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Sammanfattning 
Miljonprogrammets kommande energiupprustning blir allt mer akut samtidigt som 
energipriserna i Sverige trappas upp. Med miljötänkets renässans och dagens 
energikonsumtion är det viktigt att såväl befintliga som nyproducerade fastigheter 
anpassas och energieffektiviseras. Arbetet grundar sig i den försvarbara investeringen 
av upprustningen på miljonprogrammets hus samt den rådande bostadsbristen i 
Stockholm.  
 
I rapporten kan läsaren följa utvecklandet av ett påbggnadsförslag i centrala Stockholm. 
Förslaget beskrivs utifrån arbetets 3 grundpelare planering, konstruktion och energi. 
Syftet är att undersöka om en påbyggnad av fastigheten Linjalen 8 är möjlig. Vidare att 
undersöka om påbyggnaden kan anpassas för en hållbar framtid och exemplifiera 
energieffektiviseringar.  
 
Påbyggnadsförslaget har ämnat i 3 seperat stående takhus per befintlig byggnad, totalt 
12 takhus. Förslag på möjlig energieffektivisering angivs samt energianalys i tidigt 
projektskede har utförts.  
 
 

  



  

  



  

Abstract 
The refurbishment and energy effectivisation of the “miljonprogrammet” is emerging 
while the energy prices in Sweden are escalating. With the environmental awareness 
and today’s energy consumption, it is important that both existing and newly 
constructed buildings are energy efficient and adapted for the future. This work is based 
on the justifiable investment of refurbishing the buildings of “miljonprogrammet” and 
suggests an improvement for the current housing shortage in Stockholm.   
 
In this report, the reader can follow the development of the project proposal on rooftop 
houses in Stockholm. The proposition is defined and supported by the three pillars 
planning, construction and energy. The aim is to investigate whether an extension on 
top of the property Linjalen 8 is possible. Furthermore to investigate whether the 
rooftop houses can be adapted for a sustainable future and exemplify energy efficiency.  
 
The proposal have resulted in 3 separately standing houses per existing building, a total 
of 12 houses. Suggestions for possible energy efficiency are given and an energy 
analysis in the early stage of the project has been performed. 



  

  



  

Förord 
Examensarbetet omfattar 15 hp och har genomförts för Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm, våren 2012. Arbetet representerar kunskapsgrunden från inriktningarna 
konstruktion och arkitektur. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Sweco Architects Carl Martinell för 
tålamod och engagemang genom projektets gång. Vidare vill vi tacka Carl Hansson på 
Sweco Architects för inblick i arkitektoniska frågor.  
 
Ett tack riktas också till Zeev Bohboh och Sven-Henrik Vidhall för vägledning och 
engagemang genom hela utbildningen. De har bidragit till en god kunskapsbas och 
strävat efter att redogöra oss inför arbetslivet.  
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2012-06-01 
 
 
Rikard Matson 
Adam Vesterberg
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1. INLEDNING 
Idag är urbaniseringens trend starkt växande över hela världen. Hälften av världens invånare 
bor i städer och 2024 förväntas över 1 miljon människor att bo i Stockholms stad1. I Sverige 
lyder statistiken att 85% av landets befolkning, år 2010, bor i tätorter vars area motsvarar 1,3% 
av Sverige2

 
Miljötänkets renässans har under den senaste tiden etsat sig fast i byggbranschen. Flertalet 
projekt, främst vid nybyggnation, stoltserar framgångsrikt med storskalig tillämpning av ny 
teknik och förbättrade energilösningar med fokus på miljön. Man pratar ofta om den mätbara 
miljöpåverkan och då om koldioxidutsläpp per person och år. För en långsiktig hållbar 
miljöutveckling på jorden bör var capita hålla en nivå om 1 ton koldioxid per person och år, här 
är vi långt från idag. I USA ligger koldioxidutsläppen på 12 ton per person och år, i Sverige är 
vi inte mycket bättre med ett genomsnittsvärde på 10. Nationella mål är att halvera 
energianvändandet till 50%, byggnader står idag för cirka 39 procent av energianvändningen, se 
figur 1.1.

. Framtidens städer står inför tuffa utmaningar vad gäller hållbar utveckling där 
bostadsbristen blir ett mer fokuserat problem.  

3

 

  

Figur 1.1 Sveriges energianvändning 2009, Energimyndigheten 1, 2009 

Riktlinjerna för energiförbrukning är kända och vi bör starta upprustningen av vårt samhälle 
och anpassa såväl befintliga byggnader och nybyggnation efter dessa. 

 
Projektet tar sin utgångspunkt i att miljonprogrammets bebyggelse står inför en akut 
renoveringsfas. Tillsammans med den allt mer växande bostadsbristen i Stockholm bör vi tänka 
till och sammansluta dessa problem till en hållbar lösning. Syftet är att undersöka och utforma 
ett förslag till bostadsutveckling av fastigheten Linjalen 8 beläget på södermalm, Stockholm. 
Läget och områdets planer på uppfräschning möjliggör en försvarbar investering som med 
                                                 
1  Stockholms Stad (2012) Vision 2030 
2  Statistiska Centralbyrån (2011) Fortsatt stor ökning av befolkning i tätorter 
3  Energimyndigheten (2012) Byggforskning 
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miljötänkets renässans har satt ramar för projektets utformning. Arbetet har utmynnat i en 
takhuspåbyggnad i två våningar där energitänket fått stort fokus. Takhusens vision är 
nollenerginivå vad gäller klimatskal, ventilation, värme och varmvatten. Tillsammans med 
befintliga tekniska lösningar lägger vi grunden för hur miljonprogrammets upprustning och 
bostadsbristen kan sammanstråla i en takhuspåbyggnad anpassad för framtidens 
miljöhållbarhet.   
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1.1 Definitioner och begrepp 
 
COP Coefficient Of Performande. Förhållandet mellan 

tillförd drivenergi och utvunnen värmeenergi. 
 
Operativ temperatur Ett medelvärde av lufttemperaturen och 

medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor.  
 
Atemp Arean av samtliga våningsplans utrymmen avsedda att 

värmas till mer än 10°C 
 
U-värde  Värmegenomgångskoefficient  
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1.2 Disposition 
 
Kapitel 2 informerar om den utvalda fastigheten för påbyggnadsförslaget samt få en inblick i 
vilka kända problem en påbyggnad kan stöta på. 
 
Kapitel 3 behandlar författarnas grundkunskaper och anger en grund för vilka kunskaper som 
läseren förväntas besitta. 
 
Kapitel 4 tar upp vilka tekniska ramar som projektet förhållt sig till. Läsaren introduceras till 
projektets 3 grundpleare (planering, konstruktion och energi) och får en inblick i vilka tekniska 
lösningar arbetet stöttat sig på. 
 
Kapitel 5 förklarar examensarbetets genomförandeprocess uppdelat på projektets 3 
grundpelare (planering, konstruktion och energi). Program som använts för energianalys, 
modellering och övriga hjälpmedel presenteras. 
 
Kapitel 6 analyserar vilken byggteknik som använts för påbyggnad och klimatskal av 
takhusförslaget.  
 
Kapitel 7 presenterar restultatet av skissförslaget för en påbyggnad på den utvalda fastigheten. 
Resultatet presenteras utifrån projektets 3 grundpelare (planering, konstruktion och energi). 
 
Kapitel 8 kan läsaren ta del av författarnas kritiska reflektioner över resultatet. Här anges en 
projektreflektion som beskriver arbetets fortgång i korta drag och rekommendationer till 
fortsatt utveckling av takhusförslaget. 
 
Kapitel 9 redovisar vilka referenser författarna använt.  
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2. BAKGRUND 
I det här kapitlet informeras läsaren om den utvalda fastigheten för påbyggnadsförslaget. 
Författarna introducerar uppgift, syfte samt  kända problem som en påbyggnad kan stöta på. 

