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I 

 

Sammanfattning 

 
Detta examensarbete handlar om utvecklingsåtgärder på platta tak. Åtgärderna som tas upp är 

specifikt avsedda för två hustyper på Byälvsvägen i Bagarmossen, söder om Stockholm. 

Hustyperna är lamell- och loftgångshus som är byggda under slutet av miljonprogrammet. 

Båda hustyperna har platta tak med invändigt avvattningssystem. Taken ska inom några år 

läggas om på grund av slitage. 

 

Syftet med detta arbete är att ta fram och undersöka olika åtgärder för att utveckla, förbättra 

och öka användningen av de platta taken på loftgångs- och lamellhusen.  

 

Examensarbetet har utförts med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och studiebesök. För 

gestaltning av husen och de byggtekniska lösningarna har 3D-programmet autodesk Revit 

använts. 

 

Arbetet innehåller förslag på utvecklingsåtgärder som är möjliga att utföra med eller utan 

förstärkning av tak och stomme. I arbetet tas det även fram byggtekniska lösningar på 

samtliga åtgärder.  

 

Åtgärder utan förstärkning av tak och stomme: 

 Utveckling av takutformning 

 Utveckling av avrinningssystem 

 Gröna tak (lätt sedumtak) 

 Solceller 

 

Åtgärder med förstärkning av tak och stomme: 

 Gröna tak (intensivt tak) 

 Påbyggnad av lägenheter eller radhus 

 Ökad tillgänglighet i form av hiss och trappor 

 

 

 

Nyckelord: Gröna tak, solceller, takuppbyggnad, påbyggnad, tillgänglighet. 



II 

 

Abstract 
 

 

This thesis is about developing measures on flat roofs. The measures that are brought up are 

specifically designed for two types of houses on Byälvsvägen in Bagarmossen, south of 

Stockholm. The house types are balcony aces blocks and lamellar houses, both are built 

during the so called in Swedish “million program”. Both house types have flat roofs with 

internal drainage. The roofs will be renovated within a few years due to wear. 

 

The purpose is to create and examine various measures to develop, improve and increase the 

use of the flat roofs of the balcony aces blocks and lamellar houses. 

 

The work has been carried out with the help of literature studies, interviews and field trips. 

The 3D program software Autodesk revit has been used for the design of the houses and 

structural engineering.  

 

The thesis includes suggestions for developing measures that are possible to apply, with and 

without reinforcement of the roof and frame. This thesis also brings up structural engineering 

solutions on all measures.   

 

Measures without reinforcement of roof and frame: 

 Development of roof structure 

 Development of drainage system 

 Green roofs (light sedum roofs) 

 Solar panels 

 

Measures with reinforcement of roof and frame: 

 Green roofs (heavy roofs) 

 Adding storeys of apartments or townhouses 

 Availability in form of elevator and stairs 

 

   

 

 

Keywords: Green roofs, solar panels, roof construction, adding storeys, availability. 
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Förord 
 

Detta examensarbete är en del av programmet Byggteknik och design på Kungliga Tekniska 

Högskolan och är utfört av Admir Dzemidzic och Leandro Fuica. Arbetet skrevs åt 

Stockholmshem vårterminen 2015 under period fyra och är en kurs på 15 högskolepoäng.   

 

Vi vill tacka vår handledare Anna Lackman på Stockholmshem och Magnus Helgesson på 

Kungliga Tekniska Högskolan för all hjälp och stöd vi fått under denna period. 

 

Ett stort tack till Per Lilliehorn och Sven Dahlström som hjälpte oss att få kontakt med Anna 

Lackman och Stockholmshem. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

De två hustyperna examensarbetet handlar om ligger på var sin sida av Byälvsvägen i 

Bagarmossen, en stadsdel söder om Stockholm. Fastigheterna ägs av vår uppdragsgivare 

Stockholmshem. På den norra sidan av vägen finns det lamellhus och på den södra sidan finns 

det loftgångshus. Båda hustyperna är ritade av arkitekten Ernst Grönwall. Husen byggdes 

under slutet av miljonprogrammet (1970-75) och modernismen. Modernismen benämns även i 

svenskan som funktionalism eller ”funkis” och kännetecknas bland annat av platta tak.
1
 

Samtliga loftgångshus och lamellhus på Byälvsvägen har platta tak som inom några år 

kommer att behöva läggas om på grund av slitage. När tak ska läggas om är det en stor fördel 

att veta vilka utvecklingsåtgärder som kan genomföras för att förbättra taken ur olika 

aspekter, exempelvis ur byggteknisk, användnings och estetisk aspekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1
 Stockholmshem. Bagarmossen. 1997. 

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0007883_01_ocr.pdf. (Hämtad 2015-03-24) 

Figur 1:1 Lamell- och loftgångshusen på Byälvsvägen i Bagarmossen, söder om 
Stockholm  
 

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0007883_01_ocr.pdf
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1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att ta fram och undersöka olika åtgärder för att utveckla, förbättra 

och öka användningen av de platta taken. I dagsläget är huvudsyftet för taken på lamell- och 

loftgångshusen att ge skydd mot klimatpåverkan. Vår vision är att det blir ändring på detta 

och att i framtiden utveckla dessa tak för fler användningsområden. Målen är att ta fram eller 

framhäva åtgärder och lösningar som möjliggör att hyresgästerna får tillgång till ytan på taken 

och att de kan dra nytta av utvecklingarna som kan genomföras på taken. För varje åtgärd har 

vi utrett för- och nackdelar och undersökt huruvida åtgärderna kan genomföras byggtekniskt.  

 

1.3 Mål  
 

Målet med detta examensarbete är att ta fram olika realistiska och attraktiva 

utvecklingsåtgärder på de platta taken. Åtgärderna ska exempelvis involvera gröna tak, 

solceller och takterrass enskilt eller i kombination med varandra. Det ska även involvera 

förstärkning av tak och stomme som gör det möjligt för påbyggnad i form av lägenheter eller 

radhus. Vidare har vi även som mål att ta fram de mest lämpade byggtekniska lösningar för de 

olika åtgärderna för att de på bästa sätt ska passa lamell- och loftgångshusen på Byälvsvägen. 

 

1.4 Lösningsmetoder 
 

Detta examensarbete har utförts med hjälp av litteraturstudier, intervjuer samt studiebesök. 

Den litteratur som användas har hämtats från olika bibliotek som till exempel Kungliga 

Tekniska Bibliotek, Stockholms stadsbibliotek och från nätet. Intervjuerna som gjorts har 

varit med personer inom olika yrkesgrupper exempelvis konsulter, konstruktörer och 

arkitekter. Syftet med intervjuerna var att få information inom respektive område och de 

intervjuvades personliga åsikter om åtgärderna vi behandlat. För närmare utredning av olika 

byggtekniska lösningar har platsbesök gjorts på de platta taken samt studiebesök hos olika 

företag. Granskning av ritningsunderlag, framtagna från Stadsbyggnadskontoret och 

Stockholmshem, har gjorts för gestaltning av de byggtekniska lösningar med 3D-programmet 

Autodesk Revit.  

 

En stor styrka med denna metod är tillgången till intern experthjälp från olika konsulter inom 

de områden rapporten handlar om. En annan styrka är att det finns mycket tillgänglig 
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information kring utvecklingsåtgärderna rapporten tar upp eftersom åtgärderna med tiden har 

blivit allt mer vanliga. 

En svaghet med denna metod är att information som införskaffats ur litteratur och intervjuer 

kan vara partisk. Brist på nödvändigt ritningsunderlag har också visat sig vara en svaghet då 

det har lett till att kvalificerade antaganden behövt göras.  

 

1.5 Avgränsning 
 

Ingen hänsyn har heller tagits till ekonomiska aspekter för de olika åtgärderna då framtagande 

av offerter är tidskrävande och kostsamt. 

 

Arbetet utgår från ett lamellhus och ett loftgångshus som referenser. Vid gestaltning av de 

olika utvecklingsåtgärderna antas resterande loftgångshus och lamellhus vara identiska med 

referenshusen arbetet utgår ifrån. Små, icke-betydande skillnader på varje enskilt hus har 

därför försummats.  

 

De byggtekniska förutsättningarna på loftgångshusen och lamellhusen har även antagits vara 

identiska med varandra, vilket med stor sannlikhet också bör vara fallet då husen har samma 

utformning och stomsystem. Åtgärderna och lösningarna som tas fram i arbetet är endast 

avsedda att appliceras på lamell- och loftgångshusen. 

 

Konstruktionsritningar har inte varit tillgängliga vilket lett till att rapporten har avgränsats 

från att utföra lastberäkningar. 

