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Sammanfattning 

Denna rapport är en studie av en påbyggnad om två våningar i Stockholms innerstad. Påbyggnaden 

är en tredimensionell fastighet, Obelisken 27, som har bildas genom avstyckning från 

stamfastigheten Obelisken 26.  

 

Enligt vision för Stockholm ska nya täta, miljövänliga och varierande stadsmiljöer växa fram med en 

blandning av bostäder och verksamheter. Detta ska möjliggöras bland annat genom förenkling av 

planprocessen och bättre samordning mellan nationella regelverk. 

Genom att koncentrera förtätning till redan bebyggd mark ökar förutsättningen för hushållning med 

mark och grönområden. Förtätningen kan bryta funktionalismen stadsplaneringsprincip och skapa 

blandning av bostäder och verksamheter. 

 

Från och med 1 januari 2004 kan fastigheter även begränsas vertikalt och bilda slutna volymer. En ny 

fastighet kan bildas som en tredimensionell volym på befintlig bebyggelse. Behovet av att kunna 

bilda tredimensionella fastigheter (3D-fastighet) är många, t ex. då man vill skikta en byggnad som 

har olika typer av verksamheter men kan också vara av förvaltnings- eller finansieringsskäl. Metoden 

för att bilda och förändra 3D-fastighet är desamma som för traditionella fastigheter. 

 

Bebyggelsen på fastigheten Obelisken 26 uppfördes på sen 60-tal. Inom fastigheten inryms fyra 

stycken femvåningars lamellhus uppförda på en sockelbyggnad. 

En ny detaljplan som fick laga kraft 2007 ger utökad byggrätt för fastigheten genom till –och 

påbyggnad. 

 

Påbyggnaden utgörs av 10 stycken takvåningar i två våningsplan samt ett fill-in hus med ytterligare 3 

takvåningar. Byggnaden är uppförd i trästomme kombinerat med stål. Taket är böljande och beklätt 

med sedummossa, den böljande takformen ger en variation i rumshöjden. Installationer som dragits 

genom stamfastigheten är förlagd i ett installationsplan mellan stamfastigheten och påbyggnaden.  

Fastigheten har tillförsäkrats nödvändiga rättigheter genom bildande av 12 stycken servitut och 3 

stycken gemensamhetsanläggningar.  

Tredimensionella fastigheten Obelisken 27 köptes av Brf Söderstak 1, tillträdde till lägenheterna 

beräknas ske under augusti 2011. 

 

Nyckelord: påbyggnad, förtätning, tredimensionell fastighetsbildning, detaljplan, installation 

  



 
 

Abstract 

 This report is a study of an additional building about two floors in central Stockholm. The building is 

a three-dimensional estate, the Obelisken 27, which has been formed though a parceled out division 

from the estate Obelisken 26.  

According to a vision for Stockholm a new, dense, environmentally conscious and varied urban 

surrounding shall emerge with a mixture of residential and commercial properties. This will be 

implemented by simplifying the scheming process and an enhanced coordination between national 

principals.  

Through concentrating densification to lands already exploited and built on, areas for parks and 

open lands are better maintained. The densification can create a new option to the functionalistic 

city planning and thereby create a mixed residential and commercial urban environment.  

From January 1st 2004 estates can be limited vertically and create closed volumes. A new estate can 

be established as a three-dimensional additional volume on an already existing object. The 

necessities to build three-dimensional estates (3D-estate) are many, for example when you want to 

layer a building, which has different types of purposes, but it can also be administrative and 

financially beneficial. The procedure of forming and transforming a 3D-estate is the same as for 

traditional building structures.  

The construction of the estate Obelisken 26 was erected in the later sixties. The property contains 

four five-level laminated houses constructed on a plinth building. A new plan, which was legally 

enforced in 2007, enables further expansive construction possibilities. The additional building 

consists of ten penthouses each on two levels and an additional fill-in house with three more 

penthouses. The building has wooden frames combined with steel. The roof is billowed and dressed 

with sedummossa. The undulating shape gives a varied and vivid shape in the heights of the rooms. 

Installations, which have been used from the main estate, are located in a separate level between 

the main building and the additional building in top.  

The estate has been assured essential rights though twelve easements and three common facilities. 

The three-dimensional estate Obelisken 27 was bought by Brf Söderstak 1 and the admittance to the 

apartments is planned to August 2011. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Antalet invånare i Stockholm ökar och bostadsmarknaden lyckas inte möta efterfrågan. Efterfrågan 

av bostäder i centrala delar av en stad är väldigt hög. Men eftersom markexploateringen redan är 

hög finns det inte mycket mark att ta i anspråk för att bygga nytt. En lösning är att bygga nya 

bostäder på befintliga hustak. Detta möjliggöras av att man numera kan göra en tredimensionell 

fastighetsbildning.   

1.2 Uppgift 

Båge Bygg AB har gett oss i uppdrag att utreda hur man går tillväga för att bygga bostäder på taket 

av befintlig bebyggelse. Det Båge Bygg vill få utrett är främst innebörden av de juridiska och tekniska 

aspekterna vid påbyggnad. Även detaljplanen kommer vi undersöka, hur politikerna ställer sig till en 

påbyggnad och vilka aspekter togs upp när man sökte om ändring av detaljplanen.  

Båge Bygg AB är ett ungt och flexibelt företag beläget på Kungsholmen i Stockholm. Företaget 
erbjuder en rad olika tjänster så som stambyte, ROT-arbeten, totalentreprenad, ombyggnad av 
vindsvåningar etc. Båge Bygg vill nu utreda möjligheten för dem att expandera verksamhetsområdet 
till att även erbjuda påbyggnad i form av bostäder på befintliga byggnader. Vi har av Båge Bygg AB 
tilldelats Daniel Boberg som handledare. Boberg jobbar som projektansvarig för ROT-arbeten och 
stambyten i företaget. 

1.3 Mål 

Målet med rapporten är att ge Båge Bygg AB en helhetsbild av ett påbyggnadsprojekt. Vår 
förhoppning är att Båge Bygg AB med hjälp av denna rapport på ett tidigt stadium skall kunna avgöra 
om en påbyggnad är möjlig samt att ta del av de installationslösningar som tas upp i rapporten och 
som kan tillämpas eller modifieras i varje enskilt fall.  

1.4 Avgränsning 

Söderstak är ett pågående projekt vid upprättande av denna rapport. Projektet inrymmer fyra 
befintliga huskroppar dessa ska kompletteras med påbyggnad i form av bostadsrätter i två plan. 
Påbyggnaden är uppdelad i tre etapper. I detta arbete kommer endast att studera påbyggnaden i 
den första etappen. Rapporten behandlar endast juridiska och tekniska aspekter. I den juridiska 
delen kommer rapporten bland annat att behandla tredimensionell fastighetsbildning, servitut, 
gemensamhetsanläggning och detaljplanen. I den tekniska delen kommer vi att studera 
påbyggnadens konstruktion och installationssystem. 

1.5 Metoder och material 

Denna rapport är huvudsakligen baserad på genomförda intervjuer med konsulter, byggherren, 
arkitekten, entreprenören samt stadsbyggnadskontoret rörande detaljplanen, bygghandlingar, 
påbyggnad, dokument gällande tredimensionell fastighetsbildning samt installationer. 
Faktainsamling baserad på litteraturstudier samt internetsökning som beskriver generellt förtätning, 
påbyggnad, tredimensionell fastighetsbildning och översiktsplan. Även studiebesök på aktuellt 
område har utförts.  
Tillvägagångssätt:  
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Teoretisk del 
 Söka data på internet. Artiklar, tidskrifter, Boverket, Stockholm Stad etc. 
 Litteraturstudie. Litteratur i pappersformat etc. 

Praktisk del 

 Intervjuer.  Tjänstemän relaterade till Söderstak, stadsbyggnadskontoret etc. 
 Projekt. Studiebesök, bygghandlingar etc. 
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2 Stockholm Vision 2030 
Under våren 2006 - våren 2007 arbetade Stockholms Stad fram en långsiktig och samlad vision om 

Stockholms utveckling. Vision Stockholm 2030 presenterar tre teman för stadens framtida utveckling 

och ett antal karaktärsdag som visar hur det är att bo, besöka och verka i Stockholm år 2030. Det 

redovisas övergripande strategier för att visionen ska bli verklighet och Stockholm stad förbinder sig 

att arbeta i visionens rikting. Stockholms stad vill utveckla staden till en attraktiv stad i världsklass. 

 

De skriver att nya täta, miljövänliga och varierande stadsmiljöer ska växa fram med blandning av 

bostäder och verksamheter. Mängden bostäder i innerstaden ska öka för att skapa en levande stad 

under dygnet alla timmar. Nya attraktiva bostäder ska växa fram i anslutning till Stockholms vatten. 

Exempel på det är en ny sjöstad som ska byggas över järnvägsspåren längs vattnet från Tegelbacken 

mot Karlberg. 

Människor ska i sitt närområde bo, arbeta, utbildas, underhållas, motionera och hitta ett rikt utbud 

av service, varor och tjänster. Den historiska uppdelningen mellan villaområden, bostadsrätter, 

hyresrätter, sovstäder och arbetsplatser ska luckras upp. 

 

Visionen säger att Stockholm-Mälarregionen ska utvecklas till ett område där arbete och bostad 

integreras. Till följd av en omfattande bostadsproduktion ska det finnas ett stort och brett utbud av 

bostäder i olika boende- och upplåtelseformer, storlekar och standarder. Det ska finnas allt från små 

och stora lägenheter till villor och radhus. Det ökade och varierande bostadsbyggandet har bland 

annat möjliggjorts genom förenkling av planprocessen och en bättre samordning mellan nationella 

regelverk. Ägarlägenheter är ett uppskattat inslag och har bidragit till att flera kan påverka sin 

boende- och livssituation. Bostäder ligger blandade med arbetsplatserna för att skapa en trygg och 

säker miljö som är levande under dygnets alla timmar.  

Visionen är ett strategiskt åtagande från Stockholms stads sida. Alla stadens nämnder och 

bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta i visionens riktning i sina respektive verksamhet1. 

  

                                                           
1
 Hela avsnittet Stockholm Vision 2030 är hämtat ur Stadsledningskontoret, 2007, Vision 2030 Framtidsguiden. 
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3 Förtätning 
 

En förtätning innebär nyexploatering mellan befintlig bebyggelse eller komplettering av befintlig 

bebyggelse på höjden (påbyggnad eller vertikal förtätning). 

 Förtätning ökar en ytas exploateringstal och medför effektivare utnyttjad av befintlig mark och 

infrastruktur2. Genom att koncentrera förtätningen till redan bebyggd mark ökar förutsättningen för 

hushållning med mark samt bevarande av grönområden i större utsträckning. Genom att bygga ut 

befintliga tekniska försörjningssystem ökar resurshushållning vilket vid gynnsamma fall kan resultera 

i lägre material- och produktionskostnader3.  

Det finns ett direkt samband mellan en stads täthet och bränsleförbrukning. En tät stad innebär 

minskat resebehov för stadens invånare och bättre förutsättning för gående, cyklister och 

kollektivtrafik4.  

 

3.1 Varför förtäta? 

Bristen på byggbar mark i främst centrala delar av våra storstäder är uppenbar. Samtidigt är dessa 

platser eftertraktade för såväl bostads, kontors-, och kommersiella ändamål. Genom att förtäta kan 

man möta marknadens efterfråga på respektive typ av bebyggelse.  

En annan anledning till förtätning är att bryta funktionalismens stadsplaneringsprincip som innebar 

att bostäder och arbetsplatser skulle separeras från varandra5. Denna uppdelning innebär att 

områden som domineras av arbetsplatser är öde under kvällar och helger. I Stockholms stads vision 

för år 2030 vill staden skapa en levande stad under dygnets alla timmar6. Detta kan uppnås genom 

förtätning och en ökning av antalet bostäder samt uppluckring av den historiska 

funktionsuppdelningen. 

Förtätning genom påbyggnation 

Påbyggnad innebär att en eller flera våningar byggs på befintlig byggnad, vilket medför att nya 

verksamheter kan tillkomma i den befintliga byggnaden. En påbyggnad kan ses som ett komplement 

till förtätning mellan befintlig bebyggelse, med fördelen att befintlig mark inte exploateras7. 