 

2.1 Fastigheten Linjalen 

 
Figur 2.1 Karta över Södermalm, Stockholm. Bild tagen från www.hitta.se 

Från miljonprogrammet står fastigheten Linjalen 8, Magnus Ladulåsgatan 42-44, Åsögatan 46-
85, på Södermalm, Stockholm. Det som utmärker fastigheten är läget mitt på Södermalm med 
direkt närhet till grönområden. Linjalen 8 färdigställdes år 1969 och förvaltas idag av 
Stockholmshem. Fastigheten består av 455 bostäder i varierande storlekar från 1 till 5 rum och 
kök varav större del 3 rum och kök. Den totala uthyrbara arean är 39243 m², övriga lokaler 
uppgår till 7931 m². Under mark finns ett garage med 678 parkeringsplatser. 

 

2.1.1 Linjalen arkitektur 
Den 130 meter långa gatufasaden mot Magnus Ladulåsgatan saknar dynamik och skapar en viss 
livlös känsla i området. Fasaden är uppbyggd av prefabricerade element om 4 breddmeter och 
saknar fönstervariation. Fasaden är enkel och den enda synliga variationen är en nyansskiftning 
var 8 meter. Fasadfärgerna är gråaktigt matta och nyansvariationen är begränsad.  
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2.1.2 Linjalen energi 
En typisk energiförbrukning av fastigheter från miljonprogrammet är 155kWh/m² exklusive el 
35kWh/m². Linjalen hade år 2010 uppmätta förbrukningar på 141kWh/m² plus el 19 kWh/m². 
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme och använder sig av frånluftssystem.  

 

2.1.3 Linjalen konstruktion 
Byggnaden har en platsgjuten stomme med bärande tvärgående väggar och bärande 
mellanväggar. Yttre fasad utgörs av prefabricerande element som hängs upp på bärande 
stomme och anses ej vara bärande. Mellanväggar består av 170 mm betong och fungerar som 
lägenhetsskiljande. Mot trapphusen finns en särskild installationsvägg med ingjutna ledningar 
samt med fall inåt mot längsgående avvattningsrännor. Mellanbjälklagen är utformat av 200 
mm tjocka betongplattor som är upplagda på de tvärgående bärande väggarna och trapphus.  

 

2.1.4 Linjalen ekonomi 
Fastighetens inneboende är befriade från Stockholms höga hyror, medelhyran ligger på 
900SEK/m²/år där 49% är 3 rum och kök á 85m². Det geografiskt urbana söderläget är 
eftertraktat och planförslag finns att bygga 200 bostäder och 6 avdelningar förskola i 
Rosenlundsparken intill. Enligt senaste årsredovisning har förvaltaren Stockholmshem ett 
resultat på 776 miljoner, en investeringsmöjlighet för Linjalen 8 anses möjlig. 

 

2.1.5 Linjalen tidigare förslag 
Linjalen har under flera tillfällen utretts för möjliga ombyggnationer, där även inkluderat 
förslag till takhuspåbyggnad, men har slagits ned på politisk nivå. Den genomsnittliga hyran för 
boende på Linjalen är 900SEK/m²/år vilket är unikt för läget och Stockholm. På grund av starka 
påtryckningar från hyresgästföreningen vågar man inte på politisk nivå yrka på en förändring 
som skulle innebära ändrade boendeförutsättningar. Examensarbetet är ett förslag på hur en 
påbyggnad av Linjalen kan se ut i framtiden förutsatt att hyresgästföreningen givit vika för 
sociala och politiska påtryckningar.  
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2.1.6 Rosenlundsparken 

 
Figur 2.1 Konceptuella 3D bilder av bostadsförlag för rosenlundsparken, ÅWL Arkitekter 

Intill linjalen 8 befinner sig Rosenlundsparken där skissförslag tagits fram av ÅWL Arkitekter 
att bebygga cirka 200 bostäder och sex avdelningar förskola. Planområdet omfattar en del av 
Rosenlundsparken, en välbesökt plats med stora gräsytor och trädplanteringar. Ett program togs 
fram för en förnyelse av parkens östra del 2006 och har delvis genomförts med bland annat nytt 
parktorg, förändrade lekplatser, förbättrad belysning och nya sittplatser. I parkens södra del går 
en bussgata och en cykelbana som även tänkt förlängas till norra delen vid det nya 
planförslaget. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att planförslaget är av strategisk betydelse för 
hela stadsdelen och eventuellt skapa en park som är mer offenlig, lättskött och tillgänglig, vilket 
är viktigt för ett utvecklat stadsliv. En viktig egenskap för ett bra stadsliv är täthet, vilket inte 
nödvändigt betyder höga hus, men att många människor bor eller har en andledning att vistas i 
området. Utöver de nya gator intill Linjalen 8 som föreslås för att skapa bättre stråk till området 
utreds möjligheter till att bygga om Linjalens befintliga bottenvåningar till lokaler för 
centrumändamål. Däremot undersöks endast markplanet och plan 2 för renovering och 
butiksutvekling, resterande plan bevaras intakta.4

 
 

2.1.7 Urbaniseringen och miljonprogrammet 
Urbaniseringens trend fortsätter i Sverige och Stockholms invånarantal ökar kraftigt. Enligt 
SCB’s statistik  har Stockholms befolkningsmängd ökast mest under åren 2005-2010 med 
9,6%, drygt 120 000 personer5

                                                 
4 Susanne Lindh (2011) Startpromemoria för planläggnng av område kring rosenlundsparken i stadsdelen       
Södermalm, Stadsbyggnadskontoret. 

. Tillsammans med miljonprogrammets brister kan detta leda till 
en win-win-situation. Stora delar av sveriges befolkning bor i områden som präglas av akuta 
renoverings- och upprustningsbehov, härstammande från miljonprogramsåren 1965 – 1975 
(Uppskattningsvis ca 650 000 bostäder). Renoveringsprocessen innebär en kraftig investering 
som också ger möjlighet att lösa den återkommande bostadsbristen i Stockholm. Projektet 

5 Statistiska Centralbyrån (2011) Fortsatt stor ökning av befolkning i tätorter 
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undersöker hur ett sådant förslag kan se ut inom ramarna för miljömässigt hållbar utveckling 
och hänvisar till tätbebyggda miljöer där nyproduktion inte är möjlig.  
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2.2 Uppgift / Syfte 
Uppgiften är att undersöka möjligheten om påbyggnad av fastigheten Linjalen 8 och att ta fram 
ett förslag på skiss/förslagsnivå. Påbyggnaden anpassas efter passivhus och har målet att nå ned 
till nollenergihus.  
 
Energieffektiviseringen kommer att bestå av befintlig teknik och energianalyser är teoretiska då 
de används i tidigt projektskede utan uppmätta värden. Program som används vid analys är 
Autodesk Project Vasari samt Rockwool’s energiberäkningsprogram online.  
 
Syftet är att undersöka om en påbyggnad av fastigheten Linjalen 8 är möjlig. Vidare att 
undersöka om påbyggnaden kan anpassas för en hållbar framtid och exemplifiera 
energieffektiviseringar.  
 

2.2.1 Känd påbyggnadsproblematik 
Planering måste genomföras så att 

• påkoppling av befintliga schakt är möjlig 
• trapphus och hissar kan anpassas 
• inte onödig skuggning av omkringliggande bebyggelse sker 
• planlösning och funktion av påbyggnaden tydliggörs 
• LOD kan tas hand om enligt detaljplanen 
• dagsljus och soltimmar på eventuell balkongsida optimeras 
• konsekvenser för de boende minimeras 
• konstruktionsmässigt ingripande på byggnad minimeras 

 

2.2.2 Projektmål 
 
Planering 

• Lösa de kända påbyggnadsproblemen 
• Utforma påbyggnaden enligt ett modultänk 

Energi 

• Klimatskal av nollenerginivå 
• Tekniska lösningar för energibesparing 
• Självgernererande tillskottsenergi 
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2.2.3 Författarnas personliga mål 
Att få en ökad förståelse för miljonprogrammets framtida möjligheter, ta del av befintlig 
energieffektiviseringsteknik och få kunskap i olika energianalysmjukvaror. Att få en inblick i 
vilken presentationsteknik arkitektkontoren använder sig av för att producera ritningar samt att 
utöka kunskaper i modelleringsprogramvara. 
 

