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Sammanfattning 

Stockholm är en växande stad och för att bemöta det behov av bostäder som 

expansionen medför, krävs att befintliga fastigheter utvecklas och får nya, bättre 

anpassade ändamål. Det är framförallt viktigt att utveckla de fastigheter som är 

belägna i attraktiva områden med pågående stadsutveckling eller goda möjligheter 

för ny stadsutveckling.  

Denna rapport behandlar utvecklingen av Vandenbergh 9, ett kontorskomplex från 

tidigt 1970-tal till ett modernt bostadshus. Rapporten resulterar i förslagshandlingar 

över hur den invändiga gestaltningen kan komma att se ut. Förslaget följer alla de 

lagar, stadgar och rekommendationer som idag ställs för byggnation i Sverige.  

Detta resulterade i sex individuella plan, men för att främja hållbart och rationellt 

byggande har ett stort fokus lagts på modulbyggande. Rapporten redogör för hur 

en fastighet i en stor skala kan utvecklas och erhålla ett nytt syfte. 
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Abstract 

Stockholm is a growing city and to satisfy the need of housing that expansion entails 

requires that existing properties are developed and given new, better adapted 

purposes. It is particularly important to develop the properties that are located in 

attractive areas with ongoing urban development or good opportunities for new 

urban development.  

This report discusses the development of Vandenbergh 9, an office complex from the 

early 1970s to modern housing. The report results in proposals documents how the 

interior design might look like. The proposal complies with all the laws, rules and 

recommendations today are for construction work in Sweden.  

The result is five individual floor plans, but to encourage the sustainable and rational 

construction, a major focus was on modular construction. The report show how a 

property in this scale can be developed and obtain a new purpose. 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört inom programmet Högskoleingenjör inom Byggteknik 

och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Utbildningen omfattar totalt 180 

högskolepoäng som motsvarar tre års heltidsstudier. Examensarbetet benämns med 

kurskoden HS101X som tillhör Inriktningen Arkitektur för ingenjörer och omfattar 15 

högskolepoäng. 

Arbetet är utfört i samarbete och med handledning av Brunnberg & Forshed 

arkitektkontor AB.  

Vi vill tacka vår näringslivskontakt, Hans Bergström och alla andra på Brunnberg & 

Forshed arkitektkontor AB för en givande tid och ett trevligt bemötande. Tack även 

till vår akademiska handledare Bengt Smideman för handledning under projektet. Till 

sist vill vi även tacka vår examinator och lärare, Zeev Bohbot som har stöttat och 

väglett oss genom hela utbildningen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer (Johansson, 2012)och för att 

möta det behov av bostäder som expansionen medför krävs en förtätning i de 

områden som omger Stockholms innerstad. Förutom nybyggnation krävs även att 

befintliga fastigheter utvecklas och får nya, bättre anpassade ändamål. Det är 

framförallt viktigt att utveckla de fastigheter som är belägna i attraktiva områden 

med pågående stadsutveckling eller goda möjligheter till ny stadsutveckling.  

Denna rapport kommer att behandla utvecklingen av ett kontorskomplex från tidigt 

1970-tal till ett modernt bostadshus. Fastigheten, Vandenbergh 9 innehåller även 

delar där lättare industri har utförts. Vandenbergh 9 är belägen intill Bällstaån i 

Mariehäll, Västra Stockholm. I det omgivande området finns god befintlig infrastruktur 

och närhet till flera alternativa kollektiva färdmedel. Närheten till vatten, parker och 

stad skapar en attraktiv miljö som ger naturnära känsla och inbjuder för aktivitet och 

valfrihet. Utifrån dessa förutsättningar kan det anses att Vandenbergh 9 har stor 

potential till att utvecklas till en fastighet med bostäder som ändamål. 

 

 

  

Figur 1. Vandenbergh 9 med omgivning. 
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1.2 Syfte 

Målet från Fastighetsägarna Niam är att, tillsammans med Brunnberg & Forshed 

utveckla och bygga om byggnaden från kontor till bostäder. Den befintliga 

stommen av betong kommer att bibehållas medan övriga, icke bärande 

konstruktioner kommer att rivas. Även tillbyggnader kommer ske ovanpå den 

befintliga byggnaden. En del av de många utmaningarna är att få till fungerande 

planlösningar som uppfyller de krav som idag ställs på större bostadshus.  

1.3 Målformulering 

Vår uppgift är att med handledning av Brunnberg & Forshed och vår akademiska 

handledare projektera byggnadens planlösningar. Målet är då att genom detta 

examensarbete ta fram förslagshandlingar för hur Vandenbergh 9 kan komma att se 

ut invändigt. För att nå ett resultat bör följande punkter tas i akt: 

 Fungerande rumssamband 

 Brand 

 Tekniska utrymmen 

 Enkelsidiga lägenheter mot norr 

 Lågt ljusinsläpp 

 Utrymmen för bil & båt 

Att få detta att samverka med en attraktiv utformning är en självklarhet för projektet. 