 

3.2 Fördelar med en påbyggnad 

En påbyggnad genererar en samlokalisering av verksamheter så som bostäder, kontor, 

arbetsområden samt kommersiell- och offentligt service.  Genom att förtäta vertikalt kan man alltså 

skapa ett mer varierat utnyttjande av stadens befintliga bebyggelse samt förlänga dygnsanvändning 

                                                           
2
 Johansson, B., (1997), Stadens tekniska system, naturresurser i kretslopp, s. 77. 

3
 Ibid, s. 77. 

4
 Wetterberg, O., Det nya stadslandskapet, texter om kultur arkitektur planering, s. 139. 

5
 Lindgren, S., (1995), Handbok i fysisk planering, s. 37. 

6
 Stadsledningskontoret, (2007), Ett Stockholm i världsklass, s. 4. 

7
 Carlegren, R., (1992), Byggnation på befintliga huskroppar, s. 15. 



5 
 

t ex av en byggnad som inrymmer kontorsverksamhet, hyresgäster samt bostadsrättsförening8. En 

variation av brukare kan leda till en ökning av den upplevda tryggheten i området9.   

En ökning av exploateringstalet innebär en högre koncentration av människor. Det i sin tur leder till 

större befolkningsunderlag för lokal service i form av restauranger, butiker, kollektivtrafik, skola 

etc.10   

En påbyggnation tar ingen markyta i anspråk vilket gör att grönområden kan bevaras, det skapar 

också ett tillfälle att upprusta befintlig bebyggelse och närmiljö.11 

 

3.3 Nackdelar med en påbyggnad 

Risk för ensidig funktionalitet, att påbyggnad utförs för att utöka t ex bostadsområde med fler 

bostäder eller kontorsverksamhet med fler kontorsverksamheter etc.12  Befintliga byggnaders 

kulturhistoriska värde samt karaktär bör beaktas innan man överväger att göra en påbyggnad13.  

Kostnader för en påbyggnad kan öka om komplikationer uppstår, till exempel att befintlig stomme 

inte klara av ökad belastning utan förstärkning14. Dessutom ökar självfallet byggnadens totala höjd 

vilket leder till större skuggbild på intilliggande bebyggelse och kan ha en negativ påverka på stadens 

siluett15.  Genom att bygga med indragen takvåning kan man minska skuggbildningen och anpassa 

sig efter stadsbilden.  

När en påbyggnad sker i ett flerbostadshus måste alltid stor hänsyn tas till de boende i fastigheten. 

Stor vikt bör läggas vid planeringen av produktionsschemat så att boende kan röra sig till och från 

fastigheten utan några större hinder. Arbetet med maskiner, kranar-, och annat som ger ifrån sig 

buller, bör planeras så att det sker vid tider då- få människor vistas i fastigheten. Vid långvarig 

produktionstid kan boende utsättas för olika former av störningar. Lösningen är att antingen 

evakuera de boende till en annan fastighet eller att de bor kvar och ges en ekonomisk 

kompensation, till exempel i form av reducerad hyra. 

  

                                                           
8
  Carlegren, R., (1992), Byggnation på befintliga huskroppar, s. 48. 

9
 Ibid, s. 62. 

10
 Andersson, L., (2004), Förtäta – på höjden! s. 11. 

11
 Stenholm, O., (1997), Stadsförtätning som del av ett hållbart stadsbyggande, s. 51. 

12
 Andersson, L., (2004), Förtäta – på höjden!, s. 48. 

13
 Carlegren, R., (1992), Byggnation på befintliga huskroppar, s. 81. 

14
 Andersson, L., (2004), Förtäta – på höjden!, s. 51. 

15
 Ibid, s. 59. 
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4 Lagen om tredimensionell fastighetsindelning 
 

Grunden för ägande av fast egendom är fastighetsindelning.16 Traditionellt är en fastighet mark eller 

vattenyta som begränsa horisontellt. Egendom under marken och i luftrummet ingår därmed i den 

fastighet som markytan tillhör. Fasigheten kan således sträcka sig obegränsat uppåt och nedåt till 

den nivå där det inte längre är praktiskt intressant att utnyttja17. 

Från och med 1 januari 2004 kan fastigheter även begränsas vertikalt och bilda en sluten volym. Man 

kan alltså göra en tredimensionell fastighetsindelning. 

  

I Jordabalken 1 kap. 1 § första stycket definieras fastighet på följande sätt 

”Fast egendom är jord. Denna indelas i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller 

både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.”  

Det ska dock tilläggas att tredimensionell fastighetsutnyttjande inte är en ny idé. Magnus Erikssons 

stadslag från mitten av 1300-talet lagstadgades hur två personer som äger en tomt tillsammans ska 

bygga.18  

En fastighet som enbart avgränsa horisontellt kommer i denna rapport benämnas som traditionell 

fastighet. Avgränsas en fastighet horisontellt och vertikalt benämns den tredimensionell fastighet 

eller 3D-fastighet. 

  

                                                           
16

 Julstad, B., (2005), Tredimensionell fastighetsindelning, s. 16. 
17

 Alvå, J., (2005), Tredimensionell fastighetsindelning, s.17. 
18

 Julstad, B., (2005), Tredimensionell fastighetsindelning, s. 12. 

Figur 1 Exempel på tillämpning av lagen. Tre olika fastigheter på en och samma 
markstycke, Lantmäteriet. 
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4.1 När är en tredimensionell fastighetsindelning lämplig? 

Vid stora kapitalkrävande projekt som är komplicerade och främst förekommer i tätorter finns det 

ett behov från intressenterna att kunna dela upp byggnaden. Anledning är förvaltnings- eller 

finansieringsskäl och möjligheten att byggnaden kan ägas och pantsättas var för sig som 

självständiga fastigheter19. 

   

Tunnlar och broar för väg och järnvägstrafik skär oftast igenom fastigheter som är används för helt 

andra ändamål. Innan lagen om tredimensionell fastighetsbildning trädde i kraft var alternativen att 

antingen bilda servitut eller inrätta gemensamhetsanläggning. 

 Dessutom är stationer, bussterminaler, garage, arkiv och spårområden platser som på ett eller 

annat sätt är integrerad i fastigheter så som köpcentrum, kontor, butik och bostäder20. 

  

Lagen möjliggör förtätning i form av påbyggnad på utrymmen ovanför kommersiella byggnader, 

allmänna platser eller kommunikationsanläggningar. 

  3D-fastighet bildas och förändras på samma sätt som traditionella fastigheter21.  

 

Fastighetsbildning 

För att bilda en fastighet ställds det krav som måste uppfylls. Dessa regleras i 

fastighetsbildningslagen. Fastighetsbildningslagens bestämmelse säger att ”alla fastigheter som 

berörs av fastighetsbildning skall vara lämpliga för sina ändamål efter genomförd fastighetsbildning. 

Vidare gäller att fastighetsbildning inom planlagda områden skall ske i överensstämmelse med 

gällande planer och att syftet med andra markreglerande bestämmelser inte får motverkas.” 

Ovanstående gäller oavsett om det är traditionell fastighet eller 3D-fastighet. 

 

Avstyckning 

Det vanligaste sättet att bilda en fastighet är genom avstyckning (sidan 27).22 En hel eller del av en 

fastighet avskiljs från en fastighet, stamfastigheten, och bildar på så sätt en ny fastighet, 

styckningslott. Detta kan genomföras efter ansökan till lantmäterimyndigheten från ägaren till 

stamfastigheten. 

Vidare kan avstyckningen grunda sig på överlåtelse av en del av stamfastigheten, ex tak, då kan 

antingen säljaren eller köparen ansöka om avstyckning. 

 

Klyvning 

 Samäganderätt innebär att en fastighet ägs av flera personer gemensamt. En sådan fastighet kan 

delas upp genom en klyvning. Intressenternas andelar i den samägda fastigheten omvandlas till 

självständigt ägda fastigheter. 

 

                                                           
19

 Seger, C., (2005), Den tredimensionella fastighetsindelningen, s. 12. 
20

 Lantmäteriet, Tredimensionellfastighetsindelning (3D)- en välkommen nyhet, s. 7. 
21

 Julstad, B., (2005) Tredimensionell fastighetsindelning, s. 27. 
22

 Ibid, s. 28. 
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4.2 Krav på fastighet 

För att inte all efterfrågan på tredimensionell fastighetsutnyttjande i framtiden ska tillgodoses 

genom bildande av 3D-fastighet ställs det ytterligare krav vid bildning av 3D-fastighet. 

3D-fastighet får endast bildas om ”det står klart att åtgärderna är lämpligare än andra åtgärder för 

att tillgodose det avsedda ändamålet”.23 

 När lämplighetskravet är uppfyllt ska de särskilda villkoren för 3D-fastighet och 3D-

fastighetsutrymme vara uppfyllda.  

Nedan följer utdrag ur 3 Kap. 1 a § fastighetsbildningslagen: 

 

Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller ombildas 

får ske endast om 

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller annan 

anläggning eller en del av en sådan, 

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den 

ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, 

3. det står klart att åtgärden a) är motiverad med hänsyn till anläggningens 

konstruktion och användning, och 

b) är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anläggningen 

eller att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, och 

4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är ägnad 

att omfatta minst tre bostadslägenheter. 

I fråga om fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har uppförts gäller 

dessutom att fastighetsbildning enligt första stycket får ske endast om 

1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, 

och 

2. den tredimensionella fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål inom en 

nära framtid. Första och andra styckena tillämpas också vid fastighetsbildning som 

innebär att ett tredimensionellt fastighetsutrymme nybildas eller ombildas. 

  

Ovanstående kan sammanfattas till följande:  

3D-fastigheten måste rymma en byggnad eller anläggning. Fastigheten måste tillförsäkras de 

rättigheter som är nödvändiga för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Det 

innebär att om en fastighet bildas under jord eller på en befintlig byggnad ska förbindelsen med 

markytan garanteras.   

Vidare ska det vara motiverat med avseende på byggnadens konstruktion och användning. Det ska 

leda till en ändamålsenlig förvaltning eller trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen. 

Om anläggningen är avsett för bostadsändamål ska 3D-fastigheten innehålla minst tre 

bostadslägenheter. 

 

 

 

                                                           
23

 3 Kap. 1 § tredje stycket fastighetsbildningslagen 

https://lagen.nu/1970:988#K3P1aS1
https://lagen.nu/1970:988#K3P1aS1
https://lagen.nu/1970:988#K3P1aS2
https://lagen.nu/1970:988#K3P1aS2
https://lagen.nu/1970:988#K3P1aS2
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4.3 Servitut och gemensamhetsanläggning 

Servitut 

Servitut är en rätt för en fastighet (förmånsfastighet) att nyttja en annan fastighet (belastad 

fastighet), till exempel rätt att dra en ledning genom en annan fastighet. Ett servitut berör alltså 

alltid två fastigheter.24 Servituträtt är generellt en rättighet utan tidsbegränsning som gäller mellan 

fastigheterna samt oberoende av framtida ägarbyten. Servitutsbildning ger goda möjligheter att lösa 

praktiska problem i förhållandena mellan fastigheter.25 

 

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för två eller flera fastigheter och 

består av funktion som är nödvändig för att fastigheterna ska fungera på lång sikt. Den kan till 

exempel tillgodose fastigheternas behov av transportvägar, vatten- och avloppsanläggning, gård, 

trapphus osv. Anläggningen förvaltas normalt av en samfällighetsförening26. 

Vid en tredimensionell fastighetsindelning är det viktigt att ta ställning till vilka anläggningar som ska 

förvaltas gemensamt samt hur fastigheternas rättigheter tillförsäkras. 

Den mest uppenbara skillnaden mellan en gemensamhetsanläggning och ett servitut är att 

anläggningen alltid tillgodoser gemensamma behov för flera fastigheter, medan servitutet 

tillgodoser behov för endast en fastighet.27  

 

  

                                                           
24

 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1185 den 25 maj 2011 
25

 Claes Lewnhaupt, C., (2006) Fastighetssamverkan vid tredimensionell fastighetsbildning, s. 32. 
26

 Ibid, s. 26. 
27

 Lewnhaupt, C., (2006), Fastighetssamverkan vid tredimensionell fastighetsbildning. s. 34.  
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5 Obelisken 26 
 

5.1 Bakgrund om Obelisken 26  

Fastigheten ägs av Byggnads- och Fastighets AB Järntornet med adresserna Blekingegatan 42-48, 

Gotlandsgatan 47-53 och Östgötagatan 48-52. 