2.3 Avgränsningar 
• Arbetet avgränsas till hus A,B,C och D av området Linjalen 8 

• Projektet avgränsas genom att inte ta hänsyn till politiska samt juridiska aspekter 

• Ombyggnadsförslaget är begränsat till handlingar på skiss-/förslagsnivå 

• Tekniska lösningar redovisas på förslagshandlingsnivå och tar avstånd från tekniska 
detaljer på VVS-lösningar, endast påkoppling på befintliga system visas. 

• Tekniska lösningar på byte av hiss redovisas ej 

• Energieffektiviseringen tar avstånd från förbrukning av privat-el 

• Rapporten avgränsas från att ta upp produktionslogistik 

• Grundens bärförmåga beaktas inte vid konstruktionsberäkning 
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Figur 2.1 Tegeludden 

2.4 Inspirationsprojekt Tegeludden 
Aros Bostad var byggherre åt projektet Tegeludden 11 där ett kontorshus på Gärdet i Stockholm 
bildades om till bostäder. Radhusidén växtre fram ur tanken om att förtäta och bygga ut staden 
med fler boendeformer i stadsmiljö. Genom en ändring i stadsplanen (laga kraft: 2009-03-04) 
gavs möjligheten att förändra fastigheten till bostäder och ytterligare höjd för 
påbyggnadsmöjlighet då idén om radhus på taket kom upp eftersom Aros tidigare prövat 
radhuspåbyggnad i mindre skala på en fastighet i Västerås. Resultatet blev 119 nya lägenheter 
och 18 radhus på taket. Lägenheterna under är anslutna till fjärrvärme och radhusen har 
vattenburen värme med vägghängda panelradiatorer, värme tas i radhusen från en separat 
frånluftsvärmepump med värmeåtervinning som är placerad i radhusen. Enheten ventilerar 
radhuset, levererar värme och bereder tappvatten. Till varje lägenhet och radhus hör ett 
lägenhetsförråd som numera är placerade i källaren. Även teknikutrymmen som fanns på 
översta planet av befintlig byggnad har flyttats ner till källaren. Radhusen byggdes i samarbete 
med Moelven som levererade modulbyggda radhus. Modulerna är konstruktionsmässigt 
fördelaktiga eftersom de inte innehåller tunga element. Befintlig stomme har bärande 
ytterväggar samt pelare som bär upp plattorna, dock ansågs vindsbjälklaget inte kunna klara av 
en påbyggnad. Lösningen blev att riva befintlig platta och gjuta en ny. Konstruktionen blev en 
platta-balkkonstruktion där balkarna är placerade under bostadsmodulernas bärande väggar och 
för ned lasterna på pelarna. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitlet kan läsaren få en förståelse för vilka kunskapsgrunder som examensarbetet är utfört 
efter och rekommenderat är att läsarens kunskaper är likvärdiga. 
 
Den teoretiska referensgrunden hos författarna av denna rapport består av utbildningen 
Högskoleingenjör inom Byggteknik och Design, Kungliga Tekniska Högskolan. Rapporten är 
en sammanställning med två inriktningar av utbildningen, konstruktion och arkitektur.  
 
Utbildningen och inriktningen arkitektur har givit kunskaper inom byggtekniska områden som 
Building Information Modelling, installationsteknik, fukt, skissteknik och grundläggande 
konstruktion. Inriktningen har även implementerat en tydlig kunskapsbas inom 
modelleringsprogrammet Autodesk Architecture Revit som varit ett tydligt hjälpmedel genom 
arbetet.  
 
Inriktningen konstruktion har givit kunskaper inom stål- och träkonstruktion, 
installationsteknik, bro- och anläggningskonstruktioner samt projektering av ett husprojekt där  
Autodesk AutoCAD används som hjälpmedel.  
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4. PROJEKTRAMAR 
I kapitlet nedan informeras läsaren om vilka ramar och referenser som arbetet fått förhålla sig 
till, möjlighet till konstruktionslösningar, kravspecifikation för energianvändning samt vilken 
energieffektiviseringsteknik som används i påbyggnadsförslaget. 

4.1 Konstruktion 

4.1.1 Miljonprogrammets hus och uppbyggnad 
Under 1950-talet utvecklades flera system för tillverkning av byggstommens olika delar men 
blev först under 60-talet uppmärksammat. Elementsystemen utvecklades för industriell 
produktion och mot slutet av decenniet hade elementbyggda lägenheter ökat med 20 %. 
Intresset låg i att producera många lägenheter till låga kostnader med ett försök till bra invändig 
standard. Byggnaderna är ofta höga lamellhus, så kallade skivhus. Husets yttre form blev ofta 
oförändrad oavsett hur de placerades eller hur många våningar som byggdes. Stommen 
platsgjöts i varierande utformning. Mellan åren 1961-75 byggdes cirka 220000 lägenheter med 
en hushöjd på mer än 5 våningar.6

 
 

4.1.2 Terrassbjälklag 
Ett terassbjälklag är ett takbjälklag med lutning. Konstruktionen kan övertäckas med ett tätskikt 
av jord, grus eller betong och skall även klara laster från personer, möbler och dylikt. 
Terrassbjälklaget skall ha ett vattentätt skikt med en lutning av minst 1:100 (cirka 0,50º) för att 
leda avvattningen och ska vara skyddat av mekansik påverkan. Terrassbjälklagets tjocklek 
kommer i detta fall bestämmas av den nya höjden upp till bottenbjälklaget för påbyggnaden 
från befintligt vindsbjälklag.7

 
 

                                                 
6 Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen (2003) Så byggdes husen. Formas 
7  www.träguiden.se (2012) 

Figur 3.2 Terrassbjälkag, Träguiden 

http://www.träguiden.se/�
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4.2 Energi 

4.2.1 Passivhus / Plusenergihus 
Klimatskalets utformning är essentielt då dess uppgift är att hålla kvar den alstrade värmen 
inom huset. Konstruktionen skall vara tät och i princip fri från köldbryggor. Vidare bör fönster 
placeras så att byggnaden kan ta tillvara på solstrålningsvärmen samtidigt som 
värmeutstrålningsförluster undviks. Detta åstadkoms då större delen av fönsterarean placeras 
mot söder med 20% marginal för avvikelse mot söderläget. För att undvika alltför höga 
inomhustemperaturer under sommarmånaderna på grund av solinstrålningen bör  utvändig 
solavskärmning användas. Socialstyrelsen hänvisar till innomhustemperaturer om 20-26º 
Celsius operativ temperatur8

 

. Forum För Energieffektiva Byggnader har tillsammans med 
Nollhus sammanställt en kravspecifikation för passivhus i Sverige som reglerar husens 
utformning i helhet(Se bilaga D).  

4.2.2 Krav 
De krav som ställs på byggnader idag är dess specifika energianvändning, vilket är den 
levererade energin under ett år för tappvatten, kyla, uppvärmning samt fastighetsel. 
Beräkningen visar byggnadens energianvändning räknat i kWh/år per m2 Atemp, där Atemp är 
arean av samtliga våningsplans utrymmen avsedda att värmas till mer än 10°C. Area av 
innerväggar, öppningar för trappa, schakt samt garage inräknas inte. 
 