Fastighetens läge vid Bällstaån är attraktivt och det faktum att båtplatser kan 

komma att erbjudas ger ett mervärde för en bostad i byggnaden.  

1.4 Avgränsningar 

Trots att projektet Vandenbergh 9 är väldigt attraktivt och spännande går det inte 

att bortse från att det är ett stort åtagande som kräver både tid och arbeteskraft. 

Några av de moment som ska genomföras är projektering av den befintliga 

byggnaden, tillbyggnaderna, strandpromenad, konstruktionslösningar och mycket 

mer. 

 

Med endast tio veckor att disponera på arbetet och att då komma fram med ett 

förslag till alla de planslösningar som byggnaden kommer innefatta är varken 

genomförbart eller realistiskt. Vi kommer därför avgränsa examensarbetet till den 

befintliga delen av fastigheten och så gott som helt bortse från de tillbyggnader som 

är planerade. Dock kommer delar av byggnaden som påverkas av tillbyggnaderna, 

så som mötet av befintliga trapphus och nya trapphus tas i akt.  
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Fler avgränsningar som kommer göras:  

 

 Konstruktionsberäkningar genomförs ej 

 Ekonomiska beräkningar genomförs ej 

 Befintlig konstruktion antas fungera  

 Hantering av dagvatten tas ej i hänsyn då tillbyggnad ännu inte projekterats 

 System för VVS kommer ej projekteras förutom placering av schaktutrymmen 

1.4 Metoder & Verktyg 

För att få en bra grund inför projektets start så har vi besökt området och byggnaden 

vilket har gett oss en tydligare blick om förutsättningarna. Utöver detta har två längre 

möten med Brunnberg & Forshed ägt rum där diskussioner och möjliga lösningar varit 

huvuddelarna för att sätta oss in i projektet. 

Nedan följer de väsentligaste delarna som kommer ligga till grund i framtagandet 

och utvecklingen av fastigheten: 

 Analys av befintliga planlösningar 

 Analys av brand 

 Ljusstudier  

 Utformning av garageplan 

 Utformning av nya planlösningar 

För att vidare nå ett fullständigt resultat kommer följande materiel användas och 

utnyttjas: 

 Foton 

 Relationshandlingar 

 Befintlig BIM-modell 

 SIS-standard 

 Arkitektens Handbok 

 BIM Verktyg 

 Illustrationsprogram 

 Boverkets byggregler 

 

  



Christoffer Sundberg 920327-0658  Vandenbergh 9 

Martin Larsson 900430-2031 

4 

 

  



Christoffer Sundberg 920327-0658  Vandenbergh 9 

Martin Larsson 900430-2031 

5 

 

2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för projekteringen av 

det valda objektet. Nulägesbeskrivningen kommer även ge en tydligare bild av 

byggnadens befintliga utformning och utseende. 

2.1 Omgivning 

Vandenbergh 9 är en fastighet belägen intill Bällstaån i Mariehäll, Västra Stockholm. I 

det omgivande området finns flera bostadshus och även ett antal äldre 

industribyggnader.  Från norr till Sydöst om Vandenbergh 9, på den motstående 

sidan av Bällstaån sträcker sig Sundbyberg kommun.  

I Mariehäll, väster om fastigheten påbörjades 2009 en stadsutveckling där Annedal, 

en ny stadsdel med kapacitet för cirka 5000 boende, växer fram och genererar i en 

sammanhållen region mellan Stockholm stad och Sundbybergs kommun. 

(bygg.stockholm.se/annedal uppdaterad 20 jan 2014) 

I den närliggande omgivningen finns flera grönområden, gångstråk längst Bällstaån 

och båtvarv för övervintring för privatbåtar. Närheten till vatten, parker och stad 

skapar en attraktiv miljö som ger naturnära känsla vilket inbjuder för aktivitet och 

valfrihet som är en av de största kvalitéerna för området.  

2.2 Infrastruktur 

I det omgivande området finns god befintlig infrastruktur och närhet till flera 

alternativ för kollektiva färdmedel. Flera Busslinjer passerar i närhet till området och 

skapar kommunikationsmöjligheter till bland annat Bromma Flygplats, Solna Centrum 

och Alvik.   