  

Fastigheten projekterades ursprungligen 1964 av Boisen & Efvergren Arkitektkontor AB. Den 

uppfördes med en sockelbyggnad som täcker hela fastighetens entréplan för kontor, butiker, 

bilparkering samt bensinstation. Då bebyggelsen uppfördes på sent 60-tal saknas tills vidare en 

kulturhistorisk klassificering. Den uppfördes i fem våningar och rymmer cirka 210 lägenheter. På 

sockelbyggnaden byggdes fyra bostadshus av lamelltyp. Husen uppfördes fristående och har därmed 

inte den tidstypiska slutna kvartersstrukturen med sammanhängande huskroppar som är vanliga i 

innerstaden. Däremot är den uppförd i tidstypisk storskalig och monoton gestaltning av 

byggnadsvolymer och fasader. Fastighetens arkitektoniska formspråk kännetecknas av raka linjer 

och räta vinklar med matematisk upprepning av ett fåtal fasaddetaljer.28 

  

Ändrade levnadsvanor och trafiksituation har lett till att de ursprungliga butikerna och 

bensinstationen inte kunnat fortleva och de har under årens lopp ersatts med kontor. 

 

  
Figur 2 Karta över planområdet. Rödmarkering: Obelisken 26. Blåmarkering: En del av Obelisken 26 som vi studerar i 
rapporten, Stadsbyggnadskontoret. 

 

                                                           
28

 Planbeskrivning Dp 2001-16952-54 
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På uppdrag av fastighetsägaren fick arkitekt Jonas Glock uppgift att utreda huruvida det var möjligt 

att förtäta Obelisken med flera bostäder i form av på- och tillbyggnader. 

Glock konstaterade i tidigt stadium att byggnaden var av miljonprogrammets rutinmässiga 

arkitektoniska typ och upplevde att fastigheten saknade verkshöjd. 

Han ansåg detta medgav bättre möjligheter att ”ta ut svängarna” och skapa en tillbyggnad som 

kunde ge det ursprungliga byggnadskomplexet en egen identitet genom den kontrastverkan som 

skapas mellan det nya och gamla. 

  

5.2  Detaljplan 

 

Detaljplaneförslag 

Den 21 mars 2001 undertecknade Jonas Glock förslaget till en ändring av detaljplanen. 

Målsättningen med ändring av detaljplanen är att skapa en sluten kvartersbebyggelse genom att 

bygga ihop lamellhusen utefter gatorna. 

Härigenom kan man skapa ett betydande antal nya lägenheter genom att ersätta översta 

våningsplanet befintliga fläktrum och ateljérum med en påbyggnad på minst två plan. I förslaget 

ingick en ökning av byggrätten på gårdsplanet så att ett gårdhus för tvättstuga och 

gemensamhetslokal kan byggas. Man kan härigenom ge husen en intressantare och mer varierande 

takarkitektur samt anpassa husen arkitektoniska skala till de omgivande kvarterens rytm och 

slutligen göra gaturummet mer spännande och trivsamt. 

Den slutna kvartersbebyggelsen skapas genom att ”gluggen” mellan husen byggs igen med hus 

snarlik de befintliga. Trädplantering föreslås för att ge gaturummet en trevligare atmosfär och 

genom att dela upp kontorslokalen i mindre 

Förslås att kontorslokalerna delas upp i mindre hantverksboutiqer/konstutställningar så att 

skyltfönstren stimulerar till ett mer levande gatuliv och genom trädplantering på ny mittrefug på 

Östgötagatan. 

I samband med till– och påbyggnaden föreslås fasaderna på de befintliga husen få en ny mer 

varierande färgsättning som markerar varje huskropp i mer sedvanliga fasadlängder. Förslaget skulle 

innebära cirka 75 nya lägenhet och ge en ekonomisk underlag för att anpassa husen till 

innerstadskaraktär. 
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Figur 3 Illustration av planförslaget, Östgötagatans gatufasad respektive gårdslamellhusets västfasad, Glockgruppen 
Arkitekter AB. 

Tjänsteutlåtande 

Stadsbyggnadskontoret ställde sig positiva till förslaget eftersom det skulle ge betydande tillskott av 

bostäder, förbättrad gatumiljö och upprustning av sockelbyggnaden. Vidare bedömer kontoret att 

en ökad variation och artikulering av fasaderna och taklandskapet kan bidra till en förbättring av 

stadsbilden. 

Ur miljösynpunkt bedöms förslaget inte medföra några konsekvenser men påbyggnaden kan 

medföra en ökad avskuggning av gårdarna. 

  

Beslut 

Gällande detaljplan för Obelisken 26 fick laga kraft den 1 november 2007. Detaljplanen syfte är att 

utöka byggrätten för fastigheten genom till- och påbyggnad. Den utökade byggrätter ger möjlighet 

till ytterligare 60 bostäder inom fastigheten. Byggrätten tillät att sammankoppla lamellhuset mot 

Östgötagatan med det vinkelställda lamellhuset mot Blekingegatan med en tillbyggnad. De andra 

förslagen med tillbyggnaden mellan lamellhuset mot Blekingegatan och de tvärgående husen fick 

avslag. Påbyggnaden får göras på samtliga huskroppar med en våning och en indragen takvåning. Ett 

nytt burspråk tillkommer mot Östgötagatan vid tillbyggnaden för att anpassa sig till resterande 

gestaltning. Fasadens puts ska bibehållas för att bevara husets karaktär. Påbyggnaden i två våningar 

ges en egen identitet med fasader av glas och lätta skivmaterial med olika kulörer. Gårdarna får 

nyplanterade träd och buskar och möbleras för utevistelse samt lek. Bilparkering får inte ske på 

gården. 

 

Gatuhusen blir tillgängliga för rullstolsbundna från omgivande gator. Från gården kommer 

taxi/färdtjänst vara tillgänglig till alla entréer via en ramp från Gotlandsgatan. Alla lägenheter i 
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fastigheten kommer vara tillgängliga med rullstol. Rekommenderat antal parkeringsplatser i 

innerstaden är 0,55 bilplatser per lägenhet. Befintligt garage rymmer 433 bilplatser. Teknisk 

försörjning till- och påbyggnaden ansluts till det befintliga ledningssystemet. 

Ur miljösynpunkt bedöms förslaget inte medföra några konsekvenser men påbyggnaden kan 

medföra en ökad avskuggning av gårdarna. Beläggning av sedum på taken främjar djurlivet samt 

fördröjer dagvattenavrinningen.  Utökad plantering på gården och gaturummen verkar i samma 

riktning. Detaljplanen genomförandetid slutar 10 år från det att planen har vunnit laga kraft. 
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6 Obelisken 27 

6.1 Påbyggnad 

Påbyggnaden är tillverkad av lätt stommaterial, trä kombinerad med stål, för att minska 

belastningen på den underliggande byggnaden. Lasterna från takelementen leds ner till 

utfackningsväggarna som placeras mellan stålpelare, se figur 5. Utfackningsväggarna i sin tur leder 

vidare lasterna ner till det massiva träbjälklaget som vilar på stålbalkar.  Lasterna förs sedan ner till 

stålpelare på nedre våningen som står på träbjälklaget i massivträ. Därefter leds lasterna ner till 

stålbalkarna. Stålbalkarna vilar på plintar som är utplacerade på plan 9 som i sin tur är i liv med 

bärande väggarna i den underliggande byggnaden, se figur 4. På sätt överförs lasterna från 

påbyggnaden ner till underliggande byggnadens bärande betongväggar som vidare leder ner 

lasterna till fast mark.  Figur 4 och 5 finns som bilaga.   

  

 

  

  

  

Figur 4 Planvy. Plintar utplacerade i liv med 
bärande väggar, Glockgruppen Arkitekter AB. 

Figur 5 Sektion på påbyggnad.  
röd markering - takelement, 
grön markering – utfackningsvägg och stålpelare, 
gul markering - träbjälklaget,  
blå markering - Stålbakar på plintar 
Glockgruppen Arkitekter AB. 
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Konstruktionsdetaljer  

 

Takelementen är prefabricerade med en bredd på 900 mm som placeras på utfackningsväggarna. 

Utfackningsväggarna är tillverkade på plats med olika höjder på reglerna för att framställa takets 

krökta ”sinusform”. Det är således utfackningsväggarna som skapar sinusformen och inte 

takelementen. 

  

Figur 6 Sektion på del av takelementen, Glockgruppen Arkitekter AB. 

 

Lägenhetsavskiljandeväggarna är bärande och består av dubbelreglar med dubbla gipsskivor och en 

mellanliggande luftspalt mellan reglarna för att på sätt hindra ljudet att sprida sig vidare mellan 

lägenheterna. Även det massiva träbjälklaget under lägenhetsavskiljande väggar har avbrutits för att 

minska flanktransmissionen.  

 

Figur 7 Horisontellt snitt på lägenhetsavkiljande vägg, Glockgruppen Arkitekter AB. 
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Installationsplan 

Ett nytt våningsplan har skapats ovanför plan 8 för att ge plats för påbyggnadens installationer. 

Installationsschaktet ligger mellan trägolvbjälklaget och det befintliga taket, avståndet mellan taket 

och bjälklaget är ungefär 500 mm. Vid håltagning för installationer av träbjälklag har man gjort 

avväxlingar med hjälp av reglar för att inte försämra bärförmågan.  

 

Figur 8 Balkar uppställda på plintar, installationsutrymme plan 9. Värmex AB 

 

Fasadskivor 

Fasadskivorna är prefabricerade av glasfiberarmerad polymerkomposit med en högg blank yta av 

elektronhärdad akryl och är enbart 8 mm tjocka. Fasadskivorna som är beständiga mot både fukt och 

kyla monteras som luftad beklädnad på utfackningsväggarna. 

 

Figur 9 Fasadskivorna skiftar i åtta olika nyanser av blått, Glockgruppen Arkitekter AB. 
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6.2 Det ”gröna” taket 

Förutom det unikt vågiga taket har man även planerat sedummossa ovanpå taket. Sedummossa är 

inte enbart vackert, det är dessutom bra för miljön. Fördelar med sedummossa är förmågan att dra 

till sig dagg under varma sommarnätter som sedan avdunstar dagtid, vilket leder till naturlig kylning 

av takytan. Vid hög frekvens av regn kommer stadens avloppssystem inte belastas lika mycket, 

genom att jordtäcket på taket fördröjer avrinningen. Biologisk mångfald främjas i innerstaden, 

sedummossan möjliggör att insekter kan leva där och det i sin tur ger föda till småfåglar. Genom att 

taket är mjukt och organiskt kommer de boende få ett ”tyst” tak då-, störtregn och hagel kommer 

absorberas av sedummossan. Sedummossa skiftar färg beroende årstid, vårtiden är den grön, under 

sommartiden skiftar den till gul färg och därefter övergår den till rött/brunt på hösten för att till slut 

vissna under vintertiden. 

Nackdelen med äldre tiders torvtak var att rotsystemet kunde växa nedåt och förstöra tätskiktet och 

på hela takkonstruktionen. En skillnad mellan sedumtaket och äldre torvtak är att om rotskotten 

bildas kommer de att dö ut automatiskt efter en lite längre torrperiod, eftersom jordtäcket är 

extremt tunt, bara 4 cm.  

  

Figur 10 Skiss på sedummossataket, Glockgruppen Arkitekter AB. 
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6.3 Generell beskrivning av planlösning  

 

Planlösning  

Det böljande taket ger en rumshöjd som går från 2,7 meter till 3,4 meter, detta skapar spännande 

och ovanliga rumsvolymer. Den del av plan 10 som ligger under plan 11 har ett platt innertak med en 

höjd på 2,7. Hela övre etaget har ett böljande tak och är 3,2 meter som högst. 

Takets sinusform har en period på ca 11 meter vilket gör att takets kurvform framträder väldigt 

tydligt även i små rumsareor, se nedanstående figur 11. Väggarna i lägenheten är målade i matt 

ljusgrå färg med vita snickerier och vitmålade dörrar i massivt trä. Fönstren är ”vridglidfönster” som 

kan öppnas helt utanför rummet och kan även vridas 180 grader, vilket är praktiskt då man kan 

putsa utsidan inifrån. Beroende på takets sinusform varierar fönsterhöjden mellan 1,3 meter till 2 

meter.  

Fasaden mot Östgötagan har stora fönster mot altanen vilket ger ett härligt ljusflöde in i 

vardagsrummen. Storleken på altanen variera beroende på lägenhet, den största altanen är 33 m2 

och den minsta lägenheten har en altan på 3 m2.  

