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Sammanfattning 
I detta examensarbete har ett gestaltningsförslag kring en miljonprogramsfastighet i 

Sollentuna producerats. Utgångspunkterna var att höja standarden för de boende, minska 

energibehovet samt göra volymstudier för att studera förtätningsmöjligheterna på området. 

Syftet med arbetet var att förbättra ett miljonprogramsområde.  

Målet med förtätningen var att inte bygga bort gårdarna som fanns mellan fastigheterna 

samt göra dessa mer tillgängliga. 

Gestaltningsförslaget innehöll planer om att upprätta en glasfasad med balkonger runt den 

södra fasaden, på alla sex hus utplacerade på kvarteret släggan. Detta hade inneburit en ny 

klimatzon kring dessa fasader och energiförbrukningen hade minskat. För att motverka det 

minskade ljusinsläppet de nya balkongerna hade inneburit, planerades ett antal reflektorer. 

Många av utfackningsväggarna, fönsterna samt dörrarna byttes ut, vilket gjorde huset mer 

energieffektivt. Vissa fönsterpartier förstorades f 

ör att skapa ljusare lägenheter och de befintliga entrédörrarna byttes ut. Fasadmaterialet på 

utfackningsväggarna byttes ut mot ett tegel med en modern tegelsättning, vilket gav nytt liv 

till fasaderna. 

Kring varje gestaltningsförslag uppfördes konstruktionsdetaljer. Glasfasaden var konstruerad 

av en stålram och utfackningsväggarna av träreglar. 

Balkongerna anpassades efter dagens byggnormer med gällande tillgänglighetskrav och en 

hiss planerades i det befintliga cykelförrådet för att möta dessa krav ytterligare. Ramper 

planerades utanför varje entré. 

En kostnadskalkyl upprättades för att få en fingervisning om vad kostnaden hade blivit med 

det nya förslaget. 

Program som användes var: 

• Sketchup där illustrationerna framställdes.  

• Revit för att skapa tekniska snitt, planer, fasader, sektioner.  

• Isover Energy 3 för att utföra energiberäkningar. 

• Relux där ljusstudier producerades. 
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Abstract 
In this thesis, a design proposal about a miljonprogrammet-estate called Släggan in 

Sollentuna has been made. The goals with the design proposal was to raise the standard of 

living, reduce the energy demand and to make a volume study to decide the densification 

opportunities in the area. Miljonprogrammet is criticized and in great need of renovation, 

which was the reason the work was focused around that kind of property. 

The goal with the densification was not to destroy the yard that exists today between the 

properties, but instead try to make them more accessible. 

In the design proposal we decided to set up a glass facade around the southern facade with 

balconies inside. This led to a new climate zone surrounding these facades, which meant 

that the energy consumption would be reduced. The new balconies resulted in a reduction of 

light. To compensate the lack of sunlight we used reflectors.  

All the windows and doors were changed in order to make the houses more energy efficient. 

Some windows were enlarged to create brighter apartments. Some of the walls where 

replaced. The new walls had brick as its facade material. The brick was designed in a 

"playful" way. 

Drawings were created to every design proposal. The glass facade is supported by a steel 

frame and the new walls are made of wood. 

The balconies are adapted to the accessibility requirements and an elevator was planned in 

the existing bicycle storage room to make the property more accessible. Ramps were 

planned outside each entrance. 

A cost estimation was made to get an indication of what the cost would become with the new 

proposal. 

The programs that where used was: 

• Sketchup, where we also produced the final renderings of the houses.  

• Revit to create technical sections, plans, facades, sections.  

• Isover Energy 3 to make energy calculations  

• Relux to create light studies. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts på Kungliga Tekniska Högskolan, Campus Haninge under 

vårterminen 2016. Arbetet gjordes under högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och 

Design, med inriktningen arkitektur, 180 högskolepoäng. Examensarbetet har bestått av 10 

veckors heltidsstudier för Daniel Medlöv och Jakob Lindmark vilket innebär 15 

högskolepoäng per person.  

Vi vill rikta ett tack till de personer som varit till stor hjälp under arbetets gång; 

Magnus Lundström, Gruppchef WSP Stockholm Globen, för vägledningen du, samt dina 

gruppmedlemmar, bistått med kring konstruktionsfrågor samt möjligheten att sitta på ert 

kontor. 

Winston Fuentes, Kalkylator WSP Stockholm Luma, för din hjälp kring kalkylen samt att du 

bidragit med värdefull information.  

Emelie Samuelsson och Lars-Göran Andersson, Sollentuna Hem, för hjälp med val av 

fastighet samt tillhandahållning av ritningar och andra handlingar.   

Johan Westerlund, Brandingenjör Briab, för svar kring frågor angående brand. 

David Andersson, Marketing manager Balco, för tillhandahållning med Ramböll´s rapport 

kring inglasning av balkonger och handledning kring säkerhetsglas.  

Gerhard Rehm, CEO, designer ASPEQT/KTH, för handledning och många inspirerande 

tankar kring ljus och övriga frågor. 

Zeev Bohbot, KTH, för handledning kring rapport samt gestaltningsarbete. 

  



JAKOB LINDMARK EXAMENSARBETE DANIEL MEDLÖV 

 

 

 

5 

Ordlista 
BBR – Boverkets byggregler 

BFS – Boverkets författningssamling 

EI30 – Brandmotstånd och isolering mot brand i 30 minuter 

EI60 – brandmotstånd och isolering mot brand i 60 minuter 

BFS – Boverkets författningssamling 

BIA - Bi-Area. Area som inte anses vara boyta. Utgörs oftast av bostadskomplement. 

BOA – Bo-Area. Area som definieras som boyta. 

RoK – Rum och Kök. Beskriver lägenhetens antal användbara rum utöver köket. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under 1950-talet rådde en stor bostadsbrist i hela Sverige vilket ledde till att man i riksdagen 

beslutade att en miljon bostäder skulle byggas, därav namnet miljonprogrammet.1 Åren 

miljonprogrammet uppfördes var 1965-1974. Målet med byggnationen var att bygga bort 

bostadsbristen men också att höja bostadsstandarden. Beståndet som byggdes bestod av 

många olika typer av hus. Den vanligaste hustypen var trevånings lamellhus.2 De flesta i 

dagens samhälle refererar till de storskaliga höghusområdena, utformade i betong, när 

miljonprogrammet diskuteras, vilket alltså inte stämmer med verkligenheten. De nya 

miljonprogramsområdena blev utformade efter den tidens ideal och idéer. Man ville 

åstadkomma mindre centrum runt städerna, bilen stod i centrum då komforten var viktig och 

husen blev präglade av funktionalismen. Byggandet styrdes av ekonomi och hög 

produktionstakt. Man åstadkom moderna bostäder enligt denna tids mått. Strävan efter 

tidseffektiva byggmetoder blev startskottet för de prefabricerade betongelementen, något 

som fortfarande dominerar dagens byggande. 

En stor del av fastighetsbeståndet hade ett renoveringsbehov. Fastigheternas 

energiförbrukning behövdes sänkas för att klara energikraven. Renoveringarna, som 

innefattade allt ifrån stambyte till fasadrenoveringar, gjorde att samhället stod inför en stor 

utmaning då det krävdes en stor investering. Denna investering var uppskattad till 300-500 

miljarder kronor.3 

Vid tidigare renoveringar hamnade kostnaderna på hyresgästernas hyra, man ville därför 

undvika för stora investeringar. En stor hyreshöjning hade kunnat innebära att människor blir 

tvungna att flytta från sina bostäder. Vissa fastighetsbolag löste problemet på så vis att 

hyresgästerna själva bestämde i vilken omfattning renoveringar skulle ske. 

Miljonprogrammet var antagligen Sveriges mest omtalade byggnation någonsin. De 

splittrade åsikterna kring miljonprogrammet var anledningen till att fördjupa, samt skapa sig 

en egen uppfattning i ämnet. Hur renoveringarna skulle utformas gjorde ämnet intressant. 

De sociala problemen som uppstått i dessa områden är ofta diskuterat bland politiker och 

medier och de frågat sig vad som ligger i grund till detta.  

                                                   
1http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/ 
2 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/ kapitel "Fler låga 
hus än höghus" 
3http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/ kapitel "Dags att 
renovera" 
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1.2 Syfte 

Rapporten utgick från ett valt objekt i samråd med Sollentuna Hem. Syftet med rapporten var 

att besvara frågan; Hur kan miljonprogramsfastigheten Släggan renoveras för att 

åstadkomma standardhöjningar, energibehovssänkningar och tillgänglighetsförbättringar 

samt existerade förtätningsmöjligheter? 

1.3 Målformulering 

Målet med examensarbetet var följande:  

• Skapa ett gestaltningsförslag till en miljonprogramsfastighet som bidrog med en 

högre standard för de boende samt minskar energiförbrukningen. 

• Upprätta en 3D-modell för den befintliga fastigheten samt för gestaltningsförslaget. 

• Göra en jämförelse mellan energiförbrukningen innan och efter gestaltningsförslaget. 

• Bygga fysiska modeller  

1.4 Avgränsningar 
Rapporten var avgränsad till att genomföra ett gestaltningsförslag av fastigheten Släggan i 

Sollentuna. Gestaltningen innefattade förändringar av de befintliga husen, där sänkningar av 

energibehovet, trivsammare bostäder och bättre tillgänglighet skulle åstadkommas. 

Gestaltningsförändringarna innefattade endast förändringar i fasaderna, med undantag för 

vissa tillgänglighetsanpassningar. Möjligheten till förtätning analyserades men planerades 

inte detaljerat. Kostnaderna för renoveringarna på de befintliga byggnaderna beräknades i 

enkel kalkyl som grundade sig på ungefärliga siffror för varje delmoment. Siffror för 

delmomenten tillhandahölls av WSP. 