En kilometer från Vandenbergh 9 finns Sundbyberg Centrum där finns hållplatser för 

tunnelbanans blå linje 10, ett flertal busslinjer och pendeltågstation där även SJs 

intercitytåg stannar. I slutet av 2013 invigdes tvärbanetrafiken som ett ytterligare 

alternativ till den kollektiva trafiken.  Tvärbanan knyter samman ett yttre band av 

bebyggelse runt Stockholm vilket medför att Stockholm innerstad blir ännu mer 

tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 



Christoffer Sundberg 920327-0658  Vandenbergh 9 

Martin Larsson 900430-2031 

6 

 

2.3 Byggnadens Utformning 

Vandenbergh 9 ritades 1971 av den svenske arkitekten Yngve Fredriksén och 

omfattar totalt en LOA om ca 34 000kvm. Byggnaden har till största del bestått av 

kontorslandskap men även lättare industrier har varit verksamma i byggnaden. På 

grund av de olika verksamheterna varierar våningshöjden och i byggnadens inre 

regioner är det till stor del dubbel våningshöjd.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enkel våningshöjd 

 Enkel våningshöjd ca 3,5m 

 Dubbel våningshöjd 

 Befintligt Trapphus 

Figur 2. Flygvy över Vandenbergh 9. Foto: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB 

Figur 3. Sprängskiss över byggnadens utormning 
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2.4 Konstruktion 

Byggnaden är uppförd i betong med en pelarkonstruktion med bärande bjälklag i 

betong. Pelarna har en varierande dimensioner från 300x400mm till 600x600mm och 

avslutas med ett stort, lastbärande kapitäl med dimensionen 3600x3600mm. Pelarnas 

höjd varierar beroende på våningshöjden och är placerade i stomlinjenät med C/C 

mått om 8400mm och 7200mm. Runt de befintliga trapphusen finns bärande 

stomväggar. Huvudmåtten är 163,2 x 50,4 m.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Ombyggnation 

I början av 2014 förvärvades Vandenbergh 9 av fastighetsfondförvaltningsföretaget 

Niam. Niam har som ambition att investera i fastigheten och även utveckla 

fastighetens verksamhet där bostäder ses som ett möjligt alternativ. För att 

byggnaden ska klara de krav som bostäder medför kommer endast byggnadens 

stomme att bevaras och alla installationer och tekniska utrymmen att bytas ut. 

Utgångsläget för projekteringen i detta projekt är byggnadens befintliga bärande 

konstruktion och volymerna för de planerade påbyggnaderna. 

 

 

 

 

 

  

Figur 4 Stomplan med huvudmått 

Figur 5. Projektets utgångsläge 
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3 Teoretisk referensram  
 

Detta är ett examensarbete utfört inom programmet Högskoleingenjör inom 

Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. För att utföra detta arbete 

krävs en teoretisk grund som kan tillämpas på frågor inom byggteknik, projektering 

och gestaltning. En fördjupning baserad på följande kurser kommer att ligga till 

grund för arbetet: 

 

Byggteknik: 

 

• AF1710 Byggteknik 1, Husbyggnad och design 

• AF1711 Byggteknik 2, Byggfysik och materiallära 

 

I dessa kurser har en grundläggande kunskap i en byggnads tekniska utformning och 

hur materials fysiska egenskaper påverkar enskilda byggnadsdelar erhållits. Då 

projektet kommer att baseras på en ombyggnation av en byggnad med befintlig 

stomme kommer byggteknik ligga mer till grund än konstruktions-och 

lastberäkningar. 

 

Projektering och gestaltning: 

 

• AF1715 Arkitektur, skissprocessen 

• AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 

• AF1730 Building information modeling 

• HS1001 Konstruktion och Design 

 

I dessa kurser erhålls kunskap i hela projekteringsskedet, från skissprocessen till färdiga 

handlingar. Även kunskap om lagar, stadgar och regler för byggande och hur de 

uppfylls erhålls. Kurserna kommer även stå till grund för framtagningen av 3d-modell i 

BIM-programvara, renderingar och post-produktion* i bildbehandlingsprogram. 

 
Postproduktion* - bearbetning i efterhand 
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4 Fördjupning 

I detta kapitel sker en fördjupning och informationsinsamling av krav och normer som 

kommer ligga till grund för den fortsatta projekteringen. Syftet med fördjupningen är 

att kunna styrka och motivera de val som utförts i resultatet. 

4.1 Ljus 

4.1.1 Allmänt 

Vid projektering av bostäder finns ett flertal regler och riktlinjer i Boverkets Byggregler, 

BBR, som avser dagsljus. Riktlinjerna finns för att skapa ett gott inomhusklimat som 

bidrar till ökad hälsa, trivsel och trygghet för de som är bosatta i byggnaden. 