 

Rapporten har avgränsats från att utreda lösningar till att byta takutformning som exempelvis 

sadel-, valmat- och pulpettak eftersom detta inte var uppdraget från Stockholmshem. 
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2 Nulägebeskrivning 
 

2.1 Kort om Stockholmshem 

 
Stockholmshem bildades 1937 och ägs av Stockholms stad. Stockholmshem är det största 

bostadsföretaget i Stockholm och de har visionen att varje hyresgäst skall få känslan av att bo 

i ett tryggt och välkomnande hem. 
2
 

 

Organisationen är indelad på så sätt att den största delen av administrationen befinner sig på 

huvudkontoret på Södermalm. Där finns bland annat ledningen, kundtjänst och distrikt 

innerstad/västerort. Förvaltningsorganisationen är uppdelad på tre distrikt där kontorsanställda 

och specialister befinner sig ute i de olika områdena. För underhåll samt ny- och 

ombyggnation anlitas konsulter och entreprenörer. 
3
 

 

Stockholmshem har: 
4
 

 383 fastigheter 

 25 000 lägenheter  

 48 000 hyresgäster 

 1,9 miljarder i årsomsättning 

 Ca 300 anställda 

 

Stockolmshem tar stor hänsyn till miljön och har satt upp flera miljömål för hur verksamheten 

skall skötas ur ett miljövänligt perspektiv. Stockholms stad har ett miljöprogram som 

Stockholmshem går efter och inriktar sig på inom sex olika områden:
5
 

 

 Giftfria varor och byggnader 

 Miljöeffektiva transporter 

 Sund inomhusmiljö 

                                                 

 
2
 Stockholmshem. Om Stockholmshem. http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/ (hämtad 2015-05-

05) 
3
 Stockholmshem. Organisation. http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Foretagsfakta/Organisation/ 

(hämtad 2015-05-05)  
4
 Stockholmshem. Om Stockholmshem. Hämtad (2015-05-05) 

5
 Stockholmshem. Miljömål. http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Miljo/Miljomal/ (hämtad 2015-

05-05) 

http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/
http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Foretagsfakta/Organisation/
http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Miljo/Miljomal/
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 Hållbar energianvändning 

 Hållbar användning av mark och vatten 

 Miljöeffektiv avfallshantering 

 

2.2 Kort om området och husen  
 

Det finns totalt tolv loftgångshus och tjugotvå lamellhus på Byälvsvägen.  

Loftgångshusen består av totalt sex våningar; källarvåning, bottenvåning samt fyra 

våningsplan. Mellan husen finns gårdar och mellan vartannat hus finns garage med gård 

ovanpå. På gården finns lekplatser samt privata uteplatser som tillhör lägenheterna på 

bottenvåningarna.  

 

Lamellhusen består av totalt fyra våningar; bottenvåning och tre våningsplan. Även här finns 

gårdar med lekplatser och garage mellan husen. Taken på samtliga loftgångshus och 

lamellhus är flacka/platta vilket innebär att lutningen på taken är mindre eller lika med 1:16 

(cirka 4°).
6
 Tillsammans utgör de flacka/platta taken en yta på cirka 29 948 kvadratmeter och 

med olika utvecklingsåtgärder kan dessa tak i framtiden förhoppningsvis användas till mer än 

endast klimatskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
6
 TräGuiden. Tak - form, material, konstruktion – TräGuiden. 2014-09-20. 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=2775. (Hämtad 2015-04-03) 

Figur 2:1 Flygfoto över lamell-och loftgångshusen på Byälvsvägen i Bagarmossen  
 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=2775
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3 Teoretisk referensram 
 

Examensarbetet har utgått ifrån ritningar på lamell- och loftgånghusen. Ritningarna har 

införskaffats ifrån Stadsbyggnadskontoret och Stockholmshem. Konstruktionsritningar har 

tyvärr inte varit tillgängliga, vilket har lett till att lastfallsberäkningar inte kunnat utföras. 

Istället har kvalificerade antaganden på lastfall gjorts med hjälp av konstruktionsläraren Sven-

Henrik Vidhall på Kungliga Tekniska Högskolan.  

 

För närmare konsultation gällande solceller och gröna tak har möten och telefonsamtal gjorts 

med konsulter från Solkompaniet, Veg Tech och Stockholmshem. 

 

Förslag gällande påbyggnad som tas upp i arbetet är grundade på krav och regler ifrån 

Boverkets Byggregler (BBR). 

 

Vår handledare Anna Lackman på Stockholmshem har möjliggjort platsbesök och interna 

möten med konsulter inom Stockholmshem där viktig information gällande taken fåtts. 

 

Kontinuerliga möten med vår handledare Magnus Helgesson på Kungliga Tekniska 

Högskolan, som är byggingenjör och arkitekt, har gjorts för rätt vägledning.   

 

Kunskap som fåtts under utbildningen Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 

Högskolan har varit till stor hjälp för examensarbetet. Kurser som Konstruktionsteknik, 

konstruktion och design, BIM och framförallt ROT har varit väldigt relevanta för rapporten då 

gestaltning av utformning och byggtekniska lösningar utförts. 
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4 Övergripande takkonstruktion 
 

Takkonstruktionen för loftgångshusen och lamellhusen är konstruerade med ett primärbärverk 

och ett sekundärbärverk. Primärbärverket på husen är takbjälklag som vilar på bärande 

betongväggar som i sin tur bär upp sekundärbärverket. Det sekundära bärverket är ett 

uppstolpat inåtlutande flackt tak med takpapp som tätskikt med den huvudsakliga uppgiften 

att skydda byggnaden för klimatpåverkan. Dagvattnet ska genom lutningen på taket rinna ner 

mot takets ränndal, som ligger i mitten av takets längsgåenderiktning, där takbrunnarna även 

är placerade. Takbrunnarna leder bort dagvattnet via rör som är invändiga i byggnaden och 

kopplade till dagvattensystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:1 Invändigt avvattningssystem på lamellhus  
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4.1 Primär- och sekundärbärverk 
 

Ett taks bärandesystem kan i många fall bestå utav flera lager, till exempel av ett primärt och 

ett sekundärt bärverk. Det kan till och med bestå av ett tredje bärverk, tertialbärverk. 

Primärbärverket är den primära/första konstruktionsdelen på taket och är oftast den del som 

har störst spännvidd. Primärbärverk kan exempelvis vara raka balkar, sadelbalkar, takstolar, 

ramar och bågar.
7
 Båda hustyperna på Byälvsvägen har takbjälklag bestående av betong som 

primärbärverk. Takbjälklagen är placerade på så sätt att de vilar på de bärandeväggar som 

tillsammans bildar det primära bärverket. Även om takkonstruktionen skulle ha kunnat utföras 

genom att ha isolering och takpapp direkt på takbjälklaget, så har taken konstruerats genom 

att ha ett sekundärbärverk i form av ett uppstolpat tak. Detta har gjorts för att uppnå rätt 

lutning för vattenavrinning och för att skapa plats åt isolering.
 8

 Det uppstolpade taket består 

av träreglar och träskivor och är uppbyggt på så vis att det får en inåtlutning mot takets 

ränndal. Träskivorna och täckningspappen utgör ytbärverket för hela takkonstruktionen. 

 

                                                 

 
7
 Träguiden. Översikt över träbaserade bärverk. – tak. 2014-09-20. 

http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/tak/oversikt-over-trabaserade-barverk--

tak/ (hämtad 2015-04-05) 
8
 Rockwool. Konstruktionsprincip. 2011-00-00. 

http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.construction/1579/takkonstruktioner/sekundaerbaerverk . 
(hämtad 2015-04-06) 

Figur 4:2 Befintligt tak på lamellhus 
 

http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/tak/oversikt-over-trabaserade-barverk--tak/
http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/tak/oversikt-over-trabaserade-barverk--tak/
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.construction/1579/takkonstruktioner/sekundaerbaerverk
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Figur 4:3 Uppbyggnad av det uppstolpade taket på lamellhus 
 

Figur 4:4 Uppbyggnad av det uppstolpade taket på loftgånghus 
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4.2 Taklutning 
 

Lutningen på ett tak anger vilket taklutningsnamn det har, exempelvis kallas ett tak som 

överstiger ett lutningsförhållande på 1:4 (14°) för ett brant tak och om det har ett 

lutningsförhållande på 1:10 (5,7°) kallas det för ett låglutande tak. Lutningen på ett tak kan 

även avgöra vilken sorts material som är lämplig att använda på ytbärverket. Är det ett brant 

tak räcker det med en vattenavledande taktäckning eftersom vattnet snabbt kommer att rinna 

ner till takets hängrännor. Är det däremot ett flackt/platt tak är det ytterst viktigt att ett 

vattentätt tätskikt läggs eftersom att det finns risk för att vatten blir stående på taket och därför 

finns en ökad risk för fuktskador.
9
  

 

Båda hustyperna på Byälvsvägen har ett lutningsförhållande på 1:16 som motsvarar cirka 4° 

och de är därför flacka tak. 

 

 

4.3 För- och nackdelar beträffande låglutande/flacka och branta tak 
 

De låglutande/flacka taken har genom tiderna fått ett dåligt rykte eftersom att de generellt sett 

har mer problem och dessutom kräver mer underhåll än de branta taken. Trotts detta har de 

låglutande/flacka taken också fördelar. Till skillnad mot branta tak är rörsystemet för 

dagvatten draget invändigt vilket leder till att det inte föreligger någon risk för att stuprör och 

hängrännor ska frysa sönder. När stuprör fryser sönder på hus med branta tak finns det risk för 

fasadskador då hängrännor och stuprör är monterade på husets utsida. En annan fördel med 

låglutande/flacka tak är att det under vintern inte bildas några istappar eller sker några snöras. 

Vintertid utgör dessa tak därför ingen fara för förbipasserande. Vid takarbeten som 

                                                 

 
9
 Björk, Folke. Takguide. Stockholm. 1997. 

Figur 4:5 Taklutningsförhållande 1:16 på lamell- och loftgångshus 
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exempelvis snöskottning minskar även risken för personskador då fallrisken är mycket mindre 

på flacka tak än vad den är på branta tak. Vidare har de flacka taken den stora fördelen att 

teknikutrymmen eller påbyggnader kan placeras på taken.  