1.5 Lösningsmetod 
Arbetet påbörjades med valet av miljonprogramsfastighet tillsammans med Sollentuna Hem. 

För att examensarbetet skulle vara intressant för dem var det viktigt att välja en fastighet 

med renoveringsbehov. Efter detta påbörjades informationssökning kring 

miljonprogrammens historia för att förstå den nuvarande situationen. Ett besök till 

fastigheten och en platsanalys gjordes innehållande en undersökning av kvaliteter, brister 

samt vilka förändringar som var möjliga på fastigheten. I detta skede byggdes en fysisk 

modell över området för att få en uppfattning om husens placering. Information kring 

Släggan införskaffades så som ritningar, energiförbrukning, tidigare renoveringar och 

kommande planer för området. 

En 3D-modulering i Revit påbörjades av nuvarande fastighet samt fördjupning i fastighetens 

konstruktion.  
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Fortsättningsvis inleddes skissprocessen och informationssökning kring vad som gjorts i 

liknande, tidigare projekt. Gestaltningen utfördes med hänsyn till energikravet. Information 

om olika material, konstruktionslösningar etc. införskaffades och gestaltningsförslaget 

testades på den fysiska modellen. Gestaltningsförslaget skissades upp i Sketchup. I detta 

program gjordes solstudier kring hur en förtätning hade kunnat utformas. 

När gestaltningsförslaget var bestämt gjordes ett konstruktionsförslag som uppfördes i Revit. 

Frågor kring brandkrav och tillgänglighetsförbättringar utvärderades.  

Härefter gjordes energiberäkningar i programmet Isover Energy 3 kring den nya och 

befintliga konstruktionen. Resultaten av beräkningarna jämfördes. 

Bilder och illustrationer skapades i renderingsprogrammet Artlantis och justeringar har skett 

genom Photoshop.  
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2 Förväntat resultat  
Examensrapporten förväntas resultera i ett exempel på hur man genom omgestaltning av en 

miljonprogramsfastighet hade kunnat skapa trivsammare bostäder samt minska 

energiförbrukningen. 

Kostanden för gestaltningsförslaget förväntas bli högre än vad Sollentuna Hem har planerat 

att bekosta fastigheten. Energiförbrukningen kommer sänkas och fastigheten samspelar 

bättre med kommande bebyggelsen i området. Tillgängligheten kommer bli bättre i huset. 

Genom en ny samlingsplats kommer möjligheten till gemenskap finnas bland de boende, 

vilket leder till ökad trivsel. 
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3 Nulägesbeskrivning 
Kvarteret Släggan som detta arbetet utformades kring var beläget i Sollentuna kommun på 

Klasrovägen och ägdes av Sollentuna Hem. Fastigheten valdes i samråd med Sollentuna 

Hem. Fastigheten byggdes 1966 och bestod av sex identiska trevåningshus. Se bifogad 

befintlig ritning över situationsplan. 

3.1 Platsanalys 
Släggan var placerad med fem minuters gångavstånd till pendeltågsstationen Häggvik. 

Transporttiden mellan Häggvik och Stockholms Central var 20 minuter och till Arlanda 

Flygplats norrut 18 minuter.4 Utöver pendeltåget fanns fyra närliggande busslinjer. 

Norrvikenleden gick väster om kvarteret och hade hastighetsbegränsningen 50 km/h. 

Europavägen E4 var belägen 300 meter väster om fastigheten. Mellan E4 och 

Norrvikenleden låg Klasro industriområde vilken skapade en barriär mot den trafikerade 

Europavägen. Femhundra meter söder om Släggan låg Länsväg 265. Bakom, från Släggan 

sett, länsväg 265 låg Häggviks handelsområde innehavande stora butikskedjor och 

matvarubutiker. Dessa tre kommunikationer, pendeltåget, E4 och länsväg 265 rutade in 

området. Strax söder och öster om området fanns kvarter med villor. Mellan huskroppparna i 

kvarteret Släggan låg gemensamma gårdar som användes som lekplats och bidrog med 

grönska till området. I dagsläget utnyttjades inte utegårdarnas fulla kapacitet då det förekom 

brist på samlingsplatser, med undantag för den nämnda lekplatsen. Platsen fick en offentlig 

känsla då det är helt öppet mot Klasrovägen. 

 

 

 

 

 

  

                                                   
4 (Stockholms Lokaltrafik, u.d.) 

Figur 1. Området fotograferat med drönare. Källa eniro.se 
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3.2 Befintlig byggnad 
3.2.1 Gestaltning 

För allmänheten skulle Släggan inte uppfattats som en miljonprogramsfastighet. Husen 

besatt kvaliteter gällande materialval och utformning. Fasaderna var utformade med ett rött 

fasadtegel tillsammans med vita fasadskivor i vertikala sektioner. Fönstersättningen var 

symmetrisk med stora fönsterpartier över de vita styckena och mindre fönster vid partierna 

med det röda teglet. Balkongerna samt entréerna var indragna i fasaderna och takmaterialet 

var plattor av eternit. Taken var sadeltak med 33 graders lutning. Bottenvåningarna hade en 

stående tegelsättning som bröt av mot den övriga ½-stens löpförbandet. Lägenheterna var 

ljusa och genomgående i nord-sydlig riktning med goda ljusinsläpp i vardagsrum, sovrum 

och kök. Planlösningarna var välplanerade med rymliga rum. Typlägenheten innehade en 

rundgång samt två toaletter. Se bifogad befintlig ritning över typlägenhet. Innergårdarna 

planerades med en generös rymd och grönska. Soprum och lekparker var placerade här. 

Det var cirka 29 meter mellan huskropparna. Se bifogad befintlig ritning över situationsplan. 

3.2.2 Konstruktion 

Husen var lamellhus, uppbyggda av tvärgående bärande betongväggar och fasaderna av 

utfackningsväggar. Taken var kalla och bestod av takstolar av trä med dimensionerna 

45x170. Hanbjälkarna i takstolarna hade en lutning på 33 grader och takstolarna var av 

typen ramverkstakstol. Dessa var placerade på ett bjälklag av 160 mm betong och 100 mm 

isolering vid uppförandet. Bjälklagen hade en betongtjocklek på 210 mm i normalplanen och 

300 mm i bottenplatta. Dimensionerna var väl tilltagna i förhållande till standarden i 

konstruktioner från denna tidsepok. Partierna med de vita fasadskivorna bestod av 

hälsofarliga eternitplattor som monterades i stor grad under 70-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den befintliga södra fasaden. 
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3.2.3 Energi 

I syfte att sänka energibehovet hade väldigt få åtgärder utförts i fastigheten. Den enda 

åtgärden var tilläggsisolering av vindarna, som uppskattades till 95 mm mineralull. Inga 

fönsterbyten hade gjorts och de nuvarande fönsterna besatt ett U-värde kring 2,9 W/m2K. De 

befintliga bärande gavelytterväggarna med tegelfasad hade ett U-värde kring 0,33 W/m2K. 

Många av utfackningsväggarna var i dåligt skick och besatt ett U-värde mellan 0,7-1 W/m2K. 

Alla U-värden uppskattades då det var svårt att veta skicket på de ingående materialen i de 

50 år gamla byggnadsdelarna.  

Utfackningsväggar: 0,77 W/m2K 

Gavelväggar: 0,68 W/m2K 

Tegelväggar långsida: 0,69 W/m2K 

U-värdes medel för hela fastigheten: 0,88 W/m2K 

Fönster: 2,9 W/m2K 

3.2.4 Tillgänglighet  

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten i området var bristfälliga. Ramper till entréer hade 

endast tilldelats de hus där behovet funnits. I husen fanns inga hissar vilket gjorde det 

omöjligt för en funktionshindrad person att bo på våningsplan över marknivå. 

  

Figur 3. Den befintliga norra fasaden. 
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen under detta projekt var många av de kurser som studerats 

under utbildningen Byggteknik och design. Kurserna som kändes mest relevanta skiljde sig 

dock något då Daniel gjort en utbytestermin i Milano och Jakob läst kurser inom Byggteknik 

och Design, inr. Arkitektur på KTH.  

Kurserna Daniel kände var mest relevanta för arbetet var Architecture Design Studio 3 i 

Milano på Politecnico Di Milano, Ljus och Akustik samt Konstruktionsteknik på KTH.  

Architecture Design Studio 3 var en kurs innehållande flera olika studioprojekt där uppgifter 

var att skapa starka koncept, gestalta samt att presentera projekten efterhand. Man lärde sig 

reflektera över varför man gjorde saker och ting. Med hjälp av handledning av arkitekter, 

som tidigare studerat på Politecnico Di Milano, lärde man sig designprocessen och att 

arbeta under en hård tidspress.  

Ljus och Akustik-kursen hölls av Gerhard Rehm där han presenterade hur man kunde arbeta 

med ljus på olika sätt. Kursen tillförde förståelse kring hur ljus påverkar upplevelsen av ett 

rum. Kursen innehöll ett projekt där man genom arbete med naturligt samt artificiellt ljus 

skulle ljusplanera ett rum och bestämma rummets funktion.  

Kursen Konstruktionsteknik gav en uppfattning om hur man gör konstruktionsberäkningar på 

fastigheter. Detta var nyttigt under rapportens gång då konstruktionsdetaljer producerades.  

Jakobs mest relevanta kurser för arbetet var kurserna Konstruktion och Design, Arkitektur, 

byggnadstekniken och Skissprocessen. 

Konstruktion och Design-kursen handlade om att utforma ett flerbostadshus med gällande 

regler och mått för bostäder. Fokus i kursen låg på utformningen av planlösningar men även 

konstruktion avhandlades. 

Kursen Arkitektur, byggnadstekniken liknade Konstruktion och Design, men i denna kurs 

behandlades ett kontorshus där programplanen var den stora utmaningen.  