På övre plan ger fönster utsikt mot det böljande sedumtaket. 

 

  

Figur 11 Illustration på innertakets sinuskurva i ett rum. Här ser man tydligt variationen av rumshöjden, Siv Kraft AB. 

 

Kök 

Köken är i de flesta fallen placerade vid det helglasade partiet mot altanen med öppen planlösning. 

Köket är från Marbodal med släta vita fronter med bänkskiva i vit granit och rostfri diskbänk samt en 

målad glasskiva i rött som stänkskiva. Köken är utrustade med induktionshäll, varmluftugn och 

helintegrerad kyl, frys och diskmaskin.   
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Badrum 

Samtliga badrum på övre plan har fönster ut mot Östgötagatan och är utrustade med badkar, 

vägghängd wc samt dusch försedd med glasad vägg. Badrum på nedre plan har också fönster ut mot 

Östgötagatan och altanen. Hörnlägenheten på Östgötagatan 52 har en bastu på övre plan och ett 

stort badkar i nedre plan. Badrummen på entréplanet är anpassade för rörelsehindrade. 

  

Figur 13 Planlösning på en etagevåning, Glockgruppen Arkitekter AB. 

Figur 12 Princip sektion för en takvåning, Glockgruppen Arkitekter AB. 
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6.4 Intervju med Järntornet/Stockholmia 

Plats: Södermalm 

Datum: 2011-05-12 

Person: Anders Bergman, förvaltare, Stockholmia AB 

 

Grundidén för till- och påbyggnad har funnits i drygt 30 år men började ta fart ”på riktigt” för drygt 

10 år sedan. Fastighet AB Järntornet anlitade SAR Jonas Glock, Glockgruppen Arkitekter AB för att 

utreda möjligheten att förverkliga idén. Järntornet hade inte bara ekonomiska motiv till projektet. 

Hela fastigheten behövde rustas upp, t ex fasaden, taket, stammar etc. De såg till- och 

påbyggnationen som en möjlighet att samtidigt höja standarden i fastigheten.  

Projektet gick till JM, som hade lägst anbudspris, på delad generalentreprenad. Järntornet försökte 

handla upp projektet på samverkande entreprenad men det gick inte p.g.a. bristande handlingar. 

Valet av entreprenadform grundade sig på att beställaren antog sig ha komplett bygghandling. 

Under projektets gång har det visat sig att så inte var fallet, det har hittills tillkommit drygt 250 

stycken ÄTOR (tilläggsarbeten). I de resterande etapperna kommer JM vara kvar men 

entreprenadformen kommer övergå till totalentreprenad. Anders Bergman tror att om de hade haft 

kompletta handlingar hade man kunnat diskutera fram en bättre bygglösning och materialval och på 

sätt kanske sänkt kostnaderna. De har många gånger hamnat i tidsbrist och varit tvungna att fatta 

snabba beslut. Bergman är övertygad om att det blir ett väldigt bra resultat tack vare den höga 

kompetensen som alla parter besitter.  

Hyresgästerna har inte evakueras eftersom Järntornet inte haft möjlighet att erbjuda tillfälligt 

boende för hyresgästerna. Det går att ha kvar de boende under byggtiden så länge det inte är kallt. 

När de skyfflade bort isoleringen under vinter halvåret var den enda klimatskärmen ett 160 mm 

vindsbjälklag. Detta medförde stora problem för de boende i form av låg inomhustemperatur, vidare 

fick de problem med kondensation som skapade fuktproblem. För att komma till rätta med dessa 

problem placerades fläktar på taket som blåste in varmluft till fastigheten. 

Järntornet och hyresgästförening förhandlade fram storleken på kompensationssumman till de 

hyresgäster som utsattes för störningar under byggtiden. De första kraven för ersättning som 

hyresgästföreningen yrkade på var på miljonbelopp, i slutändan halverades den summan säger 

Bergman. Man hade inte räknat med det i den ursprungliga kalkylen. 

 

Bygget började med en grundförstärkning för tillbyggnaden och rivning av taket. De försökte utnyttja 

tiden så effektivt så möjligt genom att börja bygga allt eftersom man rev taket. Parallellt med detta 

byggdes fill-in huset, tanken var att tillbyggnaden skulle bli klar samtidigt som påbyggnaden på 

stamfastigheten. Tanken var god med det höll inte i verkligheten säger Anders, det berodde på att 

samordningen var alldeles för komplicerad och att projektet blev stilla stående under vintern . Hela 

bygget blev drygt sex månader försenad. 
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7 Tredimensionell fastighetsindelning Obelisken 27 
Fakta i detta kapitel är hämtat från Lantmäteriet, Aktbilaga PR 2011-03-10, ärendenummer 2007-

07898-421 

7.1 Ansökan om tredimensionell fastighetsbildning 

Den 27 april 2007 inkom en ansökan om tredimensionell fastighetsbildning till 

lantmäterimyndigheten.  Ansökan gällde avstyckning av tredimensionellt utrymme från Obelisken 26 

med upplåtande av erforderliga servitut mellan stamfastigheten och styckningslotten. Enligt ansökan 

yrkas att påbyggnaden och tillbyggnaden (fill-in huset) avstyckas som en 3D-fastighet som avses 

överlåtas på en bostadsrättsförening. 

Fastighetsägarens yrkande: 

a) Avstyckning av ett tredimensionellt utrymme från Obelisken 26 med upplåtande av 

erforderliga servitut mellan stamfastigheten och styckningslotten (Obelisken 27) 

b) Nybildad fastighet (Obelisken 27) ska inte belastas av inteckningarna i stamfastigheten. 

c) Inrättande av tre gemensamhetsanläggningar. 

d) Fastighetsreglering för överföring av tredimensionella utrymmen från Södermalm 8:1 till 

Obelisken 26 och blivande Obelisken 27. 

Lantmäteriets bedömning  

Lantmäterimyndighetens bedömning enligt ”Aktbilaga PR 2011-03-10” är att stamfastigheten och 

styckningslotten är lämpade för sitt ändamål och att avstyckning och fastighetsreglering endast kan 

ske genom tillämpning av bestämmelserna om tredimensionell fastighetsindelning. De skriver att det 

således uppfyller villkoren enligt 3 kap 1§, 3:e stycket fastighetsbildningslagen (FBL) ”det står klart 

att åtgärderna är lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet”  

Styckningslotten och stamfastigheten tillförsäkras de nödvändiga rättigheter genom servitut och tre 

stycken gemensamhetsanläggning.  

Lantmäteriets beslut: 

a) Avstyckning kan endast genomföras enligt lagstiftningen om tredimensionell 

fastighetsindelning. Åtgärden är motiverad med hänsyn till byggnadens konstruktion och 

användning och leder till mer ändamålsenlig förvaltning. Båda fastigheterna tillförsäkras de 

nödvändiga rättigheterna genom servitut och gemensamhetsanläggning. 

Fastighetsbildningen uppfyller villkoren i 3 kap 1a§ FBL 

b) Innehavaren av samtliga penninginteckningar godkänner åtgärden genom ”medgivande till 

inteckningsfri avstyckning”. 

c) Inrättande av gemensamhetsanläggning är inte förutsatt i gällande detaljplan, men strider 

heller inte mot denna. Därmed kan den inrättas i enlighet med bestämmelserna i 5-8§§ AL 

(anläggningslagen). 

d) Köpeavtal har tecknats mellan Stockholms kommun och fastighetsägaren om att 3D-

volymen motsvarande de befintliga och tillkommande burspråken ska regleras in Obelisken 

26 och Obelisken 27. Avtalet ligger till grund för beslut om fastighetsreglering som 

överenskommelse enligt 5:18 FBL . 

Förrättningen godkändes den 10 mars 2011, ärendenummer 2007-07898-421. 
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7.2 Avstyckning av Obelisken 26 

Genomförandet av punkt a). Parter: Obelisken 26 och Obelisken 27 

Grund för genomförande av punkt a) är lantmäteriets beslut: 

Avstyckning kan endast genomföras enligt lagstiftningen om tredimensionell 

fastighetsindelning. Åtgärden är motiverad med hänsyn till byggnadens konstruktion och 

användning och leder till mer ändamålsenlig förvaltning. Båda fastigheterna tillförsäkras de 

nödvändiga rättigheterna genom servitut och gemensamhetsanläggning. 

Fastighetsbildningen uppfyller villkoren i 3 kap 1a§ FBL 

Fastighetsindelningen ska genomföras genom avstyckning av ett tredimensionellt utrymme från 

Obelisken 26. Avstyckning kan endast genomföras enligt lagstiftningen om tredimensionell 

fastighetsindelning. Det medför att Obelisken 27 urholkar Obelisken 26 och Södermalm 8:1.  

 

Från Obelisken 26 avskiljs följande volymer: 

Påbyggnaden på Ö48B, Ö50 och Ö52 från plan 10 och upp ovan tak samt hela fill-in huset, Ö48A, 

förutom del av plan 1 och 3 upp ovan tak. Del av garage på plan 2 och del av huskropp B48, från plan 

4 till och med plan 8.  

 

Fastighetsgränser 

Horisontell fastighetsgräns 

Inom huskropp Ö48B, Ö50 och Ö52 går gränsen i underkant av bjälklaget mellan plan 9 och plan 10, 

se bilaga 4. Gräns ovanför trapphus och fläktrum på plan 11 går i underkant bjälklag för yttertak och 

utrymmet nedanför tillhör Obelisken 26 och ovanför tillhör styckningslotten. 

Övre gräns är belägen på ca +50,3 och utrymmet ovanför tillhör Obelisken 26 

Inom huskropp Ö48A och garage går gränsen i underkanten av husgropen. Gräns går mitt i bjälklaget 

mellan plan 1-2, plan 2-3, plan 3-4 och plan 8-10. Övre gräns är belägen på ca +50,3 och utrymmet 

ovanför tillhör Obelisken 26. 

Inom huskropp B48 går gränsen mitt i bjälklaget mellan plan 3-4 samt plan 8-9, utrymme nedanför 

plan 4 och ovanför plan 8 tillhör Obelisken 26. 

Vertikal fastighetsgräns 

Mot Östgötagatan, Blekingegatan och innergård går gränsen invid fasaden. Vid balkong fortsätter 

gränsen längs med utsidan av balkongen uppåt till dess att gränsen möter den övre horisontella 

gränsen. Inne i byggnaden går gränsen i en del fall mitt i vägg och mitt mellan balkonger. I garaget på 

plan 2 går gränsen på utsidan av bärande pelarrad, dock tillhör pelarna stamfastigheten. 3D-

utrymmet som urholkar Södermalm 8:1 går på utsidan av burspråk vidare upp till nivå +50,3. 
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Figur 14 Fasad mot Östgötagatan. Markeringen visar 3D-volymen som är Obelisken 27 fastighetsgränser, NAI Svefa AB. 

 

 
Figur 15 Fasad mot gårdssidan. Markeringen visar 3D-volymen som är Obelisken 27 fastighetsgränser, NAI Svefa AB. 

 

 

 
Figur 16 Ri16, Takplan visar hur gränsen på burspråket går och de horisontella gränserna, NAI Svefa AB. 

 

 
 

 



24 
 

 
Figur 17 Garageplan, parkeringsplatser och lägenhetsförråd, NAI Svefa AB. 

 
 

 

7.3 Avstyckning av Södermalm 8:1 

Genomförandet av punkt d). Parter: Södermalm 8:1, Obelisken 26 och Obelisken 27 

Fastighetsregleringen: 

Södermalm 8:1 avstår 8st 3D-utrymme till Obelisken 26. Fastighetsregleringen innebär att 

Södermalm 8:1 urholkas av Obelisken 26 som i sin tur avstår 4st 3D-utrymme till Obelisken 27.  

Utrymmestyp är byggnad uppdelad på 8 stycken område på totalt 53,6 kvm. 

Höjdläget (i RH00) är mellan ca +26,2 och ca +50,3 för områden 2-6 längs med Blekingegatan och 

hörnet Östgötagatan/Blekingegatan. För området 7-9 längs med Östgötagatan är höjdläget mellan 

+26,2 och ca +41,0.  

 
Figur 18 3D-utrymme i horisontalplanet, Lantmäteriet. 
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Avgränsning 

Gränserna för 3D-utrymmena (område 2-6) är belägna i underkant av burspråket och sträcker sig i 

befintliga burspråk och vidare i fasadens förlängning upp till nivå +50,3.  