Specifik energianvändning= Byggnades energianvändning (kWh/år) / Atemp(m2) 
 

 Krav ställs även på en byggnads genomsnittliga värmeisolering Um mätt i W/m2K, från 1 
januari 2012 får Um enligt boverket ej överstiga 0,4 W/m2K.910

Tabell 3.1 Energikrav 

 

 

  

                                                 
8 SOSFS  2005:15 Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus 
9  FEBY (2012) Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus 
10 Birgitta Frejd (2011) Nyhetsbrev Boverket Informerer 2011:5 

Typ Specifik Energianvändning (kWh/m2)/år 

Boverket <90 (Nytt från 1 januari 2012) 

Passivhus < 50 

Nollenergihus ≤ 0 

Minienergihus 50-90 (Högre krav på värmeförluster än BBR) 
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4.2.3 Spillvärme 
Faktorer som personer och hushållsapparater påverkar resultatet av en energianalys beroende på 
användningen. En person har i dygnsgenomsnitt spillvärme på 46 W/person och hushållsel på 
30 kWh/m2Atemp. Hushållselens fördelning varierar under årets gång beroende på aktivitet i 
huset.  
 

4.2.4 Varmvatten 
Beräkning av årlig energianvändning för varmvatten beräknas för enfamiljshus som 20 
kWh/m2Atemp. System med solvämetillskott och frånluftsvärmepump sänker energiåtgången för 
produktion av varmvatten månadsvis.11

 
  

4.3 Energieffektivisering 

4.3.1 Solenergi 
Solstrålningen  på en solfångare med  45 graders lutning  mot söder i Stockholm är cirka 1157 
kWh/m2 och år. Vid avviktelse från söderläget minskar solfångarens utbyte beroende på lutning 
och orientering enligt tabellen nedan. 

Tabell 3.2 Strålningens effekt med avseende på orientering och installationsvinkel 

Vid normal användning  av varmvatten förbrukas cirka  60 – 70 liter/person och dag, 
soluppvärmt tappvatten täcker normalt 40-60% totalt under ett år och 90-95%  sommartid. 
Tillskottsenergin dimensioneras för 50% av det totala energbehovet för varmvatten. För en 
anläggning som täcker 50% av energibehovet med 45 graders lutning används dessa tumregler: 

• 1,5 m2 solfångare per person (normal förbrukning) 
• 60 liter per m2 solfångare (normal förbrukning) 
• Kapaciteten hamnar mellan 300-400 kWh/m2 och år (beroende på solfångarens 

kvalite)12

                                                 
11  FEBY (2012) Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus  

 

12 Svensk Solenergi (2010) Solvärmesystem för småhus 

Orientering Söder Sydöst/sydväst Söder ± 45° Öst/väst Söder ± 90° 

Lutning 0° -16 % -16 % -16 % 

Lutning 15° -6 % -9 % -17 % 

Lutning 30° -1 % -6 % -20 % 

Lutning 45° - -6 % -23 % 

Lutning 60° -4 % -11 % -29 % 

Lutning 90° -25 % - 30 % - 44 % 
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4.3.2 Solfångare 
Systemet fungerar med vattenfyllda rör som cirkulerar mellan solfångare och ackumulatortank 
som värmer husets tappvatten. Det finns två typer av solfångare, plana- och vakuumsolfångare 
som ger 300-530 kWh/m2 respektive 450-775 kWh/m2. För bästa verkningsgrad är 45 grader 
den optimala lutningen. Plana solfångare installeras för att värma tappvattnet och kostar cirka 
7000 SEK/m2. 
 

4.3.3 Solceller 
Solceller är byggda som moduler med ledningar anslutna till kiselplattor med en verkningsgrad 
på 12-15 procent beroende på lutning och placering. Solcellerna kan antingen vara kopplade till 
elnätet eller med ett fristående system, då lagras överskottsenergin i batterier för senare 
användning. I jämförelse med solfångare är solceller inte lika effektiva utan ger cirka 100 
kWh/m2 och kostar 3000 SEK/m2.13

 
 

4.3.4 Bidrag 
För solceller kan du söka bidrag för installationer som påbörjats tidigast 1 juli 2009 och 
slutförts senast den 31 december 2012 upp till 45% av investeringskostnaden. Bidrag för 
solfångare upphörde den 31 december 2011 men kan istället med skatteavdrag på 50 000 kr om 
året för arbetskostnader som ROT-avdrag.14

 
 

4.3.5 Från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX-system) 
Ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare återvinner den varma avluften mot inkommande 
kall luft. Värmeväxlare kan antingen vara rekuperativ eller regenerativ. En roterande 
värmevxälare är regenerativ, vilket innebär att värmen regenereras från samma yta. 
Värmeväxlaren består av ett roterande hjul där både varm och kall luft passerar, en 
verkningsgrad på 85% kan uppnås. En plattvärmeväxlare är rekuperativ, då har till- och frånluft 
ingen direkt kontakt utan passerar varandra i kanaler med tätt ihoplagda plåtar. Plåtarna värms 
upp från ena sidan och avger värme på nästa, därav rekuperativ. Verkningsgraden är cirka 
70%.15

 
  

Energimyndigheterna har testat 8 olika modeller av FTX-aggregat och jämnfört dessa med 
frånluftssystem för ett hus på 130m2. Testen visade att en energibesparning mellan 3000 och 
6000 kWh/år kan uppnås. För bästa resultat måste husets klimatskal vara tätt. En jämnförelse 

                                                 
13 Muntliga källor Sergio Arus och Ray Symes 
14 Energimyndigheten, Aktuella bidrag att söka  
15 Richard Torssell (2005)  Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uoovärmningssystem i  
   småhus. 
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mellan ett otätt och ett tätt hus med installerat FTX-system visade en skillnad på 1500 kWh/år i 
mellersta Sverige.16

 
 

4.3.6 Tappvatten 
För att spara energi krävs smarta installationslösningar och råd till de boende om ett bättre 
miljötänk. Genom att begränsa flödet i armaturer för vatten som vattenkranar och duschhandtag 
kan besparingar i energibesparingar på 20-30% uppnås, enligt olika fabrikat. Vidare har 
snålspolade WC-stolar utvecklats på initiativ om naturresursbesparing såväl som 
energibesparing trots att det är kallvatten som sparas.  
 

4.3.7 Avloppsvärmeväxlare 
Besparingar på 30% väntas uppnås genom möjligheten att återvinna värmen ut avloppsvattnet 
med en avloppsvärmeväxlare. Värmeväxlaren förvärmer husets inkommande kallvatten 
automatiskt. Varken värmepump, elekticitet, styrning eller reglering behövs. Högst effektivitet 
erhålls då värmen från hela husets avloppssystem tas vara på för att värma upp både kall- och 
varmvatten innan det når blandaren. I flerbostadshus kan avståndet ibland till pann- eller 
fjärrvärmecentralen vara för långt för att det ska vara rimligt att dra vattenledningar. Detta löses 
genom att montera flera avloppsvärmare på varje avloppsstam och endast förvärma kallvattnet, 
det är en ekonomisk fråga.17

 
 

4.3.8 Mätare för varmvatten 
Fastighetsägare tar vanligtvis betalt för uppvärmning och varmvattenandvändning i 
flerbostadshus genom att fördela kostnaderna på golvarean. En tappvattenmätare sänker i 
många fall varmvattenförbrukningen, men effekten varierar över tiden. Som tumregel besparas 
10 - 20 procent för uppvärmning och 15 - 30 procent för tappvatten.18

4.3.9 Frånluftsvärmepump 

 
 

Med en frånluftsvärmepump kan rummets värme tas tillvara på. Energin tas från avluften och 
används till att förvärma tappvattnet till huset. Installationen kopplas in direkt efter 
värmeväxlaren i ett FTX-system. När inget behov för uppvärmning finns arbetar värmepumpen 
separat från FTX-systemet och förvärmer tappvattnet. En värmepump ger ifrån sig upp till fyra 
gånger så mycket energi som de förbrukar, beroende på COP-värde från fabrikat och modell.19

                                                 
16 Energimyndigheten (2010) FTX-aggregat, hus med 130 m2 boyta 

 

17 Ekologiska Byggvarohuset (2012) Avloppsvärmeväxlare 
18 Lennart Berndtsson (2005)  Individuell Mätning Av Värme Och Varmvatten i Lägenheter. Boverket 
19 Energimyndigheten (2012) Luftvärme - Frånluftsvärmepump 
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5. GENOMFÖRANDE 
Kapitlet beskriver utförandemetod för projektets alla delar och ger läsaren en förståelse för hur 
resultat är framställt.  

