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Sammanfattning 
I Sverige finns det ungefärligt 1 000 600 (enlight N E, 1993) miljonprogramsbostäder som i dagsläget 
utgör cirka 25% av Sveriges bostadsbebyggelse. Dessa hus byggdes under perioden 1965-1975 och 
var tänkt att både höja levnadsstandarden och förse svenskarna med moderna bostäder. 

De rådande idealen vid den här tiden var präglade av hård planering, funktionalism, samt en vilja att 
komma ifrån den trånga stenstaden. Detta i kombination med en ekonomiskt snäv ram påverkade 
utseendet på miljonprogrammets hus avsevärt. Drygt hälften av miljonprogrammets hus är småhus, 
som villor, parhus och radhus, och andra hälften är flerfamiljshus av typenhöghus, lamellhus, 
punkthus och skivhus. Bara en fjärdedel av husen har sex våningar eller fler. 

Byggandet av Miljonprogramshusen präglades av ett stram ekonomi och effektivitet. Man ville 
utnyttja så stor del av boytorna som möjligt vilket resulterade i små trånga lägenheter. 

På samma sätt ville man effektivisera själva byggandet av huset. Detta löstes genom att man ofta 
upprättade en tillfällig fabrik vid byggarbetsplatsen där fardiga betongelement göts och användes till 
husen. Denna metod hade avsevärda ekonomiska fördelar, men hade nackdelen att den, i synnerhet 
i kombination med tidens brutalistiska ideal som förespråkade oputsade och råa fasader. Detta 
tenderade att ge husen ett generellt fyrkantigt och stelt, emellanåt grått uttryck. 

Idag circka 30 år efter att miljonprogrammet upphörde är de flesta av dessa husen i behov av 
renovering. I samband med denna renovering kan det tänkas både vara fördelaktigt att undersöka 
möjligheterna för utbyggnad, eftersom många av miljonhusen idag ligger i förorter som är i tillväxt,  
samt hur man kan utnyttja utbyggnaden till att ge husen ett mer tilltalande utseende för att skapa en 
mer trivsam miljö för de boende. 
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Summary 
During the years of development in the 60s and 70s the need for new housing in Sweden arose. 
Sweden was going to be the most modern country in the world. This period has later been called 
“the time of the big programmes”. One of the parts in this building of a welfare society was a large 
policy of building politics with few counterparts in history. This large scale production of new housing 
required new systems of production, planning and organization.  

The housing blocks which was the result of this and that today represents 25% of the total 
infrastructure in Sweden, is called “the million programme”.  
 
The goal was to solve the severe problem of lack of housing and during a short time build a one 
million apartments to improve the standard of living. The majority of dwellings were to be 
apartments but many villa neighborhoods were also counted among “ the million programme”.  

During the time of the million program approximately 1 000 600 dwellings were built. This 
programme has come to represent the goals of that period and the esthetic visions. As a 
consequence  a lot of old houses that no longer held the acquired standards were torn down.  

So even though “the million programme” was completed we are still in need of apartments in those 
areas.  

Therefore we have chosen to analyse and explore the possibilities of expansion of existing buildings 
on a location in Stockholm. The reason for this project is to analyse, organize and suggest the best 
course of action to take during an expansion of these apartments. These expansions will be roof 
apartments and we will look into the possibilities. We will consider architecture and construction on 
these buildings. 

During the course of this project we have become convinced that by using the construction methods 
that we have analyzed and concluded in our project, you will be able to increase the effectiveness  of 
expansions on buildings of “the million program”.  
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Förord 
Denna rapport är resultatet  av vårt examensarbete om 15 högskolepoäng på programmet 
Byggteknik och Design på KTH Sth, Haninge. 

Arbetet är utfört under våren 2011 i sammarbete med SKB, Stockholm kooperativa 
bostadsförmedling . 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till följande personer: 

• Bosse Andersson, för utmärkt konsultation och möjlighet att genomföra detta arbete hos 
SKB. 

• Peder Ljungmark, som varit till stor hjälp med tillhandahållandet av ritningar och dokument 
för detta arbete.  

• Helena Ljungmark, som hade vänligheten att låta oss följa med på lägenhetsbesiktningar, gav 
oss tillgång till huset samt gav oss djupare förståelse för SKB:s verksamhet. 

• Martinsons för konsultation av väggar/tak 
• Ken Hastings ret. RIBA/CIV.Eng 
• Tomas Engdahl för rådgivning ang stammar 
• Sven-Henrik Vidhall för rådgivning ang konstruktion 

 

Vidare vill vi rikta ett varmt tack till alla inervjuade för deras tillmöttesgående och öppenhet. 

Stockholm 2011-04-06  

Sebastian Cuevas 
Anders Eklund Widegren 
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1.Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
Miljonprogrammet startades för att kunna ta itu med det dåvarande bostadsbehovet som hade växt 
fram i Sveriges stora städer. Främst skedde detta i Stockholm då många på under 1950- 60- och 70-
talet både urbaniserade och invandrade till huvudstaden. För att kunna klara detta snabbt växande 
behov av bostäder, byggdes stora delar av mark ut och nya områden skapades. 

Några exempel på sådana  städer är Tensta, Vällingby, Farsta, Kallhäll och Skärholmen. Det andra 
syftet som det här programmet hade var att förbättra boendestandarden för folket. Under 1950-talet 
hade Sverige en av Europas sämsta boendestandard, 1950 hade 32% av Sveriges befolkning tillgång 
till vattencloset. Detta kunde man inte acceptera. 1963 lades förslag om att upprusta samhällets 
boende och detta skulle senare visa sig vara ett av de största projekten som genomförts i Sveriges 
historia. 

1964 kom böckerna ”God Bostad” och ”Bostadsvanor och Bostadsnormer” dessa två utformades av 
nuvarande Boverket och var en guide till hur de moderna bostäderna skulle utformas ur 
planperspektiv för att klara de nya och reviderade byggnormer och levandestandarder som skulle 
verkställas.För att kunna balansera den höga efterfrågan på bostäder behövdes det nya metoder att 
bygga bostäder på. Staten hjälpte företag genom att ge subventioner, avdrag och stödja en 
rationaliserad produktion. 

Ett exempel på rationaliserad produktion är användandet att elementbaserat byggande, detta 
medförde en s k a ”bokhyllestomme” som innebär att gavlaroch tvärgående mellanväggar var 
bärande och sammangjutna med stommen. Elementbyggande utvecklades av många oberoende 
aktörer, många tillverkades på ett sådant sätt att endast företagets element gick att kombineras med 
företagets egna elementserier. 

Ett av de mest framgångsrika exemplen på element är Ohlsson & Skarne:s S66 element. S66 
principen innebär att de bärande delarna består av lägenhetsskiljande väggar, pelare, 
bjälklagselement och fasadelement. Den utvändiga estetiken under denna period var präglat av att 
hålla ner dekotionen av byggnadens exteriör till ett minimum. Dekorationen utgjordes  av fönster, 
balkonger, entréer, fasader och under den senare delen av miljonprogrammet även färg.  

Fönstren var oftast enkla och likformiga med stora glasytor och delades oftast in i en större och en 
mindre del som användes som vädringsfönster. 

Majoriteten av fönstren var gjorda på traditionellt sätt av trä men ersattes allteftersom med mer 
beständigt och underhållsmässigt billigare metallbågar.Nästan alla bostadshus hade balkonger, oftast 
av betong, antingen i form av element eller platsgjutna. Vanligt var det även att dra in denna i husets 
fasad. 

Balkongfronten gjordes i plåt, eternit, aluminium eller gjuten betong. 

Entréernas utformning, utseende och stil gav möjlighet att bryta upp och ge rytm till husens 
upprepande utformning, de var även för det mesta genomgående för att på så sätt kunna nå 
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trapphus och hiss från båda sidor av huset. Oftast var denna precis som balkongen indragen i fasaden 
och kompletterades oftast med ett skärmtak, utformningen gjordes så att man fick in maximalt med 
dagsljus.  Dörrarna gjordes oftast i exklusiva material som ädelträ, glas och blank stål och omgavs 
oftast av sten, marmor eller kakel.  

En ambitiös utformning fick även entréns interiör med omsorgsfullt utvalda material och 
utsmyckningar.Den sparsamma estetiska utsmyckningen som fasaden fick bestod i huvudsak av byte 
av fasadmaterial eller byte av fasadelementets storlek, typ eller färg. Färgskalan var fram till 1970-
talet nedtonad och sparsam. Under 70-talet blev det populärt med starka och kraftiga färger som 
Brunt, Blått, Orange eller Rött. Inspirationen hämtades bla från konstnären Gert Marcus.  

Dessa hus som har spelat en stor roll i samhällets utveckling och dessutom på vissa ställen även 
gjorts till en del av sveriges arkitekturhistoria behöver nu desperat underhåll och upprustning. Detta 
eftersom de områderna där bostäderna står är kraftigt förtättande och det finns inte tillräckligt med 
lägenheter för att kunna balansera behovet. Husen i fråga skulle även behöva morderniseras då 
kraven för tillgänglighet och de sociala normerna ser annorlunda ut. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Vårt examensarbete handlar om hur man på lättast och bästa sätt kan bygga ut befintliga 
miljonprogramsbostäder i Eriksberg, Hallunda utanför Stockholm. Dessa utbyggnader kommer främst 
att röra sig om takvåningsutbyggnader.  Förutom det kommer vi att undersöka huruvida det går att 
förbättra tillgängligheten och boendestandarden för de befintliga bostäderna. Detta kommer att 
involvera eventuella stambyten och möjligheten till att  bygga ut hissutrymme, vid behov. 

Takvåningsutbyggnadens strukturella och funktionsmässiga uppbyggnad kommer att bestå av 
träträelement då dessa är de enklaste att utföra. Dessa elements uppbyggnad kommer inte att 
bearbetas i någon större utsträckning då datan inhämtas från tillverkaren. 

De frågor som kommer att undersökas närmare  handlar om på vilka sätt bygganden kommer att 
påverkas av dessa förändringar. Vi fokuserar då på  utseende, planlösning och funktionskrav. 