Gränserna för 3D-utrymmena (område 7-9) är belägna i underkant av burspråket och sträcker sig i 

befintliga burspråk med övre gräns i underkant på bjälklaget plan 10. 

 

Figur 19 Sektion i trapphus Blekingegatan. Punktstreckad linje visar befintlig fastighetsgräns. Rödstreckad linje är den 
nya fastighetsgränsen och punktstreckad linje med kryss är fastighetsgräns som inte längre gäller, NAI Svefa AB. 
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Figur 20 Sektion i trapphus Östgötagatan. Punktstreckad linje visar befintlig fastighetsgräns. 
Rödstreckad linje är den nya fastighetsgränsen och punktstreckad linje med kryss är 
fastighetsgräns som inte längre gäller, NAI Svefa AB. 
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7.4 Servitut 

Fastighetsbildning som medför att en 3D-fastighet bildas får endast ske om villkoren i 3 Kap. 1 a § 

fastighetsbildningslagen uppfylls, ”den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som 

behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt”. Obelisken 27 rättigheter har 

tillförsäkrats genom bildande av 12 stycken servitut och 3 stycken gemensamhetsanläggningar. 

Placeringen av servitut finns som bilaga. 

 

Servitut Ändamål Litt. Förmånsf. Belastar 

0180K-2007-07898.1  Tele- och 
datakommunikation 

Sv S1 Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.2 Värmeförsörjning Sv S2 Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.3 Vattenledning Sv S3 Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.4 Spillvattenledningar Sv S4 Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.5 Bärande konstruktion 
och fasad 

Sv S5 Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.6 Tvättstuga Sv S6 Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.7 Garagenedfart  Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.8 Dagvattenledningar Sv S8 Obelisken 27 Obelisken 26 

0180K-2007-07898.9 Ventilation och 
värmeåtervinning 

Sv O1 Obelisken 26 Obelisken 27 

0180K-2007-07898.10 Imkanal Sv O2 Obelisken 26 Obelisken 27 

0180K-2007-07898.11 Luftningsrör från 
fettavskiljare 

Fett-
avskiljare 

Obelisken 26 Obelisken 27 

0180K-2007-07898.12 Tillträde/utrymning Sv O4 Obelisken 26 Obelisken 27 
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Här nedan följer två exempel på servituträtt,  samtliga serviturätter finns som 

bilaga. 

 
Servituträtt: 0180K-2007-07898.3 

Rätt att, inom den belastade fastigheten, anlägga, nyttja, bibehålla, underhålla och förnya 
vattenledningar i ett funktionellt sammanhängande system för tappvattenförsörjning (kall- 
och varmvatten). Servitut sträcker sig från vattenmätare i undercentralen plan 2 fram till 
förmånsfastighetens fastighetsgräns. Vattenmätare ingår ej i servitutet. Förmånsfastighet 
ansvar för drift och underhåll av servitut. 
 
  
Servituträtt: 0180K-2007-07898.5 

Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya bärande konstruktioner för bjälklag inom 
installationsutrymme samt fasad utanpå installationsutrymme 
 

Föreskrifter för samtliga servitut, 1-12. 

Ägare till förmånsfastigheten har rätt att tillträda belastad fastighet i samband med tillsyn, 

reparations– och underhållsarbeten i servitututrymmet. Ägaren ska så långt det är möjligt undvika 

att den tjänande fastigheten belastas mer än nödvändigt och ägaren ska så långt det är möjligt följa 

anvisningar från den belastade fastigheten om detta inte medför avsevärt högre kostnader. 

Vid planerade åtgärder ska ägaren till den belastade fastigheten underrättas i god tid och om möjligt 

träffa en överenskommelse om arbetets utförande. Akuta åtgärder får genomföras utan förvarning 

men ägaren till belastad fastighet ska så fort som möjligt underrättas om vidtagna åtgärder. Ägaren 

till förmånsfastigheten ska efter ett arbete återställa byggnaden till förut befintligt skick. Eventuella 

skador som vållas på belastad fastighet vid utförande av arbete ska ersätts av förmånsfastigheten 

enligt de skadeståndsregler som gäller då skadan uppstod. Upptäcker eller misstänker ägaren till den 

belastade fastigheten läckage eller annat fel ska detta meddelas omgående till ägaren av 

förmånsfastigheten. 

 

7.5 Gemensamhetsanläggning 

Fastighetsbildning som medför att en 3D-fastighet bildas får endast ske om bland annat villkoren i 3 

Kap. 1 a § fastighetsbildningslagen, ”den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter 

som behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt”. Obeliskens rättigheter har 

tillförsäkrats genom bildande av 12 stycken servitut och 3 stycken gemensamhetsanläggningar. 

 

Obelsiken GA:1 

Gemensamhetsanläggningen består av entré, trapphus, förråd, hissar, postboxar, källargång, 

spillvattenledningar, brandgasventilation och passersytem. 

 

Byggnadens entréer utgörs av tre stycken från Östgötagatan (plan 3) och tre stycken från 

innergården (plan 4) samt trapphusen från källarplan (plan 2) till den högsta  
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våningen (plan 10) i varje port. Till entré hör vindfång framför port, skärmtak och port samt i 

förekommande fall trappa.  

På varje entréplan i Östgötagatan 48B, Östgötagatan 50, Östgötagatan 52 placeras postboxar till de 

lägenheter som har sin ingång i respektive entré. 

I gemensamhetsanläggningen ingår ett passerkontrollsystem för entrédörrar längs Östgötagatan 

och innergård som innefattar porttelefon och annat erforderlig tillbehör från huvudcentralen. 

Trapphus avser trappor och dess gemensamma ytor med utrustning så som armatur på varje 

våningsplan. Samtliga ytskikt i utrymmet tillhör gemensamhetsanläggning. 

 

I varje trapphus, Östgötagatan 48B, 50 & 52, finns en hiss som tillhör gemensamhetsanläggning, i 

den ingår hissar, hissmaskiner, hisschakt, hissgropar och hissdörrar samt tillhörande utrymmen och 

anordningar i ett fungerande system för hissar. Byggnadsdelar som omger utrymmet tillhör och 

underhålls av belastad fastighet. 

 

I plan 2 finns tre stycken förråd, denna och dess dörrar samt ytskikt tillhör och underhålls av 

gemensamhetsanläggningen. 

I gemensamhetsanläggningen ingår brandgasventilation som är gemensamt och manuellt styrt. 

Ventileringen sker genom schakt i respektive trapphus upp över tak. 

Källargångar inom del av källarplan mellan lägenhetsförråd, garage och trapphus samt dörrar till 

utrymmet ingår och underhålls av gemensamhetsanläggningen. Dörrar till lägenhetsförråd och till 

övriga enskilda utrymmen ingår ej i gemensamhetsanläggningen.  

I gemensamhetsanläggningen ingår spillvattenledningar som betjänar Obelisken 26 och Obelisken 27 

inom trapphusen Östgötagatan 48B, 50 & 52 samt huvudledningen som omhändertar gemensamt 

spillvatten längs Östgötagata. Gemensamhetsanläggningen sträcker sig fram till det allmänna vatten- 

och avloppsnätets förbindelsepunkt.  

Tidpunkt för utförande är senast 5 år efter att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. 

Deltagande fastigheter: Obelisken 26 och Obelisken 27. 

Andelstal: Kostnaderna för uppförande och drift av gemensamhetsanläggningen fördelas mellan 

deltagande fastigheter enligt följande: 

 Utförande 
(förstagångsutförande) 

Drift & underhåll 
(inklusive förnyelse) 

Obelisken 26 0 3730 

Obelisken 27 1006 1006 

Summa andelstal: 1006 4736 
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Obelisken GA:2 

Gemensamhetsanläggningen består av entré, trapphus, förråd, hissar, postboxar, 

brandgasventilation och passersytem. 

  

En entré går från Blekingegatan (plan 3) och en från innegården (plan 4) till trapphusen från 

källarplan till översta plan. Till entréerna hör vindfång framför port, skärmtak och port samt i 

förekommande fall trappa. 

Varje lägenhet i trapphus Blekingegatan 48 ska ha tillgång till postbox, dessa placeras på entréplan. 

Trapphus avser trappor och dess gemensamma ytor med utrustning så som armatur på varje 

våningsplan. Samtliga ytskikt i utrymmet tillhör gemensamhetsanläggning. 

 

I gemensamhetsanläggningen ingår ett passerkontrollsystem för entrédörrar längs Östgötagatan 

och innergård som innefattar porttelefon och annan erforderlig tillbehör från huvudcentralen. 

 

I trapphuset finns en hiss som tillhör gemensamhetsanläggning. Häri ingår hissar, hissmaskiner, 

hisschakt, hissgropar och hissdörrar samt tillhörande utrymmen och anordningar. Byggnadsdelar 

som omger utrymmet tillhör och underhålls av belastad fastighet. 

 

På plan 2 finns två stycken förråd. Dessa och dess dörrar samt ytskikt tillhör och underhålls av 

gemensamhetsanläggningen. 

I gemensamhetsanläggningen ingår brandgasventilation som är gemensamt manuellt styrt där 

ventileringen sker genom schakt i respektive trapphus upp över tak. 

Tidpunkt för utförande är senast 10 år efter att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. 

Deltagande fastigheter: Obelisken 26 och Obelisken 27. 

Andelstal: Kostnaderna för uppförande och drift av gemensamhetsanläggningen fördelas mellan 

deltagande fastigheter enligt följande: 

 Utförande 
(förstagångsutförande) 

Drift & underhåll 
(inklusive förnyelse) 

Obelisken 26 0 1389 

Obelisken 27 328 328 

Summa andelstal: 328 1717 
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Obelisken GA:3 

Gemensamhetsanläggningen består av innergård, vattenledning, undercentral, sprinklersystem, 

huvudcentral för passersystem, sopsuganläggning, grovsoprum. 

Innergården ska bestå av underbyggnad, växtlighet, hårdgjorda ytor och anläggningar för lek, 

bänkar, armatur etc. Hårdgjorda ytor får användas för biltransporter vid lastning och lossning. Träd, 

buskar eller annan vegetation med rötter som kan tänkas skada tätskiktet eller 

bjälklagskonstruktionen får ej planteras. Gemensamhetsanläggningen får inte förändras på ett 

sådant sätt att konstruktion, hållfasthet, avrinning eller täthet påverkas negativt. 

 

Vattenledningen sträcker sig från förbindelsepunkt mot allmän va-anläggning fram till respektive 

vattenmätare i undercentralen på plan 2. 

 

Undercentralen är utrymmet fjärrvärme och vattenmätare och dess ytskikt med dörrar. 

Fjärrvärmeutrustning och vattenmätare ingår ej i gemensamhetsanläggningen. 

 

Sprinklersystemet och larmanläggning samt utrymme och ytskikt på golv, väggar, tak och dörr där 

sprinklersystemet är belägen ingår i gemensamhetsanläggningen. 

 

Huvudcentralen för passersystemet till entréer tillhör gemensamhetsanläggningen. 

 

Sopsugsanläggning inklusive inkast och övriga erforderliga anläggningar som behövs till systemet 

samt utrymme och ytskikt på golv, väggar, tak och dörr där sopsugen är placerad ingår i 

gemensamhetsanläggningen. 

 

Grovsoprum med ytskikt och dörr till rummet tillhör och underhålls av gemensamhetsanläggningen. 

 

Tidpunkt för utförande är senast 10 år efter att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. 

Deltagande fastigheter: Obelisken 26 och Obelisken 27. 

Andelstal: Kostnaderna för uppförande och drift av gemensamhetsanläggningen fördelas mellan 

deltagande fastigheter enligt följande: 

 Utförande 
(förstagångsutförande) 

Drift & underhåll 
(inklusive förnyelse) 

Obelisken 26 0 16555 

Obelisken 27 2564 2564 

Summa andelstal: 2564 19119 
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7.6  Nai Svefas kommentar om 3D-indelningen 

 

Plats: City 

Datum: 2011-05-19 

Person: Helena Dalhamn, Civilingenjör, Affärschef Infrastruktur, NAI Svefa 

Nai Svefa anlitades för att förbereda lantmäteriförrättningen.  

Fastighetsägaren tog kontakt med NAI Svefa runt årsskiftet 2006/2007 då var detaljplanen godkänd. 