5.1 Planering 

5.1.1 Placering och utformning 
Påbyggnadens placering och utformning måste anpassas efter flertalet faktorer. Den direkt 
påverkande faktorn är utformningen av befintlig byggnad som ställer krav på placering genom 
schakt, exploateringsarea, trapphus och hissar. För att möjliggöra en påkoppling av 
installationer på befintlig byggnad sätter de befintliga schakten ut ramarna för påbyggnadens 
utförande. Planeringsarbetet kommer att tillämpa en avvägning av metoderna inifrån och ut 
samt utifrån och in. Tillgänglighetsfaktorn är ytterliggare en planeringsnyckel som måste passa 
med avseende på trapphus och hissar för att minska gångavståndet till påbyggnadshusen. Efter 
hänsyn tagits åt befintlig byggnad äger bostadsprojekteringen rum. Den innefattar en klar och 
tydlig urformning grundat på riktlinjer från Swedish Standards Institute, SIS.  
 
Konsekvenserna av en påbyggnad undersöks. Lösningar på flyttning av befintliga förråd, lokalt 
omhändertagning av dagvattnet och sociala konsekvenser för de boende planeras.  
 

5.1.2 Solstudieanalys 
Analysen grundar sig på lokala klimatförhållanden av Linjalen 8, Stockholm. Solstudieanalys 
kommer att genomföras i Autodesk Project Vasari för att ge inblick av ljusinsläpp och planering 
av husens utrymmen. Analysen ger även svar på hur husens skuggning påverkar 
omkringliggande bebyggelse. 
 

5.2 Konstruktion 

5.2.1 Påbyggnad 
Påbyggnadens utförande grundas på den befintliga stommens  utformning samt dess 
lastuppdelning. Tillbyggnaden medför nya lastfördelningar på översta bjälklaget och måste 
undersökas om det finns en möjlighet att bevaras eller gjutas om. Även befintliga utrymmen 
och installationer som påverkas tas i anspråk. 
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5.2.2 Beräkningar 
Kontroll av befintlig stomme är utförd med hjälp av beräkningsexempel om lastnedräkning, 
väggars bärförmåga samt Formel och tabeller sammanställda av Lars Holmgren och Sven-
Henrik Vidhall. Bärförmågan för de bärande väggarna beror på väggarnas höjd, tjocklek och 
kvalite som med jämnförelse av en lastnedräkning från samtliga plan ger svar på om en 
tillbyggnad är möjlig eller inte. Placering och utformning av påbyggnad samt hur lasterna från 
husen fördelas ner på befintlig stomme avgör vilken vägg i befintlig stomme som behöver 
kontrolleras. För att utföra dessa beräkningar krävs undersökning av samtliga plans utformning 
och plattuppdelningen mellan de bärande väggarna, vilket genomförs med hjälp av att rita upp 
planen i Autodesk AutoCAD. 
 

5.3 Energi 

5.3.1 Klimatskal 
Klimatskalet utformas enligt kravspecifikation för lågenergihus med en byggingenjörs 
byggtekniska grundkunskaper. Valet av ytterväggens tjocklek kompromissas efter 
energifunktion och förlust i kvadratmeter på innerarean. 
 

5.3.2 Analyser 
Analyserna grundar sig på husarea, klimatskal, värmesystem, ventilationsystem, användning 
och  lokala klimatförhållanden. En analys av termiska laster kommer att genomföras i Autodesk 
Project Vasari samt Rockwool’s energiberäkning online. Analyserna jämförs för att till sist 
sammanställas mot manuell analys av Sweco Systems begrundad på erfarenhet inom området. 
Utredning av möjligheter till självgenererande tillskottsenergi kommer att göras i Autodesk 
Project Vasari och grundar valet av typ.  
 

5.3.3 Energieffektivisering 
Presentation av energieffektiva lösningar grundar sig på befintlig teknik och är ej en utredning 
av produkter eller fakbrikat. Energieffektiviseringen har avgränsats till värme, 
fastighetselektricitet och tappvatten.  
 
Dimensioneringen av solfångare utförs i förenklad form med tumregler satta av Svensk 
Solenergi.  
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6.BYGGTEKNISK ANALYS 
Här kan läsaren följa en enklare restultatanalys från energiberäkningar samt en avvägning av 
påbyggnadstyp. 

6.1 Energi 

6.1.1 Självgenererande tillskottsenergi 
Avgörandet av vilken slags tillskottsenergi som passar bäst i projektet beror på vilken 
genereringsgrad som är möjlig med avseende på lokala klimatförhållanden.  

 
Figur 5.1 Tabellutdrag ur energiresultat från Autodesk Project Vasari, Bilaga C 

Analysen som gjorts i Autodesk Projekt Vasari visar genereringsgraden i kilo Wattimmar per 
år. Systemen med angiva värden ovan är plana solfångare utan hänsyn tagen till 
installationsvinkel. I jämförelse har genereringsgraden för vindkraft undersökts och påvisar en 
klart mindre potential. Resultatet baseras på lokala klimatförhållanden efter 3D-modell i 
Autodesk Project Vasari där verkliga plusnivåer har använts.   
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6.1.2 Manuell överslagsberäkning av energiåtgång 
I Samspråk med Sweco Systems har överslagsberäkningar för hus byggda enligt kraven för 
lågenergihus tagits fram för att jämföra resultat beräknade i Vasari. Tabellen visar beräkningar 
för ett hus utrustat med ett FTX-system samt smarta installationslösningar för att sänka 
energiförbrukningen. Den totala energianvändningen blir 29  kWh/m2. Spillvärme från personer 
och hushållsapparater har ej beaktats. 

Typ Besparing (%) Energianvändning (kWh/m2) 

Värme  15 

Tappvatten 
Smarta kranar 
Avloppsväxlare 
Individuella mätare 
Frånluftsvärmepump 

 
20 
30 
20 
20 

25 
20 
14 
11 

9 

El  5 

  Ʃ 29 
Tabell 5.1 Överslagsränkning på energiförbrukning av lågenergihus. 

6.1.3 Rockwool’s online energiberäkning 

 
Figur 5.2 Tabellutdrag ur energiresultat från Rockwool, Bilaga D 

Tabellen visar värden från Rockwools energiberäkningsprogram där en 447 mm tjock vägg med 
ett u-värde beräknat till 0,11 W/m2K har använts. Energiberäkningen avser takhusförslaget 
utrustat med FTX och frånluftsvärmepump. För rumsuppvärmning har spillvärme från personer 
eller hushållsapparater ej beaktats. Den totala fönsterarean av takhusen är 22% av väggarean 
och exakt värde har använts vid beräkning. 
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Differensen i resultatet är försumbar då överslagsberäkningen avser uppskattade värden och 
energiberäkningen från Rockwool bevisar en klart fungerande konstruktion av klimatskal i 
lågenergistandard. Vid jämförelse av annan väggkonstruktion med 100mm extra isolering och 
ett u-värde på 0,09 W/m2K har följande resultat erhållits. 
 
 

 
Figur 5.3 Tabellurdrag ur energianalys av 534mm tjock väggkonstruktion i tre skikt 

Utan förändring på övriga delar av klimatskalet har uppvärmningens energianvändning ökat 
med 1 kWh/m2 och år. Förlusten i kvadratmeter BoA blir då 6,4 m2 som konsekvens av att 
bespara 1 kWh/m2 och år.  
 

6.1.4 Dimensionering av solfångare 
Beräkning enligt takhusens placering med 45° lutning och 0° avvikelse från söder ger en 
nödvändig solfångararea på 6 m2 per hus med en ackumulatortank på 360 liter.Takhusen har vid 
normalförbrukning 4 person i hushållet. 
 
