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Sammanfattning  
 

Rapporten behandlar en jämförelse mellan den svenska byggtekniken och byggtekniken i 

ett varmt land som har de motsatta klimatproblemen, i detta fall Dubai.  

I den här rapporten beskrivs detaljerat processen hur vi har gått till väga med att 

projektera två olika tomter med samma värde och area. Ena tomten är belägen på 

Heleneborgsgatan 10-12 på Södermalm i Stockholm och den andra är på Al-Kuwait Rd. På 

Bar Dubai i Dubai. 

Förslaget går ut på att bygga de två planområdena med punkthus (projektera bostäder), 

samtidigt förbättra stadsbilden och få mer uppmärksamhet till varje tomt, genom detta 

kan vi studera och jämföra byggtekniken och designen i ett varmt och kallt land med olika 

standard. 

Vi redovisar det i en Revit Architecture modell samt material och byggteknisk jämförelse.  

Därmed redovisar rapporten hur studieresan som vi utförde gav oss den information som 

hjälpte oss att utföra jämförelsen. 

Ur jämförelsen framgår att det är förvånansvärt få skillnader mellan byggandet i Stockholm 

respektive Dubai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 
The report deals with a comparison between the Swedish construction technology 
and construction technology in a warm country that has the opposite climate 
problems, in this case Dubai. 
This report describes the detailed process of how we have proceeded with the project 
two different sites with the same value and area. One site is located on 
Heleneborgsgatan 10-12 in Stockholm and the other is in Al-Kuwait Rd. At Bar Dubai 
in Dubai. 
The proposal is to build the two plan areas with tower blocks (housing project), while 
improving the city image and to get more attention to each site, through this we can 
study and compare the construction technology and the design in a warm and cold 
country with different standards. 
We present it in a Revit Architecture model, with building materials and technical 
comparison. 
Thus, the report shows how the study tour as we did gave us the information which 
helped us to perform the comparison. 
The comparison shows that there are surprisingly few differences between building in 
Stockholm and Dubai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förord 

  
I första hand vill vi rika ett varmt tack till alla arkitekter, konstruktörer, och KTH lärare 
som medverkat projektets utveckling 
Utan Er stora samarbetsvilja hade denna studie aldrig kunnat genomföras. 
Ett extra stort tack till alla kontor som har bidragit med material och föreläsningar. 
Naturligtvis tackar vi vår handledare Bengt Smideman på Smidemans Arkitekter, Basmal 
Abdul Wahid på Orion engineering Consultants utan ert outtröttliga slit med att svara och 
djup förklara våra frågor och funderingar med allt vad detta innebär, hade vi definitivt 
aldrig lyckats genomföra detta examensarbete. 
Ett stort tack också till medverkande lärare på KTH haninge först och främst till vår 
examinator Arkitekten Zeev Bohbot och Konstruktören Sven Henrik. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Vi har fått till uppgift att projektera en tomt som är belägen på Heleneborgsgatan 10-12 på 

Södermalm i Stockholm. Vi har en idé som vi vill visualisera på ett detaljerat sätt, idén är 

att bygga området med punkthus (projektera bostäder). Med idén vill vi inte bara bygga 

punkthus, utan förbättra stadsbilden och få mer uppmärksamhet till tomten som är 

belägen på en svår mark. Samtidigt vill vi jämföra den svenska byggtekniken med 

byggtekniken i ett varmt land som har motsatt klimat problem.   

För att kunna utföra denna jämförelse valde vi att projektera en tomt i Al-Kuwait Rd på 

Bar Dubai i Dubai med den standard och teknik som används för att bygga i ett varmt land. 

1.2 Målformulering  

Vi skulle kunna redovisa en modell av förslaget ganska detaljerad med Revit Architecture, 

uträtta ett lokalprogram och bygga samma förslag i ett varmt land som Dubai, då kommer 

vi visa skillnaden mellan byggtekniken i Sverige och i ett varmt land som Dubai, så att vi 

får ytterligare kunskaper om hur byggtekniken skiljer sig beroende på klimatet och landets 

läge.  

1.3 Avgränsningar  

 Trotts att det finns flera intressanta områden i detta projekt, så har vi valt att 

begränsa oss till utformning, konstruktion och materialvalet. 

 Vi blev begränsade till att projektera punkthus på grund av att vi inte kunde stänga 

utsikten för byggnaden som ligger bakom tomten (Borgarhemmet).  

 

1.4 Lösningsmetoder  

Genom: 

 Datastöd : Revit Architecture 

 Stadsbyggnadskontoret 

 Studieresa till Dubai  

 Samarbetet med arkitektkontoret Smideman Arkitekter, Arkitekten Bengt 

Smideman  

 Samarbetet med examinatorn, Arkitekten Zeev Bohbot 

 Samarbete med KTH läraren konstruktören Sven Henrik 

 Samarbete med Orion engineering consultants , Arkitekten Basmal A. Abdul-Wahid 

och Ahmad Abdul Jabbar 
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2. Nulägesbeskrivning  

2.1 Stockholm: 

Tomten är belägen på Heleneborgsgatan 10-12 på Södermalm i Stockholm.  

Den är detaljplanelagd för bostäder för cirka 100 år sedan. Tanken var då att de befintliga 

husen på grannfastigheterna skulle byggas samman med huset på den aktuella fastigheten. 

Marken reserverades dock för en eventuell järnvägsstation till en tänkt spårförbindelse 

med Långholmen. Järnvägen genomfördes inte och marken ligger oanvänd.  

Det är ett ojämnt berg på tomten så den går inte att använda som park. Berget är ur 

sprängt där Heleneborgsgatan går fram så det är en dyster bergskärning när man passerar 

fastigheten. På andra sidan gatan är det en sex meter hög mur så det blir trist och otryggt 

att passera där. 

Se bilaga 1. A (Platsanalys Heleneborgsgatan) 

2.2 Dubai: 

Tomten är belägen i Al Kuwait Rd mellan ett flerbostadshus och Dhow Palace hotell och 
baksidan av flerbostadshusen kommer att vetta mot lokalgatan 19A Rd.  

Det är ett jämt sand plan område som redan är planerad för bostäder enligt Dubai 

kommuns detaljplan . På andra sidan gatan är det 2-3 vånings villaområde. Planområdets 

baksida vetter mot 19A Rd där är det byggt med hotell och flerbostadshus. 

Ambitionen är att de regionala stadskärnorna skall utvecklas. De ska bli trygga miljöer med 

stadslika kvaliteter som är attraktiva för boende. Den fysiska och kulturella miljön ska 

utformas så att den blir stimulerande och rik på upplevelser.  

Se bilaga 1. B (Platsanalys Al Kuwait Rd.) 
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3. Teoretisk referensram  

3.1 Del 1. Stockholm 

Idén bakom de nya husen är att ta bort berget och bevara en öppning mitt i kvarteret så 

att gående kan nå gården mot Södermäler strand. Det blir på så sätt en förbättring för 

allmänheten. Öppningen mitt i kvarteret ska också ge vårdhemmet söder om tomten en 

garanterad utsikt. På båda sidor om öppningen kan byggnader uppföras som helst ska vara 

lika varandra men eventuellt spegelvända för att ge symmetri. Byggnaderna bör vara lika 

höga som grannhusen. Det kan dock tänkas att någon högre del kan ge en intressant effekt 

som kan studeras. Det blir en viktig uppgift att hitta en arkitektur som passar in utan att 

bara kopiera den gamla stilen. Mellan byggnaderna måste det finnas in- och utfart till 

garage under kvarteret. Lägenheterna bör i huvudsak vara 2-3 ROK men några 1-rummare 

kan också vara tänkbara 

3.2 Del 2. Dubai 

Igenom att diskutera byggnads teknik, val av material och designen av vårt 

bostadshusprojekt ifall man bygger den i Dubai istället, och utföra en tomt besök och 

studera läget kommer vi att göra en ny kopia av projektet som är anpassat för den nya 

standarden. Ändringarna kommer att gälla val av byggmaterial inom och utom hus, 

inomhus klimat, värme och ventilation, konstruktion och design. På det sättet kommer 

jämförelsen att redovisas med ritningar och beskrivningar som visar lätt skillnaden mellan 

att bygga en och samma bostads projekt i två olika planområden på jordklotet. 
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4. Faktainsamling  