Helena Dalhamn tycker att det var bra att de kom in i ett tidigt skede. De fick på så sätt möjlighet att 

påverka utformningen av Söderstak på ett sådant sätt att förvaltning, drift och underhåll blir 

långsiktigt hållbar.  

Hennes arbete började med ett sammanträde med fastighetsägaren där de fick framföra sina 

önskemål. Med önskemålen som utgångspunkt har man sedan arbetat fram en ekonomiskt och 

juridiskt hållbar lösning. Huvudprinciper när man lägger gränser mellan fastigheter är att placera 

gränsen mitt i väggen för att fördela ansvaret lika mellan fastigheten.  

 Fastighetsgränserna utformades så att de kunde bildas separata fastigheter för varje etapp. Skälet 

har framförallt varit för att få ekonomi i projektet. Skulle en etapp försenas påverkas inte den 

påbyggnaden som är färdiga i och med att de är olika fastigheter med oberoende ekonomi. En 3D-

fastighet får enligt lag bildas för att bland annat trygga finansiering. Dock blev fill-in husets 

fastighetsgräns en aning knepig, en lägenhet var placerad mitt i mellan tillbyggnaden och den 

befintliga byggnaden, där gjordes en tolkning att lägenheten skulle betraktas som nybyggnation.  

Därefter började projektering av bygghandlingar med konsulterna, frågor som togs upp var bland 

annat hur ledningar skulle förläggas för att det ska bli bra förvaltningsmässigt. Under projekteringen 

hade man regelbundet avstämningsmöten för att följa upp det juridiska med de fysiska lösningarna.   

En målsättning har varit att inte blanda ihop vattenförbrukningen mellan bostadsrättsföreningen och 

hyresgästerna, tappvattnet till respektive del skulle vara separerat. Anledningen var att det skulle 

leda till enklare förvaltning och kontroll av förbrukningen. Avloppsstammarna för påbyggnaden 

ansluts till stamfastighetens, att förlägga en separat stam till påbyggnaden hade blivit väldigt 

komplicerad. Dalhamn säger att de alltid utgår från vem som ska förvalta anläggningen och utifrån 

det anpassar indelningen på bästa möjliga sätt.   

Principerna för servitut och gemensamhetsanläggning som slogs fast för första etappen bör kunna 

återupprepas på dem andra etapper utan några komplikationer.  NAI Svefa har gjort en beskrivning 

på hur allt ska skötas och fördelas, ett dokument för såväl lantmäteriet som fastighetsägarna. NAI 

Svefa har under projektet även fungerat som form av tolk mellan lantmäteriet och fastighetsägarna 

så att en bra och öppen dialog kan hållas.  

Man kan vända sig direkt till lantmäteriet och anlita deras tjänstemän vid en 3D-fastighetsindelning. 

Helena tror inte att lantmäteriets indelning hade skilt sig nämndvärt i det här projektet. Skillnaden 

hon kan se är att processen hade tagit längre tid eftersom lantmäteriet inte har samma 

resurskapacitet, till exempel att vara närvarande på byggmöten etc. Vid mer komplex projektet vill 

lantmäteriet att man tar in sakkunnig men vid mindre indelningen räcker det att man vänder sig till 

lantmäteriet.  
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8 Installation 

8.1 Ventilationssytem 

Ljudmiljö har dimensionerats enligt BBR ljudklass klass C: 

 Sovrum  30dBA LpA  35dB LpAF MAX 

 Vardagsrum  30dBA LpA  35dB LpAF MAX 

 Kök-grund  35dBA LpA  40dB LpAF MAX 

 Kök-forc  45dBA LpA  40dB LpAF MAX 

 

Samtliga lägenheter i påbyggnaden förses 

med ett värmeåtervinningsaggregat. 

Aggregatet är ett FTX-system med tilluft, 

frånluft samt eftervärmebatteri på 500W 

(se figur 21). Värmeväxlaren är en 

roterande värmeväxlare med en 

temperaturverkningsgrad på upp till 83 %. 

Systemet har inbyggd styrenhet och är 

kombinerat med spiskåpa. Kåpan har ett 

tätt spjäll som öppnas vid matlagning. 

Frånluften har ett separat frånluftsventil.  

Till aggregatets ansluts totalt fyra stycken 

kanalsystem (enligt figur 22): frånluft, 

tilluft, avluft och uteluft. Frånluftskanalen 

förläggs till badrum och kök med ett flöde 

av ca 10 l/s. Tilluften förläggs till sovrum 

och vardagsrum där flödet är mellan 10 - 15 l/s.  

Flödet kan avvika från detta värde beroende på rummets storlek.  

 

 

  

Figur 21 Illustration på FTX-systemet som är placerad i köket. Från 
Aggregatet ansluts fyra kanalsystem. 

Figur 22 Planvy, lgh 410, över kanalsystemet i en lägenhet, där gulmarkering är placeringen av FTX-systemet.  
Blå – tilluft, röd – frånluft, lila – avluft och grön – uteluft. Värmex AB 
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Avluftsstigaren från stamfastighetens lägenheter samlas och ingjuts i installationsplanet och förläggs 

sedan i påbyggnadens trapphus upp till plan 11, se figur 23 och 24. I denna plan finns ett driftrum 

där frånluftenergi återvinns via batteriväxlare. Luften leds sedan vidare ut på taket och evakueras via 

en ny frånluftsfläkt på taket.  

 

 

Figur 24 Planvy, installationsutrymme plan 9 vid trapphus. 
Illustratation på hur befintlig frånluft dragits. Värmex AB 
 

  

 

  

Figur 23 Plan 9, befintlig frånluftkanal har byggts upp till 
påbyggnaden. Värmex AB 
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8.2 Tappvatten 

 

Teknisk data29 

Dimensionerande utetemperatur vinter (DUT)  -18°C 

Dimensionerande rumstemperatur LGH  +22°C 

Dimensionerande temperatur allmänna utrymmen  +18°C 

 

Temperaturer försörjningssystem 

Värme sekundär, radiatorer VS1  60/45°C 

Befintligt värmesystem  80/60°C 

Tappkallvatten  +10°C 

Tappvarmvatten, vid tappstället  +55°C 

Tappvarmvattencirkulation min  +50°C 

Tryckklasser 

Tappvatten (VV, KV och VVC)  PN 10 

Värme sekundär (VS)  PN 6 

 

Tappvarmvatten bereds i en prefabricerad värmeväxlare för fjärrvärme. Denna är placerad i 

undercentralen i plan 2 Blekingegatan 44-46. Vattenmätaren placeras i vattenmätarrummet.  Från 

undercentralen förläggs rören via garaget i plan 1 och 2 till Östgötagatan 48B. Rören förläggs 

skarvfritt i befintligt schakt från tvättstugan rakt upp till plan 8. En fördelning görs på plan 8 av 

tappkall-, tappvarm-, och ledningar för tappvarmvattencirkulations förläggs från schaktet via 

installationsvåningen plan 9. Rören förläggs skarvfritt från plan 9 till varje trapphus i plan 10, 

Östgötagatan 48B, 50, 52. Från plan 10 i respektive trapphus förläggs rören till varje lägenhet. 

Synliga kopplingsledningar i våtrum ska utföras med förkromade halvhårda kopparrör.  Samtliga 

stammar och lägenheter kan stängas av individuellt och i schakt installeras avstängningsventil till 

varje lägenhet. Kallvatten ska isoleras mot uppvärmning och risk för kondensutfällning. 

Varmvattentemperaturen ska justeras så att minst 55 erhålls vid sämst belägna tappstället. 

Stammar, stråk och kopplingsledningar fogas genom hårdlödning.  Skarvar i väggar ska undvikas. Om 

man måste skarva ska kopp som läckageindikator placeras på rörledningen . Tappvattenledningar i 

undercentralen förses med ljuddämpande upphängningsanordningar.  

Ledningar för tappkallvatten utförs och förläggs så att ofrivillig uppvärmning av tappkallvattnet ej 

sker. Detta avser främst installationsutrymmet på plan 9. Dolda rörledningar utförs av plaströr och 

de som är placerade ovan undertak utförs av rör i rör plaströr. 

 

                                                           
29

 Värmex AB (2010). Bygghandling 27074. s. 5. 



36 
 

 

Figur 25 Rördragning plan 10 (trapphuset), Värmex AB 

8.3 Värmesystem 

I undercentralen i plan 2 Blekingegatan 44-46 placeras en 

prefabricerad värmeväxlarenhet för fjärrvärme. Denna är 

försedd med mätsträcka för inkoppling av mätare och 

anslutning till fjärrvärmenätet. Från undercentralen 

förläggs ledningar via garaget i plan 1 och 2 till 

Östgötagatan 48 A-B. Från plan 2 går rören genom befintligt 

schakt till plan 8. I schaktet på plan 8 görs en fördelning där 

två ledningar förläggs skarvfritt från schaktet via 

installationsplanet (plan 9) till trapphusen i plan 10. I 

trapphusen på plan 10 förläggs ledningar till varje lägenhet. 

Ovan undertaket i lägenheternas hall ansluts fördelare som 

fördelar värme till radiatorerna. Det förläggs också 

värmeledning till fläktrummets radiator. Värmesystemet 

utförs i 2-rörsradiotorsystem med synliga värmestammar. 

Rörstråk utförs av kopparrör som isoleras mot värmeförlust 

och värmestammar utförs också av kopparrör. Dolda 

rörledningar i installationsplanet plan 9 utförs av plaströr 

och dolda rör ovan undertaket i lägenheterna utförs i rör i 

rör plaströr. 

 

 

Figur 26 Sektion, rördragning mellan plan 9 till  
plan 11, Värmex AB. 
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8.4 Avloppsvattensystem 

Spillvattenledningar utförs via självfall. 

Spillvatten och alla övriga rörledningar förläggs i installationsplanet, plan 9. Där ansluts befintliga 

ledningar till de nya. Anslutningen mellan ledningarna från plan 9 till plan 10 sker genom hål i 

bjälklaget. Spillvattenledning från badrum i plan 11 förläggs i tak och ovan undertak i hall och 

badrum plan 10. Ingjutna avloppsledningar och avloppsstamledning i schakt utförs i plaströr och 

avloppsledningar i installationsplanet plan 9 utförs i gjutjärnsrör. 

 

Figur 27 Sektionsvy, rörinstallation,  
            Nai Svefa & Värmex AB. 

  

Schakt  mellan plan 2 och plan 8 

Påbyggnad 

Avloppsstam 
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8.5 Värmex AB kommentar på installationslösningen 

Intervju  

Plats: Tyresö 

Datum: 2011-05-31 

Personer: Ulrika Brown, VVS-projektering, Värmex AB och Jörgen Strömberg VVS-projektör, 

Värmex AB 

 

Valet av ventilationssystemet har främst berott på att påbyggnaden endast är på två våningar. 

Gemensamt aggregat för påbyggnaden hade krävt ett betydligt större installationsutrymme och 

ökad brandspridningsrisk. 

Ett annat alternativ hade varit att placera tilluftsdon bakom radiator. Detta skulle resultera i ökad 

energiförbrukning eftersom radiatorerna måste värma den kalla tilluften.  

Fördelen med den det här systemet är värmeväxlaren kan ta tillvara upp till 83 % av frånluftsvärmen 

vilket ger en lägre driftkostnad. Lägenhetsinnehavaren kan påverka energiförbrukningen genom att 

justera aggregatet efter behov. Fördelar ur byggtekniskt aspekt är att aggregatet kräver relativt litet 

utrymme motsvarande ett köksskåp. Brandkraven uppfylls eftersom varje system inte korsar 

brandcellsgränsen. Nackdelen är att byggkostnaden blir högre då systemet är dyrare än de 

traditionella alternativen. Systemet kräver löpande service så som byte av filter osv. vilket innebär 

en extra kostnad. 

Ledningar för värmesystemet och tappvatten bereds i en värmeväxlare för fjärrvärme som är 

placerad i undercentralen (plan 2). Rören har dragits upp till påbyggnaden genom ett befintligt 

schakt. Ulrika Brown säger att det var gynnsamt att den fanns, i annat fall hade man behövt göra 

stora ingrepp på fastigheten för att få upp rören. Ett annat alternativ hade varit att bygga ett separat 

system för påbyggnad med elpanna. Den lösningen hade inte varit energimässigt försvarbart 

eftersom fastigheten är anslutet till fjärrvärme. Ulrika säger att deras lösning är väldigt vanlig när 

man gör vindsinredningar. Svårigheten har de har varit att få till böjen mellan plan 8 och plan 9. 