Tillgången till dagsljus har även en positiv inverkan på energiförbrukningen för en 

bostad då det krävs mindre energi för bostadens uppvärmning och även mindre 

mängd inomhusbelysning. (Sundborg, 2010) 

Vid projekteringen är det viktigt att ta hänsyn till att rum med olika funktioner ger 

olika behov och att möjlighet till avskärmning av ljus och insyn kan vara nödvändigt. 

God och anpassad planering av ljus bidrar till att man kan öka antalet lägenheter 

utan att de får försämrade ljusförhållanden samt bryter mot de krav som finns. 

För att kunna tolka Riktlinjerna i BBR krävs att man förstår skillnaden på följande 

definitioner av ljus: 

• Direkt dagsljus Ljus från himmeln som genom fönster mot det fria ger ljus till 

  ett rum. (Sundborg, 2010) 

• Direkt solljus Ljus från solen som utan att reflekteras, strålar in i ett rum. 

  (Sundborg, 2010) 

• Indirekt dagsljus Ljus från det fria som ljussätter ett rum som ej har fönster mot 

  det fria. (Sundborg, 2010) 

 

4.1.2 Ljuskrav I Boverkets Byggregler 

”6:31 Allmänt 

Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att 

uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. 

Ljusförhållandena är tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) 

uppnås samt när ingen störande bländning eller inga störandes reflexer förekommer 

och därmed rätt belysningsstyrka och luminansfördelning föreligger.” (BBR) 

 

Ansvaret att riktlinjerna från BBR uppfylls lämnas över till kommunerna, som får 

bedöma vad som anses vara god tillgång till dagsljus. Olika material reflekterar ljus till 

olika grad, några exempel på materials relativitet visas i Figur 6. 

(Sundborg, 2010) 
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”6:322 Dagsljus 

Rum eller avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt 

ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, 

om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. I 

bostad avsedd för endast en studerande ska avskiljbar del av rum för matlagning 

minst ha tillgång till indirekt dagsljus.” (BBR) 

För att skapa ett acceptabelt ljusinsläpp av direkt dagsljus bör fönsterarean 

motsvara 10 % av golvarean när fönstret har 2- eller 3-glas. Vid användning av glas 

med lägre ljusingenomsläpplighet bör arean ökas. När fönstret blir avskärmat av 

annan byggnadsdel bör även fönsterarean ökas. Kraven är lägre för 

studentboenden och därför räcker det att kök/kokvrå blir ljussatt men ljus från annat 

rum som i sin tur har fönster mot det fria. (Sundborg, 2010) 

 

”6:323 Solljus 

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas 

mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.” (BBR) 

Med ”rum där människor vistas mer än tillfälligt” menas sovrum eller vardagsrum. För 

minst ett av dessa rum krävs att strålar direkt från solen har möjlighet att belysa delar 

av rummet. Under hur lång period strålarna ska belysa rummet finns inga bestämda 

krav för. (Sundborg, 2010) 

 

”6:33 Utsikt 

Allmänt råd  

Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än 

tillfälligt bör vara placerat så att utsikten ger möjligheter att följa dygnets och 

årstidernas variationer. I bostäder bör inte takfönster utgöra enda dagsljuskälla i de 

rum där människor vistas mer än tillfälligt.” (BBR) 

 

Hälsan hos människor påverkas negativt av att inte se förändring och variation i 

omgivningen. Att möjliggöra utsikt där dygnets och årstidernas förändring kan följas 

motverkar en känsla av instängdhet och enformighet. Det är svårt att se variation av 

naturen i himmeln och det är därför ej lämpligt med endast takfönster som 

ljusinsläpp. Takfönster fungerar som ett bra komplement för att öka ljusinsläppet i 

byggnaden. (Sundborg, 2010) 
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4.1.3 Ljuset spridning 

Ljus kan spridas genom direkt strålning från källan men sprids även i hög grad genom 

reflektioner från omkringgivande ytor. Hur mycket och i vilken riktning ljuset sprids 

genom reflektion bestäms förutom av det inkommande ljusets parametrar till stor del 

av ytans material och dess kulör. Material med en matt struktur reflekterar ljus diffust, i 

alla riktningar samtidigt som blanka material riktar ljuset i en riktning. (Sundborg, 2010) 

För att undvika mörka ytor är det viktigt med rätt val av ytors material och kulörer. 