 

Nackdelen med flacka tak är att det kan bildas vattenansamlingar om lutningen på taket 

ändrats av olika orsaker och på så sätt förhindrar att vattnet rinner ner till takbrunnarna. 

Vattenansamling kan även uppstå om takbrunnarna fylls igen av exempelvis löv och smuts. 

På grund av detta är det ytterst viktigt att takläggningen på flacka tak utförs på ett noggrant 

och korrekt sätt för att förhindra vattenläckage som kan orsaka fuktskador. För att förebygga 

läckage och andra problem är det därför, speciellt på flacka tak, viktigt med regelbunden 

skötsel och underhåll
10

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
10

 Wallin, Marie. Låglutande tak åter populära – dåligt rykte till trots. 10. Husbyggaren nr 3. 2007. 
http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/2007_3_01.pdf. (Hämtad: 2015-04-08) 
 

 

http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/2007_3_01.pdf
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5 Utveckling av de befintliga taken  

5.1 Utveckling av takutformning 
 

De befintliga takens form på husen som är i fokus för detta projekt kan beskrivas som upp- 

och nedvända valmade tak. Även om den upp- och nedvända valmtaksutformningen uppnår 

sitt syfte, vilket är att leda bort dagvatten till takbrunnarna för vattenavrinning, finns det 

utvecklingsmöjligheter på utformningen. Formen på det uppstolpade taket kan utvecklas 

genom kuvertläggning där takets yta fördelas på lika många takbrunnar som taket har och 

sedan konstruera fyra invändiga vägfall mot varje enskild takbrunn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med kuvertläggning får taket en bättre vattenavrinning och förhindrar vattenansamling på 

ytorna mellan takbrunnarna som i dagsläget kan bildas. Kuvertläggning kan exempelvis 

konstrueras av takstolar i trä eller med ränndalskilar, bestående av stenullsmaterial, direkt på 

takbjälklaget. 

 

Fördelarna med att tillverka kuvertläggning med ränndalskilar/takisoleringsskivor är bland 

annat att de isolerar taket samtidigt som de utgör utformningen för vattenavrinningen till 

skillnad mot trätakstolar som endast utgör utförmingen för vattenavrinning. Vidare blir 

belastningen betydligt tyngre med trätakstolar än med stenullsskivor och ur brandsynpunkt 

har stenull mycket bättre brandegenskaper än trä. 

Figur 5:1 Kuvertläggning av trätakstolar på lamellhus 
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. 

Trots att det finns många fördelar med kuvertläggning med ränndalskilar är 

vattenansamlingsrisken inte helt utesluten då takbrunnarna fortfarande kan täppas igen av 

skräp, löv och dylikt. Vid igensättning av takbrunn med kuvertläggning kommer vatten 

samlas i den volym som kuvertläggningen tillåter innan vattnet breddar ut till intilliggande 

takbrunn. Kuvertläggingen försvårar takbrunnarnas samverkan då en eller flera takbrunnar 

blir igentäppta.
11
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 Foamglas. Takhandboken. 2006. 

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=593&type=42. (hämtad: 2015-04-15)    

Figur 5:2 Inzoomning av kuvertläggning av trätakstolar på lamellhus 

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=593&type=42
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5.2 Ökning av takbrunnar 
 

Att öka antalet takbrunnar längs ränndalen är även en lösning på att förhindra vattenansamling 

mellan takbrunnarna. Ökningen leder till att dagvattnet på taket har fler punkter att rinna av 

till. Rören från de nytillsatta takbrunnar måste då kopplas med de befintliga rören som i sig är 

kopplade till dagvattensystemet. Rörkopplingen är på grund av mellanrummet mellan 

takbjälklaget och det uppstolpade taket möjlig att utföra utan några större hinder. 

 

En nackdel med denna lösning är att fler takbrunnar leder till fler röranslutningar vilket ökar 

risken för läckage om rören blir felkopplade. Rören från de nytillsatta brunnarna dras med 

denna lösning horisontellt och kommer till skillnad från de befintliga rören som är dragna 

vertikalt vara oskyddade av schakt.  

 

5.3 Rännskena  
 

Ett annat alternativ istället för att öka antalet takbrunnar vore att ersätta samtliga takbrunnar 

med en enda rännskena som sträcker sig längs hela takets ränndal. Fördelen med denna 

lösning, till skillnad från lösningen med fler takbrunnar, är att inga rörkopplingar utöver de 

befintliga behöver göras. Dock skulle överlappningsytan mellan skenan och taktäckningen 

vara betydlig större gentemot takbrunnar och taktäckning. Detta leder till att risken för 

läckage vid överlappningen är större hos lösningen med skena än hos lösningen med fler 

takbrunnar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5:3 Rännskena, lösning för bättre vattenavrinning på lamellhus 
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5.4 Analys av takutformning, takbrunnar och avrinningsskena 
 

De förslag på utvecklingsåtgärder som nämns ovan är åtgärder som vi själva tagit fram och 

tror, trots deras nackdelar, kan ge de befintliga taken en bra lösning för att förhindra 

vattenansamling som vidare kan leda till fuktskador. Åtgärderna är ur byggteknisk synpunkt 

genomförbara men skulle innebära en extra kostnad att utföra än att endast lägga om tätskiktet 

på de befintliga uppstolpade taken. Dock är kostnaden relativt liten jämfört med vad en 

fuktskada skulle kosta att reparera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:4 Inzoomning på rännskena, lösning för bättre vattenavrinning på lamellhus   
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6 Solenergi 
 

Solenergi är energi som alstras från solen och som med hjälp av solceller och/eller solfångare 

går att ta till vara på. Solceller genererar elektricitet genom att omvandla solljus till elektricitet 

och solfångare omvandlar solljuset till värme.
12

 Intresset för solcellsenergin har genom åren 

ökat kraftigt i Sverige och antas fortsätta växa. Ett par orsaker till detta är att systemen blivit 

billigare internationellt, vilket lett till att priserna på solcellssystemen sjunkit även i Sverige. 

Det har vidare gjort att konkurrensen ökat i Sverige och pressat ner priserna ytterligare.
13

 Ett 

statligt stöd för installation av solceller som funnits sedan 2009 och som tagits fram av 

energimyndigheten har även bidragit till det ökade intresset. Stödet ges till privatpersoner, 

företag och offentliga organisationer. 

 

6.1 Solcellen 
 

Solcellen fungerar genom att en elektrisk spänning bildas när solljuset träffar solcellen. Detta 

sker tack vare en tunn skiva halvledarmaterial som oftast är kisel. Materialet gör att elektroner 

frigörs och bildar en spänning. Spänningen som bildas mellan solcellens fram- och baksida är 

en lågspänning på cirka fem volt för varje enskild solcell. Eftersom spänningen är låg behöver 

solcellerna seriekopplas för att uppnå en lämplig spänning. Tillsammans bildar de 

seriekopplade solcellerna en modul även kallad panel. Solcellerna skyddas av härdat glas på 

framsidan och av ett metallskikt på baksidan.
14
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Svensksolenergi. Fakta om solenergi. http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi. (hämtad 2015-04-08). 
13

 Walla Tobias, Lindahl Johan, Westberg Ola. Fortsatt starkt intresse för solceller gav solcellseffekt på 43,1 

MW under2013. Energimyndigheten. 2014-03-11. 

https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Fortsatt-starkt-intresse-for-solceller-gav-

solcellseffekt-pa-431-MW-under-2013/. (hämtad 2015-04-08) 
14

 Energimyndigheten. Solceller. 2013-02-05. http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-

energi/Energibarare/Fornybar-energi/Sol/Solceller/. (hämtad 2015-05-18) 

http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi
https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Fortsatt-starkt-intresse-for-solceller-gav-solcellseffekt-pa-431-MW-under-2013/
https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Fortsatt-starkt-intresse-for-solceller-gav-solcellseffekt-pa-431-MW-under-2013/
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Sol/Solceller/
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Sol/Solceller/
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6.2 Växelriktare 
 

Växelriktaren omvandlar likströmmen som solcellerna producerar till växelström som 

används i hushållet/elnätet och ser även till att strömmen får rätt spänning och frekvens. 

Beroende på hur solpanelerna väljs att kopplas till växelriktaren finns det olika typer av 

växelriktare att välja mellan, exempelvis finns centralväxelriktare och strängväxelriktare. 

Väljs det att ha en centralväxelriktare, är alla panelerna/modulerna kopplade till en och 

samma växelriktare. Väljs däremot en strängväxelriktare är varje växelriktare kopplad till 

cirka 10-20 paneler/moduler. Vidare är växelriktaren oavsett system kopplad till el-centralen i 

byggnaden.
15

  

 

6.3 Knubix plattaksystem 
 

Knubix plattaksystem är ett monteringssystem av solpaneler som är speciellt avsedd för platta 

tak. Systemet lämpar sig för tak med plastmembran eller olika pappunderlag, men går även 

bra att montera på gröna tak. Monteringen av systemet sker enkelt på grund av att systemet 

består av aluminium som gör komponenterna lätta i vikt jämfört med om komponenterna 

skulle bestå av stål. Den lätta vikten gör att taket belastas mindre, vilket i sig är en fördel för 

tak som inte är dimensionerade för att klara tunga laster.  