Solfångaryta: 4 personer * 1,5 m2 = 6 m2 

Ackumulatortank: 6 m2 * 60 liter = 360 liter 
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6.2 Konstruktion 

6.2.1 Påbyggnad 
Valet att bevara befintligt bjälklag eller gjuta nytt utförs med det alternativ som medför minsta 
möjliga konsekvenser för fastigheten. En pågjutning av bjälklaget är inte möjlig då nuvarande 
bjälklags egentyngd skulle överstigas tillsammans med den nya pågjutningen och 
påbyggnadens laster. En lösning för att kunna belasta bjälklaget med  husens laster är att riva 
det befintliga bjälklaget samt ovanliggande installationer och utrymmen, för att sedan gjuta ett 
nytt bjälklag som klarar av dessa laster. Denna lösning påverkar de boende på underliggande 
plan då de inte har möjlighet att vistas i sina lägenheter under produktionstiden för 
omgjutningen av bjälklaget, samtidigt som befintliga installationer och utrymmen inte kan 
bevaras utan måste byggas om på nytt. Alternativet är att bevara det befintliga bjälklaget intakt 
och istället fördela husens laster via plintar till de bärande väggarna, då finns möjligheten att 
bevara installationer och utrymmen samtidigt som underliggande plan inte påverkas av samma 
grad. En omgjutning innebär även en större kostnad i jämnförelse mot att plinta upp stommen. 
Nackdelen med att plinta upp stommen är att plintarna skapar tillsammans med 
påbyggnadshusens bjälklag en nivåskillnad mellan trapphus och färdigt golv i husen, 
nivåskillnaden kan lösas genom att bygga ett terrassbjälklag. 
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7. RESULTAT 
Kapitlet beskriver utförandet av resultatet framtaget från planerings-, energi- och 
konstruktionsprocessen.  

7.1 Planering och utformning 

 

 
Figur 7.1 Konceptuella 3D-bilder ut Takhusförslag i Stockholm 

Förslaget har resulterat i 3 hus per befintlig byggnad, totalt 12 hus, där exploateringsgraden 
uppgår till 50% av takytan. Husen är utformade enligt modultänk i 2 variationer i byggnadsskal 
med vardera 2 våningar. Hustyp 1 är belagda på befintliga byggnader A och C, hustyp 2 på B 
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och D. Närmare skiljer sig mittenhuset för varje typ då entrédörren har placerats på andra sidan 
huset jämfört med norr- och söderhuset.  
 

7.1.1 Planlösningar 
Planlösningarna med möblering har utformats enligt Swedish Standards Institute och fungerar 
måttmässigt för 4 personer.  

 
Figur 7.2 Planlösningar hustyp 1 

Hustyp 1 är utformat för 4 personer och är 122,5 kvadratmeter stort. På entréplanet finns hall, 
kök, sovrum, vardagsrum och toalett beläget i en luftig planlösning. I direkt anslutning till 
vardagsrummet ligger också en terrass i sydostligt läge. Andra våningen är utformad med 2 
mindre sovrum, ett mindre samvarorum, toalett och en terrass i sydvästligt läge. Den enda 
avvikelsen är mittenhuset där entrén är förflyttad till södra delen av huset.  
 
  



Förslag till takhuspåbyggnad i Stockholm 

 33 

 
Figur 7.3 Planlösningar hustyp 2 

Hustyp 2 är utformat för 4 personer och är 119,5 kvadratmeter stort. Entréplanet innefattar hall, 
kök, sovrum, toalett och vardagsrum i direkt anslutning till terrassen i sydostligt läge. På andra 
våningen finns 2 mindre sovrum, toalett, kontor och ett extra förrådsutrymme beläget. På den 
sydvästliga sidan ligger också en terrass för att omhänderta kvällssolen. Huset beläget i mitten 
skiljer sig aningen där entrén är förflyttad till den södra sidan. 
 

7.1.2 Solstudieanalys 

 
Figur 7.4 Solstudieanalys över Linjalen 8 sommartid, förmiddag till vänster – eftermiddag till höger 

 
Figur 7.5 Solstudieanalys över Linjalen 8 vintertid, förmiddag till vänster – eftermiddag till höger 

Solstudieanalysen för sommartid visar hur husen planerats med tillgång till balkong/terrass på 
både syd-väst och syd-ost sidan. Fönstrens placering har planerats för de termiska laster som 
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takhusen utsätts för och uppgår till 22% av total väggarea. Solstudieanalysen lägger även 
grunden för en skugganalys där man tydligt ser att takhusen ej har större inverkan på soltimmar 
för omkringliggande bebyggelse.  
 

7.1.3 Trapphus och hissar 
Befintliga byggnader är av 2 varianter, hus A och C samt hus B och D. Det som skiljer husen är 
ett fåtal variationer på fläktrum, schakt och trapphus. För varje hus har två hissar bytts ut och 
höjts ytterliggare en våning. Trapphusen går i nuläget upp till plan 10 vilket är entréplanet för 
takhusen. Det översta bjälklaget har höjts upp ytterliggare 245 mm på den sydliga sidan av 
husen för att lösa frågan om konstruktion, isolering samt påkopplingar av befintliga schakt. För 
trapphusens del medför detta en utökning med 1 och ½  trappsteg från plan 9 till plan 10 som är 
entréplanet för takhusen. En uppfräschning av befintliga trapphus har gjorts med nya färger och 
utbytt trappräcke. 

7.1.4 Flyttande av förråd 

Förrådsutrymmen för befintliga lägenheter är belagda på plan 10 som är en indragen takvåning. 
Påbyggnadsförslaget som sträcker sig över husens södra del innefattar flyttande av 28 
förrådsutrymmen per hus, resterande kan bevaras intakta. De nya förrådsutrymmena placeras på 
plan 1 i respektive befintlig byggnad. Plan 1 för befintlig byggnad består av ett 
överdimensionerat garage där platserna under respektive hus är oanvända. Förrådsutrymmena 
omges med nybyggda väggar och är endast tillgängliga för boende(Se bilaga A, ritning A30-01-
9). 
 

Figur 7.6 Ritning över befintliga förråd på plan 10 
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7.1.5 LOD 

 
Tidigare har dagvattnet tagits in genom huset via schakten och kommer fortfarande att göra så 
på den nordliga delen av husen. På den sydliga delen, där takhusen skall stå, dras vattnet på 
utsidan av takhusen med stuprännor från taket ned till  terrassbjälklaget som omgiver takhusen. 
Bjälklagets lutning leder vattnet till befintliga schakt med invändig avvattning via takbrunnar. 
Rådande detaljplan hänvisar till intern omhändertagning av dagvattnet vilket förslaget tydligt 
tar avsteg från så långt som takhusens individuella avrinningssystem. 

Figur 7.7 Detalj på Takbrunn 
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7.1.6 Anslutning till befintliga schakt 

 
Figur 7.8 Karta över schaktpåkoppling 

Takhusen har vuxit från de befintliga schakten och är projekterade för minsta möjliga inverkan 
på befintlig byggnad. Höjning av det översta bjälklaget har givit möjligheter för enklare 
påkopplingslösningar till befintliga ledningar, längsta kopplingavståndet 1,4 meter. Lösningen 
har resulterat i att koppla anslutande rör genom bjälklaget och direkt koppla på dessa på 
befintliga ledningar i respektive schakt.  

 
Figur 7.9 Detalj påkoppling av befintliga schakt 

Detaljen visar takhusens påkoppling på befintliga schakt med högst anslutningslängd. 
Lutningen hänvisar till 2‰ med god marginal för ökad lutning upp till 10% i läget med högst 
anslutningslängd. Rören har försetts med omgivande isolering för att förhindra fuktrörelser i 
bjälklaget. 
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7.1.7 Modultänk 
För att upprätthålla ekonomin i byggandet krävs ett modultänk där varje takhus projekterats 
efter varandra och är identiska till skalet på första våningen. Plan 2 skiljer sig aningen från 
hustyp 1 till hustyp 2 och mer individuellt vid möte av hissmaskinrum, trapphus och fläktrum. 
Typhus 1 och 2 använder sig av samma 4 fönstertyper i varierande placering från hustyp 1 till 2. 
Vidare skiljer sig fönsterplaceringen på takhusen belagda i söderläget där inga byggnader står 
som hinder mot söderutsikt. 
  