Vi kommer även att titta på hur man på bästa sätt kan underlätta för hyresgästerna då 
ombyggnationen kommer att ske.   

Då bostadshus från denna period har en väldigt tidstypisk prägel måste utformningen av 
utbygganden och tillbygganden göras med stor varsamhet, vilket innebär att man måste ta stor 
hänsyn till  byggnadens grundutformning. 
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1.3 Historik 
 

Liknande projekt som genomförts har gjorts i Rinkeby där man byggt ut  en extra takvåning.  Andra 
projekt som gjorts för att förnya bostäder i miljonprogamsområden är Solhusen (Gårdsten) i 
Göteborg, Gullviksborg i Malmö och Öster i Gävle. 

BQR (Rådet för Byggkvalité) har och jobbar just nu med att utvärdera och undersöka behovet att 
upprusta bostäder i dessa områden. Deras slutsats var att behovet existerar men att för att kunna 
lyckas  genomföra ett projekt av den här storleken, så krävs det att fler parter är involverade än vid  
en nybyggnation. Genom att noga undersöka och se över de moment som måste genomföras kom 
man fram till 12 st punkter som behövs uppfyllas för att genomföra en på långsikt lyckad 
upprustning. 

Dessa är deras 12 punkter: 

1. Ägandedirektiv 
2. Kunskap 
3. Helhetssyn 
4. Nytänkande 
5. Kommunikation 
6. Mobilisering/Delaktighet 
7. Upprustning/Förnyelse 
8. Fysika förändringar 
9. Sammanlänka med övriga staden 
10. Identitet och självförtroende 
11. Effektkontroll 
12. Ekonomi 
 
En mer omfattande slutsats återges i BQR:s bok ”Miljonprogrammets förnyelse” och deras slut- 
rapport ”Drivkrafter för kvalitet – Miljonprogrammets förnyelse”. 
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2. Mål 
 

Vårt mål med detta  arbete kommer att vara att få bättre kunskap och förståelse för hur ett 
förnyelseprojekt av den här typen fungerar och i vilken utbredning det utförs. 

 

2.1 Problematik 
 
De faktorer som måste tas hänsyn till vid en utbyggnad som denna är bland annat åtkomlighet, 
bärighet, ekonomi och hur man påverkar de boende i bygggnaden. 
Då ekonomi är en faktor som vi begränsat oss till att inte behandla kommer vi att koncentrera oss 
mer på de tekniska och praktiska faktorerna som åkomlighet och bärighet. 
Påverkan på de boenden kommer att förklaras i ett senare stycke. 
 
Med åtkomlighet menas enkelheten att nå den plats som kommer att byggas ut och byggas om. I 
detta fall menas primärt taket men andra platser som fasad och utrymme i de befintliga 
lägenheterna igår också. 
 
För att kunna nå upp till tak och andra högt belägna områden behövs en kran som klarar den höga 
höjden. 
Denna kran kommer behöva placeras på ett sådant sätt att den med enkelhet kan nå både bygg plats 
och den plats där material lämnas. 
Detta åtkomlightsproblem kommer att bestå under hela om- och utbyggnadsperioden då material 
inte enbart kommer att behöva flyttas upp men även material som rivs kommer att behöva förflyttas 
ifrån platsen. 
 
Övrigt kommer även ett hisssystem som kan förflytta både byggarbetrare och boende under den tid 
hissen byts ut. 
 
Den tekniska problematiken är till den mesta delen begränsad till utbyggnad. Då detta moment 
kommer att innebära en ökning av lasten på takets bärande konstruktion. 
Detta ökande av last kan i värsta fall leda till skador och eventullet ras av befintligt bjälklag. 
Takets bärightet kommer att bestämma vilken typ av konstruktionsmetod och material kan 
användas, detta innebär att valet av konstuktion och material begränsas till ”lätta” 
konstruktionslösningar. 
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2.2 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer i huvudsyfte att begränsa sig till de tekniska aspekterna, det vill säga hur man  på 
bästa sätt kan bygga och vilka lösningar man kan använda sig av.  

Men vi kommer även att titta närmare på hur man kan underlätta för själva genomförandet av 
renoveringen av huset. 

 

2.3 Metoder och material 
 

Vi kommer under arbetesgång att pröva oss fram genom att lägga fram förslag beroende på vad man 
kan tänkta sig att göra med byggnaden. Förslagen kommer att tas fram genom att ha en dialog med 
SKB samt se hur området ser ut i dagsläget och vilka förutsättningar som finns. Andra faktorer spelar 
förstås också en viktig roll, vilken är målgruppen, hur ser samhällsuppbygganden ut i området, vad 
finns det för framtida visioner. De det de tekniska lösningarna kommer vi att interjuva företag som 
kan vara aktuella och höra med de om vilka produkter som kan behövas. Material från andra källor 
som internet och böcker kommer också att nyttjas. 

 

2.4 Förväntade resultat 
 
Vår idé är att komma fram till en lösning som förhoppninsvis skall kunna vara till hjälp för framtida 
eventuella utyggnader av liknande hus och på så sätt hjälpa till att underlätta förtätningsproblemet 
med miljonprogrammsområderna. 

Eftersom miljonprogramsområderna är relativt snarlika kommer vi främst att titta på de 
förutsättningar som gäller för det aktuella området när vi ser över vår frågeställning. Detta 
ska ta hänsyn till de aspekter som vi satt upp och kommer i första hand att utformas efter de 
krav som dessa ställer.  

I andra hand kommer aspekter som ekonomi, miljöpåverkan. 
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3. SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
 
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) är en kooperativ hyresrättsförening med det 
huvudsakliga syftet att bygga och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter samt att upplåta 
lägenheterna med hyresrätt till sina medlemmar. Föreningen är politiskt obunden och öppen för alla 
privatpersoner. Vid årsskiftet 2009/2010 har föreningen ca 82 000 medlemmar. Kontoret är beläget i 
Abrahamsberg. 

SKB äger och förvaltar 7 000 lägenheter. De flesta av SKBs fastigheter ligger i Stockholm ungefär 
hälften av lägenheterna finns i innerstaden. 150 lägenheter ligger i Eriksbergsåsen i Botkyrka komun, 
59 lägenheter i Tyresö komun och 50 lägenheter i Sundbyberg. 

SKB har ett turordningsbaserat system för förmedling av lägenheterna. När en lägenhet blir ledig hyrs 
den ut till den medlem som har längst kötid av de som anmält intresse. Kötiderna är för närvarande 
(2009) från 25 år i Stockholms innerstad och dess inre ytterstad. I yttre ytterstaden är kötiden från 0 
år.  

För att få en köplats krävs dels en medlemsavgift och dels ett årligt bosparande inom SKB. Vid 
kontraktsteckning betalar hyresgästen en så kallad upplåtelseinsats för lägenheten på för närvarande 
(2009-2010) 265 kr per m² lägenhetsyta. Upplåtelseinsatsen återbetalas vid flytt från SKB. 

Lägenheterna kan inte köpas eller säljas, men byten är däremot möjliga. Den som byter en 
hyreslägenhet mot boende utanför SKB förlorar sin ackumulerade kötid. 

SKBs högsta beslutande organ kallas fullmäktige. De 102 ledamöterna väljs av föreningens 
medlemmar. SKBs styrelse och hyresutskott består också av medlemmar i föreningen och väljs av 
fullmäktige.  

I varje bostadskvarter finns ett kvartersråd, som väljs av de boende inom resp kvarter. Kvartersråden 
är bland annat kontaktlänk till SKBs förvaltning i frågor om den vardagliga skötseln och underhållet. 
Den enskilde medlemmar har också möjlighet att påverka genom att skriva motioner. 
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3.1 Området Eriksberg i Hallunda 
 

Bebyggelsen i Eriksberg består främst avhöghus, belägna på Eriksbergsåsen i Hallunda/Norsborg, 
uppförda under mitten av 1970-talet, samt lägre bebyggelse uppförd under1980-talet.  

Folkmängden är omkring  3 200. Andelen invånare med utländsk bakgrund är (2003) 34,8% och 
arbetslösheten är (2003) 3,4%. På södra ligger skogen. Det finns också fina gång- och cykelvägar mot 
Hågelby gård. Eftersom huset ligger på ett berg är utsikten fin från norrsidan. Man ser Mälaren med 
dess båttrafik på sommaren. 

Även Ekerö kyrka och vattentorn syns. Längre bort kan man skönja Vällingby, Hässelby och 
Skärholmen. På fem minuters gångavstånd ligger centrum med affärer, två banker,post, vårdcentral, 
folktandvård, systembolag och restauranger. Bredvid Hallunda centrum ligger Riksteaterns stora 
byggnad och Folkets Hus med bio samt  bibliotek. Gärdet bredvid och bakom centrum är bebyggt 
med bostadshus, låghus, höghus, radhus och villor.  

 

Eriksbergsåsen: 

     

Vy från sydsidan 4 våningen 
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Vy bottenplan sydsida 

 
 
 

3.2 Fastigheten i  Skarpbrunnvägen 21-37 
 
De fastigheter som vi har valt att titta på för detta projekt är belägna i Skarprunndavägen 21-37 i 
Eriksberg i Botkyrka komun. Dessa fastigheter uppfördes åren 1973-75 av arkitekt Lars Bryde från 
Arkitektkontor AB.  

Huset i Botkyrka kommun är det enda SKB äger utanför Stockholms kommun. Det nås med T-banans 
röda linjen, mot Norsborg. Efter 37 minuter från T-Centralen är man vid Hallunda.  

På husets södersida, åt vilket håll alla balkonger vetter, har en del glasat in sina balbalkonger och fått 
ett extra rum med plats för blommor från tidiga våren till sena hösten. På södra sidan finns skogen 
utanför dörren med många olika fåglar. Har man tur kan man också få se ett och annat rådjur. På 
vintern, om det finns snö, går det bra att spänna på sig skidorna utanför dörren och åka iväg mot 
Norsborgs gård, Sturehovs slott och ännu längre bort, om man orkar. Det finns också fina gång- och 
cykelvägar mot Hågelby gård. Vill man går det även att fortsätta till Tumba centrum. 