Även om ljuset reduceras kraftigt vid reflektion så är det möjligt att skapa ljusare 

miljöer trots att det direkta ljuset är begränsat.  (Sundborg, 2010) 

Reflektionsförmågan hos ett material anges i enheten ”albedo”. Skalan för ”albedo” 

sträcker sig 0.00-1 där 1 betyder total reflektants av det inkommande ljuset och 0.00 

betyder att det är en obefintlig reflektion.  I tabellen nedan visas reflektionsförmågan 

hos material som är vanligt förekommande vid bostäder och dess omgivande miljö:   

 

Material Reflektionsfaktor (albedo) 

Vit puts, Vit målning 0,7 

Ljust Tegel 0,5 

Betong, Mörkare tegel 0,3 

Ljus sten 0,2 

Rostfri Plåt 0,6 - 0,75 

Gräs 0,3-0,4 

Asfalt 0,05-0,15 

Snö 0,6-0,85 

Vatten på sommaren 0,1-0,2 

Vatten på vintern 0,07-0,1(lägre p.g.a. Låg solvinkel, låg 

intensitet) 

Figur 6. Tabell med reflektionsfaktorer för olika material. (Sundborg, 2010) 
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4.1.4 Solstudier 

Solstudier utförs för att beskriva hur dags- och solljuset kommer att påverka en miljö.  

Det är viktigt att utföra analyser för att i ett tidigt skede planera möjliga utformningar 

för att uppfylla de krav som ställs och även för att undvika att bebyggelse skymmer 

himmeln på ett oacceptabelt vis.   

I det Flesta CAD-programvaror finns möjlighet att utföra solstudie direkt i modellfilen. 

Byggnaden placeras i det verkliga koordinatsystemet och en beräkning över hur 

solens ljus kommer uppföras sig i verkligheten beräknas. Det finns även fristående 

program som endast är anpassade för att beräkna solens påverkan. I denna rapport 

kommer solstudie utföras direkt i CAD-programvaran men även i ett fristående 

program. 

   

ArchiCAD/Artlantis: 

ArchiCAD är ett BIM-verktyg där hela byggnaden modelleras upp i 3d och 

analyseras. För att solstudie ska vara möjlig krävs att modellen positioneras i det 

verkliga koordinatsystemet med omgivande volymer och topografins höjdskillnader. 

Solstudien analyserar sedan modellen och är främst anpassad för utvändig analys. 

  

Velux Daylight Visualizer: 

Velux Daylight Visualizer är ett verktyg skapat av den danska fönster tillverkaren 

Velux. Verktyget gör det möjligt att importera befintliga 3d-modeller och göra 

analyser och beräkningar av hur ljuset kommer att falla i rummet. Dagsljusfaktorn, 

förhållandet mellan ljuset utomhus och inomhus beräknas av programmet och ger 

lättöverskådliga visualiseringar över ljuset spridning i rummet. Dagsljusfaktorn anges i 

procent och kan användas som komplement till BBRs krav på 10 % dagsljusinsläpp av 

golvets area en genomsnittlig dagsljusfaktor på 1 % motsvarar BBRs krav.  
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4.2 Tillgänglighet 

20 % av alla som lever i Sverige har någon form av funktionshinder. Ett funktionshinder 

kan vara fysiskt så som rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning och kan även vara 

psykiska besvär. 

Funktionshinderpolitik bygger på en konvention från FN som innefattar målsättningar 

om en ökad medverkan, mångfald och jämlikhet i samhället. En bristande 

tillgänglighet i samhället skapar orättvisor då äldre personer eller personer med 

funktionsnedsättning får svårigheter ta sig in i byggnader eller fram till platser. 

Ett funktionshinder ska inte bestämma val av gångstråk, entréer och bostäder utan 

allt ska planeras väl för att vara tillgängliga, en god planering skapar även bättre 

miljöer för alla. 

På senare tid har tillgänglighetsfrågor fått en mer central punkt i Boverkets arbete då 

Boverket är en av de myndigheter som har ett större ansvar för 

funktionshinderpolitikens genomförande. För att alla människor ska har den 

demokratiska rättigheten till att kunna röra sig fritt och nyttja samhällets alla 

funktioner oavsett fysisk förmåga kräver Boverket att all ny- och ombyggnation följer 

vissa krav. I Boverkets Byggregler beskrivs funktionsmått och betjäningsytor som 

bostäder ska planeras efter för att få en god funktion och vara tillgängliga. 

(Boverkets byggregler) 
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4.3 Brand 

4.3.1 Allmänt 

Krav gällande brand återfinns i BBR och EKS. I BBR behandlas hur en byggnad ska 

utformas och i EKS behandlas hur bärande konstruktioner ska uppföras för att 

uppfylla de krav som finns mot brand. Genom att följa de krav som finns i BBR kan en 

förenklad dimensionering av den brandtekniska projekteringen utföras.  