 

En annan fördel med Knubix systemet är att den inte behöver skruvas fast på ytbärlaget och 

därför inte penetrerar tätskiktet. Systemet vilar direkt på ytbärlaget med sin egen tyngd och 

kan tyngas mer, vid stor vindlast, genom montering av ballast på sidorna av systemet.
16

 

                                                 

 
15

 Solar Region Skåne. Hur fungerar ett solsystem. 2015-05-24. http://kfsk.se/solarregionskane/om-

solenergi/solceller/hur-installeras-solceller/. (hämtad 2015-05-18) 
16

 IBC Solar. Reliable flat-roof mounting. 2010-05-20. http://www.ibc-

solar.de/EN/uploads/media/PI_IBC_SOLAR_Knubix_efin.pdf. (hämtad 2015-04-20) 

http://kfsk.se/solarregionskane/om-solenergi/solceller/hur-installeras-solceller/
http://kfsk.se/solarregionskane/om-solenergi/solceller/hur-installeras-solceller/
http://www.ibc-solar.de/EN/uploads/media/PI_IBC_SOLAR_Knubix_efin.pdf
http://www.ibc-solar.de/EN/uploads/media/PI_IBC_SOLAR_Knubix_efin.pdf
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Figur 6:2 Applicering av knubix Solpanelsytem på loftgånghus 
 

Figur 6:1 Knubix solpanelsystem, speciellt avsedd för platta tak 
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6.4 Olika typer av solceller 

De vanligaste typerna av solceller idag är polykristallina, monokristallina och amorfa 

solceller.  

 

6.4.1 Polykristallina solcellar 

Denna typ har en verkningsgrad på 15 % och ett lågt pris jämfört med de andra typerna vilket 

resulterar i att polykristallina solceller är den vanligaste sorten ute i marknaden. 

Uppbyggnaden av solpanelerna består av block med flera kristaller och har en spräcklig blå 

färg.  

 

6.4.2 Monokristallina solceller 

Tillskillnad från polykristallina solceller består denna typ av enkristallsblock. Monokristallina 

solceller har en blandning av blå och svart färg med en verkningsgrad som är lite högre än 

polykristallinas. Denna sort är dyrare än polykristallina paneler i och med att den har en 

tillverkningsprocess som är mer invecklad. Mer energi kan dock fås ut från monokristallina än 

från polykristallina under molniga dagar.  

 

6.4.3 Amorfa solceller 

Denna typ kallas även tunnfilmspanel och är en solcellstyp som är flexibel och har fördelen 

att kunna appliceras på olika ytor. Det negativa med denna typ är att den tappar effekt 

snabbare än andra typer och amorfa solceller har en effektivitet på ca 6 %. 
17

 

 

6.5 För- och nackdelar med solceller 

 

Fördelar med solceller: 

 Elektricitet genereras från solpaneler under soliga och molniga dagar 

 Solceller kräver nästan inget underhåll alls, endast enstaka gånger då löv och smuts 

måste tas bort 
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 Skaffasolcell. Olika typer av solceller. http://skaffasolcell.se/index.php/olika-typer-av-solceller/.(hämtad 2015-

06-01) 

http://skaffasolcell.se/index.php/olika-typer-av-solceller/


20 

 

 Denna energikälla är miljövänlig då den bland annat inte avger utsläpp som kan 

påverka atmosfären 

 Solceller ökar värdet på en fastighet 

Nackdelar med solceller: 

 Det genereras ca sju gånger mer energi under sommaren än under vintern 

 Solceller har en hög engångskostnad 

 Solpaneler är känsliga mot skugga då det inte alstras lika mycket energi
18

 

 

6.6 Analys av solceller på taken  
 

Tillsammans utgör lamell- och loftgångshusen en takyta på cirka 29 948 kvadratmeter vilket 

medför att det finns gott om yta för montering av solceller. Vid montering av solceller är det 

viktigt att placera solcellerna så optimalt som möjligt. Enligt Jon Malmsten, som är konsult på 

Solkompaniet, är den optimala placeringen att montera solcellerna på skuggningsfria ytor mot 

söder och med en lutning på 45 grader. 

 

Ytorna på lamell- och loftgångstaken är i princip skuggningsfria. På loftgångshustaken är det i 

dagsläget stora ventilationsrör som hör till värmetåtervinningen. Ventilationsören är dragna så 

att dess utformning gör det svårt att montera solceller runt den ytan de täcker. På grund av 

detta är det endast fördelaktigt att montera solceller på halva takets yta där ytan är fri från 

ventilationsrör. Lamellhustaken är däremot helt skuggningsfria och har inga ventilationsrör 

monterade. De stora fria takytorna på lamellhusen gör det möjligt för montering av solceller 

utan större hinder. 

 

I dagsläget är det bra att invänta omläggningen av lamell- och loftgångshustaken innan 

solceller appliceras. Taken ska inom några år läggas om och det är därför ogynnsamt att 

montera ett färdigt solcellsystem innan omläggningen skett för att om ett par år behöva 

demontera systemet för takomläggningen. Tyvärr inväntades inte omläggningen av 

loftgångshustaken när värmeåtervinningssystem valdes att monteras på taken. Detta kommer 
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 Greenmatch. 10 för- och nackdelar med solenergi. 2015-08-27. http://www.greenmatch.se/blogg/2014/08/10-

foer-och-nackdelar-med-solenergi. (hämtad 2015-06-01) 

http://www.greenmatch.se/blogg/2014/08/10-foer-och-nackdelar-med-solenergi
http://www.greenmatch.se/blogg/2014/08/10-foer-och-nackdelar-med-solenergi
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att leda till komplikationer vid omläggningen av taken då rören är monterade på taken och kan 

komma att demonteras för omläggningen.  

7 Gröna tak 
 

Gröna tak är ett begrepp som omfattar vegetation på tak. Gröna tak användes för flera tusen år 

sedan, men bestod då bara av jord och växter. Syftet då var att få svalare hem under 

sommaren, isolera under vintern och skydda mot väder.
19

 Det negativa var bland annat att 

taket inte var vattentätt och att djurliv kunde komma in i hemmet. Med tiden utvecklades de 

gröna taken och under 1800-talet började platta tak byggas. Tekniken för de moderna gröna 

taken började i Tyskland under 1960-talet där det utvecklades nya skikt och detta resulterade i 

att det blev billigare och effektivare. Med tiden utvecklades de gröna taken och spreds runt 

om i Europa och Nordamerika.
20

 

 

Dagens moderna gröna tak kan variera mellan allt från tunga intensiva tak, mellantunga semi-

intensiva tak och lätta extensiva tak. 

 

7.1 Extensiva tak 
 

Extensiva tak kan bestå av olika planteringar av bland annat gräs, örtväxter och sedum, där 

sedumtak är den absolut vanligaste och enklaste att anlägga.
21

 Tillskillnad från intensiva tak 

är inte extensiva tak gjorda för att vistas på förutom när de ska underhållas. Extensiva tak har 

även tunnare lager än intensiva tak. Tyngden kan variera mellan 50-70 kg per kvadratmeter 

och tjockleken varierar mellan 2-15 centimeter. Ett exempel på uppbyggnad av extensiva tak 

är ett tätskikt, dränerande lager och vegetation. 
22

 

En av sedumtakens fördelar är
23

: 

 

 Underhållsbehovet och skötselbehovet är avgränsat till cirka 1-2 gånger per år. 

                                                 

 
19

 Green roof technology. History. http://www.greenrooftechnology.com/history-of-green-roofs.  (hämtad 2015-

03-18) 
20

 ITU. history of greenroofs. http://www.ltu.edu/water/greenroofs_history.asp. (hämtad 2015-03-18) 
21

 Byggros. Extensiva och intensiva gröna tak. http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-

tak-planteringar/extensiva-intensiva-grona-tak, (hämtad 2015-03-19) 
22

 Dunnett, N. & Kingsbury, N. Planting Green Roofs and living Walls. 2004, s. 3-4 
23

 Byggros. gröna tak – olika lösningar. http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-tak-

planteringar/grona-tak. (hämtad 2015-03-19) 

http://www.greenrooftechnology.com/history-of-green-roofs
http://www.ltu.edu/water/greenroofs_history.asp
http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-tak-planteringar/extensiva-intensiva-grona-tak
http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-tak-planteringar/extensiva-intensiva-grona-tak
http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-tak-planteringar/grona-tak
http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-tak-planteringar/grona-tak
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 Låg kostnad. 

 Platta tak och lutande tak som har upp till 27 grader lutning kan ha sedumtak. 

 Luftkvaliteten förbättras. 

7.2 Semi-intensiva tak 
 

Semi-intensiva tak, även kallade halvintensiva tak, är tak som är lite enklare varianter än 

intensiva tak. Här planteras basväxter som perenner, ängsmattor och buskar.
24

 Tyngden på 

dessa tak varierar mellan cirka 80-200 kg per kvadratmeter och har en tjocklek som varierar 

mellan 10-20 cm.
25

  

 

Exempel på uppbyggnad av ett semi-intensivt tak är tätskikt, rotskyddslager, dränerande 

lager, filtrerande lager, substrat och vegetation. De semi-intensiva taken ligger mellan 

extensiva och intensiva gällande fördelar och kostnader. Extensiva tak är billigast, sen 

kommer semi-intensiva taken och sist de intensiva taken. 