Bebyggelsen ligger uppe på Eriksbergsåsen med cirka fem minuters gångväg till Hallunda centrum.  
Huset är 10 våningar högt. De två översta våningsplanen skjuter ut som stora burspråk. Gården är 
bilfri och ligger mot ett fint skogsparti. Fastigheten har hiss.  
 
Om kvarteret 

Kvarteret Skarpbrunna (Skarpbrunnavägen 21–37) i Eriksberg, norra Botkyrka, är den enda 
av SKBs fastigheter som ligger utanför Stockholms kommun.  

Huset har ritats av arkitekt Lars Bryde och byggdes åren 1973–75 i egen regi av SKBs 
dåvarande byggnadsavdelning.  
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Huset är i tio våningar med två lägenheter per hisschakt. Totalt inrymmer fastigheten 153 
lägenheter från ett rum med kokvrå till fem rum med kök.  

Byggnaden är klädd med röd fasadplåt. De två översta våningsplanen är i vit plåt och skjuter ut som 
stora burspråk.  

3.3 Lägenheterna 
 
Lägenheterna är planerade med ljusa badrum och kök. Vardagsrummen vetter mot Hallunda-
Norsborg och har, åtminstone på de översta våningsplanen, en strålande panoramautsikt.  

Balkongerna ligger i söderläge och i direkt anslutning till köken. Sedan några år tillbaka har de 
boende möjlighet att beställa inglasning av balkongerna. 

Professor Lennart Holm skriver om kvarteret Skarpbrunnas tillkomst i boken Från bostadsnöd till 
önskehem:  

”Miljonprogrammet kom ju som ett svar på den oro som växande bostadsbrist hade väckt. De 
kommunala bostadsföretagen sökte sig utanför kommungränsen för sina planerade stora projekt. 
Genom ”Lex Bollmora” hade man gjort det möjligt för de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm 
att bygga i grannkommunerna. Det största Lex Bollmora-projektet var Botkyrkastaden som 
planerades för bostäder för 40–50 000 människor. 

I samband öppnades en mindre stadsdel, Eriksberg, för mindre bostadsföretag. Här i kvarteret 
Skarpbrunna byggde SKB 1973–75 ett hus i de stora dimensioner som hörde den nya staden till.  

 

Alla lägenheter, utom de påplan 1,2,3, har balkong.  

Lägenhetsfördelning 
1 rok           33 m²      7 lgh   

1 rok         48 m²  2 lgh  

2 rok   61-66 m²     49 lgh   

3 rok    86-68 m²      79 lgh   

4 rok                 88 m²      12 lgh  

5 rok                 96 m²        4 lgh  

Totalt   153 lgh 

Som förväntat var lägenheterna relativt nedgångna, och i behov av upprustning. I synnerhet 
badrummen var i behov av renovering.  

Nedan följer några bildexempel på olika lägenheter, lägenheternas storlek varierar men vi har tittat 
på samma sak i alla lägenheter nämligen: toalett, kök, vägar, balkong samt storlek på lägenheterna.  
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I vårt planerade utbyggnadsförslag kommer vi även att ta upp förbättringarförslag för befintliga 
lägenheter förutom de nya lägenheterna som vi planerar att bygga till.  

 

Ett annat problem som vi uppmärksammade var att de flesta av lägenheterna var väldigt trånga och 
smala, ett problem som vi har tänkt att tackla genoma komma med nya planytor för lägenheterna, 
för att på det sättet skapa ett rymligare och trivsamare boklimat för även de gamla lägenheterna och 
inte bara de nya tillbyggnationerna. 

 

 

Bilder på fastigheten: 

                     

Syd sida                          Norr sida 

 

Se Index för fler bilder 
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4. Mål och genomförande 
 

Som tidigare beskrivet kommer huset att utvidgas med ett nytt våningsplan med några nya 
lägenheter. Nya fasader kommer även att ges på den befintliga byggnaden och nya planytor 
dessa kommer att gås igenom i det följande avsnittet. Ritningar och planytor finns i bilagorna 
och kommer att hänvissas till i texten.  

 
I denna checklista framgår vilka av de byggnadstekniska element som vi tänker granska 
närmare i samnband med utbyggnaden. 

Dessa är: 
 

• Underlättelse vid renovering 
• Fördel med utbyggnad 
• Energi 
• Stambyte 
• Nytt våningsplan 
• Ny fasad, ökad isolering 
• Nytt utseende, ny påverkan 

 
Dessa punkter kommer att gås igenom och vi kommer att gå igenom tekniska lösningar samt 
förslag på  förbättringar (om sådant är nödvändigt).   
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4.1 Information vid ombyggnad 
 
I samband med ombyggnad är störningar och ingrepp i hemlivet ofrånkomliga vilket inte 
bara gäller för kvarboende utan även för de som evakueras.  
 
De vanligaste större ombyggnaderna i flerbostadshus innefattar stambyten, renovering av 
badrum och kök samt fasader och balkonger. De renoveringsarbeten som kräver allra mest 
information är stambyten med kvarboende vilket kan ta upp till 8 veckor och om kök och 
badrum samtidigt renoveras kan det ta ända upp till 3 månader.  
Mest olägenhet sker vid bilnings- och borrningsarbeten då det förekommer mest oljud och 
damm. 
 
En central fråga är att hyresgästen vet då hantverkarna har tillträde till dennes lägenhet.  
Tydlig information i god tid innan arbete påbörjas är viktig för att underlätta för dessa 
hantverkares arbete. Vid mötet med hyresgästen bör tids- och handlingsplaner samt hur 
hyrorna kommer att påverkas presenteras. Hyresgästerna kan även de ha viktig information 
att dela med sig 
 
Informationen bör omfatta: 
 
• Bakgrunden till förslaget till renoveringsåtgärder. 
• Åtgärdens omfattning i lägenheterna och gemensamma utrymmen. 
• Tidplan för renoveringen. 
• Förhållandena under byggtiden, kvarboende eller evakuering. 
• Hyresgästernas möjlighet att välja material och utförande. 
• Vem som är hyresvärdens kontaktperson och hur hyresgästerna kan nå denna. 
• Information om hyresgästernas godkännande och vilka regler som gäller. 
• Information om kompensation under renoveringstiden. 
• Renoveringsåtgärdernas påverkan på standarden. 
 
 
Källa: 
http://www.fastighetsagarna.se/lokal/fastighetstidningen/eget/tips_rad/2002/7_02_ombyggnad.pdf 
Per Svanberg, Hyresgästföreningen 
 

Sammanfattningsvis vid omfattande renoveringar kan information behöva lämnas om: 
 
· Tidsplaner 
· Typ av förväntade störningar. 
· Nyckelhantering 
· Kontaktpersoner 
· Undanplockning av möbler och föremål. 
· Städning 
· Tillgång till vatten. 
· Tillfälligt inrättade toaletter och duschplatser. 
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Hyresgästerna skall kontinuerligt informeras om renoveringsåtgärderna, deras omfattning, 
tidsperspektiv för dess genomförande samt åtgärdernas påverkan på den egna lägenheten. 
Hyresvärden bör informera hyresgästerna kontinuerligt under hela renoveringstiden. En 
första skriftlig information bör lämnas minst sex månader före tänkt byggstart. 
 

Störning vid renovering 
 
Förutom de lägenheter som genomgår ombyggnad utsätts också angränsande 
trappuppgångarna för störningar och buller. I hus med många hemmavarande kan man 
räkna med att buller har allvarligare konsekvenser än i hus där flertalet hyresgäster är 
yrkesverksamma dagtid. Vissa arbetsmoment som bullrar väldigt intensivt men pågår under 
kortare tid och kanske inte sprider sig lika väl uppfattas oftast inte som det mest besvärliga 
bullret av hyresgäster då det ofta är bullerstörningar som pågår under längre tid som 
uppfattas som allra mest jobbiga. 

 
Ett annat stort irritationsmoment vid ombyggnationer är damm. Damm kan man avvärja 
med fläktar s.k. ”dammfällor” extradörrar och igensättning av springor mm.  
Buller går emellertid oftast inte så mycket att göra åt då det låter då man borrar och bygger.  
 

Information i Kv. Eriksberg 
 
De boende informerades om att kvarteret skulle renoveras drygt ett år innan byggstart. Före 
renoveringen har man också kallat in alla berörda hyresgäster till två informationsmöten. På 
det mötet stod entreprenören för informationen.  
På dessa möten har man förklarat att alla hyresgäster måste godkänna renoveringen samt 
vilka möjligheter de har till att påverka. De har ingående förklarat hur renoveringen kommer 
att gå till rent praktiskt, vilka konsekvenser som kommer uppstå samt hur renoveringen 
kommer påverka de boende. Kontinuerlig information lämnas genom meddelanden på 
entrédörrar samt i brevlådor med besked om närmast förekommande 
process och nödvändiga åtgärder.  
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4.2 Teknisk beskrivning 

Utbyggnadslägenheter 

Fastighetsbeteckning Eriksberg, 
Skarpbrunnavägen 

Byggherre SKB 

  

Bärförmåga, Stadga; Beständighet 

Grundläggning:  Betong, Befintilig Tak konstruktion 

Grundläägningssätt:  Golvkonstruktion på befintligt betongbjälklag 

Bärande Ytterväggar: Masoniteelement. Lätta Träelement 

Bärande Innerväggar Träreglar 120mm vid behov 

Takkonstruktion Takelement,  masonite 

Taklutning 2.5° 

  

Säkerhet i Händelse av Brand 
Brandklass: 
Br 1 
  
Typ av Trapphus 
Tr 1 
 
Brandteknisk Utrustning: 
Automatiska Brandlarm: Ja 
Utrymmingsplan: Ja 
Sprinkler: Ja 
Brandskyddsdokument: Ja 
  