I kursen Skissprocessen låg fokus på processen i skissarbetet och att självständigt utforma 

ett projekt.  
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5 Faktainsamling 
5.1 Litteraturstudie 
Boverkets byggregler BFS 2011:6 

Ramböll´s rapport angående inglasning av balkonger: 

”Balco, tekniska studier av balkonginglasningar”, 2010-08-30 

Stockholm Stads rapport om samlade erfarenheter kring projektet Hållbara Järva: 

Hållbara Järva - samlade erfarenheter från Svenska Bostäders renovering i Akalla, Husby 

och Rinkeby 2010-2014 

5.2 Intervjuer 
Under tiden examensarbetet pågick utfördes intervjuer för att bredda kunskapen kring 

ämnet. Inför dessa gjordes informationssökning kring ämnet och en diskussion kring vad 

målet med intervjun var. 

Processen påbörjades med en intervju/diskussion med Sollentuna Hem’s medarbetare 

Emelie Samuelsson samt Lars-Göran Andersson kring referensobjekt. Sollentuna Hem ägde 

ett flertal fastigheter byggda under miljonprogramsåren. Emelie samt Lars-Göran hänvisade 

till fastigheten Släggan då det inte gjorts något i energisynpunkt, som berörde fasaderna, på 

dessa hus. Ytterligare en anledning till valet av objektet var att det i framtiden planerades 

nya bostäder i närområdet. I tidigare förtätningsprojekt hade ett missnöje hos de boende i de 

befintliga husen uppstått. Missnöjet grundade sig i den tydliga kontrasten mellan de 

befintliga och de nya husen. Sollentuna Hem ville åstadkomma ett förslag som innebar en 

standardhöjning för de boende i de befintliga husen. Vilket kunde eliminera missnöjet. De 

tillhandahöll ritningar och energistatistik över fastigheten samt information kring de 

kommande projekten som var planerat i närområdet. 

Efter val av fastighet och idéer kring gestaltningen fördes en diskution med handledaren 

Gerhard Rehm. Han reflekterade över problematiken kring minskat ljus i lägenheterna och 

vägledde oss runt detta problem. Diskussioner kring hur man kunde reflektera ljus in i 

lägenheterna på olika sätt fördes och resulterade i en idé kring reflekterande skenor och 

blanka ytor.    

Konstruktionsfrågor diskuterades med Magnus Lundström, WSP Stockholm Globen. Han 

bidrog med information kring vilka balkar och pelare som skulle användas samt olika 

bjälklagstyper. Magnus lyfte brandfrågan brandkravet som en aspekt att inkludera. När 

kostnadsfrågan diskuterades hänvisade han till Winston Fuentes, WSP. 
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För att få vägledning kring brandkraven skickades en förfrågan till Johan Westerlund som 

jobbade som brandingenjör på Briab. Johan var föreläsare för branddelen i kursen 

Arkitektur, byggnadstekniken och svarade utförligt och intresserat på frågorna. Han bifogade 

de aktuella brandkraven. 

För att ta del av Ramböll´s rapport kring inglasning av balkonger kontaktades David 

Anderson, Marketing manager på balkongföretaget Balco AB. Utöver rapporten bidrog han 

med krav balkongerna skulle uppfylla. Han vägledde i frågan kring härdat glas och när detta 

var tvunget att användas.  

Winston Fuentes, Kalkylator WSP, var till stor hjälp och svarat på frågor kring kostnader vid 

olika ingrepp och förslag. Han bidrog med siffror som användes i kalkylen för projektet.  

5.3 Bilder 

Bilder och illustrationer gjordes på egen hand där ej annat anges.  
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6 Skissprocessen 
Målet med arbetet var att producera ett gestaltningsförslag för de befintliga husen, även 

förtätningsmöjligheten utvärderades. Problematiken uppdagades med att föreslå en större 

investering som innefattade en stor standardhöjning för de nuvarande husen, utan att föreslå 

en investering som leder till nya intäkter för fastighetsägaren, så som nybyggnation. Genom 

att arbeta fram olika investeringsalternativ samt utvärdera dessa kunde vi själva bestämma 

det vi tyckte blev bäst på platsen.  

Den exakta utformningen av de olika delarna i projektet kommer tas upp i kapitel 7 Resultat.  

6.1 Befintligt hus 
Under skissprocessen var husens befintliga kvaliteter i fokus, då den befintliga gestaltningen 

gjorts med stor omsorg och höga krav på materialval. Byggnaderna besatt ett kulturhistoriskt 

värde men samtidigt ett behov av energioptimering. Detta framkallade vissa svårigheter i 

arbetet. Med dessa förutsättningar konstaterades det att förändra husens totala karaktär inte 

var ett alternativ. Möjligheterna minskade men gjorde projektet intressant. Möjligheten till att 

skapa ett koncept, applicerbart på andra projekt, uppstod. 

En ljusstudie med volymer gjordes för att få en uppfattning om platsen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Befintlig bebyggelse med överlappande skuggtider. Midsommar och höst. 
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Fastighetens största kvalité var dess generösa grönytor mellan husen. Arkitekten Tore 

Forsman hade en tydlig idé om att de boende skulle få ta del av så mycket ljus och rymd 

som möjligt.   

För att skapa en stark koppling mot gårdarna flyttades de indragna balkongerna ut och 

skisser av påhängda balkonger skapades. De befintliga balkongernas area blev en del av 

sovrummets area. Detta utvecklades vidare då dessa nya balkonger kopplades ihop med 

varandra. Därefter uppkom iden om inglasning. Ett nytt uttryck på de södra fasaderna 

bildades, då dessa blev helt inglasade. Detta ledde till att gårdarna mellan husen blev 

mindre, dock kändes det enkelt att motivera då det tillförde en stor standardhöjning. Bredden 

på balkongerna diskuterades med för- och nackdelar. Smala balkonger tillförde mindre BIA 

men ett bättre ljusinsläpp till lägenheterna. Breda balkonger tillförde mer BIA men ett sämre 

ljusinsläpp samt att gårdarna då hade minskat. Hur påbyggnaden skulle anslutas till 

fastigheten skissades i olika förslag. En anslutning mot taket hade inneburit ett speciellt 

uttryck i formen samt en avancerad konstruktionslösning. En friliggande konstruktion med ett 

svagt lutande balkongtak, med anslutningar placerade strax under takfoten, gav en tydligare 

form på huset samt en naturlig omledning av vattnet. Sadeltakets form förblev intakt.  

Den norra fasaden hade utfackningsväggar med vita skivor och tegelpartier utformat i 

vertikala stycken. Tidigt i processen valdes att behålla den karaktär som teglet gav till 

fastigheten, dock omgestaltades de vita partierna. Dessa partier gavs först ett liknande 

tegeluttryck som resterande fasad. Detta gav byggnaden en beständig känsla, men 

upplevdes lång då det inte fanns något avbrott i fasaden. Att återkoppla mot den befintliga 

fastighetens gestaltning och bryta av med trapetsformade stycken, gjorde att husens 

proportioner fungerade väl. Olika fasadmaterial testades på utfackningsväggarna; däribland 

träpanel samt olika skivor. De olika testerna resulterade i beslutet att inte använda fler 

material än teglet, glaset samt stålet. Teglets beständighet var något som tilltalade oss. För 

att efterlikna den befintliga fasaden valdes ett tegel i en ljusare nyans. En lekfullhet i 

tegelsättningen testades; 45 graders vinkel och varven förskjutet med en halvsten.  

Kring entrén planerades först att flytta ut de indragna dörrpartierna, dessa hade då linjerat 

med resterande fasad. Det positiva vore att entrén invändigt hade blivit rymligare. 

Nackdelarna som fanns i detta förslag var att man då skulle behövt montera ett skärmtak 

över varje entré samt förlorat charmiga originaldetaljer.  

Sollentuna Hem hade i sina tidigare planer för fastigheten sett ett behov att byta de 

nuvarande fönsterna då dessa inte besatt tillräcklig hög teknisk standard. Vad de nya 

fönsterna skulle ha för uttryck diskuterades och tester utfördes med olika förslag. Fönsterna  
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skulle kontrastera mot resterande fasad. En mörkgrå nyans passade bra mot det röda teglet 

och blev valt. Olika spröjsutformningar testades.  

Skisser gjordes med förslag kring hur en hiss hade kunnat planeras in för att öka 

tillgängligheten. 

6.2 Nybyggnation 
Sollentuna Hem hade sedan innan planerat nybyggnation som ledde till skuggbildning. Ett 

alternativ till detta förslag skapades därför.  

 

En sol- 

och 

volymstudie över området producerades. Med detta som bakgrund placerades huskroppar 

mellan husen mot öster, närmast Klasrovägen samt huskroppar väster om området. 

 

Tvåvåningshus vid Klasrovägen planerades 

med ett lutande tak mot norr för att undvika skuggor mot lägenheterna i bottenvåning på de 

befintliga husen. Huset bestod av ca sex lägenheter. Totalt hade denna byggnation inbringat 

ca 

Figur 5. Planerad bebyggelse av Sollentuna Hem med överlappande skuggtider. Midsommar och höst. 

Figur 6. Förslag på bebyggelse med överlappande skuggtider. Midsommar och höst. 
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24 nya lägenheter till hela området. Förutom tvåvåningshuset planerades sex 

trevåningspunkthus väster om de befintliga husen. Punkthusen innehöll nio lägenheter 

vardera, vilket tillförde 30 lägenheter och varit bättre anpassad till området. Innegårdarna 

hade, med denna förtätning, blivit ljusare än vad Sollentuna Hems förslag hade inneburit.    

I mitten av innergårdarna planerades en mindre byggnation vars funktion var en mötesplats. 