 Litteratur: 

I. arkitektens handbok och SIS mått.  

II. Praktisk husbyggnadsteknik, Kenneth Sandin 

III. Arkitektur i Sverige 2000-2005 , Ola Nylander m.f 

IV. Bostaden som Arkitektur, Ola Nylander 

V. Bostadens omätbara värden, Kjell Forshed & Ola Nylander 

 Veckors möten på Smideman Arkitekter, Arkitekten Bengt Smideman  

 Konstruktion stöd från KTH läraren konstruktören Sven Henrik 

 Föreläsningar på Orion engineering consultants , Arkitekten Basmal A. Abdul-Wahid 

 Föreläsningen på Orion engineering consultants med Konstruktören Ahmad Abdul 

Jabbar 

 Tomt undersökning  
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5. Genomförandet 
 

Arbetet påbörjades med att analysera tomtens läge i Heleneborgsgatan och få förtydliga 

förklaringar angående projektproblematiken. Enligt den resulterande platsanalysen 

påbörjades diskussionen av olika utformnings idéer som kan vara passande till just detta 

planområde. Modellen fastställdes och en kopia uppfördes i en annan tomt i Dubai med 

samma villkor och area. En ny platsanalys upprättades i Dubai för att anpassa modellen till 

den nya läge. Med stöd av föreläsningar, olika intervjuer och litteratur läsning 

konstruerades jämförelsen mellan bygget i ett varmt och ett kalt land i planlösning, 

konstruktion, installation och boendevanor. 

5.1 Utformningen och utsidan: 

5.1.1 Stockholm 

Ut ifrån de begränsningarna projekterades två identiska punkthus, hus A och hus B som 

vetter mot Heleneborgsgatan. Detta gjordes genom att samla information om byggnader 

som ligger omkring tomten som ska projekteras. Mitt i mot tomten ligger en äldreboende, 

så den byggnaden fick begränsa oss när det gäller höjden och utsikten mot Mälaren.  

 När det gäller utformningen bestämdes det att bygga moderna, ganska höga byggnader 

som sticker ut och förnyar området.  Tanken var att bygga lika högt som byggnaderna 

bredvid med öppningar i mitten och på sidorna så att byggnaderna inte stänger av 

Mälarutsikten för huset som ligger mitt i mot tomen (Borgarhemmet), samtidigt valdes det 

att ha en liten koppling mellan byggnaderna så att det ska ge en känsla av att det är ett 

enda hus och stämmer överens med byggnaderna omkring.  

Från Heleneborgsgatan kör man in i garaget som har ingången mellan hus A och B. Garaget 

som ligger en våning under marknivån sträcker sig under hela tomten . Den har tillgång till 

husens trapphus och hiss.  

En liten park projekteras bakom husen mot Söder Mälarstrand och nås genom gångerna på 

öster och väster sidan om byggnaden . 

5.1.2 Dubai 

Idén med punkthus behölls och ut ifrån byggnaderna bredvid så bestämdes det att bygga 

lika högt som byggnaderna bredvid. Det mesta utformningsdetaljerna behölls.   
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5.2 Planlösningar och insidan: 

Stockholm & Dubai  

Förslaget är att bygga flerbostadshusen i form av två 7 våningars punkthus i Sverige och 8 

våningars punkthus i Dubai. Var och ett av punkt husen kommer att ha 28 lägenheter med 

fyra lägenheter i varje våning från plan ett till plan sju i Sverige och 32 lägenheter med 

fyra lägenheter i varje våning från plan ett till plan sju i Dubai. Lägenhetsstorlekarna 

kommer att variera mellan 1 ROK, 2 ROK och 3 ROK. Alla lägenheterna kommer att förses 

med förrådsutrymmen som kommer att vara väldimensionerade efter gällande Swedish 

Standards Instituts mått (SIS) i Sverige.  

 

Fördelning av lägenheter i varje hus i Sverige:  

lägenhetsstorlek Antal Andel i procent 

1 ROK                            1                           3.57 % 
2 ROK                           13                           46.43 % 
3 ROK                           14                           50 % 

 

Fördelning av lägenheterna i Dubai:  

lägenhetsstorlek Antal Andel i procent 

1 ROK                            1                           3.12 % 
2 ROK                           15                           46.88 % 
3 ROK                           16                           50 % 
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5.3 Lokalprogram:  

Lokalprogrammet beskriver de förutsättningar som gäller för projektet med avseende på 
lokaler som behövs för att projektet ska fungera. Man ska kunna använda detta dokument 
med tillhörande bilagor som underlag för inlämnande av förslag på utformning av 
flerbostadshusen. 
 
 Se bilaga 2. A Lokalprogram Heleneborgsgatan 10-12 och bilaga 2. B Lokalprogram Al 
Kuwait Rd.  

 

5.4 konstruktion och material: 

En funktionell byggnad samt en ekonomisk ska vara utförd genom att använda lämpliga 
lösningar till konstruktionen. Vi fick använda oss av BBR (Boverkets byggreglar), arkitektens 
handbok samt SIS mått för att välja en vällfungerande konstruktion samt med moderna 
byggmaterial i Sverige samt den amerikaniska standarden i Dubai. 

 5.4.1 Heleneborgsgatan 10-12  

5.4.1.1 Stomme: 

Med stomme eller byggnadsstomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den 

bärande konstruktionen till en byggnad. Stommen som användes i projektet gjuts helt och 

hållet på plats med hjälp av betongformar eller levereras som förtillverkade element.  

Byggnadsstomme kan delas in i : 

 Bärande yttervägg (Sandwich element): Består av två betong skivor (ett 
betongskikt samt ett lättbetong skikt) med ett mellanliggande skikt av 
cellplastisolering.  

 

 Bjälklag: bjälklagen isoleras för att undvika att ljud transporteras mellan olika 
våningsplan och mellan våningsplan och garage. 

Bottenbjälklag: Bjälklag som skiljer mellan huskroppen och garage. Den består av 
300 mm betong med golvbeläggning samt 150mm isolering på undersidan.  
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Mellanbjälklag: Den består av 300 mm betong med stegljuds isolerad golvbeläggning 
på över sidan och målarfärg på undersidan. 

 

 

 

Takbjälklag: Består av 200 betong med 200 värme isolering i form av lös ull eller 
mineralull.  

 

 Lägenheternas skiljande vägg (bärande): Den består av 200 mm betong samt 
invändig ytskikt på både sidor. Exempel på invändiga skiktar kakel i våtrum och 
målarfärg eller tappet i andra rum. 

 Pelare: Den består av betong med diameter 500 mm. Den används i garaget under 
mark nivån.  

 5.4.1.2 Grundplattan: 

 Eftersom grunden är så stabil och består av berg, så platta på mark blev det bästa 
alternativet eftersom den vilar direkt på undergrunden. Platta på mark består av en platta 
och förstyvande balkar under bärande linjer. Den utförs av armerad betong som gjuts på 
byggarbetsplatsen. Konstruktionen värmeisoleras på under sidan mot marken och längs 
kanterna.  
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De olika lagren vid grundläggningen med platta på mark är: 

o Golvbeläggning 

o Fuktspärr 

o Armerad betong, platta, sulor 

o Värmeisolering 

o Kapillärbrytandeskikt  

o Markduk  

o Dränering 

 

 

  

5.4.1.3 Takkonstruktion: 

Taket utgör tillsammans med fasaden byggnadens klimatskärm. Takkonstruktionen som 
används i projektet är tätt och leder bort regn och smältvatten på grund av sin böjda form. 
Utformningen av tak samt val av konstruktion blev till vitt målad plåttak med en böjd 
form. Vattnet rinner från taket via hängrännor och stuprör ner i marken. Takets bärande 
delar är prefabricerade takstolar som är fabrik tillverkade med spikplåtar. Yttertak består 
av tätskikt av papp/duk/plåt. 
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5.4.1.4 Kopplingsbalkong: Ett 2 ROK och ett 3 ROK i våning 6 i varje byggnad har 

tillgång till en inglasad kopplingsbalkong från sina balkonger. 