4.3.2 Verksamhetsklasser 

Beroende på vad en byggnad har för ändamål blir den tilldelad en 

verksamhetsklass. Verksamhetsklassen är baserad på hur stor risken för brand är samt 

vilken förmåga personerna som vistas i byggnaden har att utrymma. Desto högre 

verksamhetsklass en byggnad har desto högre krav ställs gällande brand. De 

verksamhetsklasser som finns är:  

 Vk 1 - Lokaler där personer som har god lokalkännedom vistats i under vaken 

tid och kan utrymma på egen hand. Ex. Kontor 

 

 Vk 2 - Lokaler där personer som utan lokalkännedom vistats i under vaken tid 

och kan utrymma på egen hand. Ex. Samlingslokaler 

 

 Vk 3 - Lokaler där personer som har god lokalkännedom vistats vakna eller 

sovande och kan utrymma på egen hand. Ex. Bostäder 

 

 Vk 4 - Lokaler där personer som utan lokalkännedom vistats vakna eller och 

kan utrymma på egen hand. Ex. Hotell 

 

 Vk 5 - Lokaler där personer som ej har förmåga att utrymma på egen hand. 

Ex. Sjukhus 

 

 Vk 6 Lokaler där det finns en förhöjd risk för brand. Ex. Industri med 

brandfarliga ämnen. 

(Boverkets byggregler, BFS 1993:57) 

 

4.3.3 Byggnadsklasser 

Verksamhetsklasserna tillsammans med våningsantalet avgör i sin tur vilken 

byggnadsklass byggnaden har. Det är utifrån byggnadsklassen de grundläggande 

kraven för brandprojekteringen bestäms. De byggnadsklasser som finns är: 

 Br0 - Mycket stort skyddsbehov 

 

 Br1 - Stort skyddsbehov 

 

 Br2 - Måttligt skyddsbehov 

 

 Br3 – Litet skyddsbehov 

(Boverkets byggregler, BFS 1993:57) 
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4.3.4 Brandceller 

För att en utvecklad brand ej ska spridas i en byggnad och för att utrymningsvägar 

alltid ska vara tillgängliga krävs det att byggnaden blir indelad i brandceller. 

Indelningen skall ske kring tekniska utrymmen, mellan lokaler och lägenheter. 

(Boverkets byggregler, BFS 1993:57) 

4.3.5 Brandklass på byggnadsdelar 

Väggarna i en brandcell ska innehålla en viss brandklass som benämns med utifrån 

byggnadsdelens Beständighet(R), Täthet(E), Isolerande förmåga(I) kombinerat med 

tiden i minuter som delen uppfyller kraven vid brand. Ex REI60. 

(Boverkets byggregler, BFS 1993:57) 

4.3.4 Utrymning 

I varje lokal ska det finnas två, till varandra oberoende utrymningsvägar. Beroende 

på verksamhetsklass och tillgänglighet för räddningstjänstens brandbil kan vid vissa 

tillfällen utrymning genom fönster vara tillåtet. Är byggnaden försedd med ett 

säkrare, brandcellsavskilt trapphus som Tr1 eller Tr2 kan det för vissa 

verksamhetsklasser användas som den enda utrymningsvägen. 

(Boverkets byggregler, BFS 1993:57) 

4.3.4 Gångavstånd  

Gångavstånd vid utrymning räknas i räta vinklar från den plats i brandcellen som är 

den sämst belägna till närmsta utrymningsväg. Verksamhetsklassen för lokalen 

bestämmer för hur långa avstånden får vara. Är det sammanfallande väg till de 

alternativa utrymningsvägarna ska det sammanfallande avståndet multipliceras 

med en faktor. Faktorn varierar beroende av verksamhetsklass. Trappors gång 

avstånd beräknas med en faktor som är 4xVåningshöjden. Finns sprinklersystem 

installerat i byggnaden kan gångavståndet förlängas med 1/3.  

(Boverkets byggregler, BFS 1993:57) 
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4.4 Studentbostäder 

Bostäder för unga och studerande är ett ständigt problem och frågan återkommer 

år efter år ifall man ska bygga mer åt målgruppen. Avkastningen för byggföretagen 

är låg och man projekterar hellre för fler bostadsrätter vilket i sin tur genererar 

ekonomiska tillskott i kassan. En av frågorna i valet 2014 kommer vara hur man ska 

lägga ner mer resurser på att upprätta fler hyresrätter de kommande åren och i den 

kategorin återfinns just bostäder åt studerande. Ett stort antal av de studerande i 

storstadsregioner och högskoleorter står allt som oftast utan ett eget fast boende vid 

terminstarten. Detta löser man med att hyra i andrahand, bo hos släktingar eller 

vänner vilket i längden inte är hållbart, varken för studenten eller staden. 

4.4.1 Förslag till revidering av BBR 

I samband med att frågan om studentboenden diskuteras så har Boverket infört 

revideringar i BBR som kommer underlätta byggandet av bostäder under 35 m2. De 

nya reglerna träder i kraft 1 juli 2014 och innehåller fyra analyser: 

 En genomgång av det regelverk och de vägledningar som påverkar 

byggandet av student- och ungdomsbostäder med en boarea om högst 35 

m2 och föreslå de ändringar i lagar, förordningar, föreskrifter och 

vägledningar som behövs för att stimulera och underlätta framväxt och 

byggande av sådana bostäder.  