 

7.3 Intensiva tak 
 

Intensiva tak är tak som har tjockare lager än semi-intensiva och extensiva tak och som kan ha 

betydligt fler växter. Intensiva tak kan innehålla allt från gräsmattor till buskar och träd som 

går att vistas på och som kräver regelbunden skötsel. Tyngden på dessa tak varierar mellan ca 

200-1000 kg per kvadratmeter och tjockleken är på minst 15 cm.
26

 Dessa tak kan endast 

anläggas på horisontella ytor, oftast på innergårdar, platta tak och underjordiska garage. Ett 

exempel på uppbyggnaden av ett intensivt tak är tätskikt, rotskyddslager, dränerande lager, 

filtrerande lager, substrat och vegetation. Några av de intensiva takens fördelar är:
27

 

 

 Det finns stora ändringsmöjligheter gällande utformningen. 

 Kan bibehålla större mängder vatten. 

 Fungerar som en isolering mot kyla och värme. 

 Värmekostnaden minskar till viss del i och med isolering. 
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 Byggros. Extensiva och intensiva gröna tak. (hämtat 2015-03-20) 
25

 Dunnett, N. & Kingsbury, N. Planting Green Roofs and living Walls.2004, s. 4, 58. 
26

 Dunnett, N. & Kingsbury, N. Planting Green Roofs and living Walls.2004, s. 3-4, 58. 
27

 Byggros. gröna tak – olika lösningar. ( hämtad 2015-03-20) 
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7.4 Uppbyggnad 
 

Tak av stål, betong och trä är bland annat de typer av tak som gröna tak kan konstrueras på. 

Dessa tak måste ha en jämn yta och kunna klara av tyngden av gröna tak. Uppbyggnaden är 

lik vanliga tak med flera olika lager med olika funktioner. Dessa lager och material ska vara 

av hög kvalitet och läggas ut på bästa sätt. Ifall detta inte efterföljs leder det till dyra 

reparationer av exempelvis vattenskador som är en av de farligaste skadorna efter ras. 
28

 

 

7.4.1 Konstruktion 
 

Ur konstruktionssynpunkt är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som kan påverka bärigheten 

och orsaka ras. Hänsyn måste tas till materialens och vegetationens vikt när de uppnått sin 

högsta möjliga vattenkapacitet, eftersom det är då de når sin maximala vikt. Snölast och 

specifika punktlaster, till exempel träd eller konstruktioner, är andra faktorer som måste 

beaktas.  

 

7.4.2 Tätskikt 
 

Tätskiktet är en viktig del i uppbyggnaden då det måste vara tätt och fungerande i och med att 

det inte är synligt. Detta leder i sin tur till att det blir svårt att upptäcka skador som till 

exempel läckage, fukt och sprickor.
29

 Dock gäller detta framförallt för de intensiva och semi-

intensiva taken då de har fler lager än de extensiva taken. Sprickor kan förekomma under kyla 

eller värme då taket krymper eller expanderar. På grund av alla lager är det kostsamt att byta 

tätskikt och det är därför optimalt att välja ett tätskikt med hög kvalitet och lång livslängd. 
30

 

 

Vegetationen som ligger över tätskiktet skyddar detta mot solljus och temperaturförändringar. 

Vissa tätskikt har ett inbyggt rotskyddslager.
31

 Tätskiktet brukar bland annat bestå av takpapp 

eller gummidukar. Det positiva med takpapp är att det är billigt och har funnits länge i 

branschen. En av nackdelarna är att det inte är miljövänligt och att livslängden är kortare än 

                                                 

 
28

 Dunnett, N. & Kingsbury, N. Planting Green Roofs and living Walls.2004, s. 64-66 
29

 Dunnett, N. & Kingsbury, N. Planting Green Roofs and living Walls.2004, s. 66-67 
30

 Weiler, S.K. & Scholz-Barth, K. Green Roof Systems – A guide to the Planning, Design, and 

Construction of Landscapes over Structure.2009, s. 134 
31

 Veg Tech. Gröna tak & gårdar. http://np.netpublicator.com/netpublication/n35054716, 2015, s. 16. (hämtad 

2015-03-25)   

http://np.netpublicator.com/netpublication/n35054716
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hos exempelvis EPDM gummidukar.
32

 Fördelar med gummidukar är att de har längre 

livslängd, är mer flexibla och att de inte kräver underhåll efter att de applicerats.
33

  

 

7.4.3 Rotskyddslager 
 

För att skydda tätskiktet från att ta skada från rotogräs och växter finns ett rotskyddslager som 

ligger mellan tätskikt och dräneringssystem. Detta lager läggs på ifall inte tätskiktet skulle ha 

ett inbyggt rotskyddslager.
34

 Rotskyddslagret består av hårt plastmaterial och används främst 

för semi-intensiva och intensiva tak på grund av att det planteras större växter med mer rötter 

på dessa tak, men det kan även användas på extensiva tak för säkerhets skull.
35

 

 

7.4.4 Dränering 
 

Dräneringens uppgift är att förhindra överflödigt vatten på taket. Ifall dräneringslagret inte 

skulle appliceras skulle det kunna resultera i vattenskador och döda växter.  Det överflödiga 

vattnet rinner igenom vegetationen och materialen ner till dräneringen, där det med hjälp av 

takets lutning rinner ut till närmaste utlopp. Exempel på dräneringsmaterial kan bland annat 

vara grus, krossat tegel eller lecakulor.
36

   

 

7.4.5 Filtrerande lager 
 

Det filtrerande lagrets uppgift är att stoppa jorden från att nå dräneringen och täppa till 

porerna. Detta lager brukar oftast bestå av fiberduk eller geotextil. Det är viktigt att lägga på 

lagret rätt för att undvika jord som hamnar mellan dränering och filter. 
37

 

 

 

 

 

                                                 

 
32

 Tätskiktsakademin. Bitumenbaserade tätskikt. 

http://www.tätskiktsakademin.se/materialkunskap/bitumenbaserade-tatskikt/, (hämtad 2015-04-22)     
33

 EPDMTAK. Fördelar. http://www.epdmtak.se/allt-om-epdm/fordelar/.(hämtad 2015-04-22)   
34

 Veg Tech. Gröna tak & gårdar.  2015, S. 48. (hämtad 2015-03-27) 
35

 Veg Tech Gröna tak & gårdar. 2015, s. 58-59. (hämtad 2015-03-27) 
36

 Dunnett, N. & Kingsbury, N. Planting Green Roofs and living Walls.2004, s 69-72 
37

 Osmundson, T, Roof Gardens: history, design and construction. 1999, S. 169 

http://www.tätskiktsakademin.se/materialkunskap/bitumenbaserade-tatskikt/
http://www.epdmtak.se/allt-om-epdm/fordelar/
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7.4.6 Växtjord 
 

Efter det filtrerande lagret kommer jorden. Jordens uppgift är att främja rotbildning för att 

skapa en bra tillväxt. Den ska även kunna behålla en del vatten för växternas skull men även 

kunna låta överflödigt vatten rinna ner till dräneringen. 

 

7.4.7 Växter 
 

Slutligen planteras växterna. Växterna på de gröna taken har inte samma förutsättningar som 

växter vid en normal plantering har på grund av att det finns mindre vatten och näring uppe på 

taken. Antalet växter som kan planteras beror på hur djup växtbädden är.   

 

7.5 Fördelar och nackdelar med gröna tak 
 

Fördelar: 

 Isolerar mot värme och kyla 

 Dämpar buller inom- och utomhus. 

 Ökar värdet på fastigheten  

 70 % av nederbörden under ett år tas upp av gröna tak 

 Ohälsosamma partiklar minskar i luften
38

 

 Minskar dagvattenavrinning
39

 

 Den biologiska mångfalden ökar.
40

  

 Skyddar från UV-strålning och ökar därmed livslängden på materialen.
41

 

 

Nackdelar: 

 Kostsamt 

 Kräver mer skötsel och underhåll 

 Begränsat urval av växter. 

 Förstärkning av tak kan behövas
42

 

                                                 

 
38

 Byggros. Fördelar och nackdelar med gröna tak. http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-

grona-tak-planteringar/fordelar-nackdelar-grona-tak. ( hämtad 2015-04-02) 
39

 Vegtech. Gröna tak & gårdar. 2015, s. 7. (hämtad 2015-04-03) 
40

 Vegtech. Gröna tak & gårdar.  2015, s. 13. (hämtad 2015-04-06) 
41

 Vegtech. Gröna tak & gårdar.  2015, s. 16. (hämtad 2015-04-06) 
42

 Byggros. Fördelar och nackdelar med gröna tak.( hämtad 2015-04-08) 

http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-tak-planteringar/fordelar-nackdelar-grona-tak
http://www.byggros.com/sv/kunskapsbank/information-grona-tak-planteringar/fordelar-nackdelar-grona-tak
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 Svårt att upptäcka skador 

 

 

Figur 7:1 Gestaltningsexempel på takterrass på lamellhus 

7.6 Analys av gröna tak 

 

Gröna tak går att applicera på båda hustyperna. Dock måste taken förstärkas vid intensiva tak 

på grund av deras tyngd och uppbyggnad. För extensiva tak krävs ingen förstärkning eftersom 

de har mycket lägre vikt. 