Den består av glasväggar med spröjs, taket är ett lätt plåttak och bjälklaget är av stål och 

plåt (lättbjälklag), för att kunna hålla kopplingsbalkongen som ligger 12 m mellan 

byggnaderna.    
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5.4.1.5 Balkonger: I projektet används två balkongs former, rektangulära balkonger mot 

norrsidan och halvcirkulära balkonger mot entrésidan, södersidan. Alla balkonger placeras 

på sidorna, på så sätt kan alla lägenheter har utsikt mot Mälaren, samt större delar av 

lägenheterna kommer att få ljus.   

Balkongerna mot söder är inglasade, så att boende kan sitta på de sneda balkongerna även 

under vintertiden och ha utsikt mot Mälaren.  

Den består av 150 mm betongbjälklag som är fäst i bjälklaget i lägenheten och glasparti 

med Aluminium system. Balkongs bjälklag sticker ut med 2000 mm.  

 

 
 

5.4.1.6 Stomkomplettering:  

Till stomkomplettering räknas bl. a:  

 Icke bärande innerväggar: Är en stålregelstomme som består av 95 mm 

stålreglar + isolering och 12,5 mm gipsskiva på varje sida. Den byggs som regel 

direkt på bjälklaget. Den uppfyller ljudkrav 44 db och brandkrav EI60.  

 Undergolv: Den består av betong. Isoleringsmaterial av mineralull används för att 

ljudisolering av golv och värmeisolering mot grund. Ytskikt golv (golvbeläggningen) 

är av parkett i hela lägenheten förutom badrummet som har klinker.   

 Innertak: Ett bärande underlagstak bestående av råspont 22x95, fuktbeständiga 

spånplattor är bärande och kan ta direkt påförd snölast. 

 Invändiga dörrar och glaspartier: Invändiga dörrar till sovrum samt badrum är 

av typen standard D9, medan alla invändiga dörrar till förråd i lägenheterna är 

skjutbara och av typen D9S.    

 Fönster: Stora träfönster med utvändig beklädnad av aluminium. 
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 Invändiga trappor: Är av behandlad lättbetong som gjuts på plats. Trapphuset har 

egen brandcell och uppfyller brandkravet TR2. Trappan fortsätter från garaget till 

våning sju.  

 Hiss: Linhiss 1500x2100 laminatklädd, larmtelefon. 

 Övriga partier: Inglasning trapphus och entréer av aluminiumsystem  

5.4.1.7 Fasad 

 Eftersom Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial och kan i princip betraktas som 

ett rent naturmaterial och kan utformas lätt dessutom en lång livslängd gör materialet 

miljövänligt, så användes behandlade vita betongplattor till fasaden.  

 

 

5.4.2 Al Kuwait Rd  

I Dubai följs den amerikaniska standarden på höga hus och UK standarden på låga 

flerbostadshus och villor. 

5.4.2.1 Stomme: 

Med stomme eller byggnadsstomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den 
bärande konstruktionen till en byggnad. Stommen som användes i projektet gjuts helt och 
hållet på plats eller levereras som förtillverkade element.  Byggnadsstomme kan delas in i: 
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 Ickebärande ytterväggar med 
Bärande pelarsystem: Består av 
en ickebärande blockvägg med 
inbyggt pelarsystem som bär upp 
huset. Blockbetongsväggen fås 
färdig isolerad på byggarbetsplatsen 
med ett mellanliggande skikt av 
cellplastisolering.  

 

 

 

 

 Bjälklag: bjälklagen isoleras för att undvika att ljud transporteras mellan olika 

våningsplan och mellan våningsplan och garage på samma sätt som i Sverige med en 
skillnad att här används mest keramikplattor som golvbeläggning.  

Bottenbjälklag: Bjälklag som skiljer mellan huskroppen och garage. Den består av 
270 mm betong med golvbeläggning av keramik på 30 mm på översidan och 150 mm 
isolering.  

Mellanbjälklag: Den består av 270 mm betong med stegljuds isolerad golvbeläggning 
30mm keramik på över sidan och målarfärg på undersidan. 
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Takbjälklag med låg U-värde: Består av 200 mm betong med puts på undersidan och 

med 400x400 mm betongplattor på översidan. Betongplattorna är limmade med 
behandlat bitumen gummimatta. Mellan betongplattorna läggs 77 mm skumbetong 
och isolering på 32 mm med en gummimatta i mellan. Kombinationen isolerar mot 
värmetransporten till huset.  

 

 Lägenheternas skiljande vägg (bärande): Den består av 200 mm betong samt 
invändig ytskikt på både sidor. Exempel på invändiga skiktar kakel i våtrum och 
målarfärg eller tappet i andra rum. 

 Pelare: Den består av rektangulära 200x800 mm platsgjuten armerad betong 
pelare.  

Cirkulära betongpelare med diameter 500 mm används i garaget under marknivån.  

5.4.2.2 Grundplattan: 

Eftersom grunden består av en ganska stabil sandmark som utsätts till trycket över 100 
N/m2,så att trycket i marken blir 98 % för att kunna välja bygga platta på mark. Platta på 
mark består av en platta och förstyvande balkar under bärande linjer. Den utförs av 
armerad betong som gjuts på byggarbetsplatsen. Konstruktionen isoleras mot salt och 
grundvatten med två skiktar betong och skiljande gummimatta i mellan. Den isolerande 
betongen ska tåla tryck.  

Ovanpå plattan läggs ett tjockt skikt av en blandning av sand och grus, sen lägger man sista 
betongskiktet innan golvbeläggningen med fuktspärr i form av plastfolie i mellan . 
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5.4.2.3 Takkonstruktion: 

I Dubai används ingen takkonstruktion, det brukar vara en öppen takvåning som man 

utnyttjar med att lägga all installationer och installationsanläggningar där däremot har tak 

våningen egentligen ingen funktionell betydelse. Takvåningen har cirka 130 mm hög 

betongvägg.  
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Kopplingsbalkong: Ett 2 ROK och ett 3 ROK i våning 6 i varje byggnad har tillgång till en 

inglasad kopplingsbalkong från sina balkonger. 

Den består av glasväggar med spröjs, taket är ett lätt plåttak och bjälklaget är av stål och 

plåt (lättbjälklag), för att kunna hålla kopplingsbalkongen som ligger 12 m mellan 

byggnaderna.    

 

Balkonger: I projektet används två balkongs former, rektangulära balkonger mot 

norrsidan och halvcirkulära balkonger mot entrésidan, södersidan. Alla balkonger placeras 

på sidorna.  

Den består av 150 mm betongbjälklag som är fäst i bjälklaget i lägenheten och glasparti 

med Aluminium system. Balkongs bjälklag sticker ut med 2000 mm.  

5.4.2.4 Stomkomplettering:  

Till stomkomplettering räknas bl. a:  

 Icke bärande innerväggar: Är en stålregelstomme som består av 95 mm 

stålreglar + isolering och 12,5 mm gipsskiva på varje sida. Den byggs som regel 

direkt på bjälklaget. Den uppfyller ljudkrav 44 Db och brandkrav EI60.  

 Undergolv: Den består av betong. Isoleringsmaterial av mineralull används för att 

ljudisolera av golv och värmeisolering mot grund. Ytskikt golv (golvbeläggningen) är 

av keramik i hela lägenheten förutom badrummet som har klinker.   

 Invändiga dörrar och glaspartier: Invändiga dörrar till sovrum samt badrum är 

av ekträ, medan alla invändiga dörrar till förråd i lägenheterna är skjutbara och av 

typen D9S.    
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 Fönster: Stora träfönster med utvändig beklädnad av aluminium. Reflekterat 

dubbelglas med låg U-värde används. Fönstren i sovrum och vardagsrum har en sida 

med en extra invändig aluminium nätskikt.  

 Invändiga trappor: Är av behandlad lättbetong som gjuts på plats. Trapphuset har 

egen brandcell. Trappan fortsätter från källarvåningen till våning nio (takvåningen).  