Hygien, Hälsa och Miljö 

Typ av Ventilation F-ventilation med Värmeåtergivning 
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Säkerhet vid användning 
Tillträdes- och skyddsanordningar på Tak: Dörrar men låsfunktion 
Barnsäkerhetåtgärder: Staket 
Övrigt: 

Skydd Mot Buller 
Åtgärder mot utomhusbuller: Fastighet befinner sig i skyddat läge från de största buller 
källorna och därför behövs inga vidare åtgärder 
 
Åtgärder för dämpning av ljud i angränsande lägenheter: inga angränsande lägenheter 
 
Åtgärder för minskad efterklang: 

Energihushållning och Värmeisolering 

Um (krav)  0,5  W/m²K 

Um (Medel)  W/m²K 

Åtgärder för effektiv 
Värmeåtergivning 

F-ventialtion med 
Återgivning 

Beskrivning av värmesystem: 
Radiatorer i Vardagsrum, sovrum och Kök 
Golvslingor i Badrum 
Konvektorer vid Glasparti 
  

Lämplighet för avsett ändamål 
Redogörelse för lägneheter och bi utrymmen: 

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
Hiss installeras: Ja 
Framtida Hissinstallation förbereds: Ja 
Hörselslinga installeras 
Övrigt: 

Hushållning med Vatten och Avfall 
Anordning för källsortering: Nej 
Anordning för kompostering: Nej 
Anordning för våtkompostering: Nej 
Urinseparation: Nej 
Övrigt: Djupebrunn används vid hantering av Avfall 

Övriga Upplysningar: 
 
Beskrivning gäller endast fastighetens utbyggnad och beskriver därmed inte 
förhållandena i de befintliga lägenheterna. 
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4.3 Ombyggnad 
 

Omfattning 
 

De delar av den befintliga byggnaden som kommer att byggas om är tak, fasad och hisshcakt.I 
samband den att fasaden bytts ut kommer även en tillägs isolering att göras för att kunna sänka 
energiförbrukningen av byggnaden och på så sätt sänka uppvärmningskostnaden.Under tiden som 
fasaden bytts ut kan en ombyggnad av taket vara lämplig, dels för att kunna ta bort delar av taket där 
nya lägenheter ska stå på men även här kunna göra en tillägsisolering.Detta kan antingen innebära 
att man ökar eller byter ut den befintliga isolering men kan även innebära att man byter ut hela 
takkonstuktionen och ersätter med cellplast. Fördelen med att byta till cellplast är att man får en 
viktmässigt lättare takkonstruktion men även att man öka isoleringsmängden för att ytterligare öka 
byggnadens energieffektivitet.Den del av hissschaktet som kommer att behöva att byggas om är den 
översta delen av hisschaktet då hissen kommer behöva att gå upp till takplanet. Det befintliga 
schaktet kommer att behöv höjas med ca 1-1,5m så att ny en linhiss ska kunna få plats. 

Andra delar som kommer att behöva nås under om- och nybyggnadens tid kommer att vara de 
befintliga boendes lägenheter dock gäller detta enbart de boendes kök och badrum på det befintliga 
plan 10.  
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Stambyte: 
 

Vid en renovering av badrum fins det två alternativ ett stambyte där alla befintliga rör i 
badrum och kök byts ut eller realning. Argumenten för stambyte i det här fallet gör sig 
gällande när man ser över situationen. Badrummen är i dagens läge i så dåligt skick att vi har 
två alternativ: Byta ut det gamla så att alla badrum är nya eller göra en relining på befintliga 
stammar. 

Relining är en metod som underhåller och förnyar befintliga avloppssystem istället för att 
byta ut dem helt och hållet. Kostnaderna blir lägre än vid ett stambyte samtidigt som rörens 
livslängd förlängs.  Realning kan beskrivas som att man gör ett nytt rör i röret. Det gamla 
röret rensas och en plastmassa sprutas sedan in som får sätta sig under tryck. Men i äldre 
badrum är det ofta inte rören i sig som är problemet. Tätskikt och rörgenomfogningar i 
väggar är de kritiska områdena, och dessa problem kommer man inte åt med relining.  

Faktorer som påverkar byggtiden och kostnaden är omfattningen av rivningsarbetena, valet 
av beklädnadsmaterial för väggar och golv samt installationernas förtillverkningsgrad.” 
En lösning är att använda sig av sk. VVS-prefab och till viss mån relining vilket förkortar 
byggtiden och minskar kostnaderna. En annan sak som kortar ner byggtiden är att 
ventilationen i fastigheten behålls istället för att installation av ett från- och tilluftssystem 
vilket tar mycket längre tid. Dock bör man inte använda sig av de snabbaste ytskikten i 
badrum och kök eftersom dessa områden är relativt åtkommna av fukt i dagsläget och 
behöver ses över ordentligt för att försäkra sig om lång hållbarhetstid. 
 
 
För hyresgästen innebär de båda metoderna kortare renoveringstid och mindre buller än 
konventionella metoder men trots att det finns bra produkter och systemlösningar på 
marknaden har dessa produkter på vissa områden svårt att etablera sig. En orsak till detta är 
så kallat traditionellt tänkande.   
 

Argumenten för stambyte är ökad livslängd, möjlighet att välja material på de nya rören , 
hitta billigare och mer miljövänliga lösningar än de befintliga. Det blir enklare att samordna 
med de nya lägenheterna vid tillbyggnation. Nackdelen med den här metoden är att den 
orsakar längre byggtid som ökar obekvämligheten för de boende. Samanfattningsvis är ett 
stambyte bättre på lång sikt då det ökar livslängden på rörsystemet och komforten för de 
boende. Ett stambyte är starkt rekomenderat eftersom PVC-rör (som är installerade i huset) 
inte har en längre livslängd än circa 50 år. Man vet heller inte hur rören ser ut efter så lång 
tid i ett sådant fall kan relining förvära rörens kvalitet. Ett annat problem med relining är att 
metoden kan vara problematisk vid mindre rörtjocklekar samt vid förgreningar.  Skulle ett 
trycktest genomföras för att kontrollera rörens skick ska man vara medveten om att ett 
sådant test bidrar till förslitning av röret och kan förvära en redan befintlig skada.   
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Vi har därför valt att stambyte vid renovering av badrummen. 

Omfattning stambyte 
– Renovering av samtliga våtrum i lägenheter och lokaler 
– Byte av spill- och dagvattenledningar 
– Byte av kall- och varmvattenledningar inkl VVC 
– Byte av inkommande serviceledningar 
– Kontroll av ventilationskanaler 
– Byte av elinstallationer i lägenheter och lokaler 

Rörens tekniska och ekonomiska livslängd: 
Avloppsledningar av gjutjärn ca 30 - 60 år 
 

Rördimension: 
Hänvisning till ritning 

Metoder 
– Byte av VV, KV, avlopps- och dagvattenledningar ev. 
värmeledningar ( traditionell eller prefabricerade schakt ) 
– Renovering av stammar / samt ev. omdragning av KV– VV om 
det finns den möjligheten. 
 

• Rivning av klinkersgolv och kakel på väggar i bad och wc. 
• Bortbilning av ev skadad betong och fuktisolering på golv,  
• Öppning av rörslitsar, bortbilning av fixrester på väggar. 
• Rivningav befintliga rör. 
• Montering av nya stammar, vatten och vvc i koppar, avlopp i PVC-rör.  
• Synlig rördragning utföres med kromade rör.  
• Eventuell gjutning av nya golv, fuktisolering av väggar och golv, kakling väggar och 

golv. Montering av ny blandare. 
• Utbyte av avloppsrör från kök. 

 
Arbetet utförs i två trapphus åt gången, vagnar med 6 st duschar/ wc finns 
uppställda på gården. 
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Fasad 
 
Som fasadsystem på huset har vi valt att använda Marmoroc.  

Kort beskrivet är Marmoroc en sten tillverkad av bl.a krossad marmor, cement och färgpigment som 
monteras på speciella stålskenor som skruvas fast i den befintliga fasaden på lite olika sätt beroende 
på underlag.  

Byggnadstekniskt är Marmorocstenen en bra produkt. Den är underhållsfri enkel att montera och 
genom stålskenans konstruktion så får man en ventilerad fasad på ca 20-30 mm .  

Jämfört  med andra fasader så är Marmoroc inte lika känslig för husets rörelser och sättningar 
eftersom den hänger fritt i sina stålskenor. Dessa har speciella krokar som hakar i stenen. 

Utseendemässigt är Marmoroc annorlunda.  Stenen, inkl. fästskenor, byggs ut några få centimeter 
från underlaget. Eftersom stenen fäst närmare vägen, i kombination med att man i cementbindingen 
kan blanda i olika färgpigment, ger marmoroc ett annorlunda utseende än många andra fasader, 
något som vi eftersträvar eftersom vi vill ge huset ett nytt fräscht utseende och stå ut från vanliga 
bostadshus.  Skivorna kan bearbetas med verktyg avseeda för hårda träslag.  

 

 

 
Bildexempel på ett hus med marmoroc baltic fasadsystem. Olika färgkombinationer har används för att göra huset mer 
estetisk tilltalande. En annan fördel är att marmoroc kräver lite underhåll, i det avseendet påminer det mer om en tegel 
eller plåtfasad men är mer estetiskt tilltalande som en träfasad. Marmoroc tål högtryckstvätt. 

 
 

 

 

 



Uttbyggnad av fastigheter i Eriksberg KTH Syd Sebastian Cuevas & Anders Eklund 

  Page 
28 

 
  

 

Hiss 
Eftersom huset kommer att förhöjas med 1 våning är det fördelaktigt att det redan 
existerande hisschaketet utnyttjas. Det minskar kostnaderna samtidigt som man undviker 
diverse problem som medföljer flyttning och utbyggandet som schaktagning ger upphov till.  