 En utredning av vilka avsteg som bör kunna göras från kraven i 8 kap. plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL, vid tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § 

samma lag samt en vägledning som tydliggör vilka undantag som är möjliga 

att göra.  

 En utredning av möjligheter och behov av att förlänga tidsperioden för 

tidsbegränsade bygglov.  

 En utredning av möjligheterna att förenkla bygglovsprocessen vid flyttning 

och nyuppställning av tillfälliga byggnader. 

 

Sammantagen effekt av Boverkets förslag 
Boverkets förslag innebär förenklat att: 

 

 Student- och ungdomsbostäder kan byggas med en mindre boarea genom 

ändrade bostadsutformningskrav 

 Mark tillgängliggörs för byggande av enkelsidiga små bostäder genom nya 

allmänna råd om buller utomhus 

 De ekonomiska möjligheterna för byggherrar som uppför byggnader under 

tidsbegränsade bygglov förbättras 

 Processen att flytta enstaka enkla byggnader förenklas och kortas ned 

väsentligt 

 Vissa tekniska egenskapskrav förtydliggör mark och sänker 

produktionskostnaderna. 

 

Sammantaget innebär förslagen en möjlighet för byggherrar att bygga 

student- och ungdomsbostäder på fler platser och till en lägre kostnad då 

dessa nu kan byggas med en mindre boarea.  Även möjligheten att bygga 

student- och ungdomsbostäder 
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med tidsbegränsade bygglov förbättras vilket är centralt för möjligheten att få 

fram sådana bostäder snabbt. 

 
Enligt uppdraget ska de författningsförslag föreslås som kan komma att 

stimulera och underlätta framväxt och byggande av student- och 

ungdomsbostäder. Ovan angivna förslag är de förändringar som Boverket 

anser är rimliga och som svarar mot uppdraget.  
 

Detta kommer väldigt lägligt för just Stockholm som är i den mest akuta situationen 

när det kommer till att kunna erbjuda unga och studerande en bostad. Kraven sänks 

vilket leder till att fler företag inom sektorn kommer vilja lägga ner tid och resurser på 

att bygga fler bostäder till studenter.  

4.4.2 Ändringar av kraven för solljus 

En fråga som återkommer är om möjligheten att kunna bygga bostäder utan krav 

på direkt solljus. I Boverkets nya förslag väljer man att slopa kraven för direkt solljus i 

student- och ungdomsbostäder under 35 m2. Man anser att denna typ av boende ej 

behöver direkt solljus då man nyttjar bostaden under en begränsad tid som i sig är 

kopplat till studier och ålder. Detta möjliggör enkelsidiga lägenheter mot norr som 

hittills ej kunnat uppföras med hänsyn av BBR 6:3 Ljus för student- och 

ungdomsbostäder om högst 35 m2. 

(Boverket, Rapport 2013:20 - Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och 

studenter)  
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4.5 Takträdgård 

4.5.1 Allmänt 

Anledningarna till att projektera och anlägga gröna ytor på byggnader är många. 

Trots att kostnaderna är höga och de byggtekniska lösningarna är många övervägs 

det av den positiva upplevelsen en gård på takbjälklaget ger människorna i 

området. Platsbrist och reglering av vatten är andra faktorer till att man finner en 

takträdgård som ett rimligt alternativ. Man kan idag räkna med att upp till 60 % av 

nederbörden under ett år tas omhand av vegetationen.  

 

När det kommer till utformningen av offentliga områden med gröna ytor måste man 

se till att trädgården genomströmmas av folk för att undvika en känsla av tomhet 

och osäkerhet. Även belysningen spelar en stor roll när det kommer till ”känslan” i 

trädgården och för de boende i byggnaden. Fördelar med ljussättning kan vara att 

framhäva enskilda områden och skapa ett stämningsfullt ljus, men även för att få en 

bättre överblick för de boende i området. Man ser helt enkelt om det är människor 

som befinner sig i trädgården eller ej. 

4.5.2 Projektering 

För att projektera ett område med gröna ytor krävs det att man tar några av 

följande saker i akt: 

 

 Påbyggnadens vikt Byggnadens konstruktion måste hålla 

 

 Kuvertfall   

 

Avrinningen löses vanligtvis genom en enkel 

metod som kallas ”kuvertfall”. Detta betyder att 

bjälklaget har en lutning med dubbelriktade fall 

mot brunnar för att föra undan dagvattnet. Vid 

en platsgjuten stomme kan detta lösas med 

fallbetong som bygger en önskad lutning. 