Plaströren har en vis böjradie och i det här fallet har det varit på håret att de lyckades. 

Installationsvåningen skulle ursprungligen vara 1500mm, tanken var att man skulle kunna krypa in i 

utrymmet. Takets sinusform gjorde att de var tvungna att sänka höjden på installationsplanet till 

500mm för att inte överskrida bygghöjden som detaljplanen medgav. Dragningen har försvårats 

balkar och plintar på plan 9 och att det även är lägre höjd under badrummen.  
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9 Brandskyddsdokumentation 
 

Enligt Boverkets byggregler, BBR ska en brandskyddsdokumentation upprättas för varje byggprojekt. 

För Obelisken 26 upprättades en brandskyddsdokumentation med anledning av ändring och 

påbyggnad av bostadshus. Fastigheten delas upp i så kallad tredimensionell fastighetsbildning som 

tidigare har nämnts i rapporten. Kravet på brandskydd mellan fastigheterna är detsamma som 

mellan brandceller inom byggnaden. Brandskyddsdokumentation avser att beskriva förutsättningar 

för utformningen och utförande av brandskyddet och-, ska tjäna som underlag för arkitekten och 

teknikkonsulter vid projektering av brandskyddslösningar. Det som är relevant att ta upp i rapporten 

är bl. a. brandskydd under byggtiden, projekteringsförutsättningar, utrymning, skydd mot 

brandspridning, bärförmåga vid brand och hissar. 

 

Delar som berör vid ändring/påbyggnad av fastigheten avseende på brand: 

Plan 01 

Endast ventilationssystemet berörs. 

Plan 02 

Nya lägenhetsförråd för nytillkomna lägenheter, sop och ställverk byggs i garaget, tvättstugor byggs 

om och tidigare lager byggs om till förråd, gemensamhetslokal och tvättstuga. 

Plan 03 

Ny butik vid garageramperna. 

Plan 04-08 

Nya installationsschakt till påbyggnaden. 

Ny husdel i hus E. 

Plan 09 

Nytt installationsutrymme. 

Plan 10-11 

Nya våningsplan på alla hus. 

  

Brandskydd under byggtiden talar om att en god säkerhet både på och kring arbetsplatsen ska 

upprätthållas för dem som vistas i byggnaden. Denna övervakning ansvarar entreprenören för och 

brandskyddet skall kontrolleras dagligen. 

Projekteringsförutsättningarna beskriver kortfattat om byggnadens egenskaper så som konstruktion, 

antal våningar, verksamhet, byggnadsteknisk klass samt brandbelastning. 

 

Byggnadens stomme består av stål och betong, bjälklag av betong, fasad av puts samt yttertak av 

plåt. Antal våningar är åtta ovanför mark och två källarplan. Det två övre våningar är nya. 

Våningsplanen mellan 04-08 är bostäder, våningsplan 03 gatuplan består av butiker och kontor. 

Källarplanen utgör garage, förråd, tvättstugor och tekniska utrymmen. 

 

Byggnadsteknisk klass avgörs av våningsantal och verksamhet och är för det aktuella objektet 

angiven som Br1. Definitionen för klass Br1 är ”stor risk för personskada” vilket är det högsta kravet 

av tre möjliga. 

Brandbelastning antas schablonmässigt efter verksamhet och uppgår till 200MJ/m2 vid 

dimensionering av bärverk, brandcellsgränser m m. 
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Utrymning beskrivs en strategi på hur utrymning skall ske om brand uppstår i byggnaden. 

Trapphusen betraktas som utrymningsvägar för byggnaden. Bostäderna på planen 04-11 utryms via 

trapphus alternativt utvändigt med hjälp av räddningstjänsten stegutrustning. Köryta på innegården 

är utförd som räddningsväg. Övervåning i etagelägenheterna utryms via nedre planet. Brandvarnare 

installeras i alla lägenheter. I etagelägenheterna installeras seriekopplade brandvarnare. 

För att framkomligheten ska vara god i utrymningsväg ska dörrar i och till utrymningsväg utförs med 

slagriktning utåtgående i utrymningsriktningen. Inåtgående dörrar får användas där lokalerna 

avsedda för högst 30 personer. Minsta fri bred på utrymningsväg 0,9 m med undantag för ledstänger 

som får inkräkta maximalt 0,1 m på vardera sidan. Utrymningsvägar utförs med minsta fri höjd 2,0 

m. Alla dörrar i eller till utrymningsväg utförs så att ingen nyckel eller verktyg behövs vid öppning. I 

utrymningsväg samt väg till utrymningsväg ska vägledande markering placeras med symboler i form 

av genomlysta skyltar. Skyltarna ska försörjas med hjälp av lokalt batteri. 

  

För att minska risken för brand- och brandgasspridning mellan brandceller utförs trapphus, soprum, 

lägenheter och garage som egna brandceller. Avskiljande byggnadsdelar mellan brandceller 

verkställs i lägsta brandteknisk klass EI 60. Eluttag och armatur i brandcellsgräns ska monteras så att 

väggens brandklass inte försämras.  För att minska risken för en brandspridning mellan två 

brandceller i skilda plan via fönster placeras fönster med ett minsta avstånd på 1,2 m i höjdled.  

Utformning av ventilationssystem utföras så att brandgasspridning förhindras till trapphus och 

lägenheter samt så att spridning mellan övriga brandceller försvåras.  Trapphusen förses med 

brandgasventilation via öppningsbara fönster i varje plan alternativt lucka eller fläkt i trapphusets 

topp. Luckan förses med en manuell öppningsanordning som placeras i entréplan. För att förhindra 

spridning av brandgas till de nya etagelägenheterna förses nya lägenheterna med separata FTX-

aggregat.  

  

  

 Bärförmåga vid brand dimensioneras efter bärverkskrav i BBR. R står för resistance (bärförmåga) 

och siffran efter anger den tiden i minuter som konstruktionen uppfyller sin bärande funktion. 

Vertikalt bärverk:                                                 R 90 

Horisontellt stomstabiliserande bärverk:    R 60 

Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk:   R 60 

Trapplopp och trapplan i trapphus:               R 30 

Balkong:                                                                   R 30 

  

Vertikalt och horisontellt bärverk under 

översta källarplanet:                                           R 90 

 

Hissarna dras upp en våning för att betjäna de nya lägenheterna. I fill-in huset blir det en ny hiss. 

Hissarna är av typen linhissar med hissmaskin i schaktet. Hissarna är kopplade till en 

temperaturgivare som mäter temperaturen. Om temperaturen överstiger över 50 grader Celsius ska 

hissen styras till närmaste stannplan för att undvika att personer fastnar i hissen vid brand. 

Detsamma gäller om det sker några temperaturförändringar i hissmotor då ska hissen styras till 

närmaste stannplan. 
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10 Brf Söders Tak 1 
 

Bakgrund till Brf Söders Tak1 : 

- Fastigheten Obelisken 27 har bildas genom en tredimensionell fastighetsbildning som 

avstyckning från fastigheten Obelisken 26.  

- Järntornstaket 1 AB förvärvar fastigheten Obelisken 27 från Bygg och Fastighets AB 

Järntornet.  

- Brf Söders Tak 1 förvärvar Järntornstaket 1 AB och efter förvärvet köper 

bostadsrättsföreningen Obelisken 27 av Järntornstaket 1 AB. 

32 lägenheter är under uppförande och tillträde till lägenheterna beräknas ske under augusti 2011, 

föreningen uppför även 18 garageplatser som skall upplåtas inbakat i bostadsrätten. 

Beskrivning av fastigheten 

Fastighetsbeteckning:  Obelisken 27 

Adress:  Östgötagatan 48A, 48, 50, 52 och Blekingegatan 48 

Ägandeform:  Äganderätt 

Byggnad:  Fastigheten är bebyggd med en horisontell påbyggnadsdel 

som utgörs av 10 st takvåningar i två våningsplan. Vidare 

ingår en vertikal byggnandskropp, fill-in hus, som utgörs av 

19 lägenheter fördelade på 5 våningsplan samt ytterligare 3 

takvåningar belägna på två våningsplan.  

Byggnadsår:  2011 

Areor:  Bostäder 2 520 m2  

 Lokaler 44 m2 

Beräknad taxeringsvärde:  

- Bostad 73 000 000 

- Lokal 540 000 

- Summa 73 540 00 

Förvärvskostnad: 197 290 000 

 

Finansieringsplan  

- Föreningslån 15 000 000 

- Insatser 182 290 000 

- Summa 197 290 000 

 

Föreningens årliga kostnader: 

Drift 710 000 kr 

Kapital 580 000 kr 

Övrigt 5 400 kr 

Summa 1 295 400 kr 

Den enskilt största posten i driftkostnader är uppvärmningskostnaden som uppgår till 360 000 kr per 

år. Kostanden för uppvärmning per m2 BOA blir 360000/2520=143 kr/m2. Värdet är något högt, enligt 
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REBAP fjärrvärme och nyproduktion är 130 kr/m2 ett rimligt värde. In med referens: REBAP, 

Årskostnader 2009: nyckeltal för kostnader och förbrukning 

 

 

Då byggnaden på fastigheten är nybyggt kommer fastigheten att vara befriad från fastighetsavgift 

under de fem första åren och enbart belastas med halva fastighetsavgiften för de därpå följande fem 

åren. 

Föreningens årliga intäkter uppskattas till 1 295 400 kr i form av årsavgifter för lägenheterna och 

hyra för lokalen. 

 

Nyckeltal 

Anskaffningskostnad per kvm  76 946 kr 

Belåning per kvm år 1 5 850 kr 

Driftkostnader per kvm 277 kr 

Insats per kvm bostad 53 590 – 85 243 kr 

Årsavgift per kvm bostad 459 kr 

 

Låg årsavgift och bra nivå på belåning i bostadsrättsföreningen tack vare att det är nyproducerade 

lägenheter. Låg underhållskostnad de närmaste 10 åren. 

 

Ekonomisk prognos/känslighetsanalys 

Föreningen har tre olika lån 

Lån 1: 5 000 000 kr, ränta på 2,9 % rörligt 

Lån 2: 5 000 000 kr, ränta 3,85 % bundet två år 

Lån 3: 5 000 000 kr, ränta 4,85 % bundet fem år 

 

Den ekonomiska planen innehåller två stycken 10 års känslighetsanalyser där den ena baserats på en 

oförändrar ränta på 3,87 %. Den andra analysen baseras på en ränta, 3,87 % år ett, och ökar med 

0,20 procentenheter varje år, efter 10 år uppgår ränta till 5,67 %. 

Den andra analysen anser vi vara mer rimlig, en ränteökning är mer troligt jämfört med en 

oförändrad ränta de kommande 10 åren. 

Ekonomiska prognosen och analysen finns som bilaga. 
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11 Båge Bygg AB kommenterar rapporten 
 

Intervju  

Plats: Kungsholmen 

Datum: 2011-05-25 

Person : Daniel Boberg, Projektansvarig, Båge Bygg AB 

 

Stockholm Vision 2030 

Daniel Boberg känner inte igen beskrivningen att stadens tjänstemän arbetar i visionens riktning. 

Han menar på att de tvärtemot är motsträviga och byråkratiska. Det är mer regel än undantag att 

man inte får igenom ett taklyft eller får placera en terrass ut mot gatan. Han hoppas på att de på 

allvar gör allt i sin makt att främja bostadsbygge på tak. 

 

Förtätning 

Boberg menar att det är viktigt förtäta staden eftersom man måste komma till bukt med 

bostadsbristen, förtätning skapar också arbetstillfällen. Människor från andra delar av landet har det 

väldigt svårt att ta sig in på bostadsmarknad likaså är det för studenter i Stockholm. Bostadsbristen 

har negativ effektiv på tillväxten och ekonomiska utvecklingen. Exklusiva vindsvåningar anser han 

vara oerhört bra ur skattemässig synpunkt eftersom det lockar till sig välbärgade människor som ger 

gods skatteintäkt till staden. Staden borde således ställa sig positiva till vindsinredning och andra 

former av byggnation på taket. 

Söderstak är ett otroligt bra projekt som visar hur man tagit hänsyn till miljön med det gröna taket 

och samtidigt lyft upp standarden på hela fastigheten, det är definitivt en win – win situation för alla 

parter, säger Boberg. 