 Hiss: Linhiss 1500x2100 laminatklädd, larmtelefon. Hissen fortsätter från 

källarvåningen till våning åtta.  

 Övriga partier: Inglasning trapphus och entréer av aluminiumsystem  

5.4.2.5 Fasad:  

Består av finbehandlat puts som blandas med andra material som gör att man kan putsa 

den till ett vitglansigt material som kan vara keramikliknande med mindre kostnad och 

lättare skikt.   

5.5 Detaljer och material 

5.5.1 Heleneborgsgatan 10-12 

5.5.1.1 Inredning av enskilda bostadsdelar: 

Kök: 

Golv Ekparkett  

Väggar Målade väggar plus en tapetfondvägg 

 
Vitt kakel ovan bänkinredning 

Tak Målad betong 

Köksinredning 
Skåpsinredning av svenskt fabrikat i målat 
utförande 

 
Bänkskivor av laminat 

Garderobsinredning 
Skåpsinredning av svenskt fabrikat i målat 
utförande 

Vitvaror Hel Frys enligt svensk standard 

 
Hel Kyl enligt svensk standard 

 
Delad Kyl/Frys enligt svensk standard i 1 Rok 

 
Spis enligt svensk standard 

 
Fläktkåpa enligt svensk standard 

 
Fönsterbänkar av marmor 
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Övrigt: 
Inredning och installationer förbereds för 
diskmaskin och mikrougn 

Hall, sovrum och vardagsrum:      

 Golv Ekparkett lackad 

Väggar Målade väggar plus en tapetfondvägg 

Tak Målad betong 

Övrigt 
Skåpsinredning av svenskt fabrikat i vitmålat 
utförande 

 
Hatthylla vid entré 

 
Fönsterbänkar av marmor 

Dusch/bad/WC: 

Golv klinker våtrumsgolv 

Väggar Väggkakel 

Tak Målad betong 

Övrigt 
Skärm med draperiskena i dusch 

 
Badrumsskåp underhandfat, handdukskrokar 
och toapappershållare 

 
Förberett för tvättmaskin och 
kondenstumlare. 

Klädkammare (ej i 1Rok): 

Golv Ekparkett lackad 

Väggar Målad betong/gips 

Övrigt Klädkammarhylla inkl stång och konsoler. 

 
Skåpsinredning av svenskt fabrikat i vitmålat 
utförande 

Allmänna utrymmen: 
Entré, trapphus och korridorer: 

Golv och trappa Klinker 

Vägg Målad betong 

Tak Målad betong 

Övrigt Räcken och handledare av målat stål 

 
Lägenhetsregister i entréplan 
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Postfack 1 st. till varje lgh i entréplan 

 
Hiss med mått 1500*2100 

Utvändiga utrymmen 
Enskilda utrymmen: 

Garage: 50 Parkeringsplatser för hyrning av lägenhetsinnehavaren . Garaget ligger en 
våning under gatunivån och har en direkt anslutning till de två husen. Med två korridorer, 
en till varje hus. 

 

Förråd: Ett rum med 28 st förråd i varje hus. Förråd i källarvåningen har direkt 
anslutning till hallen där huvud trapphus och hissen finns.   

Undercentral: ligger i källarvåningen. Nås via huvud trapphus och hissen . 

Fläktrum: ligger i källarvåningen. Nås via huvud trapphus och hiss. 

 

 

 

 
 
Allmänna utrymmen: 
Utemiljö & gården: Gården placerades bakom byggnaderna så att den kan ha den fina 

utsikten mot Mälaren, man kan nå den genom två gångvägar på vänster samt på höger 

sidan av byggnaderna. Gångvägarna är ganska bredda på ca 4.5 m. Gården är ganska stor 

och öppen, den innehåller buskar, gräs, planteringsurnor, en liten lekutrustning, hårda ytor 

av asfalt och kompletterande betongplattor, erforderlig allmänbelysning samt flera bänkar 

och sittplatser för boende och allmänheten för att kunna sitta och njuta av den fina 

utsikten.  

Skrymmande och farligt avfall hänvisas till miljöstation. 

Valet att bygga punkhus istället för långa lamellhus gjorde att gården inte stängdes på helt 

och hållet och de fina öppningarna gör att gården får ganska mycket sol.  
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Ljud, ljus samt utsikt mot Mälaren: Planområdet har ganska bra läge när det gäller 

ljud, den ligger nära en lokalgata (Heleneborgsgata) och genom projektering av 

punkthusen samt öppningarna mellan så kommer utsikten mot Mälaren att utnyttjas mer 

samt mer sol kommer att komma till gården bakom, eftersom hela området utgördes av 

högberg på ganska höghöjd.  
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5.5.2 Al Kuwait Rd 

5.5.2.1 Inredning av enskilda bostadsdelar: 

Kök: 

Golv Keramik plattor  

Väggar Målade väggar plus en tapetfondvägg 

 
Vitt kakel ovan bänkinredning 

Tak Målad betong 

Köksinredning Skåpsinredning i målat utförande 

 
Bänkskivor av laminat 

Garderobsinredning Skåpsinredning i målat utförande 

Vitvaror Hel Frys  

 
Hel Kyl  

 
Delad Kyl/Frys i 1 Rok 

 
Spis  

 
Fläktkåpa  
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Fönsterbänkar av marmor 

Övrigt: 
Inredning och installationer förbereds för 
diskmaskin och mikrougn 

 

Hall, sovrum och vardagsrum: 
     

 Golv Keramik plattor 

Väggar Målade väggar plus en tapetfondvägg 

Tak Målad betong 

Övrigt Skåpsinredning i vitmålat utförande 

 
Hatthylla vid entré 

 
Fönsterbänkar av marmor 

 
Dusch/bad/WC: 

Golv klinker våtrumsgolv 

Väggar Väggkakel 

Tak Målad betong 

Övrigt 

 
 

Skärm med draperiskena i dusch 

 
Badrumsskåp underhandfat, handdukskrokar 
och toapappershållare 

 
Förberett för tvättmaskin. 

Sköljdusch vid toaletten. 

Klädkammare (ej i 1Rok): 

Golv Keramik plattor 

Väggar Målad betong/gips 

Övrigt Klädkammarhylla inkl stång och konsoler. 

 
Skåpsinredning i vitmålat utförande 

Allmänna utrymmen: 
Entré, trapphus och korridorer: 

Golv och trappa Klinker 

Vägg Målad betong 

Tak Målad betong 



 
K U N G L I G A  T E K N I S K A  H Ö G S K O L A N  

 
Sida 25 

Övrigt Räcken och handledare av målat stål 

 
Lägenhetsregister i entréplan 

 
Postfack 1 st. till varje lgh i entréplan 

 
Hiss med mått 1500*2100 

 
 
 
Utvändiga utrymmen 
Enskilda utrymmen: 

Garage: 50 Parkeringsplatser för hyrning av lägenhetsinnehavaren . Garaget ligger en 
våning under gatunivån och har en direkt anslutning till de två husen. Med två korridorer, 
en till varje hus. 

Förråd: Ett rum med 28 st förråd i varje hus. Förråd i källarvåningen har direkt 
anslutning till hallen där huvud trapphus och hissen finns.   

Undercentral: ligger i källarvåningen. Nås via huvud trapphus och hissen . 

Fläktrum: ligger i källarvåningen. Nås via huvud trapphus och hiss. 

 

 
Allmänna utrymmen: 
Utemiljö & gården: Gården placerades bakom byggnaderna så att den kan vara mot den 

lugna sidan, man kan nå den genom två gångvägar på vänster samt på höger sidan av 

byggnaderna. Gångvägarna är ganska bredda på ca 4.5 m. Gården är ganska stor och 

öppen, den innehåller buskar, gräs, planteringsurnor, en liten lekutrustning, hårda ytor av 

asfalt och kompletterande betongplattor, erforderlig allmänbelysning samt flera bänkar 

och sittplatser för boende och allmänheten.  