7.1.8 Brandprojektering förenklad 
Takhusen är utformade som enskiljda brandceller med 7 meters  friyta mellan husen där 
trapphus och hiss leder direkt ned till befintlig utrymningsplan i området. Vardera hus har 
brandvarnare och brandsläckare tillgängligt direkt i takhusen.  
 

7.1.9 Sociala konsekvenser 
Under produktionen av takhusen kommer hyresgäster i befintlig fastighet beröras av olika grad, 
speciellt på underliggande plan. Byte av hiss och upprustning av trapphus sker gradvis för att 
bibehålla utrymningsfunktion. Logistik med arbetskranar och buller från arbetsmaskiner är 
faktorer som berör hela fastigheten där boende ska informeras om vilka tider störningarna 
gäller. Fastighetsägaren har möjlighet att erbjuda tillfälliga evakueringslägenheter till de boende 
som påverkas, där hjälp erbjuds med flyttfirmor. För de boende som hade förrådsutrymmen på 
översta plan erbjuds nya större förråd i källarplanet. 
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7.2 Konstruktion 

7.2.1 Påbyggnad 

 
Figur 7.10 Detalj över terrassbjälklag och takhusens bottenbjälklag, Bilaga A 

Faktorer som placering av takhus, befintlig stomme, schakt och installationer har resulterat i en 
öppen plintgrund. Utöver en lätt konstruktion plintas takhusen upp för att endast belasta de 
bärande väggarna av befintlig stomme. Lösningen innebär att befintligt vindsbjälklag inte 
behöver förstärkas/gjutas om. Befintliga isoleringen på vindsbjälklaget tas bort och ersätts med  
terrassbjälklaget som totalt blir 365mm från underliggande bjälklag. Lutningen på 0,5 grader 
för avvattning uppnås med hjälp av påsalning i ventilerade luftspalten. För att få en plan yta 
fylls och jämnas underlaget ut med sand täckta med stenplattor. För beskrivning av detalj(Se 
Bilaga A, ritning K30-01-3). 
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7.2.2 Plintgrund 
Plintar gjuts och placeras ovanpå de 170 mm breda bärande väggarna. Plintarnas dimension 
lyder 200x200x100 mm och är tätt placerade, största centrumavstånd är 4,5 meter. För att 
undvika problem med att höja golvnivån från befintlig höjd kommer bärlinor mellan plintarna 
vara integrerade i bottenbjälklaget. Bärlinor kommer ha dimensioner 45x220 med 
balkskoförband (se figur 7.11) placerade med ett avstånd på cc 600 för bjälklagsreglar.20

 

 

7.2.3 Beräkningar 
Tillsammans med den plint som tar upp största lasten  per area, underliggande väggars 
plattupdelning och lastnedräkning har beräkningar för dimensionerande vägg beräknats. 
Bärförmågan för hus B där den mest belastade väggen är längst gavelsidan, på grund av att 
takhusen tak som lutar mot denna del, ger en meter bred strimla som är 4 meter lång på väggen 
och lastnedräkningen från plinten ger en area på 6,4m2(Se Bilaga A, ritning K30-01-1). 
Väggens bärförmåga är 1356,616 kN/m och  lastnedräkningen på den väggen räknades fram till 
423 kN/m, väggen klarar därmed en påbyggnad. Enligt beräkningar belastar takhusen 5,76 
kN/m på nuvarande stomme, vilket ger en säkerhetsmarginal på 933,616 kN/m. Undersökningar 
av de olika stomplanen har visar att endast beräkningar för hus B är nödvändiga, då husens 
stomplan är snarlika varandra. För samtliga beräkningar (Se Bilaga B).  

 

 
  

                                                 
20 www.träguiden.se 
 

Figur 7.11 Bild på balksko, Träguiden 

Figur 7.12 Öppen plintgrund, Träguiden 

http://www.träguiden.se/�
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7.3 Energi 

7.3.1 Lågenergihus 
Samtliga takhus utförs med ett tätt klimatskal för att uppnå en så låg energiförbrukning som 
möjligt. Med hjälp av Rockwools U-värdesberäkning har samtliga byggdelar konstruerats 
utifrån de u-värdeskrav som ställs för att åstadkomma ett lågenergihus. 

 
 

7.3.2 Klimatskal 
Ytterväggar är prefabricerade treskiktsväggar med bärande trä-konstruktion. De tre skikten är 
av olika isoleringstyper, varav det yttersta skiktet är en obruten isolering utan mellanliggande 
reglar för att minska takhusens köldbryggor. Fuktspärr är placerad  på väggens varma sida, som 
högst får vara 1/3 in i konstuktionen. Total isolertjocklek är 370mm  och väggens beräknade U-
värde är 0,112 W/m2K. 
 
Bottenbjälklagen är placerade på plintar med 45x220 mm reglar med mellanliggande isolering 
och 100 mm skalmursskiva ner till befintligt bjälklag. Ytrymmet blir med omkringliggande 
terrassbjälklag varmt men har dimensionerade U-värden för golv med krypgrund på 0,110 
W/m2K. Eftersom underliggande bjälklag är varmt skapar inte schakt som går igenom 
bjälklaget några köldbryggor.  
 
Taket är ett 7° låglutande snedtak upplagda på takhusens bärande ytterväggar med en total 
isolertjocklek på 520 mm .Vattenavrinning sker via stuprör ner till terrassbjälklagen där 
takbrunnar för vidare vattnet till den befintliga fastighetens invändiga avvattning. Takets 
beräknade U-värdet är 0,08 W/m2K. 

  

Figur 6.13 Detalj yttervägg samt möte yttervägg-
bottenbjälklag för takhus, Bilaga A 

Figur 6.14 Möte yttervägg-tak, Bilaga A 
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7.3.3 Smarta installationer 
 

Tappvatten  
Användningen av tappvatten har dimensionerats efter 4 personer och 125 kvadratmeter bostad. 
takhusen har utrustats med kranar och duschhandtag vars flöde är begränsat. Kranarna har 
också gått ifrån den traditionella vattenblandningen som innebär 50% blandning av varmt och 
kallt vatten vid rakställd kran. De installerade kranarna blandar först in varmvatten när kranen 
vrids åt vänster. Toalettstolen är av typen snålspolad vilket också ger en energibesparing trots 
att det är kallvatten.  
 

Avloppsvärmeväxlare 
En avloppsvärmeväxlare har installerats i var befintlig fastighet där befintliga lägenheter också 
tar del av besparingen. Genom lösningen beräknas besparingen till 30%.  
 

Mätare för varmvatten 
Individuella mätare har installerats i takhusen och vidare information kring värnande om 
tappvattnet tillgivs de boende. På grund av den varierande besparingseffekten av 
tappvattenmätarna 10-20% har vi valt att räkna med en besparing på 10% då självgenererande 
tillskottsenergi har dimensionerats. 
 

Frånluftsvärmepump 
En frånluftspump har installerats direktanslutande till befintliga byggnaders frånluft som i 
nuläget spills ut. Syftet är att ta tillvara på spillenergin i frånluften och föra den vidare till 
takhusens separata FTX-system. 
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7.3.4 Värme & kyla 

 
Figur 6.15  visar hur luften strömmar genom området, utdrag ur vindanalys i Autodesk Projekt Vasari 

Uppvärmning och kyla sker luftburet via ett FTX-system. Befintlig byggnads frånluft tas 
tillvara på genom en frånluftsvärmepump och vidare till takhusens FTX-system. Vardera hus 
har fått separata ventilationsinstallationer och vindanalysen föreslår en placering av 
installationen där tilluften tas från dragsidan och frånluften blåses ut på läsidan. Detta för att 
spara onödig spillenergi från fläkten som då inte arbetar i motvind. FTX-systemen är av 
regenereativ typ med en verkningsgrad upp till 85%.  
 