Det finns olika hissar på marknaden de två vanligaste är: 

Hydrauliskhiss: 
Denna typ av teknik används vanligtvis för varutransporter men kan även anpassas för 
personhissar, hissen kan vara utförd med indirekt eller direkt drift.  Det vanligaste är indirekt 
drift för personhissar, denna typ innebär att driften sker via linor och detta ger en mjuk gång. 
Direkt drift används för varuhissar som måste transportera tugnt gods och denna typ av hiss 
har låga energikostnad.  

Hydralhissar finns i utförande med eller utan maskinrum, det finns även modeller med 
maskinskåp .Hydralhissar är relativt billiga och driftsäkra med låga kostnader för reservdelar 
då dessa är av standardtyp och finns att köpa på den öppna marknaden. 
Hydralhissar är lämpliga i bostäder på upp till runt åtta våningar. 

 

Linhiss: 
Linhissar används främst för höga byggnader över åtta våningar . Linhissar har mjuk gång och finns i 
utförande med och utan maskinrum.  

Det finns även ett interresant alternativ som dykt upp på marknaden på senare år. Maskinrumslösa 
hissar. Dessa hissar är konstruerade så att maskineriet finns i hissscaktet och ett mindre rum 
innehåller hisskontrollen.  Detta är fördelaktigt i detta fall då man inte behöver göra några större 
ovationer på hissscaktet.  

Maskinrumslösa hissar kan användas i mindre hisssckat med reducerad höjd. Genom denna 
slimmade konstruktion kan maskinen placeras i schaktets topp. Linorna kan vara i olika utformning 
beroende på leverantör. Linhissar kan även  vara växellösa eller växlade. 

De traditionella linhissarna med maskinrum kräver ett större hiss schakt med har fördelen att de 
klarar mycket högre höjder än maskinrumslösa linhissar. Maskinrumslinhissar kräver högre höjd på 
schaktet då det kräver större utrymme till maskinrummet.  

Till ombyggnationen har vi valt en linnhiss med maskinrum eftersom den klarar av högre höjder och 
kan användas i detta hiss schakt.  Linnhissen är också den särklast vanligaste hissen för bostadshus.   
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4.4 Nybyggnad 

Idé 
Det vi vill skapa med takutbygganden är en ljus och öppen miljö som skiljer sig från de befintliga 
våningarna, som trots att de är luftiga, ljusa och erbjuder en känsla av öppenhet och volym. Rumen 
ska inte kännas små och trånga, detta gäller speciellt för badrum och kök vars bredd bestämms av de 
bärande väggarna som löper genom lägenheten.  

Genom att använda sig av takelement som har stor spännvidd behövs inga bärande innerväggar 
nyttjas,  detta ger oss större frihet till god planlösning som uppfyller dagens krav på tillgänglighet. För 
att öka de nya lägenheternas känsla av öppenhet kommer en glasvägg att vara belägen vid 
lägenhetens vardagsrum/matplats. 

  

För att inte denna utbyggnad ska komma att dominera utseendet av den befintliga byggnaden 
kommer lägenheternas norra yttervägg att ligga i liv med hissschaktets. Detta ger våningar 9 och 10 
att definera bygganden som innan.  

Den södra fasadern kommer även dem att skjutas in något för att kunna bygga en balkong i liv med 
befintlig yttervägg. 

För bilder på nybyggnad se Index 4 

 

Konstruktionsundersökning 
 

För att kunna avgöra om en utbyggnad är möjlig måste först en konstruktionsanalys 
genomföras, denna analys kommer att testa hur utålig det befintliga betong taket är och 
vilken belastning denna tål.  
Om analysen visar att betongen inte skulle hålla innbär detta att en förstärkning kommer att 
behövas, något som är både tid krävande och kostsamt. 

 

Konstrukiotnsanalys 
 
Egentyngder: 
gk,betong=4,4 kN/m² 
gk, tak=2,1 kN/m² 
gk, vägg=2,2 kN/m² 
 
Lastnedräkning: 
 
Befintlig Konstruktion: 

𝛾𝑑 = 1,0 

𝑆𝑘 = 2,0
𝐾𝑁
𝑚2  

𝜓 = 0.7 
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𝑔𝑘𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 = 4,4 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑆 = 𝜇 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑆𝑘 = 1,0 ∗ 0,8 ∗ 1,0 ∗ 2,0 = 1,6 𝑘𝑁 𝑚2�  
 

𝑞𝑑𝑎 = 𝛾𝑑 ∗ 1,35 ∗ 𝑔𝑘 + 𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ 𝜓 ∗ 𝑠 
 

𝑞𝑑𝑎 = 1,0 ∗ 1,35 ∗ 4,4 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 1,6 = 7,6
𝐾𝑁
𝑚2  

 
𝑞𝑑𝑏 = 𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝑔𝑘 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 𝑠 

 

𝑞𝑑𝑏 = 1,0 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 4,4 + 1,5 ∗ 0,7 ∗ 2,0 = 7,4,
𝐾𝑁
𝑚2  

 
Ny Konstruktion: 
Lasterna för den nya konstruktionen kommer att tas ner på lägenheternas  öst/väst-väggar , dessa 
väggar kommer att stå ovanpå de befintliga betongväggarna som utgör det under planet. 
 
Last Snö+Tak: 

𝑔𝑘𝑠𝑛ö = 2,0
𝑘𝑁
𝑚2 ,   𝜓 = 0,7 

𝑔𝑘𝑡𝑎𝑘 = 2,1 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑆 = 𝜇 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 + 𝑔𝑘𝑠𝑛ö = 1,0 ∗ 0,8 ∗ 1,0 ∗ 2,0 = 1,6 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑞𝑑𝑎 = 1,0 ∗ 1,35 ∗ 2,1 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 1,6 = 4,5 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑞𝑑𝑏 = 1,0 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 2,1 + 1,5 ∗ 1,6 = 4,9𝑘𝑁 𝑚2�  
 

𝑞𝑑 = 𝑞𝑑𝑏 ∗ 1,0𝑚 = 4,9 ∗ 1,0 = 4,9𝑘𝑁 𝑚�  
 
Tynd på väggar (1m vägg): 
 

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 =
𝑞 ∗ 𝑙

2
=

4,9 ∗ 6
2

= 14,7 𝑘𝑁 

 
Betong + golv: 

𝑔𝑘𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 = 4,4 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑞𝑏𝑘 = 0,5 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑞𝑓𝑘 = 1,5 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝜓 = 0,33 

𝑞𝑘 = 2,0 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑞𝑑𝑎 = 1,0 ∗ 1,35 ∗ 4,4 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,33 ∗ 2,0 = 7,0 𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑞𝑑𝑏 = 1,0 ∗ 0,89 ∗ 1,35 ∗ 4,4 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 2,0 = 8,3 𝑘𝑁 𝑚2�  

Dimensionerande Last=  𝑞𝑑 = 8,3 ∗ 1,0 = 8,3 𝑘𝑁 𝑚�  
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Moment 5 st fack: 

𝑀𝑠 = 0,079 ∗ 𝑞𝑙2 = 0,079 ∗ 8,3 ∗ 62 = 23,6 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑓 = 0,046 ∗ 𝑞 ∗ 𝑙2 = 0,046 ∗ 8,3 ∗ 62 = 13,7 𝑘𝑁𝑚 

Betong: 

Betong 
Plattjocklek=190 mm 
C25/30 Klass II 
TB  15mm 
 
Armering 
Ss260 
15ø6s175 (längsled) 
35ø6s175 (Tvärled) 
 
 
 
Beräkning med SK3 
 

𝑓𝑐𝑐 = 13,3 𝑀𝑃𝑎 
𝑓𝑠𝑡 = 188 𝑀𝑝𝑎 

 
𝑢 = 𝑇𝐵 + 0,5 ∗ ∅ = 15 + 3 = 18 𝑚𝑚 

 
𝑑 = ℎ − 𝑢 = 190 − 18 = 172 𝑚𝑚 

 

𝜔 =
𝑓𝑠𝑡 ∗ 𝐴𝑠
𝑓𝑐𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

=
188 ∗ 319,2

13,3 ∗ 1000 ∗ 172
= 0,026 

 
𝜔 < 𝜔𝑏𝑎𝑙 

𝑚− = 𝜔(1 − �
0,026

2
� ≈ 0,026 

 
𝑀𝑅𝑑 = 𝑚− ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓𝑐𝑐 

 
𝑀𝑅𝑑 = 0,026 ∗ 1000 ∗ 1722 ∗ 13,3 = 10,2 𝑘𝑁𝑚 

 
 
Enligt denna beräkning ska inte bjälklaget hålla för vistelselast, detta kan bero på att beräkningarna  
som gjort är gjorda med grövre metoder och att storleken på vistelselasten har ökat sen huset 
byggdes i smanband med revidering av byggnormerna.  

Eftersom huset för närvarande håller för vistelselast och plattornas tjocklek är de samma i hela 
byggnaden, tolkar vi detta som bevis på att en utbyggnad på taket inte håller i teorin men att 
verkligheten inte är den samma. 
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Elementbyggande 
 
Elementbyggandet i sverige har sina rötter i miljonprogrammet, då man på kortast möjliga tid skulle 
producera 1 miljon bostäder. För att kunna göra detta krävdes det en mer industrialiserad process än 
det traditionella sättet att bygga på.  

Elementbyggandet på denna tid var dock primitivt jämnfört med de morderna, elementen blev oftast 
homogena i sin utformning och tillät ingen större variation av fönster, dörrar och balkonger. 
Resultatet blev den upprepande formgivning som miljonprogrammet är känt för. 

Nu för tiden är verkligheten en annan, man är inte längre begränsad till ett materialval (betong till 
största del under miljonprogrammet) utan nu för tiden görs även element i stål och trä men även XPS 
som är mer vanligt i södra europa och övriga världen. 

  

Typen av elemet är även fler förutom plattelement så kan man även bygga med volymelement, med 
volymelement menas att väggar och golv är redan ihopsatta från fabrik. Dess lyfts och förankras 
sedan på plats med bygganden övriga volym- eller plattelement. Förutom dessa finns även system 
som är öppna och slutna. Det öppna systemen är inte företagsbaserade mad andra ord dessa går att 
kombinera med produker från andra tillverkare, väggar tak och golv kan sättas ihop på plats med viss 
justering av passformen. 