Skrymmande och farligt avfall hänvisas till miljöstation 

5.6 Tekniska lösningar och installationer:   

5.6.1 Heleneborgsgatan 

5.6.1.1 Installation 
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Alla rör, el installationer samt ventilations kanaler för alla 3ROK:or dras igenom hela huset 

i ett enda storskackt ända ner till undercentralen samt fläktrum som ligger i 

källarvåningen, en våning undermark nivån. Medan ventilation kanalerna från 1ROK och 

2ROK:or dras igenom enskilda kanaler som också försätter igenom hela huset ändra ner till 

fläktrummet . 

Alla avloppsrör från badrum och kök samlas i ett enda rör från två lägenheter i varje sida 

av huset sen fortsätter den igenom hela huset till under huset sen till den närmaste 

kommunala avloppsrör i Heleneborgsgatan. 

Rörinstallation Värmeradiatorer/konvektorer med termostat 

 
Blandare svensk standard 

 
Golvmonterade Wc-stolar i standardhöjd 

 
Elektrisk handdukstork  

 

Ventilation Mekanisk frånluft i kök och bad 

 
Friskluftsventil bakom radiator i yttervägg i sov- och 
vardagsrum 

Elinstallation 
Uttag, strömbrytare och belysning enligt svensk 
standard 

 
Installation för kabel-TV och bredband 

 
Fastighetsnät för telefoni 

 
Kodlås och porttelefon med talförbindelse i varje entré 

 

5.6.1.2  Åtgärder mot tekniska problem 

 Fukt: 

 För att få en välfungerande konstruktion är det av stor betydelse att den är fuktsäker. De 

åtgärderna som används i projektet för att skydda mot fukt är: 

 Dräneringsrör ner runt byggnadsmuren används för att samla upp och leda bort 
dagvatten från huskroppen. Plattan runt byggnaden luter för att leda bort ytvattnet 
och är därför en förutsättning för att effektivt kunna skydda byggnaden mot fukt.  

 Fuktskydd i mark och hela byggnaden, för att slippa fuktproblemen.  

 Under kakel och klinker i badrummen används särskilt fuktmembran, för att skydda 
mot fukt. 

 Ångspärr monteras på insidan av ytterväggar och under tak och golv 
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 Markradon:  

Platta på mark utgör en bra skydd mot markradon, om den är lufttätt och sprickfri. För att 

hindra markradon att tränga in genom den in i byggnaden, så ventileras lagret under 

plattan. Planområdet har berg mark som har ganska lång värde av radon. 

 Brand: 

 

 Genom att använda härdad glas till trapphusets väggar samt stänga in den i hela 

bygganden till en brandcell så har vi uppfyllt kravet att brandskydda trapphuset 

med TR2. Hissväggarna är också en brandcell med brandklass EI60. 

 Ytterväggar är av brandklass EI30  

  Bjälklagen är av brandklass EI60.  

 Lägenhetsskiljande väggar är av brandklass EI60. 

 

 Regn och snö: 

 Takkonstruktionen som används i projektet leder bort regn och smältvatten på grund av 

sin böjda form. Vattnet rinner från taket via hängrännor och stuprör ner i marken till de 

två gångvägarna till höger och vänster om huset. 

5.6.2 Al Kuwait Rd 

5.6.2.1 Installation 

 Alla rör, el installationer samt ventilations kanaler för alla 3ROK:or dras igenom hela huset 

i ett enda storschakt ända ner till undercentralen samt fläktrum som ligger i 

källarvåningen, en våning undermark nivån. Medan ventilation kanalerna från 1ROK och 

2ROK:or dras igenom enskilda kanaler som också försätter igenom hela huset ända ner till 

fläktrummet.  

Huset har från-till ventilations system 

Alla avloppsrör från badrum och kök samlas i ett enda rör från två lägenheter i varje sida 

av huset sen fortsätter den igenom hela huset till under huset sen till den närmaste 

kommunala avloppsrör i 19A Rd. 

 

Rörinstallation 

 
 

Blandare  

 
Golvmonterade Wc-stolar i standardhöjd 

 
Elektrisk handdukstork  
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Ventilation Mekanisk frånluft i kök o bad 

 
Mekanisk tilluft (fjärrkyla) i sov- och vardagsrum 

Elinstallation Uttag, strömbrytare och belysning  

 
Installation för kabel-TV och bredband 

 
Fastighetsnät för telefoni 

 
Kodlås och porttelefon med talförbindelse i varje entré 

 

5.6.2.2 Åtgärder mot tekniska problem 

 Fukt:  

För att få en välfungerande konstruktion är det av stor betydelse att den är fuktsäker. De 

åtgärderna som används i projektet för att skydda mot fukt är: 

 Fuktskydd i mark och hela byggnaden, för att slippa fuktproblemen.  

 Under kakel och klinker i badrummen används särskilt fuktmembran, för att skydda 
mot fukt. 

 Ångspärr monteras på insidan av ytterväggar och under tak och golv. 

 

 

 Brand: 

 Genom att använda härdad glas till trapphusets väggar samt stänga in den i hela 

bygganden till en brandcell så har vi uppfyllt kravet att brandskydda trapphuset 

med TR2 klass liknande. Hissväggarna är också en brandcell med brandklass EI60 

liknande . 

 Ytterväggar är av brandklass EI30 liknande.  

  Bjälklagen är av brandklass EI60 liknande.  

 Lägenhetsskiljande väggar är av brandklass EI60 liknande. 

 

 Regn vatten på Tak våningen: 

Igenom att tak våningen lutar 1:100 mot mitten av våningen samlas regn och 

rengörningsvatten i mitten av våningen där rinner det igenom en kanal som dras igenom 

hela huset ända ner till under huset. 
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6. Analys  
Från början av vårt examensarbete insåg vi att det skulle förekomma några skillnader 

mellan byggtekniken i Dubai samt Sveriges byggteknik på grund av klimatskillnaden, 

tillgängliga material, markens omständigheter och massa andra faktorer.  

Arbetet påbörjades med att projektera klart Heleneborgsgatan 10-12 på Södermalm i 

Stockholm, samt en annan tomt med samma läges och areas villkor på Bur Dubai I Dubai för 

att för att kunna uppföra jämförelsen. De fyra huvud faktorerna som togs upp i 

jämförelsen är planlösning, konstruktion, installation och boendevanor . När vi åkte på 

studieresa till Dubai och träffade olika konsulter i förtaget, samt gick på flera föreläsningar 

kom vi fram till att skillnaden var mer fokuserad på konstruktion och material. 

Skillnaderna kommer att förekomma i form av tabell som tar upp de detaljerna som 

kommer att skilja byggtekniken i de två länderna Dubai samt Sverige.  

Faktorer  Sverige Dubai 

Planlösning   Svenska standarden 

gäller 

 

 Lägenhetsarean har ett 

minimum och maximum 

gräns. 

 

 

 

 Badrummet är skilt från 

sovrum, men det kan 

förekomma att 

huvudsovrum kan ha 

eget badrum. 

 Balkongen räknas med 

lägenhetsarean om de är 

stängda samt 

värmeisolerade. 

 Amerikanisk och brittisk 

standard. 

 Lägenhet arean har ett 

minimum gräns men 

ingen maximum gräns, 

exempelvis en tvåa kan 

vara hur stor som helst.  

 

 Villors huvudsovrum har 

alltid eget badrum, men 

inget krav i 

flerbostadshus. 

 

 

 Balkongen räknas med 

lägenhetsarean även om 

de är öppna. 

Konstruktion & 

Material 

 Euro kodar  

 

 Ytterväggarna är ofta 

bärande. 

 

 Prefabricerade 

byggnadsdelar används 

mest när det gäller 

byggnationen i 

stockholmsstad och 

centrala områden. 

 Pålning behövs när man 

grundlägger i sand.  

 Amerikaniska och 

brittiska kodar. 

 Stommen består av icke-

bärande ytterväggar 

med pelarsystem. 

 Allt byggs på plats, inga 

prefabricerade 

byggnadsdelar.  

 

 

     

 All mark består av sand 

och ingen pålning 
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 Fönster med dubbelglas 

används för att isolera 

kylan bort från huset.  

 

 

 Lutande tak med en 

liten vindvåning. 