Han ser inget som är uppenbart negativa med förtätning. Argumentet att det skulle försämra 

solinsläppet håller han med om, men menar att det inte är ett hållbart argument, vill man ha solljus 

för man helt enkelt flytta ut till glesbygden. Oron för ensidig funktionalitet är inte heller en nackdel, 

behövs det kontor så får man helt enkelt bygga på med kontor osv. Han tycker att det är en större 

nackdel att kommunen säljer av kommunalt fastighetsbestånd och ombildar det till bostäder, detta 

skapar en mer ensidig sammansättning än en vertikal förtätning. 

 

Vid bygglovsansökningar förekommer det att boende klagar på att de kommer utsättas för buller och 

störningar under byggtiden. Han anser att detta är något de får acceptera, störningen är under en 

väldigt begränsad tid. Om man ser till en byggnads livstid, säg 100 år, är en byggtid på ett år endast 1 

% av byggnadens livstid. Oftast gör man en påbyggnad i samband med underhållsarbete, således 

kommer man inte från buller oavsett om man bygger på eller inte.  

 

3D-fastighetsindelning 

Boberg ställer sig positiv till möjligheten att skapa 3D-fastigheter och tror att det kan leda till att 

staden växer. Lagen öppnar upp kreativa lösningar som i högre grad kan förädla och utnyttja 

fastigheter effektivare. Grundprincipen i lagen anser han vara begriplig men upplever hela processen 

att bilda en 3D-fastighet som komplicerad och att de definitivt hade tagit in en sakkunnig. 

 

 



44 
 

Detaljplanen 

Detaljplane ärenden tar alldeles för lång tid och det tycker Daniel är beklagligt. Men tror att 

processen blir smidigare i framtiden med den nya plan –och bygglagen, givet att beslutsfattarna 

fortsätter att arbeta i visionens riktning.  

Möjligheten att komma med klagomål missbrukas och används som ett verktyg för att förhindra 

utvecklingen av staden. Detta påstående stämmer väl med detaljplane ärendet för Obelisken 26. 

Grannfastigheten som hade de flesta klagomål angående påbyggnaden har nu i efterhand själva en 

utställning ute på samråd för en påbyggnad 

Det är inte konstigt att det byggs för få bostäder, det är inte många som har den ork och kraft som 

krävs för att få igenom en detaljplane ändring. 

De skulle kunna tänka sig att driva ett projekt som kräver en ändring av detaljplan. Men det beror på 

hur mycket kapital man binder till projektet. Det är inte lönsamt att binda en stor summa under flera 

år om det slutar med att man inte får igenom ändringen. 

 

Påbyggnaden 

Planlösningen känns väldigt bra och levande men hade sett att det fanns flera fönster, de boende 

hade säkert uppskattat det. Installationslösningen är bra och de separata aggregat som är 

effektivare än mekanisk frånluft. Avsaknaden av inspektionsluckor på plan 9 kan ställa till med 

problem i framtiden, 3 stycken luckor hade varit bra. Gröna taket är väldigt bra för miljön och lyfter 

hela fastigheten. 

Söderstak har pågått i 10 år nu. Det känns inte som att privata aktörer och kommunen är samspelta, 

de har samma mål men två enskilda sätt att uppnå målen.  Jobbar staden verkligen i visionens 

riktning undrar Daniel Boberg?  

Han tycker att Söderstak är ganska komplex på så sätt att det har varit en lång process med 

detaljplanändring inte nog med det har det sedan gjorts en 3D-fastighetsindelning.  
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12 Slutsats 
 

Vision 

Den samlade visionen för Stockholm ligger rätt i tiden och tar upp viktiga åtgärder som måste vidtas 

för att utveckla Stockholm till en attraktiv och inbjudande stad. Verktygen som ska förverkliga 

visionen är bland annat en förenkling av planprocessen och bättre samordning mellan 

myndigheterna. Det är tveksamt om dessa åtgärder räcker för att växa i den takt politikerna önskar. 

Regelverken upplevs som snårig och byråkratisk med väldigt långa ärendetider. Visionen är relativ ny 

och är ännu inte inarbetat bland Stadsbyggnadskontorets tjänstemän. Förhoppningsvis är det bara 

en tidsfråga innan myndigheter och den privata sektorn samarbetar i visionens riktning. 

 

Förtätning 

Vertikal förtätning (påbyggnad) är kanske inte lösningen på bostadsbristen då det finns effektivare 

och storskaligare alternativ men det är i en del fall onekligen ett väldigt intressant sätt att bygga på. 

Vertikal förtätning kan skapa spännande boendeformer som tidigare inte var möjligt.  Möjligheten 

att kunna skapa tredimensionella fastigheter gör det möjligt att förtäta i större utsträckning. 

Kontorsfastighet kan byggas på med bostäder och vi kommer i framtiden se spårområden däckas 

över och bebyggas med olika typer av fastigheter.  

Det finns en stor potential för påbyggnads projekt på bebyggelse uppförda under 50, 60, och70 

talen. Det beror dels på att byggnader från denna tid i många fall har platta tak och en 

överdimensionerad stomme. I samband med påbyggnad är det även ett utmärkt tillfälle att 

tilläggsisolera, renovera fasad, byta stammar etc.  

Båge Bygg skulle t ex kunna erbjuda stambyte, fasadrenovering och dyl. i samband påbyggnad. Det 

innebär att fastighetsägaren kan öka byggnadens standard och på så sätt slå två flugor i en smäll. 

 

Detaljplan 

Vid studie av planärenden relaterade till påbyggnad har de flesta klagomålen handlat om att boende 

i grannfastigheten oroat sig för minskat solinsläpp, värde minskning på deras bostad (de som äger 

bostadsrätt) och buller i samband med bygget. Stadsbyggnadskontorets ståndpunkt i dessa frågor är 

att man som boende i innerstan måste acceptera att en storstad ständigt förändras och växer. 

För att lyckas med en påbyggnad tror vi att en öppen dialog i tidigt skede med sakägare är oerhört 

viktig. Det går inte sticka under stol med att det under byggtiden kommer vara mycket buller och 

andra typer av störningar som kan upplevas som väldigt jobbigt. Genom att ha en öppen dialog och 

diskutera dessa frågor kan man lösa många frågor genom kompromiss och förståelse. 

 

Installation 

Om stamfastigheten är anslutet till fjärrvärme är det klokt att även påbyggnaden ansluts till den. 

Tappvarmvatten och radiatorvatten bör också om möjligt dras från fjärrvärmets undercentral. Att 

installera ett separat system upp på påbyggnaden skulle innebära avsevärt dyrare bygg- och 

driftkostnader och kräva ett relativt stort installationsutrymme. En målsättning har varit att inte 

blanda ihop vattenförbrukningen mellan bostadsrättsföreningen och hyresgästerna, tappvattnet till 
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respektive del skulle vara separerat. Anledningen var att det skulle leda till enklare förvaltning och 

kontroll av förbrukningen. 

Anslutningspunkten mellan stamfastigheten och påbyggnaden har i det här fallet gjort på 

installationsplanet. Sådant utrymme medför större flexibelt på så sätt att man inte behöver anpassa 

påbyggnadens planlösning till den befintliga byggnaden.  

 

Tredimensionell fastighetsbildning Söderstak 

Fastighetsindelning av Obelisken 27 visar vilket värde luftutrymme har. Burspråket inskränker 

luftutrymme ovanför stadens fastighet Södermalm 8:1 trots att staden rent tekniskt inte skulle 

behöva bygga så tätt in på en annan fastighet. Vidare äger Obelisken 26 allt från ca 1 meter och 

uppåt ovanför taket på Obelisken 27. Detta är ytterligare ett exempel på värdet av luftrum som 

tidigare inte hade ett sådant värde. Skulle Obelisken 27 i framtiden vilja bygga på så måste de köpa 

luften. Dessa två utrymmen hade antagligen inte haft samma värde tidigare. Det är troligt att en 

indirekt följd av möjligheten att 3D-indela ökat värdet på fastigheter med påbyggnads möjligheter.  

 

Fastighetsgränserna har stor betydelse för ägarrätten och även olika typer av underhåll och 

felavhjälpande insatser. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede ha klart för sig vilka intressen och 

intentioner de olika fastighetsägarna har för gemensamma byggnadsdelar. På så sätt kan man dra 

långsiktigt hållbara gränser. 

 

Tredimensionell fastighetsbildning i byggnader för både bostäder och 

kommersiell verksamhet 

Vid en 3D-fastighetsindelning av en fastigheten avsedd för bostäder och kommersiell verksamhet är 

det ofta särskilt ett par frågor man måste lösa. Andelstalen måste fördelas på ett rättvist och 

långsiktigt hållbart sätt. Fördelningen bör ske med hänsyn till vem av nyttjarna som sliter mest på 

fastigheten. En bostadsrättförening använder fastigheten främst kvällar, nätter och helger medan 

brukarna av den kommersiella delen nyttjar fastigheten huvudsakligen under dagtid. En annan viktig 

faktor är att man oftast är mer aktsam om sin egen bostad än utrymmen där man är tillfällig 

besökare (kommersiella lokaler). Det kan därför vara logiskt att sätta ett lägre andelstal för den del 

som inhyser bostäder och ett högre för den kommersiella delen. 

En annan fråga som ofta dyker upp är hur man ska lösa samverkansformen mellan parterna. Det är 

därvid viktigt att det finns en kontaktperson. Det är vanligen lätt att finna en sådan genom 

bostadsrättföreningens styrelse medan det kan vara svårare hitta en lämplig kontaktperson för den 

kommersiella delen. Detta är speciellt märkbart då man har utländska aktörer. 

 

Det är viktigt att separera tappvattenledningarna eller att mätare monteras så att brukarna kan 

debiteras efter respektive förbrukning. Förvaltningen och ansvarsfördelningen förenklas också om 

ledningarna separeras. 

  

Fastighetsgränserna beror också i stor utsträckning på om beställaren av fastighetsbildningen är 

konjunkturkänslig. Somliga beställare drar gränserna på ett sådant sätt att de får större kontroll över 

fastighetens gemensamma utrymme. Denna typ gränsdragning blir då dyrare för beställaren men 

ger samtidigt möjlighet att upprätthålla och bibehålla en hög standard oberoende av den andra 
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partens ekonomi. Efter den senaste finanskrisen har fastighetsbranschen blivit mer varsam och 

sparsam och man undviker att dra på sig ökade förvaltningskostnader. 

 

Gränser dras inte alltid mitt i en vägg eller bjälklag utan gränsen kan istället gå i väggytor eller i 

ovankant och underkant av bjälklag. Detta görs vanligen efter lantmäteriets bedömning. I så fall kan 

konstruktionsdelarna göras till delar av en gemensamhetsanläggning. Detta är vanligt i t. ex. 

Göteborg där man ofta har betydande risker för sättning i och med att stora delar av staden vilar på 

lera. Det kan då vara en poäng att låta byggnadernas bärande delar utgöra ett gemensamt ansvar för 

samtliga nyttjare av fastigheten. 

 

Obelisken 27 

Ett orosmoment, som dock kunde övervinnas, var att ha kvar de boende under byggtiden. Tack vare 

kompensation och en bra dialog med de toleranta hyresgästerna gick detta dock bra. Erfarenheterna 

från påbyggnaden kommer att vara väldigt användbara då man kan förvänta sig en ökning av 

liknande förtätningar. Projektet ligger på många sätt långt fram ur ett byggtekniskt perspektiv.  Som 

exempel på detta kräver de valda fasadskivorna inget underhåll, sedummossan på taket bidrar till 

ökad mångfald och man har individuella FTX-system i varje lägenhet.  

Under projektets gång har man stött på många svårigheter och problem i produktionen. Många av 

dessa problem har uppkommit som en direkt följd av brister i bygghandlingarna samt projektets 

komplexitet, t.ex. det böljande taket. Därför har lösningar flera fall varit improviserade direkt på 

bygget. Projektet har dragits med förseningar som började redan vid schaktning och pålning för den 

nya huskroppen (fill-in huset). Det pressade tidsschemat har tvingat produktionsledningen att fatta 

snabba beslut, ibland på otillräckligt underlag.  

Lärdomarna från den första etappen har lett till att man vid nästa etapp har handlat upp 

entreprenaden som totalentreprenad för att slippa problemet med brister i bygghandlingarna. För 

att få ett bättre och jämnare arbetsflöde kommer man i fortsättningen att riva hela taket innan man 

påbörjar uppförandet av påbyggnaden. 
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