
vy över odlingen på taket och utsikten mot Äppelviken, Alvik och Traneberg

INNERVÄGG 1 - icke bärande
gipsskiva   15  mm
isolering   75  mm
gipsskiva   15  mm

ODLINGSLÅDOR
växtlager    100-500mm
växtduk                 -
dräneringslager   50  mm
gummimatta   10  mm
rotspärr   -
fuktspärr   -
isolering    420  mm
fuktspärr   -
armerad betong  250  mm
akustikskiva  30  mm
U-värde 0,10 W/(m2K)

MITTBJÄLKLAG
trägolv ek   20  mm
stegljudsisolering 60  mm 
läkt    40*40 mm
armerad betong  220  mm
akustikskiva  30  mm

INNERVÄGG 2 - icke bärande
varierande ytskikt 15  mm
isolering/schakt  220 mm
varierande skivmaterial 15  mm

YTTERVÄGG PLAN -1 & -2

betong   80  mm
isolering    360  mm
fuktspärr   -
armerad betong  200  mm
varierande skivmaterial 15  mm
U-värde 0,10 W/(m2K) MOT GRUND (ex.personalrum)

trägolv ek   20  mm
stegljudsisolering 60  mm 
läkt    40*40 mm
armerad betong  220  mm
fuktspärr   30  mm
isolering    360  mm
asfalt   10  mm
dräneringslager  150 mm
markduk
U-värde 0,12 W/(m2K)

VÄGEN
gummigranulat  50  mm
armerat betong  220  mm
installationsutrymme 150  mm
nerpendlat innertak 20  mm

SKUGGSTUDIER KL 12 VARJE MÅNAD UNDER ETT ÅR
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DAGVATTEN

Dagvatten leds från taket via stuprännor 
innanför träribborna och samlas sedan upp i 
en dagvattenkanal under trädäcket på marken. 
Här renas vattnet naturligt av växterna och 
leds dels bort från huset och dels till en 
pump, så att barnen själva kan använda vat-
ten som de vill. 

SOLPANELER

Solpaneler är placerade på förskolans tak 
samt på ovansidan av södersidans solavskär-
mare.

Solpanelerna på taket och solavskärmarna är 
sammantaget ca 100 m2 och genererar till-
sammans ca 13000 kwh/år.

En del av elen som generaras av solavskär-
marnas, synliggörs genom att barnen soliga 
dagar kan lyssna på till exempel radio och 
använda apparater som vid solfattiga dagar 
fungerar sämre.

ODLING

På taket finns 60 kvadratmeter stor odling-
syta där barnen kan odla grönsaker, kryddor 
och blommor. 
Skörden kan de sedan laga något av i den 
lilla köksataljén och sedan sälja i kio-
sken. 
Odlingsdjupet är som mest 500 mm.

FASADMATERIAL

Materialprincipen är att byggnaden består 
av två våningar, en i trä och en i betong. 
Interiören följer samma princip, det vill 
säga enheterna i den övre våningen har 
varierande panelbeklädnad och de i den 
undre våningen ett slätare skivmaterial.

UTVÄNDIGT ISOLERAD KÄLLARVÄGG
markduk   -
dräneringsskikt  80  mm
betong    80  mm
isolering    360  mm
armerad betong   180  mm
skivmaterial  15  mm

U-värde 0,10 W/(m2K)

YTTERVÄGG PLAN 0
lärkträ   40*40 mm
träreglar           2*40/60 mm
isolering    360  mm
fuktspärr   -
armerad betong  200  mm
träpanel   15  mm
U-värde 0,10 W/(m2K)

SOLAVSKÄRMNING med solpaneler 
ovaför södervända fönster. 

FÖNSTER
Fasta isolerglasfönster med 3 
glas och U-värde 0,8 W/(m2K) 

JALUSIER integrerade i väggen 
för mörkläggning

TAKTERRASS
betongplattor   50*50 mm
dräneringslager  lutning 1:20
Gummimatta   13 mm
isolering   360 mm
fuktpärr   -

armerad betong  250 mm 
akustikskiva  30 mm

U-värde 0,10 W/(m2K)  

BÄRANDE KONSTRUKTION
Huset har bärande betongytter-
väggar betongbjälklag. Vägen 
kantas av betongpelare. 