 Platta på mark 

grundläggs på ett 

dräneringsskikt, inte 

direkt på marken. 

 Vanligtvis används 

träpanel som 

golvbeläggning i 

lägenheterna. 

 Betongplattor, tegel och 

puts används mest som 

fasadmaterial. 

 

behövs. Marken trycks 

till en nivå där den 

stabiliseras om 

grundvattnet inte ligger 

så nära. Man pålar om 

grundvattnet ligger nära 

och om man bygger 

högre än 10 våningar.       

 Dubbelglas fönster med 

reflekterande yttre 

glasskiva används för att 

isolera värmen bort från 

huset.   

  En öppen takvåning med 

en vis lutning (1:100). 

 Platta på mark 

grundläggs direkt på den 

tryckta sand marken. 

 Vanligtvis används 

keramik som 

golvbeläggning i 

lägenheterna.    

 Keramik, behandlad puts 

används mest som fasad 

material.              

Installation  Frånlufts- ventilation 

system. Tilluften värms 

genom öppningar under 

fönstren, bakom 

radiatorer. Frånluften 

leds in i garaget innan 

den släpps ut för att 

värma upp garaget.   

 Vattenburit värme 

system för att värma upp 

luften i huset 

(fjärrvärme) . 

 

 

 

 Spillvattnet samt 

dagvattnet leds i två 

skilda ledningar. 

 Från, tillufts- 

ventilationssystem. 

Tilluften kyls genom 

luftkylare. Frånluften 

leds ut från huset direkt 

utan att den släpps in i 

garaget enligt FE 

system.  

 Fjärrkylan används för 

att kyla ner luften i 

huset. Varje lägenhet 

har ett kontrollskåp för 

att kontrollera kylan. 

 

 Spillvattnet samt 

dagvattnet leds i samma 

ledning. Om de 

separeras då ska man 

göra de för varje 

byggnad för sig och 

använda dagvattnet för 
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att vattna växer eller 

som spolvatten i 

toaletten.  

Boendevanor  Gardinerna brukar vara 

tunna för att slippa så 

mycket ljus som möjligt 

och har en öppen känsla 

. 

 Vanligtviss används 

glassade fönster utan 

nätt 

 

 

 

 Balkongs räcke är av plåt 

eller av glaspartier. 

 

 

 Tjocka gardiner används, 

den fungerar som 

isolering mot de varma 

solstrålarna. 

 

 Ett fönster aluminium 

nätt används alltid i ena 

fönstersidan som 

används som skydd mot 

insikter. 

 

 Balkongens räcke ska 

byggas av betong  för att 

skymma utsikten för 

sittande i balkongen 

 

Detta var det vi kom fram till efter föreläsningar och företags möten som var till stor hjälp 

till vår analys.  

Detta examensarbete har fungerat som en stor hjälp till att förbättra och utveckla den 

delen som vi tycker att den fattas i vår utbildning. I verkligheten behöver man gå på flera 

kurser för att känna till och komma så nära all skillnader och detta vi utförde var till 

grund. Trotts detta så känns det verkligen bekvämt med de kunskaper som vi fick. 

 Under jämförelsen så fick vi komma närmare de två olika kulturerna, trotts alla dessa 

skillnader så hade de en del likheter pågrund av att vartdera landet försöker modernalisera 

och utveckla sig. 
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7. Slutsatser  
Vi tillämpade vår modell i Revit Architecture med all material samt bifogade filer som gör 

att detta blir till ett fullständigt bygge.  

En ny designad modell uppfördes med nytt materialval i både länderna och jämförde 

skillnaderna.   

Vår slutsats är att själva bygget i Sverige skiljer sig inte riktigt mycket från bygget i Dubai, 

det finns stor flexibilitet. Om man projekterar i Sverige och sedan uppför samma modell i 

Dubai, så måste några ändringar anpassas så som gäller konstruktionen, materialvalet och 

standarden som används i just det landet.  
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Bilagor  

Bilaga 1. A Platsanalys Heleneborgsgatan 

Allmänt 

Vi fick uppdraget att projektera ett nytt förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 

Hyveln på Södermalm i Stockholm. Genom att omvandla en befintlig bergområde på ca 

3 540  kvm till en flerbostads område på drygt 50 lägenheter. 

Denna rapport syftar till att redovisa platsanalys och nybyggnadsförlag med alla tillhörande 
idéer, tankar, illustrationer och planer. 

Platsanalys 

En platsanalys fokuserar på en geografisk avgränsad plats i som uppvisar ett problem eller 

ett fenomen. Platsanalysen uppmärksammar den byggda miljöns karaktärer som dess 

gestaltning, struktur, typologi och rumsbildning. Detta sker genom att platsen betraktas, 

upplevs och sedan beskrivs. Befintliga kvaliteter är utgångspunkten och fokus kan ligga på 

gator, torg, parker, grönstråk och vattendrag. I platsanalysen kan även kulturmiljön ingå 

som en del av platsen.  

En platsanalys kan bidra med information om hur platsen vuxit fram och vad som ansågs 

attraktivt när det byggdes. Av någon anledning upplevs det eventuellt inte längre 

attraktivt och platsanalysen hjälper till att skapa förståelse för problematiken och komma 

närmare en möjlig utveckling som åter kan göra platsen attraktiv. 

Inledning  

Heleneborgsgatan är en 670 meter lång gata på Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig 

från Skinnarviksparken i öster till Långholmsgatan och Västerbrons södra fäste i väster 

Det nya bostadsområdet beläget i Heleneborgsgatan 10-12 mellan flerbostadshusen Hyveln 
29 och Stämjärnet 1, mitt emot Borgarhemmet och vetter mot Södermälarstrand.  

Med närheten till Mälaren och öppna ängar finns stora möjligheter till motion, rekreation, 
bad och fiske. Platsanalysen som följer syftar till att belysa områdets nuvarande struktur, 
dess tillgångar, brister och möjligheter, denna inventering av förhållandena har sedan legat 
till grund för ett nybyggnadsförslag för området som redovisas under avsnittet ”idé”. 

Program 

Uppdraget syftar till att skapa drygt 50 nya lägenheter i området om ca 3 540 kvm mellan 
flerbostadshusen Hyveln 29 och Stämjärnet 1 mot Heleneborgsgatan 10-12. Kommunens 
målsättning de senaste 100 åren inom detta område är att skapa en omvandling som syftar 
till ”ändring av stadsplanen ” med bostäder.  

Områdets placering intill Södermälarstrand kräver att förslaget måste ta speciell hänsyn 
till den fina utsikten mot Mälaren och särskilt ska utsikten från Borgarhemmet bevaras. 

Parkeringsytor skapas genom parkering i garage inom fastigheten, en våning under 
gatunivå. 

Passage skapas från Heleneborgsgatan till Södermälarstrand för allmänheten.  

Staden och framtiden 

Det är ett ojämnt berg på tomten så den går inte att använda som park. Berget är ur 

sprängt där Heleneborgsgatan går fram så det är en dyster bergskärning när man passerar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gata
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermalm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skinnarviksparken
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngholmsgatan
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbron
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fastigheten. På andra sidan gatan är det en sex meter hög mur så det blir trist och otryggt 

att passera där. 

 

 

 

Ambitionen är att de regionala stadskärnorna skall utvecklas. De ska bli trygga miljöer med 

stadslika kvaliteter som är attraktiva för boende. Den fysiska och kulturella miljön ska 

utformas så att den blir stimulerande och rik på upplevelser.  

Område, bebyggelse och begränsningar 

Planområdet ansluter i norr till Södermälarstrand. Längre norrut finns Mälaren. Öster om 

kvarteret finns Stämjärnet 1 med 6-våningars bostäder, väster om kvarteret ligger Hyveln 

29 med 6-våningars bostäder mot Heleneborgsgatan 10-12. Heleneborgsgatan 10-12 söder 

om planområdet är idag en lokalgata i ett lugnt, tätt bebyggt område.  

Vid gatubyggnaden var man tvungen att spränga sig ner i förhållande till omkringliggande 

mark, där av dagens granitmurar runt Borgarhemmet i kvarteret Yxan. De höga 

granitmurarna med tidstypiska räcken har i sin östra del givit Heleneborgsgatan en unik 

utformning och anses ha ett stort kulturhistorisk värde. 