 

Innan gröna tak kan appliceras måste en takbesiktning utföras på respektive hus för att 

undersöka takens skick. Taken undersöks för bland annat skador på tätskiktet samt för fukt- 

och mögelskador på det uppstolpade taket. Om taken är i bra skick, kan gröna tak appliceras 
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direkt på de befintliga papptaken. Är taken i sämre skick, måste de läggas om med nytt 

tätskikt.  

 

Taken på Byälvsvägen kommer att läggas om inom loppet av fem år. Det är därför 

fördelaktigare och lönsammare att inte utföra byggtekniska ändringar innan omläggning 

gjorts. På detta vis försäkras taken ifrån befintliga dolda skador. Missade eller oreparerade 

skador kan leda till att nylagda gröna tak måste tas bort och att taket måste läggas om på nytt. 

 

I brist på takkonstruktionsritningar har beräkningar inte kunnat utföras vilket resulterade i att 

vi konsulterade med Johan Hall som är verksam inom bygg och teknik – tak/smide på 

Stockholmshem och Sven-Henrik Vidhall som är konstruktionslärare på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Vid båda mötena drogs slutsatsen att taken borde klara av tyngden av ett 

sedumtak men att förstärkning behövs för intensiva tak på grund av deras tyngd. 

 

Om ett extensivt taksystem väljs att appliceras direkt på det befintliga taket, måste systemet 

vara avsett för rätt taklutning. Både lamell- och loftgångshusen har en taklutning på fyra 

grader och måste därför ha ett system som är kompatibelt med dess lutning. 

 

Ett passande system för båda hustyperna är XMS 0-4 från Veg Tech. Systemet har en 

bygghöjd på 55 mm och en vattenmättad vikt på cirka 50 kg per kvadratmeter. Uppbyggnaden 

består av ett tätskikt av papp, dräneringslager och prefabricerade sedummattor.  

 

 

Om ett intensivt taksystem väljs att appliceras har lutningen på taken ingen betydelse eftersom 

förstärkning av taken är ett krav och lutning kan bestämmas efter taksystem. Ett intensivt tak 

består av perenner och buskar och har vanligtvis en bygghöjd på cirka 360 mm och en 

vattenmättad vikt på cirka 420 kg per kvadratmeter. Uppbyggnaden består av tätskikt, 

dräneringslager, vattenhållande skikt och jord där växter och mindre träd planteras. 
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8 Förstärkning av tak 
 

För att påbyggnad ska vara möjligt på lamell- och loftgångshusen krävs en förstärkning av 

taken för att klara av belastningen. Eftersom båda hustyperna har en så kallad 

”bokhyllestomme” kan den byggtekniska lösningen på förstärkningen användas på båda 

hustyperna. 

  

Förstärkningslösningen har tagits fram med hjälp av konstruktionsläraren Sven-Henrik 

Vidhall på Kungliga Tekniska Högskolan, Campus Haninge. I brist på konstruktionsritningar 

har det inte varit möjligt att utföra lastuträkningar på husen. Istället har kvalificerade 

antaganden om konstruktionen gjorts. Antaganden har gjorts av Sven-Henrik Vidhall som har 

flerårig erfarenhet inom konstruktion. 

 

Förstärkningen kan ske genom att applicera exempelvis HEA-balkar på takbjälklaget över de 

tvärgående bärande väggarna. På dessa balkar appliceras ytterligare HEA-balkar som är 

längsgående. Detta skapar ett mellanrum mellan takbjälklaget och de längsgående balkarna, 

vars syfte i första hand är att skapa ett mellanrum för att eventuell nedböjning ska vara möjlig 

av de längsgående balkarna. Utan mellanrummet finns det risk för att nedböjning sker på 

takbjälklaget och skadar det. Mellanrummet skapar även plats för isolering. På de 

längsgående balkarna kan slutligen ett bjälklag monteras. Detta ska vara grunden för 

påbyggnaden.   

 

Den byggtekniska lösningen på förstärkningen kan genomföras utan att hyresgästerna i den 

översta våningen behöver flytta ut, eftersom lösningen tillåter att det befintliga takbjälklaget 

behålls på husen.  
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Figur 8:1 Takförstärkning med tvär- och längsgående HEA-balkar 

Figur 8:2 Inzoomning på förstärkning med tvär- och längsgående HEA-balkar 
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9 Påbyggnad 
 

9.1 Bakgrund 
 

Antalet invånare ökar i Sveriges städer och tätorter medan byggnadsmarknaden inte lyckas nå 

upp till efterfrågan. Stockholm är en av de städer som drabbas mest av detta i och med att det 

inte finns tillräckligt mycket mark att bygga på. Detta resulterar i att nya idéer och lösningar 

måste tas fram för att det skall kunna byggas fler bostäder, bland annat för att förtäta 

storstäderna.  

 

Påbyggnad är en lösning som innebär att en befintlig byggnad utvecklas genom att nya 

bostäder byggs på taket.  

 

Det finns ett antal aspekter som måste tas hänsyn till vid påbyggnad. Bland annat är dessa de 

tekniska förutsättningarna, hur stomsystemet är uppbyggt samt att förstärkning av taket med 

all sannolikhet måste ske. Ekonomin är en viktig aspekt eftersom en påbyggnad kostar mycket 

pengar. Hissinstallation, håltagningar och förstärkning av tak är bland de dyrare utförandena. 

Området där byggnaden befinner sig måste tas hänsyn till eftersom att det ska gynna de 

boende runt omkring och att påbyggnaden inte ska göra en stor påverkan på det estetiska och 

kulturhistoriska. De inneboendes hälsa och säkerhet måste beaktas eftersom att buller och 

luftföroreningar är vanligt under en process som denna.  

 

9.2 Varför ska man förtäta? 
 

Det är brist på byggbar mark, speciellt i hjärtat av storstäderna. De centrala delarna av dessa 

storstäder är mycket eftertraktade för bland annat bostads- och kontorssyften. Eftersom dessa 

delar är eftertraktade på marknaden kan efterfrågan mötas genom förtätning. Förtätningen 

kommer innebära att funktionalismens stadsplanering, där arbetsplatser och bostäder 

separeras, bryts.
43
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Idag resulterar den funktionalistiska stadsplaneringen i att de delar av en stad som innehåller 

mest arbetsplatser blir livlösa under kvällar och helger. Fram till år 2030 har Stockholm stad 

som mål att uppnå en stad som är levande dygnet runt.
44

  

 

9.3 Fördelar och nackdelar med påbyggnad 
 

 

Fördelar 

 Genom att förtäta vertikalt uppnås samlokalisering av olika verksamheter som till 

exempel bostäder och kontor. 

 Påbyggnad av en blandning av arbetslokaler och bostäder leder till stadsdelar som 

lever dygnet runt. 

 Ökning av butiker, restauranger, skolor och så vidare sker i samband med att 

exploateringstalet ökar.
45 

 Grönområden bevaras genom att mer markyta inte utnyttjas. 

Nackdelar 

 Hänsyn bör tas till befintliga byggnaders kulturhistoriska värde och karaktär.
46 

 Byggnadernas höjd ökar, vilket leder till att byggnader bredvid blir mer skuggade. 

 Påbyggnad brukar oftast påverka de inneboende med allt ifrån buller till att de måste 

lämna fastigheten under tiden byggnationen pågår.  

 

 

 

 

                                                 

 
44

 Stadsledningskontoret, Ett Stockholm i världsklass.2007, s. 4 
45

 Andersson, L, Förtäta – på höjden! 2004, s. 11. 
46

 Carlegren, R, Byggnation på befintliga huskroppar.1992, s. 81. 
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9.4 Påbyggnad på lamellhus 
 

Som tidigare nämnt är det fullt möjligt att utföra en påbyggnad på lamell- och loftgångshuset. 

Dock kräver lamellhusen mer ingrepp på stommen i form av förstärkning och håltagning. 

Detta eftersom lamellhusen inte har en separat huskropp med hiss och trappa som 

loftgångshusen har. Därför anser vi att en påbyggnad lämpar sig bättre på lamellhusen då de 

har färre våningar och saknar hissar. Vidare har loftgånghusen ett värmeåtervinningssystem 

på taken som installerades för några år sedan, vilket var en annan anledning till att vi valde att 

ta fram en lösning för påbyggnad på lamellhusen. 

 

9.5 Krav vid tillbyggnad/påbyggnad 

 

Vid ändring av byggnad ska byggnaden uppfylla ett flertal krav oavsett om ändringen är 

bygglovspliktig eller inte. Påbyggnad räknas som tillbyggnad och enligt plan- och bygglagen 

(PBL) definieras tillbyggnad som en ändring och har därför samma regler och krav som gäller 

vid ändring av byggnader.
47

 Kraven som ställs för påbyggnad är samma som vid 

nybyggnation. Detta medför att vid påbyggnad på ett lamellhus krävs installation av hiss samt 

trappor till påbyggnaden i samtliga entréer i byggnaden. 

 

9.6 Tillgänglighet 
 

Utifrån ritningarna av ett av lamellhusen är det möjligt att installera hiss i byggnaden och att 

behålla lämplig planlösning för de lägenheter som påverkas. En alternativ lösning är att 

uppföra en tillbyggnad med hiss intill varje entré. Lösningen skulle dock göra anspråk på 

lägenheterna eftersom en gång mellan trappa och hiss måste finnas. Lösningen gör också 

anspråk på ett till två förråd på källarplan. 