Byggnationen var ett naturhus, alltså ett växthus innehållande ett enplanshus. Naturhus var 

ett koncept skapat av arkitekten Bengt Werne på 70-talet. Detta naturhuset hade en total 

area på 80 kvm- 40 kvm hus och 40 kvms odlingsytan runtomkring. På odlingsplatsen kunde 

de boende ha olika ansvarsområden för plantagen. Huset hade kunnat användas som en 

lokal där de boende kunnat mötas för styrelsemöte eller festlokal. Detta planerades in för att 

höja trivselfaktorn i området. Om folk i samma fastighet hade byggt upp relationer och börjat 

umgås hade sociala problem kunnat lösas.   
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7 Resultat 
7.1 Gestaltning 
En detaljerad presentation kring den exakta utformningen, konstruktionslösningar, 

energiåtgärder samt tillgänglighetsförbättringar tog upp i kommande kapitel. Under varje 

kapitel är endast berörda byggdelar omskrivna.    

7.1.1 Balkongerna 

Längs de södra fasaderna byggdes nya balkonger som glasades in. Balkongerna blev 

användbara under en större del av året och utrymmet kunde utnyttjas som umgängesplats 

eller som en vinterträdgård. Balkongerna tillförde 16 m2 BIA till varje lägenhet. Största delen 

av glasfasaderna bestod av öppningsbara vik-partier, dessa tillförde många praktiska 

möjligheter. Klimatet innanför balkongen blev helt anpassningsbart beroende på väder och 

årstid samt att dessa gjorde det möjligt att sudda ut gränsen mellan ut- och invändigt. Under 

vik-partierna placerades fasta glaspartier som var 840 mm höga. Den resterande höjden upp 

till bbr-kravet för räcken 1100 mm5, bestod av ett 260 mm högt räcke som fästes i det 

sekundära bärverket. Denna lösning var ett resultat av viljan att kunna använda så stora 

glasparti som möjligt men samtidigt klara BBR-kraven. Alla balkar och bjälklag kläddes in i 

mörkgrå plåt som kontrasterade mot det röda teglet. Mellanskiljande väggar placerades 

mellan varje lägenhets balkong och utformades i samma mörkgråa färg som övrig 

beklädnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR 8:2321 

Figur 7. Rendering av södra fasaden 
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7.1.2 Utfackningsväggar 

Utfackningsväggarna kläddes med en ny tegelfasad som utformades på ett lekfullt sätt. 

Teglet roterades med 45 graders vinkel och varven blev förskjutna med en halvsten, vilket 

gav liv till fasaden och skuggor skapas vid ljussättning av dessa. Husens symmetri blev 

ifrågasatt av stensättningen och bildade en koppling till de befintliga fasadernas gestaltning, 

med trapetsformade stycken. Materialvalen gjordes med hänsyn till beständighet och 

färgvalet blev vitt för att ytterligare skapa en koppling till husets ursprungsgestaltning. 

Kontrastfärgen i de vertikala styckarna gav fasaderna avbrott i husens utformning. Då husen 

var långa och klädda med rött fasadtegel, hade ett rött tegel i utfackningsväggarna gjort att 

husen uppfattats som längre samt att proportionerna då inte känts korrekt. 

 

 

De befintliga utfackningsväggarna, som var placerade vid balkongerna, flyttades så att 

dessa linjerade med den övriga fasaden. Detta gjorde att lägenheterna blev ytterligare 5 m2 

större. För att eliminera gränsen mellan nytt och gammalt tegel valdes ett rött, återvunnet 

tegel med samma tegelsättning som den övriga fasaden hade. 

7.1.3 Entréer 

Vid entréerna ersattes de befintliga trädörrarna mot glasdörrar. Detta skapade en trygghet 

då de boende kunde veta om någon stod innanför eller utanför dörren. I övrigt besatt de 

befintliga entréerna kvaliteter och ringades in av fasadteglet som var vänt vertikalt. 

Entréerna var indraga i fasaden vilket gjorde att ett skärmtak kunde undvikas. Att förstöra 

original-detaljer hade varit dåligt ur gestaltningssynpunkt då dessa uppfördes med stor 

omsorg. 

Figur 8. Rendering av norra fasaden 
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7.1.4 Fönster och dörrar 

Stora delar av fasaderna var täckta av fönster, vilket gjorde lägenheterna ljusa. 

Fönsteröppningarnas storlek i norrläge behölls för att minimera investeringen. Det var även 

mot de norra fasaderna det ena sovrummen var placerat, vilket förstärker åsikten att behålla 

de befintliga fönsterstorlekarna då vi ville åstadkomma ett sovrum som var mer privat. För att 

ge fastigheten en ny karaktär valdes fönster med mörkgrå spröjs som samspråkade med det 

röda teglet.   

Fönstren i söderläge, placerade mot köken, byttes för att ge plats åt helglasade dörrar. Även 

dörrarna samt fönsterna i sovrummen byttes ut mot skjutpartier i glas. På detta vis ökade 

ljusinsläppet samt att det skapades en starkare anslutning mellan invändigt och utvändigt. 

Karmarna var mörkgråa.   
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7.2 Konstruktion 

Magnus Lundström, WSP, samt Johan Westerlund, Briab, vägledde gällande frågor kring 

konstruktionen samt brandkrav.  

7.2.1 Balkongerna 

Tillbyggnaderna utformades till friliggande stålkonstruktion som placerades längs de södra 

fasaderna. Balkarna i konstruktionerna var av typ HEA 90 och pelarna av typ VKR 90. Som 

nämnt i kapitlet skissprocessen fördes en diskussion kring anslutningar till den befintliga 

fastigheten. Ett förslag var att ansluta balkongtaket till det befintligt taken på husen. Detta 

valdes dock bort då det hade inneburit stora ingrepp på de befintliga husen. Istället 

placerades anslutningen precis under takfoten.  

Vilka konstruktionsmaterial som skulle ingå i tillbyggnaden diskuterades. Om betong hade 

valts som konstruktionsmaterial hade konstruktionen blivit tyngre. Det hade krävts större 

pelare och balkar jämfört med stålkonstruktioner. En betongkonstruktion hade dessutom 

tagit längre tid att montera samt bidragit med en större egentyngd. Huset stod på pålar vilket 

påvisade att markens bärighet inte var den högsta, förstärkte valet av stålkonstruktioner.    

Bjälklagen bestod av prefab-betong för skapa den högsta möjliga kvalitén invändigt i 

utrymmet. En jämförelse mot stålbjälklag gjordes, där stål blev bortprioriterat till förmån för 

betongbjälklagen. Stålbjälklag skulle varit billigare men det hade lett till en större 

ljudspridning i tillbyggnaden, vilket gjorde att detta valdes bort. 

Stålkonstruktionen samt bjälklagen utformades för att klara kraven enligt BBR´s EI30. Se 

bifogad brandsskyddsskiss. 

En positiv faktor med inglasade balkongerna var att slitaget på bjälklagen minskade. 

Balkongerna blev inte utsatta för nederbörd vilket leder till en minskad risk för korrosion och 

frostsprängningar. Hänsyn togs till personsäkerheten. Då människor kunde komma i kontakt 

med glas var skyddsglas tvunget att användas enligt BBR. Om nederkanten av glaset var 

mer än 600 mm ovan mark eller bjälklag, var det tillåtet att använda floatglas. Måttet 800 mm 

gällde om barn vistades i gällande fråga. Detta ledde till att balkongerna utformades, för att 

förhindra personskador, på följande sätt: 

 

 

På entréplanet placerades 4 mm härdat glas till en höjd på 800 mm. Härdat glas har värmts 

upp för att sedan kylas av snabbt, på detta vis uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och 
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dragspänningar i mitten.6 När härdat glas havererar granulerar det i små bitar och blir 

ofarliga för skärskador. Ovan de 840 mm placerades floatglas i de öppningsbara paneler 

som veks ihop utåt. 

På våning 2 och 3 placerades 8.76 mm tjockt laminerat glas upp till 800 mm från bjälklag. 

Laminerat glas har två glasrutor med en plastfolie mellan. Detta värms upp så glaset fästs 

mot folien.7 När laminerat glas haverier spricker glaset men glasskärvorna bibehåller sin 

position då plastfolien håller dem samman. Detta var lämpligt då det fanns fallrisk över 2 

meter. Ovan de 840 mm placerades även här panelerna med floatglas i.  

Eftersom inglasningen skapades av enkelglas, en icke tempererad inglasning, betraktades 

det inte, ur brandteknisk aspekt, som en del av lägenheten. Brandkraven som gällde vid 

ovan nämnd inglasning var:  

• Avskiljande lägenhetsväggar i lägst E30. 	

• Avskiljande bjälklag i lägst E30 samt att det slöt tätt mot fasaden. 	

• Krav på öppningsmöjlighet till stegutrymning av balkong. 	

 

Figur 9. Brandavskiljande Illustration. Källa Johan Westerlund, Briab. 

                                                   
6 http://www.pilkington.com/europe/sweden/swedish/building+products/glasfakta/safety-
security/pilkington+t.htm 
7 http://www.pilkington.com/europe/sweden/swedish/building+products/glasfakta/safety-
security/pilkington+optilam.htm 
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7.2.2 Utfackningsväggar 

Vid nedmontering av de befintliga eternitskivorna var det viktigt att minimera den 

dammutveckling som eventuellt kunde bildas då asbestcement är ett hälsofarligt ämne.  

De nya utfackningsväggarna planerades att bestå av ett 195-regelverk av trä med 

mellanliggande isolering. Ytterväggsbeklädnaden var av tegel med en ventilerande luftspalt 

samt ett vindskydd innanför. Den nya väggen gav ett bättre inneklimat för hyresgästerna. 

Konstruktionsmaterialet valdes till trä då resterande väggar på fastigheten innehöll detta 

materialet samt att det var ett billigare material att använda. Ett träregelsystem kan man 

dessutom anpassa mer jämfört med ett stålregelsystem.  