Slutna byggsystem är företagsbaserade och innebär att väggar, tak, golv och andra byggnadsdelar 
måste komma från samma tillverkare för attt kunna monteras ihop. 

 Då man ska bygga med elementtekink måste man tänka på att systemet skiljer sig på många sätt 
ifrån det traditionella platbyggandet. 

Sättet att producera byggnadselementen liknar den metoden "Lean Production" som biltillverkaren 
Toyota är kända för att producera sin bilar på. Metoden går ut på att man ska kunna idetifiera och 
eliminera alla steg i produktionsprocessen som inte medför något värde til den slutliga produkten. 

Detta påverkar projekteringen något i den anspekten att beställaren behöver inte som vid ett 
traditionelltbyggande beskriva alla steg av byggnationen i detalj som oftast görs då det gäller väggar, 
tak och andra bärande byggandsdelar. Detta överlämnas till entrepenören för att denna ska kunna 
skräddarsy ett optimalt system för det enskilda projektet. På så sätt utnyttjar E sin kapacitet 
maximalt och minska onödiga kostnader som kan uppstå då ett system byggande måste efter en mall 
för traditionellt byggande. 
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I fabriken tillverkas byggnadsdelarna på löpande band med stationer uppsatta för att utför ett specillt 
moment eller för specilla verktyg, detta för att underlätta för både arbetare och för att på ett enkelt 
sätt se över produktionens hela process. Skulle det ske något fel i ledet eller att arbetet saktar och 
stannar av är det lätt för personalen att ta sig till platesen för att så snabbt som möjligt hjälpa till och 
få igång processen igen. Den stationsuppdelade arbetsprocessen hjälper även till med organisationen 
då vertygen får sina utvlada platser vilket minskar risken föra tt tappas bort. Något som ofta händer 
på byggarbetsplatsen. 

Ytterligare fördelar med denna masstillverkningsprocess är att andelen byggspill hålls nere till ett 
minimum, arbetet hålls rent jämnfört med traditionellt platsbyggande då många det finns många 
damnkällor utöver de som rör uppbyggnad av bärande byggnadsdelar. 

Miljön som elementen produceras i hålls även torr vilket är till stor fördel då fukt är ett stort problem 
och är orsaken till skador på byggnaden då den byggs på plats. 

Arbetsmetoden med att konstruera element i fabrik under kontrollerade förhållanden är fördelaktig 
för att producera element med så stor noggranhet som möjligt, detta är speciellt viktigt för att 
annars blir det svårt att passa ihop elementen. Anpassningar skulle då behövas att göras på 
byggarbetsplatsen vilken inte är lämpligt då man inte kan hålla samma goda noggrannhet. 

  

På byggarbetsplatsen har elementbyggande sin fördel då det sänker byggkopstnaderna. Logistiken då 
man bygger med element är uppbyggd på ett sådant sätt att man kan få sina byggnadsdelar leverade 
s k a "just in time som innebär att produkten anländer då den ska sättas på plats.   

På så vis behöver inte stora mängder lagras på plats och medföra högre totalkostnad på grund av 
spill,stöld eller skador. 

God planering medför även att antalet transporter minskar som i sin tur minskar utsläppen av 
avgaser i luften.Nackdelarna med att bygga med prefabricerade element är att variations 
möjligheterna för planlösning begränsas.Byggprocessens standadisering kräver stor kunskap om 
material och konstruktion från projektens arkitekter och ingejörer. Standadisering av elementen kan 
även denna vara en nackdel då systemvalet avgör hurvide det är möjligt att kombinera systemet med 
andra tillverkares produkter. 

 Den typ av elementbyggande som vi valt för vår utbyggnad är träelement med lättreglar (masonite) 
som bärande kärna. Anledningen till detta är att andra material som betong och stål bildar tunga 
element som befintligt tak bjälklag inte håller för. En förstärkning skulle då krävas vilket skulle 
förlänga ombyggnadstiden och dess utom innebära ökade utgifter. 

 Det som talar för betongen är dess värmetröga egenskaper vilken gör att dessa kan hålla värmen 
under en längre tid jämnfört med stål och trä vars värmegenomsläpplighet är högre. Betong är 
dessutom ett icke bränbart material vilket innebär att det behåller sin hållfasthet och beständighet 
längre än stål och framförallt Trä. 

Stålelementen har sin fördel då det gäller platsen som utbyggnaden sker på, väder och vind kommer 
att ha stor påverkan på väggar och tak då dessa blir hårt utsatta eftersom det berg beläget söder om 
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byggnaden inte kommer att skydda. Vid brand riskerar stålbalkarna i den bärande kärnan att 
deformera sig under värmen vilket resulterar i förlorad hållfasthet.   

 Anledningen som vi valt trä är för att dessa element är lätta att hantera och bearbeta både i fabriken 
i på byggarbetsplatsen. Detta är extra viktigt eftersom utbyggnaden kommer att ske på ett 
svåråtkommligt område. Skulle det behövas göra ändringar och korregeringar av elementen kan de 
göras med enkla verktyg, något som skulle vara svårare med betong och med stål då dessa är hårdare 
och mer svårthanterliga. 

Förutom dessa fördelar har trä även goda egenskaper då det gäller tillgång och miljövänlighet, spillet 
som blir av från produktionen används som råvaror för att tillverka spånskivor andra skivmaterial av 
trä och eftersom trö är ett organiskt material krävs ingen deponi då det inte längre kan användas. 

Efter en undersökning av element från Martinssons och Masonite har vi valt väggar och tak från 
Masonite då deras produkter både är lättare och har bättre U-värde. Vi har valt ytterväggstjocklek 
357 mm som ger oss ett U-värde på 0.117 W/m²K. För vidare information om produkten hänvisar vi 
till A05 1-2 och Masonites hemsida (¹). 

 
 
U-värde för Masonite Lättelement Vägg  
Väggtjocklek, mm  207  257  307  357  407  
U-värde   0,214  0,166  0,139  0,117  0,102 
(Tagits från Masonites hemsida http://www.m-l.se/prod_vagg.html) 
 
 
 

 
 

Energi 
 
Då det gäller byggnadens energiförbrukning finns det flera åtgärder som går att göra. Att bland annat 
tillföra en frånluftsvärmepump för att få tillbaka en del av värmen som sugs ut är ett altenativ, bygga 
ut med en tillluftskanal gör att man även kan förbättra kvalitén i luften. 

Andra åtgärder som att lägga solfångare på taket för att dra nytta av solstrålarna och på så sätt 
utvinna energi som används för att värma bland annat tappvarmavattnet altenativt använda som 
komplement för värmesystemet.  

Sedumtak ger även de en viss energisparande verkan då de höjer isolering i taket samtidigt som det 
avlöser dagvattensystemet då det suger åt sig stora mängder vatten då det regnar. 

Då det gäller befintliga ytterväggar kommer dessa att tillägsisoleras då byte av fasadskikt görs, denna 
fasad kan  om så önskas även den bidra till ökad isolation. I samband med fasadbyte skulle även 
fönstren kunna bytas för att sänka energiförbrukningen något. 

 Nedan följer förklaringar på energisparande åtgärder: 
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FTX 
 
Ett altenativ är att bygga ut ventilationsystemet med en till luftsslinga med värmeåtergivning, ett ska 
FTX-system. 

 I princip fungerar detta system precis som ett FT-system (från och tillluft) men värmen i frånluften 
används för att värma tilluften med hjälp av en värmeåtergivningsapparat. Frånluften har lite högre 
tempratur än rumsluften och kan på så sätt värma tilluften under större delen av året. 

Den värmeåtergivningsapparat som används är en värmeväxlare, denna minskar värmebehovet med 
ca 70-80%.  

Regelbunden kontroll och underhåll av filter krävs, detta är speciellt viktigt eftersom filter i 
frånluftsaggregatet kan sättas igen och då uppstår ett övertryck i byggnaden som kan ge fuktskador i 
fasaden. Även de båda fläktarna som styr från- och tillluften måste underhållas för att fungera 
optimalt. 

 FT (Från/Tillufts) delen i systemet används för att på ett kontrollerat sätt kunna styra kvalitén i luften 
och för att kunna effektivt för bort föroreningar i luften. Detta har sin fördel då Frånluftssystemets 
uteluftsventiler och otätheter i huset inte räcker till. 

Uteluften tas in genom ett aggregat där luften filtreras och värms upp till önskad tempratur, en fläkt 
transporterar den varma luften till rummet och fördelas via ett tilluftsdon. 

Från lufts delen fungerar som ett F-system och är en förutsättning för att ge en bra luftväxling. 

  

Från och tilluften kan båda styras och medgör att ventilationen kommer att vara fullkomligt 
oberoende av väderlek då vind påverkar S- och F-system negativt. 

 Normalt hålls tilluftens tempratur  5⁰C lägre än rumstempraturen och systemet utformas så att 
tilluftsflödet är 10-15% mindre än frånluftsflödet. 

Detta görs för att bibehålla ett undertryck i byggnaden vilket håller varm fuktig luft från att tränga in i 
konstruktionen och orsaka fuktskador. 

 En av nackdelarna med detta system är att det befintliga ventilationssystemet måste byggas ut med 
ytterligare kanaler i schakt och i lägenhetsutrymme. Förutom att schaktet kommer att behövas 
byggas ut kommer detta även medföra en högre kostnad 

 

Solfångare 
  
Solen strålar ca 900-1000 kWh/år,kvm mot en horisontell yta i Sverige. En liten del tas upp av växter 
och omvandlas till fotosyntes. 
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Nuför tiden används solenergin för att framför allt till att värma tappvarmvattnet m h a plana 
solfångare.Verkningsgraden en den avgörande faktorn som för tillfället gör att solfångare inte kan 
tillämpas för att täcka energibehovet för ett enfamiljshus. 