 

Båda lösningarna är ur byggnadsteknisk synpunkt fullt möjliga att utföra och kräver båda 

håltagning av väggar och bjälklag. Lösningen med hiss i befintlig byggnad är att föredra då 

den inte kräver att ny mark tas i anspråk i form av en tillbyggnad. En tillbyggnad skulle även 

                                                 

 
47

 Boverket. Tillbyggnad. 2015-01-29. http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/krav-pa-
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skymma solljus och minska utsikten för lägenheterna. Därför kommer endast den första 

lösningens byggtekniska aspekt att redovisas. 

 

Montering av ny trappa från våning två till påbyggnaden bör inte vara problematiskt då inga 

installationer eller rördragningar hindrar håltagning på takbjälklaget.   

 

9.7 Byggteknisk lösning för hiss och trappa  
 

Håltagning av väggar och bjälklag tillhörande sovrum på två intilliggande lägenheter krävs på 

alla våningsplan för hisschaktet. Detta leder till att ett sovrum i varje entré och våningsplan 

minskar med hisschaktets area, exempelvis 1300x2100 mm. På källarplanen påverkas ett till 

två förråd av hisschaktet vid varje entré.  

 

Vid håltagning av bjälklag och väggar måste förstärkning göras. Förstärkning kan utföras med 

hjälp av pelare och L-balkar alternativt I-balkar. L-balkarna fästs på pelare under bjälklaget 

där håltagning skett samt mot de bärande väggarna.  
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Figur 9:1 Hisschaktskonstruktion med 
L-balkar  

Figur 9:2 inzoomning av 
Hisschaktskonstruktion med L-balkar 
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                   Figur 9:3 Planritning på lamellhus 
 

 

Figur 9:4 Markering av hisschakt på sovrum 
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9.8 Stomval 
 

När de byggtekniska aspekterna har lösts angående hissinstallationen och trappan som skall 

fortsätta upp till taket samt förstärkningen av taket har gjorts, är det dags att planera vad som 

ska byggas på taket. Vi har tagit fram två olika idéer där ena idén är ett par radhus på taket 

och den andra idén är att ha en till två våningar av nya lägenheter. Radhusen ska vi ha belägna 

så centralt som möjligt vilket är positivt med tanke på hur jämnt spridd lasten kommer att 

vara. En till två våningar av lägenheter ska byggas till. Stomvalet är en viktig del i denna 

process då en lättare stomme än den befintliga är önskvärt. Vi har två materialförslag, 

trästomme och stålstomme. 

 

9.8.1 Trästomme 
 

De två vanligaste stomsystemen som används är lättbyggnadsteknik (regelstomme) och 

massivträteknik.
48

 Till skillnad från massivträ är lättbyggnadstekniken smidigare vad gäller att 

samordna all installation eftersom element kan platsgjutas.
49

 Nackdelen är att arbetarna 

befinner sig på plats under en längre tid och utför allt arbete på arbetsplatsen vilket leder till 

att de boende störs under en längre period till skillnad från ett prefabricerat system.  

 

Massivträteknik är raka motsatsen eftersom att arbetarna inte arbetar lika mycket på 

arbetsplatsen just på grund av att det är ett prefabricerat system, men nackdelen är att 

möjligheten att planera all samordning av installationen på plats inte finns.
50

  

Lättbyggnadstekniken har insatsvaror som består av sammansatta I-balkar, limträ, fackverk 

och så vidare eller bjälkar och reglar av massivt virke. Massivträskiva är en skiva som är 

uppbyggd av flera trästycken som limmas ihop till ett lager. Stomsystemet är i stort sätt 

konstruerat av väggar och bjälklag som kopplas till varandra och består av massivträskivor. 
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hämtad 2015-05-06) 
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 Träguiden. Lättbygg - platsbygg/öppna element. 2014-09-16. http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-

trabygge/byggsystem/lattbyggnadsteknik/lattbygg-platsbyggoppna-element/, (hämtad 2015-05-06) 
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Massivträ är ett bra val gällande påbyggnader bland annat för att det kan ha längre 

spännvidder till skillnad från bjälklag som är uppbyggt av träreglar.
51

  

 

9.8.2 Brandskydd för trästomme 
 

Det finns en skillnad på väggar i småhus och i flerbostadshus eftersom att brand- och 

ljudkraven blir högre vid ett högre antal våningar. Vertikallasterna blir även större med 

horisontellt tryck på grund av vinden.  Detta löser man genom att bland annat applicera mer 

skivmaterial. 

 

Lättbyggnadstekniken har brandkravet för 2-4 våningars flerbostadshus REI 60, EI 60 för 

avskiljande väggar och för 5-8 våningars flerbostadshus är brandkraven REI 90 och EI90 för 

avskiljande väggar. Det måste appliceras mer än en gipsskiva på väggen som skydd vare sig 

om det är 2-4 våningar eller 5-8 våningar, dock gäller det inte ytterväggar EI60. Det som sker 

är att till exempel en gipsskiva som är brandstabil eller en skiva av trä appliceras. En sådan 

träskiva kan exempelvis vara av plywood, som på samma gång ökar skjuvhållfastheten. När 

det gäller bjälklaget är kravet REI60 på hus som är mellan 2-8 våningar. För att detta ska vara 

möjligt ska stenullisolering appliceras i utrymmet mellan bjälkarna i kombination med dubbla 

gipsskivor på undertaket. 
52

  Massivträsystemet har en gipsskiva på utsidan av de bärande 

väggarna REI 60 och REI90 och det är normalt att ha en brandgipsskiva för REI 90. EI60 och 

EI90 avskiljande väggar har 70 mm respektive 110 mm massivträskiva. En fördel med 

massivträsystem är att stor skjuvkraftskapacitet fås på grund av flera skikt av massivträskivor 

som väggelement, vilket leder till att det inte krävs lika tunga konstruktioner mot 

horisontalkrafter som det gör för lättbyggnadsteknik.
53
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9.8.3 Ljudisolering för trästomme 
 

Det behövs oftast dubbla skivlager för att få lagom bra ljudisolering på både ytterväggar och 

lägenhetsskiljande väggar när det kommer till lättbyggnadsteknik. Träbjälklag har bra värden 

gällande luftljudsisolering och här är det stegljudsisoleringen som förblir dimensionerande. 

För att få en bra stegljudsisolering måste undertaket avskiljas från regeluppbyggnaden så 

långt det går och konstruktionen måste vara lagom styv. Ett exempel på separering är att 

montera ett inhängt tak på bjälkarna.
54

  

 

När det gäller massivträtekniken har man mineralullsisolering på utsidan av ytterväggar där 

det vanligtvis appliceras isoleringen mellan träreglar. Lägenhetsskiljande väggar har 

vanligtvis dubbla konstruktioner med mineralullsisolering och luftspalt bland två 

massivträskivor. Bjälklag som är lägenhetsskiljande genomförs med massivträskiva som 

appliceras på översidan i kombination med fläns och liv som kan bestå av limträ. För att få till 

bra isolering behövs montering av ett fjädrande inhängt undertak eller ett golv som skall vara 

flytande över massivträplattan. 
55

 

 

9.8.4 Stålstomme  
 

Stål används som stommaterial för både småhus och flerfamiljehus. Stålreglar i tunnplåt i 

kombination med olika skivmaterial är en lättbyggnadsteknik som är ett av de vanligaste 

byggsystemen. Denna lättbyggnad är ett prefabricerat system som funkar utmärkt för småhus 

och påbyggnader.  Byggelement prefabriceras som till exempel väggar och bjälklag som 

sedan transporteras till bygganläggningen. Det är även möjligt att bygga klara 

lägenhetsvolymer med stål i lättbyggnad vilket är passande för påbyggnad.  

 

Skelettstomme är en annan typ av stomme som är vanlig och som består av kraftigt stål med 

lättare bjälklag och väggar. Detta används för att bygga till exempel ett högre flerbostadshus 

med fler än tre våningar.
56

 En fördel med lättbyggnadssystemet är att det har en låg vikt, hög 

prefabriceringsgrad och simpelt montage. Fördelen att ha plåtreglar i yttervägg till skillnad 
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från träreglar är att det är lägre sannolikhet att få köldbryggor. Nackdelen är att stål är sämre 

ur brandsynpunkt jämfört med trä. 
57

 

 

9.8.5 Ljudisolering för stålstomme 
 

Uppbyggnaden av en innervägg varierar om den är bärande eller inte samtidigt som den kan 

vara rumsskiljande eller lägenhetsskiljande. De lägenhetsskiljande väggarna har ett högre 

ljudisoleringskrav än de rumsskiljande väggarna vilket resulterar i olika uppbyggnader på 

dessa väggar. Uppbyggnaden av dessa väggar består av tunnplåtsreglar och gipsskivor som 

beklädnad. Det förekommer även mineralullsisolering i badrums-, sovrums- och 

lägenhetsskiljande väggar. Dessa väggar byggs oftast på plats och materialen levereras till 

platsen. Ljudläckage kan stoppas på väggar genom att ha lister av gummi på innerväggsreglar. 

Konstruktionen för ett bjälklag med bra ljudisolering består av två delar där den ena delen, 

som är golvet, är infäst i de bärande delarna, medan den andra delen, som består av 

undertaket, är infäst i ovanpåliggande elementen. Detta är ett bättre alternativ som ger bättre 

resultat än att de bärande delarna isolerar golvet. 
58

 

 

9.8.6 Brandskydd för stålstomme 
 

Stål är ett material som har en hög värmeledningsförmåga, vilket leder till sämre hållfasthet.  

