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Förslag till beslut 
1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av 

fastigheten Norrmalm 1:131 till Eriksberg Exploaterings AB och ger 
kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i 
utlåtandet.  

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljningen av del av 
fastigheten Norrmalm 1:131, Karl Staaffs Park, för en sammanlagd 
preliminär försäljningslikvid om 171 mnkr samt föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner försäljningen. 

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar 
detaljplan för området.  
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GER 55GER
Hur mycket yta 55 lägenheter tar upp 30m2 moduler & 500m2 lokaler 60m2 moduler & 500m2 lokaler 60m2 moduler & 500m2 lokaler 80m2 moduler & 500m2 lokaler 30/60/80m2 moduler & 500m2 lokaler 30/60/80m2 moduler & 500m2 lokaler

‘‘Då energiförbrukningen i världen hela tiden ökar så är det tid att få till en förändring. Byggbranschen står ensam för 35 procent av världens energi förbrukning 
och koldioxidutsläpp, och 50 procent av det avfall som produceras.

Som arkitekt kan man vara med och påverka denna energiförbrukning och det är genom att bygga miljösmarta hus/byggnader.’’

Detta är de första meningarna i min booklet som jag skrev för ca 7 månader sedan. I början av mitt arbete så hade jag ambitionen att se till alla leden som berörs 
när man ska designa ett hållbart hus. Allt från transporter av material till själva byggnaden, det skulle vara anpassat efter olika moduler, fasaden skulle kunna 
transporteras på lastbil och väl på plats bara lyftas upp och sättas på rätt plats. Allt detta ville jag lösa, det var denna helhetstanke som präglade mitt huvud. 

Att ta ett sådant helhetsgrepp blev för stort för mig. Så under arbetets gång har jag valt att fokusera kring  höghuset som typologi i Stockholms innerstad samt 
höghusets möjlighet att generera energi i samma omfattning som det förbrukar.

Projektet grundar sig på tre parametrar, Platsen. Hur ett höghus kan i sin utformning svara mot platsen, i basen, mellandelen och avslutningen mot himlen. Fasa-
dgestaltningen och energifrågan. Hur kan fasaden gestaltas med solenergi som den viktigaste designparametern? Den tredje parametern är programmet. Den 
stora efterfrågan på bostäder i 
Stockholm. 

‘Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån Vision 2030, översiktsplanen och mål i stadens budget. Projektet är ett bidrag till det politiska uppdraget som finns avseende antal lägenheter 
som ska markanvisas (4000 lägenheter/år) under 2013. Lokalerna i bottenvåningen främjar en levande stadsmiljö och stärker det centrala Stockholms kommersiella utbud. Projektet bidrar till 
översiktsplanens mål om att fortsätta att stärka centrala Stockholm och att kopplingar till citys omgivande områden skall stärkas. Projektet stämmer väl överens med målet i stadens budget om 
att bygga i goda kollektivtrafiklägen.’’

Denna text kommer från Stockholms stads Markanvisning för platsen. Många kritiska röster har gjort sig hörda angående detta projekt. Man menar att ska man riva ner ännu en ‘‘park’’ i Stock-
holms stad? Är det tillräckligt att dra igång detta projekt för 55 bostadsrätter? Jag ville undersöka hur många bostäder man skulle kunna tillföra platsen och hur hög en byggnad skulle kunna 
vara, vart gick gränsen för hur högt man kunde bygga på platsen i relation till tomtens storlek och den historiska kontexten.