 Solfångare tar emot solstrålar och omvandlar denna till energi i form av värme som transporteras 
från solfångaren med hjälp av ett medium (vätska, gas eller luft)(se bild i bilagan).I solfångaren 
cirkulerar mediumet som levererar värmen genom en växelvärmare till ett värmesystem. Den stösta 
svårigheten med solfångare är att kunna lagra den värme som tas emot på sommaren för att 
användas på vintern. 

Normal löses detta genom användandet av ett värmemagasin eller ett bergvärme hål.Vattenlager är 
ett exempel på tekink som kan användas för att lagra den energi som tas upp för att användas i ett 
senare skede.I ett vattenlager samlas energin som varmvatten altenativt kan detta ske genom lagring 
i marken, främst lera och jord. Värmen lagras och urlagras att en slinga med cirkulerande vätska förs 
genom leran/berget. Absorbator kallas den den av en solfångare som fångar in solstrålar och som 
antingen placeras på ett hustak eller på marken.  Absorbatorn innehåller vätska, gas eller luft som 
värms upp m h a solstålingsvärmen. 

Förluster minskas då absorbatorn isoleras med en eller flera lager glasskivor som enbart släpper in 
den kortvågiga solstrålningen. 

 

 Plana solfångare 
 
Solfångaren består av ett solfångarelement med kaneler innehållande ett värmebärande meduim 
(vanligtvis en blandning av glykol och vatten), hit över förs den värmen som upptas (se bild i 
bilagan).Baksidan isoleras med plastskum eller mineralull och på framsidan med två glas. 

Trots att detta sätt att isolera solfångaren på kommer en liten del av den upptagna energin att avges 
till omgivningen. 

Berorende på omgivningens tempratur och solinstrålning varierar verkningsgraden starkt, som bäst 
blir verkningsgraden ca 60% enligt warfvine,2007. 

Den plana solfångaren kan monteras direkt på taket och ersätta takbeläggning men kan även 
monteras ovanpå befintlig takbeläggning men då med något minskad effektivitet.Dagg, snö och frost 
avdunstar snabbt eftersom solfånagen värms upp underifrån.Den mest affektiva typen en plan 
solfånager är den s k a "Fullplate" absorbatorer. Den här typen utnyttjar maximalt av solintaget då 
den enkelt kan läggas kant i kant.  

Solfångare får därmed lägrearbetstempratur på absorbator/vvx och är därmed inte beroende av ett 
fullt upparbetat vakumm för att fungera. Plana solfångare solfångare fångar upp de infallande 
solstrålarna bättre än vakuumsolfångare eftersom plana solfångare inte har ett glapp mellan 
absorbator och värmebärare. 

 

Vakuumsolfångare 
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En vakuumsolfångare består av ett antal vakuumrör som är utformade på ett sådant sätt som 
påminner om termoflaskor dvs två rör med vakuum mellan. Det yttre röret är transparent medan det 
inre är absorbatorn (se bild i bilagan). Detta gör att absorbatorns inre del blir oerhöt varmt 
(Warvfinge,2007). 

Transport av energin kan ske på två olika sätt: 

 U-rör 
 

I  absorbatorn sitter ett kopparrör som innehåller en värmebärare som kyler luften i absorbatorn 
samtidigt som denna transporterar bort värmen till exempel en ackumulatortank. 

 Heat Pipe 
 

Uppbygt med en kopparpistong inehållande värmebärare förs iner i absorbatorn, toppen på 
pistongen ldere energin till en värmeväxlare. När mediumet i pistongen förångas stiger denna uppåt 
mot värmeväxlaren, i värmeväxlaren kyls mediumet och kondeserar tillbaka till pistongen där 
processen återupptas.Heat Pipe solfångare måste monteras lutanden för förångat medium ska kunna 
nå värmeväxlaren.Värmen som tas upp att vvx:en (värmeväxlaren) förs vidare till ett välisolerat 
magasin, exempel en ackumulatortank. 

Verkningsgraden hos solfångare påverkas av många faktorer som konstruktion, tempratur jämnfört 
med omgivning och isoleringsförmåga. 

Svarta slangar som för det mesta används för att värma vattnet i poolen på sommaren har 
dålig isoleringsförmåga då mycket av energin avges till omgivande luft. vakuumrör ger det 
bästa resultatet räknat på aktiv yta, dock har plana solfångare den bästa isoleringförmågan. 

 Nuför tiden kan man även hänga solfångare på väggar och tak med gångjärn som tillåter 
dess läge jämnfört med solen att ändras efter behov. Vanligt är att kunna justera vinkeln upp 
till 80 grader, men det finns även 360 graders konstruktioner.Detta gör inte bara solfångaren 
mer effektiv än utan man kan även arbeta in denna i en byggnads fasad och blir på så sätt en 
del av arkitekturen. 

 De är bidragsberättigade från Boverket med 7500:- eller ROT-avdrag 50%.Prsiet på 
solfångare per enhet ligger mellan 10-20 000 beroende på typ och kvalité 
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FVP-system 
 
Frånluftsventilation med värme pump (se bild i bilagan) fungerar i grund som ett vanligt 
frånluftssystem, skillnaden är den att värmepumpen används för att kunna tillvara ta på den värmen 
som för ut och återanvänds för att värma bostadens tappvarmvatten eller för att återges i ett 
vattenburet värmesystem. 

Nedan följer en förklaring av ett frånluftssystem: 
  

Ett vanligt frånluftssystem fungerar på det sättet att luft tillförs via otätheter och uteluftsventiler 
denna luft är ofilterade och ouppvärmd, luften förs senare bort genom ett fläktsystem med fläkt. 

F-systemet utvecklades ut självdragssystemet som hade murade kanaler och den enda drivande 
kraften var skillnaden i luftens tempratur och densistet. 

I ett F-system förstärks denna drivande kraft och ventilationen fungerar lika bra på sommaren som 
på vintern, något som är svårare för ett S-system då skillnaden mellan inne och uteluft på sommaren 
är liten. 

Energiförbrukningen är dock högre för ett F-system än S-systemet då fläkten drivs av elektrisitet, 
däremot är det möjligt att styra luftflödetsstorlek genom att ändra fläktens varvtal, systemet går 
även att koppla till en givare som på föhand kan ställas in att reglera luftflödet beroende på luftens 
kvalité (warfinge,2007). 

 System som dessa kräver tillsyn och underhåll för att förbli så effektiva som möjligt, rensningsplikten 
är stor då damn och andra partiklar fastnar i kanalerna och minskar kanalen inre diameter vilket i sin 
tur leder till ökat tryckfall i systemet, dock gör det konstanta luftflödet ett frånluftssystem billigare än 
ett S-system. 

Dessutom kan ljud från fläkten leda till visst obehag. 

 Undertryck då fläkten suger kan leda till att förorenad luft tränger in från mark, grund, avlopp och 
uttorkade golvbrunnar. 

 I ett FVP-system (frånluft med värmepump) kopplas en värmepump ihop med systemetsfläkt och 
kan på så sätt plocka upp varm luft och skicka denna vidare. 

Värmepumpens effektivitet är olika beronde på leverantör och olika pumpar har olika egenskaper, 
normalt ligger denna runt 70%. Detta system kräver ingen större utbyggnad av befintligt rörschakt då 
värmepumpen sitter uppe på taket där den inte stör de boende. 
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Sedumtak 
  

Att bygga grästak är en teknik som funnit länge i sverige och var förut den vanligaste formen av 
takbeläggning. 

Nu för tiden finns det olika typer av grästak, den vanligaste formen är sedumtak som gjorts sig 
populär i norra europa p g a sin lätta konstruktion och enkelhet (se bild i bilagan). 

  

Enligt tillverkaren Vegtech är fördelarna med sedumtak: 
 

• Takvegetationen kan odlas i landet så att växterna anpassar sig efter det rådande klimatet 
• Hög vindtålighet, stommen görs perforerad med små hål som tillåter luftgenomströmning. 

Detta gör på så sätt byggnaden mer vindtålig. 
• Brandgodkänd, tekniken att bygga med sedumtak är godkänd elnligt Broof(t2) 
• Erosionsskyddat växtskikt 
• Växtmattorna är armerade med en stark stomme som förhindrar erosion som annars bryter ner 

och försämrar mattas engenskaper under dess livstid. 
• Stommens organiska material förhindrar krympning 
• Isolering, takvegatationen bidrar med gott inomhusklimat då det skyddar mot uppvärmning på 

sommaren och isolerar mot kylan på vintern. 
• Sedumens ojämnhet och absorbations förmåga får även dagvatten att rinna med långsammare 

hastighet vilket minskar risk för stopp i dagvattensystemet. 
• Inget större skötsel behov behöver tas till växterna 

  
Då det gäller underliggande takkonstruktionen så gäller samma krav som på vanliga 
konstruktioner.Oftast krävs inga förberedande kompletteringar av taket då tätning av underlag 
ingår i hos de flesta leverantörer.  
  
Utbudet av sedummattor är stort och deras utseende varierar beroende på vilka växter som den 
planteras med. 
De typer av mattor som finns är: 

Moss-sedum 
 
Moss-sedummattan är den vanligaste formen av sedummatta som används i sverige, växterna 
blir korta och växer med starka rötter längst med mattan istället för att växa som vanligt gräs 
som växer på höjden. Dessa plantor har odlats i en torr miljö och växterna klara då av långa 
torra perioder. 
Byggtjockleken för sedum-moss skilejer sig något beroende på leverantör men tjockleken ligger 
på ca 40 -55mm (se bild i bilagan).  
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Sedum - ört - gräsmatta 
 
Sedum ört mattan ser någon annorlunda ut då växterna (fram för allt örterna) växer högre och 
ger en tjockare vegetation. 
Örterna utgörs av exempelvis prästkrage, sand- och backnejlika, liten blåklocka, gulmåra, 
rölleka, axveronika och gråfibbla. De torktåliga gräsen är exempelvis fårsvingel, fjällgröe, 
borsttåtel och berggröe. 
  