Området ligger ganska centralt, där lokaltrafiken är försedd med Tunnelbana och bussar.  
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Historia 

Planområdet ligger i Heleneborgsgatan 10-12. Heleneborgsgatan är en 670 meter lång gata 
på Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig från Skinnarviksparken i öster till 
Långholmsgatan och Västerbrons södra fäste i väster. 

Stockholms stads borgerskap, som sedan början av 1800-talet ägde Kristinehovs malmgård 

”Gubbhuset”, sålde 1895 mark till staden i samband med nyreglering av stadsplanen. 

Härigenom fick man medel att bygga nytt – Borgarhemmet i kvarteret Yxan med adress 

Heleneborgsgatan 1, som stod färdigt i oktober 1908. På den sålda marken drogs bland 

annat Heleneborgsgatan.  

Något senare sålde den sista ägaren av Heleneborg, fru Helena Berg, sin mark till ett 

finanskonsortium. Marken som Gubbhuset och fru Berg sålde bestod till stora delar av berg 

och tobaksodlingar. Området styckades upp i tomter och började bebyggas med 

flerfamiljshus. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gata
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermalm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skinnarviksparken
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngholmsgatan
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbron
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Heleneborgsgatan började sprängas fram från Skinnarviksparken i riktning mot Varvsgatan 

år 1905. År 1913 hade man hunnit fram till Pålsundsgatan och detta år stod också det 

första bostadshuset i kvarteret (Hyveln) klart.  

Mellan Heleneborgsgatan 10 och 12 ligger det 29 meter höga Pålsundsberget, som formellt 

utgör en del av Pålsundsparken. Den 6 november 1997 beslutade Länsstyrelsen att 

Pålsundsberget skulle lagskyddas som naturminne på grund av sina geologiska och 

botaniska naturvärden. På grund av att man började använda Heleneborgsgatan som en 

”smitväg”, då år 1980 blev Heleneborgsgatan avstängd för genomfartstrafik och därigenom 

har hela området fått en lugnare karaktär.  

Gällande planer 

Planområdet är detaljplanelagt för bostäder för cirka 100 år sedan. Tanken var då att de 
befintliga husen på grannfastigheterna skulle byggas samman med huset på den aktuella 
fastigheten. Marken reserverades dock för en eventuell järnvägsstation till en tänkt 
spårförbindelse med Långholmen. Järnvägen genomfördes inte och marken ligger oanvänd. 

En ny detaljplan kommer att förslås av detta examensprojekt. Planen möjliggör bostäder 
inom området mellan flerbostadshusen Stämjärnet 1 och Hyveln 29. Byggnadshöjden är i 
allmänhet 7 våningar mot omgivande gator. 
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Inventering och analys 

Stadsbild 

Heleneborgsgatan ligger i Södermalm, som tillhör och är en stadsdel i Stockholms kommun. 
Den ligger i ett tätt bebyggt flerbostadsområde med gångavstånd till Hornsgatan och 
Hornstull, där ligger dem allmänna offentliga lokaler, gator, torg, parker och Tunnelbanan. 

De flesta flerbostadshusen är på ca 6-7 våningars höjd och är ca 100 år gamla.  

Det är lätt att se den genomgående tanken eller mellan ledning på bebyggelse av område. 
Det finns gemensamt fragment mellan bebyggelserna. Det återfinns till exempel både i 
fasader med puts, tegel och stenar. Också färgerna varierar inte så mycket från teglets 
rödbruna, till vit puts, byggnaderna har ungefär samma höjder och former. 
Heleneborgsgatan uppfattas som ett ganska kontinuerligt område. 

 

Natur och landskap                                                                                                                                                                                          

Längst Mälaren sträcker Södermälarstrand sig med den fina utsikten. Närmaste stora 

parken är Långholmen där finns det bad och natur. Näst närmast park är Tantolunden som 

ligger andra sidan Hornsgatan och Rålambshovsparken i Kungsholmen, längst 

Norrmälarstrand där finns det bad, fiskemöjligheter och motionsspår. 

Rålambshovsparken nås via Västerbron som förbinder Södermälarstrand och 

Norrmälarstrand. 
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Planområdet är ett ojämnt berg, så den går inte att använda som park, med mindre, 

planterade träd. De närliggande fastigheterna i öster och i väster längst Heleneborgsgatan 

har däremot grästäckta markytor och fin vegetation med buskar och träd mot 

Södermälarstrand . Det nya bostadsområdet kommer att innebära iså fal anläggning av ny 

parkmark med gräsytor, buskar och träd. 

 

Planområdet består till stor del av berg. En fast grundvattendelare går diagonalt över 



 
K U N G L I G A  T E K N I S K A  H Ö G S K O L A N  

 
Sida 40 

planområdet i nordost- sydväst riktning. Schaktnings-/ Grundläggningsförhållandena 
bedöms vara mycket goda. Marken ingår i område med liten risk för radon. 

Avgaser - och partikelexponeringen för bostäder och verksamheter i aktuellt planområde 
ligger långt under gränsvärdena både med dagens trafik och framtida förväntade trafik. 
Ämnen som påverkar miljö förväntas inte höjas på grund av utbyggnaden av området.  

Fastigheten nås bäst för de som anländer med bil från lokalgatan Heleneborgsgatan söder 
om fastigheten. 

Trafik/kommunikation 

Tillfart till området kommer att ske via lokalgatan Heleneborgsgatan som idag har en 
hastighet på 50 km/h. 

Området har goda kommunikationsmöjligheter med bara några få minuters 
promenadavstånd till både buss och Tunnelbanestation.  

Tunnelbanan går mellan 5-10 minuter under dagtid. Det tar 5 minuter till centrala 
Stockholm. 

 Bussterminaler erbjuder ett antal bussar som binder samman Hornstull med övriga delar i 
Stockholms län samt med grannkommuner. Busslinje 66 försörjer Heleneborgsgatan och den 
går längs Långholmsvägen.  

Gående och cyklande kan röra sig tryggt på gång- och cykelbanor. 

 

Områdets kvaliteter och brister: 

Enligt vår undersökning samt studiebesöken vi gjorde på området runt tomten vi ska 

projektera, har vi kommit på att kvaliteterna som området har är:  

 Den fina utsikten mot södermälarstrand och närheten till Mälaren. 

 Tomten ligger på ett centralt ställe, där de mesta aktiviteterna är tillgängliga.  

 Området är ganska bra trafikförsörjd, den ligger några minuter från Hornstull 

tunnelbana, samt busslinjen 66 går längs Långholmvägen försörjer 

Heleneborgsgatan.  

 Området har ju ganska fina parker, den närmaste parken är långholmen som har 

bad, serveringsställe och fin utsikt mot Mälaren.  

 Trotts att området ligger nära Mälaren så har den en stabilgrund.  

 Området har ju ganska planmark (plana vägar), så man kan öka cykeltrafiken där.  

De största bristerna med miljön runt tomten är: 

 Luftkvaliteten på Hornsgatan har blivit dåligt pågrund av all utsläpp från den höga 

biltrafiken. 

 Området ligger nära Mälaren, så det kommer vara mer fuktigt och blåsande miljö i 

Området.  

 Marken är av berg så man blir tvungen att spränga ner vid byggandet av området.  
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Bilaga 1. B Platsanalys Al Kuwait Rd 

Inledning  

Al Kuwait Road är en 2.6 km lång gata på Bur Dubai i Dubai. Gatan sträcker sig från 

Zaabeel Rd i öster till Al mina Rd i väster 

Det nya bostadsområdet beläget i Al Kuwait Rd mellan ett flerbostadshus och Dhow Palace 

hotell och baksidan av flerbostadshusen kommer att vetta mot lokalgatan 19A Rd.  