7.3.5 Solenergi 
Plana solfångare har installerats i en omfattning av 6m2 per takhus. Till installationen krävs 
också en 360 liters ackumulatorvolym som placeras i var takhus. Solfångarnas dimensionering 
bidrar till att sänka tappvattenförbrukningen från 10 till 5 kWh/m2. Ny specifik 
energianvändning per år blir 27 kWh/m2.  
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8. AVSLUTANDE REFLEKTON 
I kapitel 8 kan läsaren ta del av författarnas kritiska reflektioner över resultatet. Här anges en 
projektreflektion som beskriver arbetets fortgång i korta drag och rekommendationer till 
fortsatt utveckling av takhusförslaget. 

8.1 Planering 
Takhusförslaget förutsätter en förändring av detaljplanen på flera punkter. I rådande detaljplan 
regleras bland annat LOD och byggnadshöjd som direkt avvisar en påbyggnad. Att förslaget är 
projekterat och dess resultat presenterat här innebär inte att en förändring av detaljplanen 
föreslås då takhuspåbyggnaden endast är ett skissat förslag. Däremot ser författarna förslaget 
som en möjlig lösning till bostadsbristen samtidigt som att Stockholms Stad engagerar sig för 
områdets vägnar.  
 

8.2 Energi 
I samtliga energiberäkningar har ej den externa frånluftsvärmepumpen beaktats som 
energibesparing. En brist i de beräkningsprogram som använts i rapporten är att flertalet 
energieffektiva lösningar som smarta kranar, varmvattenmätare och avloppsvärmeväxlare inte 
kan beaktas vid analys. Den möjliga energibesparingen från dessa installationer är därför inte 
presenterad och är rekommenderade lösningar. 
 
Rapporten har redovisat energibesparningar med hjälp av extern tillskottsenergi från solfångare. 
Då solfångare kopplas till tappvattensystemet kan endast besparingar göras för 
vattenuppvärmningen. Ytterligare aspekter för att nå nollenergihus kräver undersökningar om 
energibesparningar för husens uppvärmning och fastighetsel som tillsammans förbrukar 22 
kW/m2 per år. Förnybar energi med integrerade solceller i fasaden är en potentiell lösning men 
som i dagsläget inte är tillräckligt lönsam och behöver förbättras. Problemet är att det idag inte 
finns föreskrifter som gör det möjligt för dig som producent att få betalt eller lagra den 
överskottsenergin som produceras. Under sommaren är elanvändningen som lägst under året 
samtidigt som en solcellsanläggning under denna period producerar som mest energi. Dagens 
solcellsteknik är dyr vilket gör paybacktiden för småhus svår, även den arkitektoniska 
frågeställningarna behöver vägas in. 
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8.4 Takhusförslag, vidare rekommendationer 
Tidsbegränsningen av projektet har medfört avgränsningar som föreslår en fortsatt utveckling 
av förslaget. Saknas gör en ordentlig brand- och utrymningsprojektering samt vidareutveckling 
av handlingar. Bygglogistiken har inte undersökts och kan därav vara ett förhinder till 
realisering av förslaget. Energiresultat i rapporten grundar sig på Autodesk Projekt Vasari, 
Rockwools energiprogram samt en enklare manuell överslagsberäkning. Vidare 
rekommenderas en mer djupgående energiundersökning där samtliga byggdetaljer, material och 
uppmätta värden beaktas.  
 
Exploateringsgraden av befintliga byggnaders tak är satt till 50% enligt takhusförslaget men 
utan återkoppling till den ekonomiska aspekten om här finns någon vinst att hämta. För att göra 
projektet mer realiseringsbart föreslås en närmare undersökning av byggkostnader kontra 
eventuell ekonomisk vinst samt vilka övriga sociala värden eller förluster som kan spegla in.  
 
Konstruktionsberäkningarna är begrundade på mått och information som kan skilja sig från 
faktiska mått på befintlig byggnad. En vidare mätning med totalstation och full 
fastighetsdokumentation rekommenderas.  
 
Förslaget påvisar en möjligt att bygga takhus med så liten inverkan på befintligt byggnad som 
möjligt. Faktumet att många byggnader från miljonprogrammet har konstruerats på liknande 
sätt med likvärdig bärförmåga. Vidare ser författarna en möjlighet att skapa ett omfattande 
helhetskoncept för takhuspåbyggnad av samma slag. Fördelarna med ett sådant koncept skulle 
innebära mindre projektering och därmet goda ekonomiska besparingar. Konceptet skulle då 
trycka på att förminska konsekvenerna för de boende i bygg- samt förvaltningsskede och har 
möjligheten att ämna i en färdig affärsidé.  
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8.5 Projektreflektion i kort 
Projektet började med en genomgående undersökning av fastigheten Linjalen 8, Stockholm. 
Besök på fastigheten och hundratals ritningar från stadsbyggnadskontoret gav oss en inblick i 
hur vi skulle bära oss åt för att lösa projektets grundpelare planering, konstruktion och energi. 
Så fort tillräckligt med information fanns för att påbörja projektet gav vi oss an uppritningen av 
befintliga byggnader i Autodesk Architecture Revit samt AutoCAD. Processen var mycket 
krävande då originalritningarna till Linjalen 8 var från 1960-talet, därav ej digitala. 
Problematiken med överföringen av fastighetsdokumentation från papper till digitalt blev för 
oss tidskrävande då samtliga mått tvingades uppskattas eller mätas på plats, här kritiseras 
förslagets noggrannhet på uppmätta mått.  
 
Uppritandet och vikten av planerandet tydliggjordes snabbt på grund av alla de faktorer som 
spelade in. Schakten på takhusen skulle anpassass till befintliga byggnader där trapphus, hissar 
och fläktrum tog upp stor del av takytan. Pusslandet fortsatte närmare in på problematiken när 
solstudie, skugganalys, energitänk och rekommendationer från Swedish Standards Institute 
beaktades.  
 
Problematiken med att orginalritningarna inte var digitala har skapat svårigheter vid tolkning av 
stomplan som krävs för att utföra dimensioneringskontroller. Befintliga ritningar för samtliga 
stomplan har i AutoCAD skalats om och roterats raka enligt uppmätta längder. Vanligtvist finns 
tekniska beskrivningar med angivna mått, men linjalen 8 saknar dessa ritningar. Kontrollering 
av befintlig fastighetsägares ritningsarkiv gav inga resultat. Vidare kontakt med ansvarig 
entreprenör för den platsgjutna stommen gav ingen lösning på grund av dess företagspolicy att 
inte spara ritningar över 15 år. Vilka delar i stommen som är bärande fick bestämmas i 
samspråk med extern konstruktör och litteraturstudie om hur stomsystem för skivhus är byggda 
åren 1960-70. Mått har sedan kontrollerats med befintliga ritningar. 
 
Tillräcklig information om byggda takhus på liknande stomsystem har saknats. 
Informationssökningen har inneburit att kontakta olika byggherrar och entreprenörer för att 
införskaffa ritningar, dock har inget snarlikt projekt hittats. Därav har möjligheterna att använda 
sig av tidigare beprövade metoder inte varit möjlig. Frågor om grundläggningsmetoder har 
präglat större delen av planeringsskedet med flera faktorer som lastfördelning, funktionsbehov, 
omkringliggande teknik och krav som tagits i anspråk. Utmaningen var att producera en lösning 
för plintars möten med  nya bjälklag och hur nivåskillnader skulle lösas byggtekniskt korrekt 
samt funktionellt. 
 
Energiberäkningarna på värme, tappvatten och fastighetselektricitet genomfördes i program 
som simplifierat resultaten och beaktas ej realistiska till fullo. Resultat från Autodesk Project 
Vasari är svårtolkat och därför har endast delar av resultatet använts. Vidare gjordes 
undersökningar av väggkonstruktioner och en kompromiss uppstod. Valet av yttervägg 
grundades på ett tätt klimatskal för att värma huset passivt samt att inte förlora golvarea.  
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