Ifall stål kombineras med andra material kan dessa material fungera som brandskydd och 

skydda stålet som till exempel att ha stålpelare i ytterväggar eller stålprofiler i bjälklag. 

Det varierar även här som med trä att uppbyggnaden av olika element beror på 

brandsskyddsklassen.
59

 Det finns flera olika brandskyddsisoleringar som skyddar ståldelarna 

mot en direkt brandpåverkan. En av de billigare valmöjligheterna är stenull och alternativet 

som är lite dyrare är brandskyddsfärg.
 60

 Beklädnadsskivor av olika material är även ett bra 
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brandskydd. Skivor som består av plywood eller limträ brukar användas som skydd mot brand 

för skruvar och spikar.
61

 

 

 

       Figur 9:5 Gestaltningsexempel av påbyggnad på lamellhus  

 

 

 

       Figur 9:6 Gestaltningsexempel av påbyggnad på lamellhus 
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9.9 Analys av påbyggnad 
 

Påbyggnad är en åtgärd som kräver lång projekteringstid och är väldigt kostsam. En 

påbyggnad är ur byggtekniskt perspektiv möjlig att utföra men kräver dock att taken och 

stommarna förstärks.  

 

Vid påbyggnad måste tillgängligheten beaktas och följa Boverkets byggregler. I och med att 

antalet våningar ökar på fastigheten måste hiss installeras. En lösning på detta är att bygga 

hisschaktet intill varje entré. Lösningen kräver anspråk på ett sovrum per våning och ett till 

två förråd på källarplanen.  

 

I samband med att antalet invånare ökar i Stockholm och att byggbar mark minskar, anser vi 

att marknadspriset kommer att öka i området och leda till att åtgärder som denna blir 

lönsamma med tiden. Blir efterfrågan för påbyggnad stor, kommer kostnaderna för 

exempelvis förstärkning och hiss övervägas av de nya hyrorna från de tillkomna lägenheterna.  
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10 Slutsats  
 

Eftersom takomläggning kommer att ske inom några år är utvecklingsåtgärderna som inte 

kräver förstärkning av tak och stomme troligast att genomföra då de inte kräver en allt för 

lång projekteringstid, vilket de större åtgärderna behöver. Detta utesluter dock inte att de 

större utvecklingsåtgärderna som kräver förstärkning som exempelvis takterrass och 

påbyggnad genomförs längre fram i framtiden. 

 

I samband med takomläggningen rekommenderas en bättre takutformning än de befintliga 

uppstolpade taket för att få en bättre avrinning till takbrunnarna. Även om taken på husen för 

närvarande inte har haft några större problem eller skador har det konstaterats att det sker 

vattenansamling mellan brunnarna som kan leda till framtida problem i form av fuktskador. 

 

Förslagen på takutformning som tagits fram i detta examensarbete är goda exempel för att 

lösa problemet med vattenansamling mellan takbrunnarna men de är inte heller helt 

underhållsfria. Förslagen har en bättre vattenavrinning men behöver troligtvis samma 

kontinuerliga underhåll som det i dagsläget behövs för att förhindra igensättning av 

takbrunnar. 

 

Lösningen med rännskena istället för takbrunnar är en utvecklingsåtgärd som står bättre emot 

vattenansamling än takbrunnarna då den har betydligt större yta för vattenavrinning och är 

inte lika känslig för igensättning som takbrunnarna. Skenan har dock större risk för 

vattenläckage än takbrunnarna på grund av större överlappningsyta. 

 

Utvecklingsåtgärder som exempelvis solceller och gröna tak (extensiva) är mest fördelaktiga 

att applicera efter takomläggning eftersom taket får då ett nytt och intakt tätskikt med en 

livslängd på cirka 30 år. Detta medför att installation av solceller eller gröna tak inte behöver 

demonteras innan tätskiktets hela livslängd löpt ut. Med eftertanke borde detta ha gjorts i och 

med värmeåtervinningssystemet som monterades för två sedan på loftgångshusen. 

Värmeåtervinningssystemet måste i dagsläget demonteras vid kommande takomläggning 

vilket kommer försvåra takomläggningen praktiskt, tidsmässigt och ekonomiskt. 
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Vidare kan lämpligheten hos appliceringen av gröna tak i området ifrågasättas med tanke på 

dess geografiska läge. Detta eftersom husen ligger nära Nackareservatet där stora 

grönområden finns tillgängliga. Dessutom kan Stockholm i jämförelse med andra större städer 

i världen anses ha tillgång till fler grönområden överhuvudtaget vilket gör att en applicering 

av gröna tak på de befintliga husen inte blir ekonomiskt hållbar. Att applicera gröna tak är en 

åtgärd som medför högre kostnader samt kräver mer underhåll än papptaken, som är den 

lösning som finns på taken i nuläget. Det skulle alltså kunna anses att gröna tak, trots att de ur 

en miljö- och trivselaspekt kan ses som positiva, inte är en så positiv lösning i slutändan. 

Detta eftersom hyresgästerna skulle få ökade hyror av något som de antagligen inte skulle 

utnyttja tillräckligt mycket för att hyresökningen skulle vara ekonomiskt försvarbar.  

 

De större utvecklingsåtgärderna som kräver förstärkning och en ökad tillgänglighet är som 

tidigare nämnt inte troliga att genomföra under de närmaste åren då sådana åtgärder kräver 

lång projekteringstid och att efterfrågan inte är tillräckligt stor för att täcka kostnaderna för 

åtgärderna. Vi tror dock att efterfrågan på lägenheter i Bagarmossen kommer att öka i 

samband med att Stockholms närförorter med tiden bli mer och mer attraktiva och 

eftertraktade. Detta kommer i sin tur att leda till att åtgärder som påbyggnad kommer bli allt 

mer vanliga. 

 

Vid påbyggnad krävs en ökad tillgänglighet vilket medför att husen som påbyggnaden görs på 

blir mer handikapps- och familjevänliga i form av exempelvis hiss. Husen ökar dessutom i 

värde när påbyggnad genomförs och hissen bidrar till en ökad tillgänglighet. Den lösning vi 

har diskuterat gällande installation av hiss kan dock problematiseras då den bland annat 

kommer att påverka lägenheterna i fastigheterna genom att hisschakten kommer att ta delar av 

lägenheternas sovrum i anspråk. Detta är något som inte är önskvärt för varken de boende 

eller fastighetsägaren då boytan minskar i de befintliga lägenheterna vilket i sin tur leder till 

att det inte går att ta ut lika mycket hyra för lägenheterna. Den optimala lösningen skulle 

istället vara att uppföra en tillbyggnad vid sidan av husen där hiss och trappa endast är 

tillgänglig för påbyggnaden eftersom denna lösning inte kräver anspråk på de befintliga 

lägenheterna. Anledningen till att denna lösning inte valdes att undersökas närmare var på 

grund av oklarheter från Boverket och Stadbyggnadskontoret i fråga om hiss kan göras 

tillgänglig endast för påbyggnad och inte för den befintliga byggnaden. Därför kom vi 

överens med vår handledare Magnus Helgesson att undersöka den byggtekniska lösningen 

som kräver anspråk på sovrummen. 
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Vid större åtgärder där ställningar krävs passar det även att göra ytterligare renoveringar som 

exempelvis fasad- och fönsterrenoveringar som gör husen mer estetiskt tilltalande och som på 

så sätt ökar värdet på husen. Vid fasadrenovering tilläggsisoleras klimatskalet för att sänka 

byggnadernas totala energibehov 
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11 Rekommendationer 
 

De rekommendationer vi föreslår till Stockholmshem att vidta i dagsläget är de åtgärder som 

inte kräver förstärkning av tak och stomme eftersom dessa är mindre troliga inför kommande 

takomläggning som kommer att utföras inom ett par år. Därför är de åtgärder som inte kräver 

förstärkning mer lämpliga att projektera och genomföra. 

 

Utveckling av takutformning är en åtgärd som vi anser bör beaktas och utföras inför 

kommande takomläggning på båda hustyperna. Detta är en utvecklingsåtgärd som kan minska 

de vanliga problemen med platta tak som exempelvis vattenansamlingar. Förvisso blir det en 

extra kostnad att riva och byta ut det uppstolpade taket mot ett nytt, än om man endast skulle 

lägga om tätskiktet på det befintliga uppstolpade taket. Ur ett ekonomiskt perspektiv har 

denna åtgärd en låg kostnad jämfört med vad det kan komma att kosta ifall en fuktskada 

skulle uppstå. 

 

Att montera solpaneler är något vi också anser bör undersökas närmare då stora och 

skuggningsfria takytor finns tillgängliga. Även om införskaffandet av solceller har en hög 

engångskostnad och en lång återbetalningstid är det viktigt att främja miljövänlig energi och 

sträva efter bättre miljö. Solpaneler är en åtgärd som går hand i hand med Stockholmshems 

mål om att sänka energiförbrukningen.    

 

Vidare efterforskningar angående påbyggnad anser vi också bör göras då detta inom en snar 

framtid kan komma att bli verklighet eftersom antalet invånare ökar i Stockholm och 

närförorterna blir mer och mer eftertraktade.   
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