Utfackningsväggarna på den södra fasaden, innanför de påhängda balkongerna, planerades 

att vara uppbyggd på samma sätt som övriga utfackningsväggar. En del av denna vägg var 

dock placerad ovanför en dörröppning, vilket innebar att den behövde innehålla en armerad 

murverksbalk för att klara spännvidden över dörren. 

Brandkraven för de nya väggarna var upprättade enligt BBR´s EI60. 

7.2.3 Entréer 

I anslutning till entrén låg det befintliga cykelförrådet. På originalritningarna uppfördes detta 

utrymme som soprum. Detta utrymme bytte funktion och blev istället hisschakt för de nya 

hissarna. Den befintliga dörren togs bort och istället gjöts två nya betongväggar för 

hisschaktet. 

7.2.4 Fönster och dörrar 

Fönsterna på den södra fasaden byttes till dörrar. Detta innebar att teglet knackades bort 

under fönsterna för att förstora öppningarna. På den norra fasaden behölls 

fönsterstorlekarna vilket inte innebar någon konstruktionsförändring.  
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7.3 Energibehovssänkningar 
Då Sollentuna Hem valde denna fastighet efter intresset av en energibehovssänkning var 

detta något som eftersträvdes. Vid en total omgestaltning av hela huset hade det funnits 

många olika möjligheter att sänka energibehovet. Då det kulturhistoriska värdet skulle 

bevaras hamnade fokus på att hitta andra lösningar. Möjligheten att tilläggsisolera hela 

fastigheten på utsidan försvann därmed, ett förslag som annars hade kunnat genomföras. 

Detta hade inneburit en helt ny utformning av den utvändiga fasaden. Likaså att 

tilläggsisolera på insidan valdes bort då detta hade kunnat innebära ett fuktproblem i och 

med risken för att kondenspunkten flyttades till fel sida fuktspärren. En tilläggsisolering 

invändigt ledde till mindre lägenhetsareor samt helt nya ytskikt invändigt. Av dessa 

anledningar uteslöt vi hela möjligheten att tilläggsisolera. 

Då arbetet var avgränsat till fasaderna i projektet försvann många möjligheter till 

energioptimering. Hade åtgärder kring ventilationen, tak, grund, installationer, 

boendebeteende, etc. inkluderats hade det funnits möjligheter att nå ett bättre resultat. Detta 

var anledningen till att arbetet inte nådde energikraven.  

7.3.1 Tillbyggnad 

Inglasningen av de påhängda balkongerna tillförde en energibehovssänkning. Enligt en 

rapport från Ramböll ledde inglasning av balkonger till: 

• Fasaden skärmas av mot direkt vindpåverkan. 

• Luften på balkongerna värms upp av solen. 

• Luftomsättningen reduceras kraftigt. 

Dessa faktorer påverkade en byggnads energibehov. Rapporten betonade dock att det var 

omöjligt att utföra en generell energiberäkning för alla balkonger. Därför kunde man anta att 

inglasningen hade haft bidragit till minskat energibehov. I vårt fall var balkongerna riktade 

mot söder vilket gav, enligt Rambölls rapport, en energiförbrukningssänkning runt 20%8.   

7.3.2 Utfackningsväggar 

De nya utfackningsväggarna besatt ett lägre U-värde än de befintliga utfackningsväggarna, 

nämligen 0,15 W/m2K. Väggarna gav ett bättre inomhusklimat.  

  

                                                   
8 Rambölls rapport: ”Balco, tekniska studier av balkonginglasningar”  
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7.3.4 Fönster och Dörrar 

Fönsterbytet på Släggan hade en stor inverkan på energibehovet. De nya treglasfönsterna 

besatt ett lägre U-värde jämfört med de gamla, nämligen 1 W/m2K. 

7.4 Tillgänglighetförbättringar befintlig fastighet 

Då tillgängligheten i den nuvarande fastigheten inte uppnådde dagens krav gjordes en 

utvärdering vilka åtgärder som skulle förbättrat denna. En hiss planerades in i det befintliga 

cykelförrådet, so 

m uppfyllde Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR. Hissens totala storlek var 1,1x1,4 m. 

Då ingången till hissen var placerad i trapphuset, där det fanns en nivåskillnad, fasades 

trappstegen ner så att dessa istället bildade en ramp.  

Då det även var en nivåskillnad kring entréerna utvändigt samt att de flesta saknade ramper, 

enligt BBR ett krav, planerades dessa i varje entré. Ramper hade lutningen 1:12 och 

dörröppnare till entrén monterades lättillgängligt. Tydliga markeringar för rörelsehindrade 

och skyltar som indikerar trappuppgångsnummer monterades på den nya betongväggen vid 

entrén. Se bifogat gestalningsförslag A01. 

Även balkongerna uppfyllde Boverkets byggregler. Räcket på balkongerna var 1100 mm 

högt. Balkongerna var även tillräckligt breda för att uppfylla tillgänglighetskraven. Tröskel ut 

till balkong hade en nivåskillnad på 15 mm vilket klarade kraven. 
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7.5 Ljus 
Då glasfasaden påverkade ljuset i lägenheterna var detta en aspekt vi inkluderade. För att få 

en uppfattning om ljuset mot den invändiga fasaden uppfördes en Reluxmodell. 

 

Figur 10.  Illustration av balkongernas avskärmning på dagsljuset. 

	

Relux-modellen visade att balkongbyggnaden innebar ett bortfall av ljuset. Genom att 

montera skenor, som fungerade som reflektorer, i balkongernas räcke kunde man 

åstadkomma en ljusreflektion som lyste upp balkongerna samt lägenheterna. Dessa 

monterades under de öppningsbara glaspartierna och skapade ett insikts-skydd. Beroende 

på vinkel samt placering av skenorna fanns möjligheter hur ljuset skulle reflekteras. För att 

motverka ljusbortfallet ytterligare målades balkongernas 

golv i en ljus och blank färg som reflekterade ljuset. 

Vid entréerna planerades en taklampa i LED för att belysa 

området bättre samt höja tryggheten.  

 

  

Figur 11.  Solljusets strålar leds inåt 
och uppåt av reflektorerna. 
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8 Diskussion 
Ett gestaltningsarbete kunde utformas på olika sätt och det finns många argument för de val 

vi har gjort, men det finns även motargument och andra lösningar man hade kunnat 

applicera. Vid varje beslut frågade vi oss själva; är detta väl förankrat? Finns det tillräckligt 

starka argument att göra detta? Löser det ett problem? Vid ett flertal tillfällen dök nya 

problem upp när man presenterade lösningen på ett annat. Hur långt man kunde gå i den 

processen påverkades av tidsramen för arbetet och besluten togs utifrån detta. Trots detta 

ville vi inte utgå från att skapa enklast möjliga lösningen, utan istället inrikta sig på att skapa 

ett förslag som passade bäst för platsen. Enligt oss var det bättre att sikta högt för att sedan 

skala ner idén till något som ett kommunalt fastighetsbolag skulle kunna vara intresserade 

av. Därefter försökte vi filtrera våra idéer för att kunna försvara detta arbete ekonomiskt. Det 

fanns, med rådande bostadsbrist, också möjlighet att kunna göra stora investeringar med 

goda vinster. Oscar Properties9 kan vara ett exempel på detta. Äldre byggnader köptes upp, 

och renoverades med hög standard och exklusiva material – och blev slutsåld i samma 

skede. Dock ansåg vi att detta förhållningssätt var att skapa bostäder för en viss 

samhällsklass. I ett samhälle måste det finnas utrymme för alla människor. Den vägen var 

därför inte aktuell i detta arbete, när det var hyresrätter som behandlades. Vi undersökte och 

bestämde vad som var bäst för platsen och presenterade därefter argumenten för detta. 

I Sverige har en diskussion förts kring hur man ska renovera miljonprogrammet. Denna tog 

vi del av under arbetets gång och insåg svårigheten i. En mardrömssituation vore att man 

krävde så stora investeringar att hyresgästerna inte hade haft råd med sina hyror och 

tvingades flytta. Vi ansåg att det fanns stora fördelar med vårt förslag då man genom denna 

omgestaltning hade lyckats sänka energiförbrukningen, höja standarden och åstadkommit 

större lägenheter. Dessutom hade fler människor inkluderats tack vare 

tillgänglighetsförbättringarna. 

 

 

 

 

                                                   
9 http://oscarproperties.com/ 
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Den totala kostnaden för omgestaltningen av de befintliga husen blev ca 19 miljoner kronor 

per hus. Totalt var det 30 lägenheter i varje hus och snitthyran var 981,42/kvm och år10. 

Investeringen hade inneburit en hyreshöjning kring 34% med payback-perioden 20 år. Det 

fanns möjligheter att ansöka om bidrag från staten, då investeringen var grundad i 

energiförbättringar. Tidigare liknande projekt, t.ex. Hållbara Järva11, fick ett bidrag på 30% av 

den totala kostnaden. Ett sådan bidrag hade gjort att investeringen hade kostat Sollentuna 

Hem 13,3 miljoner kronor. Med payback-perioden 20 år hade hyreshöjningen då blivit kring 

23%. 

Metoden som användes för att genomföra detta arbete var i linje med hur branschen utför 

liknande projekt. Arbetet och metoden hade kunnat genomföras med en större vikt på 

gestaltning, men då på bekostnad av energi och konstruktionslösningarna. En annat sätt 

man hade kunnat sätt angripa arbetet på vore att prioritera energiaspekten högst med 

ytterligare energibesparingar. Vi anser att vi lyckades balansera de olika aspekterna. 

