
markplan, utan istället har varje lägenhet ett förråd i anslutning till lägenheten.

Totalt blir det 64 lägenheter i varierande storlekar mellan 2-5 rok.

Gemensam terrass / allt i allo 
utrymme. Här kan man som 
boende till exempel hålla middag 
med långbord, måla om ett bord 
eller mecka med sin cykel.

Tvättrum i anslutning till gård.

Frd Frd

Frd Frd

Gemensam terrass

Gemensam terrass

Typplan hustyp A 1:100



Elevation 1:25

Vägg och konstruktionsprinciper för loftgångsfasad 1:25

Loftgång med utblick mot Bällstaviken

Konstruktion

Byggnaderna är konstruerade med bärande pelare och bärande/stabiliserande mel-
lanväggar. Fasaderna är konstruerade som utfackningsväggar vilket ger möjlighet till 
en fri fönstersättning och ett mer varierande fasadliv. För att understryka konstruk-
tionen avtecknas bjälklaget som band runt hela fasaden

Balkongernas och loftgångarnas fasadliv verkar som tryckta partier. Dessa partier är 
väderskyddade med tak och kläs med en panel i lärkträ. Det är för att skapa en var-
mare, mer ombonad atmosfär kring de ytor man uppehåller sig på. I undertaket på 
loftgångar och balkonger sitter ljudabsorbenter för att dämpa buller

Det yttre fasadlivet är klätt med förpatinerad titanzink. Även undersidan av husen 
är klädd med zink för att ge refl ektioner från himmel och vattenyta. Fönsterparti-
erna i det yttre livet är inskjutna 22 cm för att skydda mot regn och smuts.

Avrinning från balkonger och loftgångar sker direkt utan hängränna, medans avrin-
ning från tak och takterrass sker innåt mot inneliggande stuprör. 

Lägenheterna är utrustade med ett installationsgolv för att underlätta placering/
omplacering av kök och våtutrymmen.

Material

Som yttre fasadbeklädnad har jag valt ti-
tanzink. Titanzink är ett hållbart material 
som åldras vackert. En förpatinerad zink 
används för att dämpa refl ektioner som är 
väldigt skarpa vid blankvalsad zink. Zinken 
ger fi na refl ektioner som växlar i blått och 
grått. Ytan kommer refl ektera ljus från 
himmel och vattenyta mot gårdsrum och 
passager längs med vattnet.

Fasad vid balkonger, loftgångar och ter-
rasser kläs med en panel i 120 mm lärkträ. 
Lärkträ har också den egenskapen att det 
åldras vackert och är beständigt. Panelen 
mot loftgångarna måste brandimpregneras 
för att uppnå tillräckligt brandskydd för 
utrymningsväg, men detta inverkar inte på 
träets utseende.
Etrédörrar till lägenheterna utförs också i 
lärk så de smälter samman med fasaden.

Pelare och bottenvåning utförs i blottad 
betong då dessa är bärande element.

Förpatinerad titanzink

Lärkträ

Vägg och konstruktionsprinciper för balkongfasad 1:25

Vån 1

Takplan

Takterrass

Vån 1