Byggtjockleken för ört-gräs är högre då det krävs fler lager. Tjcokleken  
Ligger mellan 110-120 mm och lutningen som rekomenderas är inte högre än 14 grader. 
  
Sedumtak kostar ca 500kr/m2 i det höga priset ingår oftast arbete, ko0nstruktion och 
förvaltning för första året. 
 
 
För bilder på enegisystemen som tagits upp hänvisas till Index 2 

 

Påbyggnadsrum 
 
Det finns flera alternativ för att öka befintliga lägenheters area. En tillbyggnad,konstruerat på samma 
sätt som en balkong, skulle kunna vara aktuellt. Påbyggnadsrummets bjälklag kan fästas i husets 
stomme eller bäras av nya grundlagda pelare. 

De nya pelarna ihop med plattan bildar i det sistnämnda fallet en i princip självbärande enhet som 
endast behöver stagas i fasaden. En inglasning av balkongen ger ett klimatskydd som gör att 
balkongen kan användas som ett extra rum. Brandfrågorna måste dock uppmärksammas, speciellt 
kan springor vid golv till angränsande lägenheter behöva sättas igen med brandsäkra material. 
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Diskussion 
 
Miljonprogrammet har många gånger kritiserats. Något som ofta inte förs fram är att 
programmets mål uppnåddes i många avseenden och att det skulle varit svårt att bygga 
annorlunda med de förutsättningar som fanns. Det storskaliga bostadsbyggandet 
startade under helt andra utgångspunkter än de som råder idag.  
Problem med svår trångboddhet och låg utrustningsstandard samtidigt med en stark ekonomisk och 
teknisk utveckling gjorde att en stark efterfrågan på bostäder skapades. För att klaraden ökande 
omfattningen av byggandet och hålla boendekostnaderna på en rimlig nivå sågs ökad 
industrialisering och standardisering som nödvändiga.  
Produceringen av bostäder behövde bli mer enformig för att kunna möta den ständigt ökande 
efterfrågan. 
 
När kritiken kom mot områdena ville allt fler gå ifrån det som hade med miljonprogrammet 
att göra, men kunskaper som fanns om fördelarna hos byggmetoderna togs 
ofta inte tillvara. Det var i många fall stadsplaneringen som brast, medan en stor del av 
bostäderna var välplanerade.  
Lägenheterna var rymliga och välutrustade jämfört med dem i äldre hus och de står sig också relativt 
bra i förhållande till dagens standard. 
Dock finns det trånga dörröppningar och passager som gör det svårt för handikappade 
att ta sig fram.  
 
De nu ökade kraven på hiss uppfylls i många fall inte och idag 
efterfrågas oftare större och mindre lägenheter än de många trerumslägenheterna som 
programmet resulterade i. Men målet att bygga bort bostadsbristen genom att 
producera många nya lägenheter med god standard uppnåddes under miljonprogrammet. 
Många av husen är dessutom konstruerade så att de lätt kan byggas om, 
vilket behöver tas till vara. 
 
Det är ett stort slöseri att riva och bygga nytt när husen har så stor potential. I detta 
arbete har ett förslag om påbyggnad tagits upp. I huset skapas handikappanpassade bostäder med 
hiss och den översta våningen får en vid terrass.  
Lösningen är aktuell i områden där bostäder saknas och där en ökad variation eftersträvas. Översta 
våningen skulle även kunna göras som etagelösning och byggas ihop med den tidigare översta 
våningen.  
 
Föslag om utbyggnad är lättare att motivera än te.x enbart renovering av de befintliga bostäderna. 
Utbyggnad är är lättare att motivera än enbart renovering då nya installationer av hissar utförs. 
Eftersom huset får ytterligare en 
våning ändras husets utseende. Detta är många gånger positivt när enformigheten i 
området är stor. 
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Sammanfattning av slutresultat 
 

Ombyggnationen av hyreslägenhetrna vid Eriksberg  har varit en stor utmaning. Under arbetets gång 
har vi så gått som möjligt försökt besvara vår grundfråga. Är det möjligt att utöka ett hyreshus 
lägenheter utan att  göra avkall på dess ursprungliga funktion. Svaret på den frågan är givetvis nej. 
Vid en förändring av en byggnad, i det här fallet en utbyggnad, skapar man nya förutsättningar för 
byggnaden, området samt de boende.  

Man kan naturligtvis argumentera för både för och nackdelar vid en utbyggnad. Det blir kostnadsamt, 
en byggprocess är ofta långvarig och innebär avsevärda störelsemoment för inte bara de boende i 
den berörda byggnaden utan även för områdets övriga residenter. För det positiva kan man 
argumentera att området kommer att få en avsevärd ansiktslyftning som kommer att inverka positivt 
på både boende i nuläget samt i framtiden. Området eriksberg är ju som bekant beläget i en ur 
natursynpunkt attraktivt område med goda förbindelser både till centrala Stockholm samt 
närbeligande områden.  Området är lungt och trevligt vilket gör det attraktivt för till exempel 
barnfamiljer eller ungdomar som sätter bo för första gången.  

Allt detta talar för att en utbyggnad samt upprustning av befintliga hus kommer att tjäna positivt 
både på kort och lång sikt . Kort sikt eftersom det kan innebära en trevligare atmosfär för de boende i 
området med nyarenoverad byggnad och på lång sikt eftersom det ger möjlighet för nya hyresgäster 
att flytta in till området.  

Slutsatser 

 
Lägenheterna kan byggas om på olika sätt. Nya mindre håltagningar, för till exempel 
dörrar, är enkelt att utföra medan större blir desto mer komplicerade. Större 
håltagningar i väggar kan utföras, sett ur betongkonstruktionsperspektiv, men balkar 
och pelare behöver då införas. Håltagningar i bjälklag är möjligt i mindre skala. Husets 
bärande system klarar av ytterligare tyngd från en påbyggnadsvåning utan 
förstärkningar. Vilket/vilka av åtgärderna som väljs beror på förutsättningarna i 
respektive projekt. 
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Förslag till fortsatt arbete 
 
Ämnet ”miljonprogrammet” är väldigt stort och det finns oändligt många punkter som 
inte har berörts i det här examensarbetet. Några exempel på viktiga områden för 
fortsatt studie är hur mycket de olika förändringarna kostar att utföra, vilka 
förändringar som är mest eftertraktade i olika områden samt hur de ska kunna genomföras. 
Detta för att ombyggnader verkligen ska kunna ske. 
I examensarbetet har ett hus undersökts.  
Något som var väldigt vanligt, från 50-talet och framåt, varatt bygga med bokhyllesystem och 
platsgjuten betong. Det är därför intressant att, på liknande sätt som gjorts i detta arbete, undersöka 
sådana hus. 
Något som är värt att ytterligare undersöka vid ombyggnad av ett prefabricerat hus är 
dess skadetålighet vid olyckspåverkan. Även grundläggningen måste undersökas i 
varje specifikt fall vid påbyggnad av våning, något som inte har gjorts i detta arbete. 

 

Slutord 
 
Vi tycker det har varit ett intressant men också givande arbete. Vi har fått inblick i människors 
situation vid omfattande renoveringar i deras bostad då de varit tvungna att bo kvar i densamma. 
Under arbetets gång har vi träffat många trevliga personer med olika bakgrund och 
förhållanden. Jag hoppas att arbetet blir till hjälp för SKB vid en eventuell utbyggnad för bostäderna 
vid eriksberg.  
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Bilagor:  

Index 1-Bilder på lägenheterna 

Index 2-Bilder på dverse energisystem 

Index 3- Ritningar 
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Index 1 Bilder Eriksberg: 
 

Fuktskador i lägenheterna: 

  

Mögelskada i fönsterkarm. 

 

Vardagsrum i 4-rumsare 

  

Fuktskadad balkong. 



Uttbyggnad av fastigheter i Eriksberg KTH Syd Sebastian Cuevas & Anders Eklund 

  Page 
47 

 
  

 

Fuktskadad badrumsfönster. 

 

Närbild på fuktskadat badrumsfönster. 

 

Huset utsida: 
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Område: 
 

         

 

Vy från lägenheter: 
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Lägenheter: 
 

         

 

Hissschackt, takbjälklag: 
 

       

     

 

 

 



Uttbyggnad av fastigheter i Eriksberg KTH Syd Sebastian Cuevas & Anders Eklund 

  Page 
50 

 
  

 
Index 2- Bilder energisystem 
 

 

 

Princip bilda av en solfångare 

 

Plansolfångare med vattenlager 
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Bild på Vakkumsolfångare  Principskiss på en vakkumsolfångare 

 

Bild på en frånluftsvärmepump 

 

 

Bild på ett sedumtak 

  

Moss-sedumplatta Ört-sedum  
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Index 3- Ritningsförteckning: 
 

370/00 LA1 Situationsplan 
370/02 A21:1 Plan 1 
370/03 A98:10:02 Plan 2 
370/04 A98:10:03 Plan 3 
370/05 A98:10:04 Plan 4 
370/06 A98:10:05 Plan 5 
370/07 A98:10:06 Plan 6 
370/08 A98:10:07 Plan7 
370/09 A98:10:08 Plan 8 
370/10 A98:10:09 Plan 9 
370/11 A98:10:10 Plan 10 
370/12 A99:01:11 Plan 11 
370/13 A99:01:22 Fasad Söder del 1 
370/14 A99:01:23 Fasad Söder del 2 
370/15 A99:01:24 Fasad Norr del 1 
370/16 A99:01:25 Fasad Norr del 2 
370/17 A99:01:21 Sektioner och gavelfasader 
370/24 44-7040 Situationsplan, Plan 1 och Sanitet 
370/36 44-7040 VVS Plan 2 
370/37 44-7040 VVS Plan 3 
370/38 44-7040 VVS Plan 4-8 
370/39 44-7040 VVS Plan 9-10 
370/40 44-7040 VVS Vindsplan 
 
K29:21  Utbyggnad Plan 9-10 
K29:22  Takkonstruktioner 
K29:23  Fläkt och Hissmaskinrum 
K29:1:1:1  Bjälklag Plan 10 
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