 

  

                                                   
10 Siffror tillhandahållna av Sollentuna Hem  
11 http://www.stockholm.se/hallbarajarva 
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9 Slutsatser 
Detta examensarbetet var utvecklande då vi inkluderade många aspekter och fick dessa att 

fungera med varandra. Det var en utmaning och bidrog med kunskap om byggbranschens 

komplexitet. Trots full kontroll över hela processen blev vi ibland tvungna att kompromissa i 

vissa moment. Byggbranschen är unik på detta vis. I få andra branscher ska så många olika 

aktörer samarbeta och tillslut färdigställa en gemensam produkt. Trots att det i dagsläget 

fungerar tror vi att förståelsen måste förbättras ytterligare för att lyckas skapa ännu bättre 

slutprodukter. 

Mycket i detta projekt hade kunnat kan appliceras på andra projekt, dock skulle man då varit 

tvungen att modifiera lösningarna så det anpassas efter varje unikt projekt. Varje del i 

gestaltningen var välförankrad i både energifrågan samt standardökningen och gav Släggan 

ett nytt attraktionsvärde. För Sollentuna Hem hade fastigheten Släggan kunnat bli ett förslag 

på hur man kan genomföra renoveringar av miljonprogram. De flesta renoveringar av 

miljonprogramsfastigheter som studerats under arbetets gång hade endast haft fokus på 

energifrågan. Kanske borde fastighetsägarna försöka titta ur ett bredare spektrum och hitta 

lösningar som inkluderar alla aspekter. Att glasa in en del av fasaden samt bygga balkonger 

på detta sätt var enligt oss en bra lösning då man lyckades kombinera aspekterna. På detta 

vis lyckades man förändra fastigheternas gestaltning och en ny utformning skapades. 

Enligt oss fann vi dessutom en bra lösning för att höja tillgänglighetsproblematiken, som ofta 

förekommer i denna typ av hus från samma tidsålder. Detta var dock en lösning som var helt 

anpassad efter detta projekt då det befintliga cykelförrådet var placerat på en bra plats. 

Trots att vi inkluderade många aspekter lyckades vi producera en slutprodukt vi var nöjda 

med, inom den tidsram vi hade till förfogande. 

Examensarbetet har t.ex. inte inkluderat något gällande ventilation, tilläggsisolering av andra 

byggdelar, utöver fasaderna, eller planering av solceller. Hade dessa åtgärder varit 

inkluderade hade energibehovet kunnat sänkas ytterligare, vilket hade gett ett bättre resultat 

och möjlighet att nå nyproduktionskrav. Detta kan vara ett område som kommande studenter 

hade kunnat skriva om då samhället är i stort behov av energieffektiviseringar av 

miljonprogrammet. Vill man ta projektet vidare i nästa fas krävs det att man tittar mer 

detaljerat kring de konstruktiva utformningarna, såsom markens bärighet, påldjup, 

lastnedräkning och infästningar. Energifrågan kan fördjupas ytterligare då det finns oberörda 

delar i denna rapport. Värmeåtervinning är något som bör prioriteras vid fördjupning i ämnet.  
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Ytterligare fördjupning skulle kunna ske vid volymstudierna och planering av nybyggnader. 

Vi ställde oss kritiska till det förslag som Sollentuna Hem presenterar för platsen och ber 

därför om en omprövning av detta för beslutsfattarna. 
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11.1 Ritningar befintlig fastighet  

















11.2 Brandskyddsskiss 

 





11.3 Ljusreflektorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





11.4 Energiberäkningar



  

Resultat från Um-beräkning
2016-05-25 10:14

Objekt: Släggan innan renovering, Bostad - Utomhus
Utförd av: Företagslicens, WSP Byggprojektering

Sammanfattning

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,88 W/m²,°C

Um krav = 0,40 W/m²,°C

Byggnaden uppfyller ej kraven på värmeisolering.

Yta U (W/m²,°C) A (m²) U*A
1. Yttervägg Gavel mot öst 0,68 150,5 102,04
2. Fönster gamla 2,90 7,0 20,30
3. Yttervägg Långsida mot norr 0,69 423,0 292,29
4. lättbetongväggar 1,44 60,0 86,41
5. Gamla vita skivväggar 0,77 0,0 0,00
6. Fönster Breda gamla 2,90 129,0 374,10
7. Fönster gamla mindre 2,90 47,7 138,46
7. Fönster gamla mindre 2,90 12,3 35,54
8. Yttervägg Gavel mot väster 0,68 150,5 102,04
9. Fönster gamla 2,90 6,1 17,67
9. Fönster gamla 2,90 0,9 2,63
10. Yttervägg Långsida mot söder 0,69 354,0 244,61
11. Balkongdörr och fönster gamla 2,90 135,0 391,50
12. Gamla vita skivväggar 0,77 120,0 92,86
13. Fönster gamla 2,90 50,2 145,47
13. Fönster gamla 2,90 12,8 37,23
14. källare 0,80 900,0 720,00
15. Tak 0,26 900,0 232,20
Aom & Summa U*A 3459,00 3035,36

Köldbrygga Psi (W/m,°C) L (m) Psi*L
Källarvägg - Betongbjälklag - Betongvägg 0,11 120,00 13,67
Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 100,00 1,21
Fönster och dörrar med infästning i träregel 0,04 200,00 8,77
Längd köldbrygga & Summa Psi*L 420,00 23,65
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Använda konstruktioner

Typ 1.
Gamla vita skivväggar

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Gipsskiva 13 0,25
isolering äldre 2 100 0,1 8 0,14
masonite2 3 0,08
masonite2 5 0,08

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,774 W/m²,°C

Typ 2.
Källare

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 260 1,7

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 260 1,7

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,17 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,800 W/m²,°C

Typ 3.
Långsida norr

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Gipsskiva 13 0,25
isolering äldre 2 100 0,1 8 0,14
masonite2 3 0,08
Tegel 130 0,6

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W

ISOVER Energi 3
Objekt: Släggan 1
Företagslicens
WSP Byggprojektering Sida 2 (7)



U-värde: 0,691 W/m²,°C

Typ 4.
lättbetongväggar

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Lättbetong äldre 200 0,65
Tegel 130 0,6

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 1,440 W/m²,°C

Typ 5.
Yttertak

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 160 1,7
isolering äldre 2 100 0,1
Betong 6 1,7
Isover Bjälklagsskiva 95 0,036

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,10 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,258 W/m²,°C

Typ 6.
Yttervägg Gavel

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 150 1,7
isolering äldre 2 100 0,1
Tegel 130 0,6

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,678 W/m²,°C
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Använda fönstertyper

Typ 7.
balkongdörrochfönster
U-värde: 2,900 W/m²,K

Typ 8.
Fönster breda gamla
U-värde: 2,900 W/m²,K

Typ 9.
Fönster Gavel gamla
U-värde: 2,900 W/m²,K

Typ 10.
Fönster mindre gamla
U-värde: 2,900 W/m²,K

Typ 11.
Fönster Södersida
U-värde: 2,900 W/m²,K

Byggnadsytor - Bostad

Yta 1.
Yttervägg Gavel mot öst
Konstruktion: Yttervägg Gavel
Orientering: 90°
Nettoarea: 150,5 m²

Yta 2.
Fönster gamla
Konstruktion: Fönster Gavel gamla
Orientering: 90°
Nettoarea: 7,0 m²
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Yta 3.
Yttervägg Långsida mot norr
Konstruktion: Långsida norr
Orientering: 0°
Nettoarea: 423,0 m²

Yta 4.
lättbetongväggar
Konstruktion: lättbetongväggar
Orientering: 0°
Nettoarea: 60,0 m²

Yta 5.
Gamla vita skivväggar
Konstruktion: Gamla vita skivväggar
Orientering: 0°
Nettoarea: 0,0 m²

Yta 6.
Fönster Breda gamla
Konstruktion: Fönster breda gamla
Orientering: 0°
Nettoarea: 129,0 m²

Yta 7.
Fönster gamla mindre
Konstruktion: Fönster mindre gamla
Orientering: 0°
Nettoarea: 60,0 m²

Yta 8.
Yttervägg Gavel mot väster
Konstruktion: Yttervägg Gavel
Orientering: 270°
Nettoarea: 150,5 m²
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Yta 9.
Fönster gamla
Konstruktion: Fönster Gavel gamla
Orientering: 270°
Nettoarea: 7,0 m²

Yta 10.
Yttervägg Långsida mot söder
Konstruktion: Långsida norr
Orientering: 180°
Nettoarea: 354,0 m²

Yta 11.
Balkongdörr och fönster gamla
Konstruktion: balkongdörrochfönster
Orientering: 180°
Nettoarea: 135,0 m²

Yta 12.
Gamla vita skivväggar
Konstruktion: Gamla vita skivväggar
Orientering: 180°
Nettoarea: 120,0 m²

Yta 13.
Fönster gamla
Konstruktion: Fönster Södersida
Orientering: 180°
Nettoarea: 63,0 m²

Yta 14.
källare
Konstruktion: Källare
Orientering: 0°
Nettoarea: 900,0 m²
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Yta 15.
Tak
Konstruktion: Yttertak
Orientering: 0°
Nettoarea: 900,0 m²
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Resultat från energiberäkning
2016-05-25 10:13

Objekt: Släggan innan renovering
Utförd av: Företagslicens, WSP Byggprojektering
Beräkning enligt BBR 2012.

Sammanfattning

Klimatzon: III Södra Sverige
Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län
Atemp bostad: 2500,0 Atemp lokal: 0,0

Beräknad specifik energianvändning: 176 kWh/m².år
BBR:s krav på uppmätt 
energianvändning:

90 kWh/m².år

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 
specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i 
bruk.
Summa installerad eleffekt för uppvärmning 0,0 kW
BBR klassar byggnaden som ej eluppvärmd.

Klaras kraven?