Med närheten till Bur Juman mall och öppna butiksområden med parker finns stora 

möjligheter till shopping, rekreation och nöje . Platsanalysen som följer syftar till att 

belysa områdets nuvarande struktur, dess tillgångar, brister och möjligheter, denna 

inventering av förhållandena har sedan legat till grund för ett nybyggnadsförslag för 

området som redovisas under avsnittet ”idé”. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gata
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermalm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skinnarviksparken
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Program 

Uppdraget syftar till att skapa drygt 60 nya lägenheter i området om ca 3 640 kvm mellan 

flerbostadshuset och hotellet Dhow Palace. Kommunens målsättning inom detta område är 

att skapa moderna nybyggnation för den växande befolkningen.  

Parkeringsytor skapas genom parkering i garage inom fastigheten, en våning under 

gatunivå. 

Passage skapas från Al Kuwait Rd. 
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Staden och framtiden 

Det är ett jämt sand plan område som är redan planerad för bostäder enligt Dubai 

kommuns detaljplan . På andra sidan gatan är det 2-3 vånings villaområde. Planområdets 

baksida vetter mot 19A Rd där är det byggt med hotell och flerbostadshus. 
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Ambitionen är att de regionala stadskärnorna skall utvecklas. De ska bli trygga miljöer med 

stadslika kvaliteter som är attraktiva för boende. Den fysiska och kulturella miljön ska 

utformas så att den blir stimulerande och rik på upplevelser.  

Område, bebyggelse och begränsningar. 

Planområdet ansluter i norr till 19A Rd . Öster om kvarteret finns ett flerbostadshus med 8 

våningars bostäder, väster om kvarteret ligger hotellet Dhow Palace med 8-våningar mot Al 

Kuwait Rd. Al Kuwait Rd söder om planområdet är idag en huvudväg.  

Längs alla huvudvägar finns det en service och transportväg som underlättar för bilarna att 

köra från huvudvägen till byggnaderna som är byggda längs huvudvägen.  

Området ligger ganska centralt, där lokaltrafiken är försedd med Tunnelbana och bussar.  
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Gällande planer 

Planområdet är detaljplanelagd för bostäder. Tanken är att bygga området med bostäder 

pågrund av den ökade befolkningen.  
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Inventering och analys 

Stadsbild 

Al Kuwait Rd ligger i Bur Dubai, som tillhör och är en stadsdel i Dubais kommun. Den ligger 

i ett tätt bebyggt flerbostadsområde och hotell med gångavstånd till parker, restauranger 

och köpcentraler.  

De flesta flerbostadshusen är på ca 7-8 våningars höjd och är ca 10-20 år gamla på ena 

sidan av Al Kuwait Rd och 2-3 våningars villaområde på andra sidan.  

Det är lätt att se den genomgående tanken eller mellan ledning på bebyggelse av område. 

Det finns gemensamt fragment mellan bebyggelserna. Det återfinns till exempel både i 

fasader med puts, keramik, tegel och stenar. Också färgerna varierar inte så mycket från 

den vita keramiken, till glasets reflekterade blåfärg. Al Kuwait Rd uppfattas som ett 

ganska kontinuerligt område. 

Trafik/kommunikation 

Tillfart till området kommer att ske via en service och transportväg från Al Kuwait Rd som 

idag har en hastighet på 50 km/h. 

Området har goda kommunikationsmöjligheter med två busshållplatser som ligger framför 

planområdet och bara tio minuters promenadavstånd till Tunnelbanestation. 

Tunnelbanan går mellan 5-10 minuter under dagtid. Det tar 7 minuter till Dubais Mall och 

det är Dubais största galleria.  

Gående och cyklande kan röra sig tryggt på gång- och cykelbanor. 

 Dubais kommun brukar börja med att gata planera i tidigt skedde, därför har de breda, 

bekväma och bra planerade vägar.    
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Bilaga 2. A Lokalprogram Heleneborgsgatan 10-12  

 

 

FLERBOSTADSHUS MED BOSTADS RÄTT 

 

Nybyggnad 

 

Målbeskrivning 

Målet med projektet är att: 

 Bygga flerbostadshus med drygt 56 bostadsrätts lägenheter på planområdet 

Hyveln som ligger i Heleneborgsgatan 10-12 i södermalm. 
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LOKAL PROGRAM 

Lokal program ska tillsammans med ritningar och beskrivningar ligga till grund för fortsatt 
projektering och genomförande av projektet. 
Programhandlingen innehåller en beskrivning över alla i projektet förekommande 
lokaltyper, inne och ute. 

Konsultgrupp 

 

Handledande företag Befattning Namn 

Kungliga tekniska Högskolan 

(KTH) 

 

Kungliga tekniska Högskolan 

(KTH) 

Byggnads ingenjör 

 

Byggnads ingenjör 

Noor Ismail 

 

Tamara Ismail 

 
De areor som anges är programareor och redovisar inte kommunikations, installations- eller 
teknikutrymmen. 

Lokalprogram byggnad  

Två punkthus ska uppföras i 7 våningar och ska innehålla 56 lägenheter, 26 st.  2 ROK, 2 st. 
1 ROK, 28 st. 3ROK och gemensamma utrymmen för de boende m.m. vilket motsvarar en 
programarea om drygt 1000 kvm. 

Lokalprogram utemiljö 

Planområdet ansluter i norr till Södermälarstrand. Längre norrut finns Mälaren. Öster om 
kvarteret finns 6,5 -våningars flerbostadshus Stämjärnet 1,väster om kvarteret ligger 
Hyveln 29,flerbostadshuset med 6,5-våningars bostäder mot Heleneborgsgatan 10-12.  
Norra sidan av planområdet ska projekteras med en gemensam, allmän gård för boende 
som kommer att nås via två gångvägar på både öster och väster sidan om byggnaden. 
Garage ingången uppnås från Heleneborgsgatan.Den närmaste tunnelbanna station 
(Hornstul) som är belägen i Hornstul. En busslinje går längs Hornsgatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Bilaga 2. B Lokalprogram Al Kuwait Rd 

 

FLERBOSTADSHUS MED BOSTADS RÄTT 

 

Nybyggnad 

 

Målbeskrivning 

Målet med projektet är att: 

 Bygga flerbostadshus med drygt 60bostadsrätts lägenheter på planområdet 

bredvid Dhow palace hotel som ligger i Al Kuwait Rd i Dubai. 
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LOKAL PROGRAM 

Lokal program ska tillsammans med ritningar och beskrivningar ligga till grund för fortsatt 
projektering och genomförande av projektet. 
Programhandlingen innehåller en beskrivning över alla i projektet förekommande 
lokaltyper, inne och ute. 

Konsultgrupp 

 
Handledande företag Befattning Namn 

Kungliga tekniska Högskolan (KTH) 

 

Kungliga tekniska Högskolan (KTH) 

Byggnads ingenjör 

 

Byggnads ingenjör 

Noor Ismail 

 

Tamara Ismail 

 
De areor som anges är programareor och redovisar inte kommunikations, installations- eller 
teknikutrymmen. 

Lokalprogram byggnad  

Två punkthus ska uppföras i 8 våningar och ska innehålla 64 lägenheter, 30 st.  2 ROK, 2 st. 
1 ROK, 32 st. 3ROK och gemensamma utrymmen för de boende m.m. vilket motsvarar en 
programarea om drygt 1000 kvm. 

Lokalprogram utemiljö 

Planområdet ansluter i norr till 19A Rd. . Öster om kvarteret finns 8 -våningars 
flerbostadshus mot Al Kuwait Rd, väster om kvarteret ligger Dhow palace hotel . 
Norra sidan av planområdet ska projekteras med en gemensam, allmän gård för boende 
som kommer att nås via två gångvägar på både öster och väster sidan om byggnaden. 
Garage ingången uppnås från service vägen från Al Kuwait Rd. 
Den närmaste tunnelbanna station (Khalid Bin Al Waleed station) som är belägen i Khalid 
bin Al waleed Rd . 
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Bilaga 3 Bilder 

 

 

 

Heleneborgsgatan 10-12 

 

Garage ingången 
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Kök för tre rummare  

 

Kök för två rummare 
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Entrén kvällstid 

 

Entrén dagstid 
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Vardagsrum för en fyra rummare 

 

Bakgårds utsikt från terrassen på första våningen 

 