Att kalla denna plats i staden för park tycker jag är att ta i. Området betecknas idag som park men platsen är norrvänd, trafikstörd, det är först och främst en plats som folk bara passerar. Platsen 
har stora möjligheter att bli så mycket mer än en norrvänd park som ingen uppehåller sig vid. Den befinner sig i hjärtat av stockholm och ligger längs en av de viktiga nord/sydliga långa axlarna 
i norra innerstaden, från Roslagstull, vidare ner mot Slottet respektive Nybroviken. Platsen är specifik, då det strykjärnsformade kvarteret fungerar som en “vattendelare” mellan Brunkebergsås-
ens topografi och den omkringliggande stadens nivå.Här är platsen för att uppföra ett hus som aktiverar och skänker den betydelse. En byggnad som markerar vart Brunkebergsåsen börjar och 
vart två välkända Stockholmsgator möts för att skapa denna nya plats. Här är platsen att uppföra en byggnad som visar vilken väg vi måste gå om vi ska klara FN’s miljömål år 2050. Sveriges 
riksdag har antagit visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå dessa mål måste varje enskild byggnad/hus själv genererar den energi det 
förbrukar. Stockholm stad har till exempel gjort en solkarta över alla tak som finns i staden för att se vart man skulle kunna sätta upp solpaneler.
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Solpaneler som är fasta, placeras i en lutning mellan 
20-50 grader för att få maximalt med solljus på sig.

Fasadgestaltningen och energifrågan. Hur kan fasaden gestaltas med solenergi som den viktigaste designparametern? Solvärme respektive solavskärmning. 

Dessa frågor har jag ägnat mycket tid åt. Hur gör man? sätter man bara upp solpaneler på fasaden så är det bra sen. Arkitektoniskt uttryck? hur ska fasaden vara designad för att skapa ett 
intressant yttryck som kan hinta om hur systemet fungerar. Så att gemene man kan se vad huset gör. I mitt projekt har jag gjort val i designprocessen som gör att fasaden har fått ett visst ut-
tryck. Till dessa val har jag haft fakta och analyser som grund  för mina beslut. Processen för att ta fram en energigenererande fasad har sett ut på följande sätt. Först valde jag vilken typ av 
system jag skulle använda mig av. Fasta solceller. Sedan tog jag reda på vilken vinkel som fasta solceller trivs bäst i här uppe i norden.

Sedan fick jag ta reda på vilka delar av huset som lämpade sig för att beklädas med en energigenererande fasad. Med hjälp av solanalyser löstes denna fråga.Nu började arbetet med att 
ta fram en fasad som skulle generera energi från solen samtidigt som den skulle skänka skugga åt delar av fasaden.Till min hjälp har jag haft mjukvaran VASARI för att kunna analysera hur 
mycket solinstrålning fasaden får på de ytor som solen träffar. Jag har också tagit hjälp av ett företag med att få fram vilken typ av solcell som lämpar sig bäst för byggnaden. Då det idag 
finns ett stort utbud av solceller på marknaden. Ambitionen är att vi ska kunna räkna ut hur mycket energi huset kommer att kunna producera med hjälp av solcellerna. Fasadsystemet präg-
las av ett modul tänk som jag haft sen starten av projektet. Där det i princip ska gå att bygga fasadens element på en fabrik för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen för att sedan 
lyftas på plats. Tillslut kom byggnaden att få två olika typer av fasad. Då det är så stora skillnader på husets sidor när gäller sol belysning. En som genererar energi åt byggnaden och en som 
hjälper till med den naturliga ventilationen i huset.

Undersökning av lutningarna på fasaden
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Energi som genereras av solpanelerna:

1050 (st solpaneler) x 2,8m2 (solpanelernas area) = 2940m2 Solpaneler

2940m2 x 135 W/m2 (max effekt för solpanelerna i oskymt söderläge) = 396 900 W ~ 400kW

2346h (soltimmar i stockholm) x 400kW = 940 000kWh/a (genererar solpanelerna)

Förbrukning av energi:

56kWh/m2 x 24 000m2 (Totala m2 i huset) = 134 4000kW/a (Total förbrukning av energi av huset)

Energi som genereras av bergvärme: Man får göra 4st bergvärmehål på platsen

Borrhålsdiameter = 140 mm (5,5”)

Maximal uttagen energi per meter hål och år = 140 kWh

Borrhålsdjup 200 m. Effektivt vattenförande håldjup = 190 m

Möjlig uttagen värmeenergi = 190 m x 140 kWh = 26 600 kWh per hål

Det räker att göra 2 bergvärme hål på tomten så täcker det upp hela byggnadens behov

Totalt så ger solpanelerna 70% av byggnadens energibehov med kompliterande bergvärme så blir huset 100% självförsörjande
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Hur fasadsustemet fungerar med solinstrålning
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