Den beräknade specifika energianvändningen är 96% högre än BBR:s 
krav  på uppmätt specifik energianvändning.
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Begreppsförklaringar till värmebalansen nästa sida
Förluster

Trans Transmissionsförluster
Vent Ventilation och luftläckage
Vatten Vattenförluster - antas vara lika med energi till varmvattenuppvärmning

Tillskott
Gratis Utnyttjbar del av personvärme, hushållsel eller verksamhetsel, fastighetsel samt infallande solenergi genom fönster
Värme Energi till byggnadens uppvärmning
Varmvatten Energi till varmvattenuppvärmning

Energianvändning
Fast Fastighetsel
VäSf Energi från solfångare till värme
VVSf Energi från solfångare till varmvatten
VäVP Värmebesparing med värmepump
VVVP Varmvattenbesparing med värmepump
nVä Värmesystemets verkningsgrad för värme
nVV Värmesystemets verkningsgrad för varmvatten
VäN Värme Netto = Värme - VäSf - VäVP
VVN Varmvatten Netto = Varmvatten - VVSf - VVVP
VäB Värme Brutto = VäN / nVä
VVB Varmvatten Brutto = VVN / nVV

Principfigur
Staplarnas storlek stämmer inte med tabellvärdena. Specifik energianvändning är energianvändning under ett normalår per m² uppvärmd 
golvarea. Det är bruttovärdet som ska jämföras med BBR:s krav.
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BOSTAD
Värmebalans, kWh

Förluster Tillskott Energianv. Brutto

Månad Trans Vent Vatten Gratis Värme Varmvatten Fast VäB + VVB Kyla
Jan 54171 23883 0 6385 71669 0 1741 73132 0

Feb 49340 21753 0 10175 60918 0 1573 62161 0

Mar 47583 20979 0 16932 51630 0 1741 52684 0

Apr 36120 15925 0 19731 32314 0 1685 32973 0

Maj 23522 10371 0 19604 14289 0 1741 14581 0

Jun 12219 5387 0 12336 5270 0 1685 5378 0

Jul 9052 3991 0 9974 3069 0 1741 3132 0

Aug 11288 4977 0 10281 5984 0 1741 6106 0

Sep 20081 8854 0 13328 15607 0 1685 15926 0

Okt 30725 13546 0 11614 32657 0 1741 33323 0

Nov 40529 17869 0 6889 51509 0 1685 52560 0

Dec 50074 22077 0 6052 66099 0 1741 67448 0

Totalt 384704 169612 0 143301 411015 0 20500 419403 0
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Indata Bostad Lokal
Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 0
Genomsnittlig innetemperatur, °C 21 0
Infiltration inkl. fönstervädring, oms/h 0,15 0
Ventilationsflöde, l/s per m² 0,35 -
Ventilationsflöde q-medel - 0
Ventilationsflöde q (endast då lokal klassas som elvärmd) - 0
Värmeväxling, verkningsgrad, % 0 0
Installerad el-effekt för ventilation, kW 0 0
Hushållsenergi, kWh/år 20000 0
Fastighetsenergi, kWh/år 20500 0
Antal personer, genomsnitt, st 15 0
Årsvärmefaktor 1 0
Dimensionerad för x% av varmvattenbehovet, % 100 0
Dimensionerad för y% av husuppvärmningen, % 100 0
Installerad el-effekt för drift av värmepump, kW 0 0
Verkningsgrad Värme, % 98 0
Verkningsgrad Varmvatten, % 98 0
Installerad el-effekt för uppvärmning, kW 0 0
Solfångare för varmvatten, kWh/år 0 0
Solfångare för värme, kWh/år 0 0
Varmvattenberedning, brutto, kWh/år 0 0
Installerad el-effekt för varmvattenberedning, kW 0 0
Komfortkyla, elektriska kylmaskiner, kWh 0 0
Komfortkyla, övrigt, kWh 0 0

Klimatdata Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utetemperatur (°C) -2,8 -3,0 0,1 4,6 10,7 15,6 17,2 16,2 11,9 7,5 2,6 -1,0

Globalstrålning (kWh/m²) 10 27 67 108 163 177 161 129 77 38 14 7

Byggnadsdata, bostad/utomhus
Golvyta, m²: 2500,0

Volym, m³: 6250,00

Yta Area,m² U, W/m²,°C Orientering, °

källare 900,0 0,80

Tak 900,0 0,26

Yttervägg Gavel mot väster 150,5 0,68 270

Fönster gamla 7,0 2,90

Yttervägg Gavel mot öst 150,5 0,68 90

Fönster gamla 7,0 2,90

Yttervägg Långsida mot norr 423,0 0,69 0

lättbetongväggar 60,0 1,44 0

Gamla vita skivväggar 0,0 0,77 0

Fönster Breda gamla 129,0 2,90

Fönster gamla mindre 60,0 2,90

Yttervägg Långsida mot söder 354,0 0,69 180

Balkongdörr och fönster gamla 135,0 2,90
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Gamla vita skivväggar 120,0 0,77 180

Fönster gamla 63,0 2,90

Köldbrygga Längd, m Psi, W/m,K

Källarvägg - Betongbjälklag - Betongvägg 120,00 0,11

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 100,00 0,01

Fönster och dörrar med infästning i träregel 200,00 0,04
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Resultat från Um-beräkning
2016-05-25 11:10

Objekt: Släggan efter renovering, Bostad - Utomhus
Utförd av: Företagslicens, WSP Byggprojektering

Sammanfattning

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,65 W/m²,°C

Um krav = 0,40 W/m²,°C

Byggnaden uppfyller ej kraven på värmeisolering.

Yta U (W/m²,°C) A (m²) U*A
1. Yttervägg Gavel mot öst 0,68 124,5 84,41
2. Fönster gamla 1,00 7,0 7,00
3. Nya vita gavelväggar 0,15 26,0 3,90
4. Yttervägg Långsida mot norr 0,69 431,0 297,82
5. lättbetongväggar 1,44 60,0 86,41
6. Gamla vita skivväggar 0,14 0,0 0,00
7. Fönster Breda Nya 1,00 129,0 129,00
8. Fönster mindre Nya 1,00 40,0 40,00
9. Fönster minst Nya 1,00 12,0 12,00
10. Yttervägg Gavel mot väster 0,68 137,5 93,23
11. Nya vita gavelväggar 0,15 13,0 1,95
12. Fönster gamla 1,00 7,0 7,00
13. Yttervägg Långsida mot söder 0,69 297,0 205,23
14. Skjutdörrar Nya 1,00 195,0 195,00
15. Nya utfackningsväggar 0,14 60,0 8,54
16. Balkongdörr kök 1,00 120,0 120,00
17. källare 0,80 900,0 720,00
18. Tak 0,26 900,0 232,20
Aom & Summa U*A 3459,00 2243,69

Köldbrygga Psi (W/m,°C) L (m) Psi*L
Källarvägg - Betongbjälklag - Betongvägg 0,11 120,00 13,67
Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 100,00 1,21
Längd köldbrygga & Summa Psi*L 220,00 14,88
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Använda konstruktioner

Typ 1.

Källare

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 260 1,7

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 260 1,7

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,17 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,800 W/m²,°C

Typ 2.

Långsida norr

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Gipsskiva 13 0,25

isolering äldre 2 100 0,1 8 0,14

masonite2 3 0,08

Tegel 130 0,6

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,691 W/m²,°C

Typ 3.

lättbetongväggar

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Lättbetong äldre 200 0,65

Tegel 130 0,6

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W

U-värde: 1,440 W/m²,°C
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Typ 4.
NYA utfackningsväggar

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Gipsskiva 13 0,25
Isover Träregelskiva 45 0,033 10 0,14
Isover ULTIMATE Stå 170 0,037 8 0,14
Isover Skalmursskiva 50 0,033
Luftspalt, svagt ventil 30
Tegel 130 0,6

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,142 W/m²,°C

Typ 5.
Nya vita gavelväggar
Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,150 W/m²,°C

Typ 6.
Yttertak

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 160 1,7
isolering äldre 2 100 0,1
Betong 6 1,7
Isover Bjälklagsskiva 95 0,036

Värmeövergångsmotstånd inne R 0,10 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,258 W/m²,°C

Typ 7.
Yttervägg Gavel

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)
Betong 150 1,7
isolering äldre 2 100 0,1
Tegel 130 0,6

ISOVER Energi 3
Objekt: Släggan 1
Företagslicens
WSP Byggprojektering Sida 3 (7)



Värmeövergångsmotstånd inne R 0,13 m²,°C/W
Värmeövergångsmotstånd ute Rs 0,04 m²,°C/W
U-värde: 0,678 W/m²,°C

Använda fönstertyper

Typ 8.
Fönster minst Nya
U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 9.
NYA fönster
U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 10.
NYA fönster breda
U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 11.
NYA fönster gavel
U-värde: 1,000 W/m²,K

Använda dörrtyper

Typ 12.
Balkongdörr kök
U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 13.
NYA skjutdörrr
U-värde: 1,000 W/m²,K
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Byggnadsytor - Bostad

Yta 1.
Yttervägg Gavel mot öst
Konstruktion: Yttervägg Gavel
Orientering: 90°
Nettoarea: 124,5 m²

Yta 2.
Fönster gamla
Konstruktion: NYA fönster gavel
Orientering: 90°
Nettoarea: 7,0 m²

Yta 3.
Nya vita gavelväggar
Konstruktion: Nya vita gavelväggar
Orientering: 90°
Nettoarea: 26,0 m²

Yta 4.
Yttervägg Långsida mot norr
Konstruktion: Långsida norr
Orientering: 0°
Nettoarea: 431,0 m²

Yta 5.
lättbetongväggar
Konstruktion: lättbetongväggar
Orientering: 0°
Nettoarea: 60,0 m²

Yta 6.
Gamla vita skivväggar
Konstruktion: NYA utfackningsväggar
Orientering: 0°
Nettoarea: 0,0 m²
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Yta 7.
Fönster Breda Nya
Konstruktion: NYA fönster breda
Orientering: 0°
Nettoarea: 129,0 m²

Yta 8.
Fönster mindre Nya
Konstruktion: NYA fönster
Orientering: 0°
Nettoarea: 40,0 m²

Yta 9.
Fönster minst Nya
Konstruktion: Fönster minst Nya
Orientering: 0°
Nettoarea: 12,0 m²

Yta 10.
Yttervägg Gavel mot väster
Konstruktion: Yttervägg Gavel
Orientering: 270°
Nettoarea: 137,5 m²

Yta 11.
Nya vita gavelväggar
Konstruktion: Nya vita gavelväggar
Orientering: 270°
Nettoarea: 13,0 m²

Yta 12.
Fönster gamla
Konstruktion: NYA fönster gavel
Orientering: 270°
Nettoarea: 7,0 m²

ISOVER Energi 3
Objekt: Släggan 1
Företagslicens
WSP Byggprojektering Sida 6 (7)





Resultat från energiberäkning
2016-05-25 11:09

Objekt: Släggan efter renovering
Utförd av: Företagslicens, WSP Byggprojektering
Beräkning enligt BBR 2012.

Sammanfattning

Klimatzon: III Södra Sverige
Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län
Atemp bostad: 2500,0 Atemp lokal: 0,0

Beräknad specifik energianvändning: 163 kWh/m².år
BBR:s krav på uppmätt 
energianvändning:

90 kWh/m².år

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 
specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i 
bruk.
Summa installerad eleffekt för uppvärmning 0,0 kW
BBR klassar byggnaden som ej eluppvärmd.

Klaras kraven?

Den beräknade specifika energianvändningen är 81% högre än BBR:s 
krav  på uppmätt specifik energianvändning.
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Begreppsförklaringar till värmebalansen nästa sida
Förluster

Trans Transmissionsförluster
Vent Ventilation och luftläckage
Vatten Vattenförluster - antas vara lika med energi till varmvattenuppvärmning

Tillskott
Gratis Utnyttjbar del av personvärme, hushållsel eller verksamhetsel, fastighetsel samt infallande solenergi genom fönster
Värme Energi till byggnadens uppvärmning
Varmvatten Energi till varmvattenuppvärmning

Energianvändning
Fast Fastighetsel
VäSf Energi från solfångare till värme
VVSf Energi från solfångare till varmvatten
VäVP Värmebesparing med värmepump
VVVP Varmvattenbesparing med värmepump
nVä Värmesystemets verkningsgrad för värme
nVV Värmesystemets verkningsgrad för varmvatten
VäN Värme Netto = Värme - VäSf - VäVP
VVN Varmvatten Netto = Varmvatten - VVSf - VVVP
VäB Värme Brutto = VäN / nVä
VVB Varmvatten Brutto = VVN / nVV

Principfigur
Staplarnas storlek stämmer inte med tabellvärdena. Specifik energianvändning är energianvändning under ett normalår per m² uppvärmd 
golvarea. Det är bruttovärdet som ska jämföras med BBR:s krav.
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BOSTAD
Värmebalans, kWh

Förluster Tillskott Energianv. Brutto

Månad Trans Vent Vatten Gratis Värme Varmvatten Fast VäB + VVB Kyla
Jan 39998 23883 0 3833 60048 0 1741 61273 0

Feb 36431 21753 0 4118 54066 0 1573 55169 0

Mar 35134 20979 0 6173 49940 0 1741 50959 0

Apr 26670 15925 0 8383 34212 0 1685 34910 0

Maj 17368 10371 0 10290 17449 0 1741 17805 0

Jun 9022 5387 0 8734 5675 0 1685 5791 0

Jul 6683 3991 0 7397 3277 0 1741 3344 0

Aug 8335 4977 0 6665 6647 0 1741 6783 0

Sep 14827 8854 0 6324 17357 0 1685 17711 0

Okt 22686 13546 0 4994 31238 0 1741 31876 0

Nov 29925 17869 0 3887 43907 0 1685 44803 0

Dec 36973 22077 0 3695 55355 0 1741 56485 0

Totalt 284052 169612 0 74493 379171 0 20500 386909 0
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Indata Bostad Lokal
Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 0
Genomsnittlig innetemperatur, °C 21 0
Infiltration inkl. fönstervädring, oms/h 0,15 0
Ventilationsflöde, l/s per m² 0,35 -
Ventilationsflöde q-medel - 0
Ventilationsflöde q (endast då lokal klassas som elvärmd) - 0
Värmeväxling, verkningsgrad, % 0 0
Installerad el-effekt för ventilation, kW 0 0
Hushållsenergi, kWh/år 20000 0
Fastighetsenergi, kWh/år 20500 0
Antal personer, genomsnitt, st 15 0
Årsvärmefaktor 1 0
Dimensionerad för x% av varmvattenbehovet, % 100 0
Dimensionerad för y% av husuppvärmningen, % 100 0
Installerad el-effekt för drift av värmepump, kW 0 0
Verkningsgrad Värme, % 98 0
Verkningsgrad Varmvatten, % 98 0
Installerad el-effekt för uppvärmning, kW 0 0
Solfångare för varmvatten, kWh/år 0 0
Solfångare för värme, kWh/år 0 0
Varmvattenberedning, brutto, kWh/år 0 0
Installerad el-effekt för varmvattenberedning, kW 0 0
Komfortkyla, elektriska kylmaskiner, kWh 0 0
Komfortkyla, övrigt, kWh 0 0

Klimatdata Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utetemperatur (°C) -2,8 -3,0 0,1 4,6 10,7 15,6 17,2 16,2 11,9 7,5 2,6 -1,0

Globalstrålning (kWh/m²) 10 27 67 108 163 177 161 129 77 38 14 7

Byggnadsdata, bostad/utomhus
Golvyta, m²: 2500,0

Volym, m³: 6250,00

Yta Area,m² U, W/m²,°C Orientering, °

källare 900,0 0,80

Tak 900,0 0,26

Yttervägg Gavel mot väster 137,5 0,68 270

Nya vita gavelväggar 13,0 0,15 270

Fönster gamla 7,0 1,00

Yttervägg Gavel mot öst 124,5 0,68 90

Fönster gamla 7,0 1,00

Nya vita gavelväggar 26,0 0,15 90

Yttervägg Långsida mot norr 431,0 0,69 0

lättbetongväggar 60,0 1,44 0

Gamla vita skivväggar 0,0 0,14 0

Fönster Breda Nya 129,0 1,00

Fönster mindre Nya 40,0 1,00
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Fönster minst Nya 12,0 1,00

Yttervägg Långsida mot söder 297,0 0,69 180

Skjutdörrar Nya 195,0 1,00

Nya utfackningsväggar 60,0 0,14 180

Balkongdörr kök 120,0 1,00

Köldbrygga Längd, m Psi, W/m,K

Källarvägg - Betongbjälklag - Betongvägg 120,00 0,11

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 100,00 0,01
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11.5 Kalkyl



SLÄGGAN

SLÄGGAN

KALKYL OMBYGGNAD FASTIGHETEN SLÄGGAN

KALKYLEN GÄLLER FÖR ETT HUS GENOMSNITTLIG HYRA FÖR SLÄGGAN: 941 KR/KVM,ÅR ALLA SUMMOR HAR ENHETEN KRONOR

 

DELPROJEKT ENHET KOSTNAD PER ENHET MÄNGD SUMMA

SÖDRA FASADEN

INGLASNING BALKONGER (1-GLAS) m² 3000 846 2538000

NYA BALKONGER INKL. UNDERAKTIV. st 80000 30 2400000

NYA BALKONGDÖRRAR STÖRRE st 20000 30 600000

NYA BALKONGDÖRRAR MINDRE st 10000 30 300000

DELSUMMA 5838000

TILLGÄNGLIGHET

NY HISS st 800000 5 4000000

NYTT SCHAKT st 10000 5 50000

NYA BETONGVÄGGAR m² 1750 140 245000

DELSUMMA 4295000

NORRA FASADEN

UTFACKNINGSVÄGGAR m² 2150 200 430000

ENTREPARTI I STÅL, INKL. HÄRDAT GLAS st 20000 5 100000

DELSUMMA 530000

NYA FÖNSTER HELA FASADEN

NYA FÖNSTER INKL RIVNING GAMLA st 8500 66 561000

ALTERNATIVT

TILLÄGGSISOL. MED UTANPÅLIGANDE RUTA st 4000 66 264000

ENERGIBESPARING KWH/M2CA PRIS 1KWH m² SUMMA TOT MATERIAL+ARBETE 11224000

50 1 2500 125000 Arbetsplatsomk. 30 % ↓

PAYBACKTID ALT 1. 20ÅR RESTERANDE SUMMA PÅ HYRA: 16917520 Entreprenadarvode 18% ↓

HYRESÖKNING PER Atemp OCH ÅR: 338,35   Byggherrekostnader 25% ↓

HYRESÖKNING I PROCENT 35,96     34,86      TOT NETTOKOSTNAD 19417520

PAYBACKTID ALT 2. 10ÅR RESTERANDE SUMMA PÅ HYRA: 18167520 Atemp m² 2500

HYRESÖKNING PER Atemp OCH ÅR: 726,70   KR/Atemp 7 767,01      

HYRESÖKNING I PROCENT 77,23     75,04      

VID 30% STATLIGT BIDRAG OCH 20 ÅRS PAYBACKTID, HYRESÖKNING I PROCENT: 23,58     



11.6 Referensbilder



Naturhus beläget i Uppgränna.  

Källa https://www.designworld.se/wp-content/uploads/2015/10/uppgrenna_designworld_2.jpg 

Den lekfulla tegelsättningen  

Källa http://archive.monograph.io/lewisholiday/document-a-texture 



11.7 Tidiga skisser







11.8 Opponering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 