Vanliga dimensioneringsmetoder är minst en 

brunn per 225 m2 och med ett minsta avstånd 

på cirka 15 meter. Rekommenderad 

minsta lutning brukar vara 1:100. 

(Ur Fukthandboken, Svensk Byggtjänst 1994) . 

 

 Klimatet  Är omgivningen hög eller låg 
   Är vinden stark eller svag 

   Arealen av solbelysta ytor 

 

 Risken för läckage  Alla möjliga faktorer och risker måste ses över 

   och åtgärdas under projekteringen. Skulle 

   läckage uppstå så är kostnaderna väldigt 

   omfattande. Ett vanligt förekommande problem 

   är om tätskiktet är placerat ovanför isoleringen, 

   det finns då stora risker för läckage vid tung 

   belastning. 
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4.5.3 Materialval 

När det kommer till de hårdgjorda ytorna på en takträdgård finns det flera val att 

göra. I tabellen nedan sammanfattas några av de mera klassiska materialen man 

brukar projektera för. 

 

Material Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Trä 

 

Lätt och varmt Lätthanterligt och 

kan användas på 

flera olika 

områden, t.ex. 

trappor, trädäck, 

planteringsarger 

mm. 

Ett mjukt material. 

Klarar inte lika 

höga belastningar 

som t.ex. 

stenbaserade 

beläggningar. 

Plattor av 

sten/betong 

Tungt och kallt Lågt pris och 

många 

valmöjligheter 

utseendemässigt. 

 

Väldigt tungt. 

Natursten Hårt och slitstarkt 

T.ex. granit, 

marmor, skiffer och 

sandsten 

Exklusivt och 

hållbart. 

Dyrt och känsligt 

för t.ex. vägsalt.  

Ytor av singel Grus 

Naturligt material 

Lågt pris och  

Lätthanterligt. 

Sättningar kan 

uppstå om inte 

underbyggnaden 

är tillräckligt hård. 

Hanteringen av snö 

kan försvåras. 

Brunnar kan sättas 

igen av gruset. 

Figur 7 Tabell över klassiska material för hårdgjorda ytor på takträdgårdar 

4.5.4 Sammanfattning 

Kostnaden för en trädgård är hög och underhåll tillkommer under tidens gång, men 

det ena väger upp det andra. Man får se vinster som ökat marknadsvärde, 

välbefinnande och boendekvaliter som ersättning. I viss mån kompenserar även 

minskade kostnader för kylning och uppvärmning samt dagvattenhantering. En 

takträdgård kommer även att framhäva de skiftande årstiderna vi har i Sverige. 

Varje årstid markerar och skiljer sig väldigt tydligt i färg och temperatur. Detta brukar 

uppfattas som en positiv upplevelse hos människan och bidrar till att byggnaden 

känns mer levande.  

(Waernulf, 2005)
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5 Genomförande 
I detta kapitel visar vi det framtagna förslaget för fastigheten Vandenbergh 9. 

5.1 Byggnadens formspråk 

Nedan presenteras de tre förslag som togs fram i ett tidigt skede under 

projekteringen. Vi valde i slutändan att gå vidare med förslag 3 då det kändes mest 

spännande och utmanande. 

5.1.1 Förslag 1 

Utformning: Behålla befintlig form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första alternativet är att behålla utformningen som finns sedan tidigare. 

Fördelarna med detta är först och främst ekonomiska men även en del 

byggtekniska. Man undviker problem som köldbryggor och minskad takhöjd på 

grund av den tilläggsisolering som tillkommer. Nackdelarna är att känslan av ”en 

klumpig” byggnad finns kvar samt att man inte kan erbjuda ytor som t.ex. balkonger. 

  

Figur 8 Fasadutformning förslag 1 
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5.1.2 Förslag 2 

Utformning: Inskjutna balkonger ovanför varandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då byggnaden är av en väldigt stor skala så vill man gärna minska känslan av just 

detta. En av de vanligaste metoderna för att komma runt detta problem är att bryta 

ner fasaden i mindre former. I detta förslag ligger det inskjutna balkonger på plan 2-4 

strukturerat ovanför varandra längs hela sidan som vetter mot Bällstaån. Fördelarna 

är att byggnaden känns mindre, bostadskvaliten höjs i och med balkonger, 

enkelsidigheten minska samt att Indragningen bidrar till mer fönsterytor. Nackdelarna 

är ökade kostnader för isolering av den befintliga stommen men i detta fall tycker vi 

att mervärdet från fördelarna väger tydligt över.  

Figur 9 Fasadutformning förslag 2 
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5.1.3 Förslag 3 

Utformning : Inskjutna balkonger med ett spegelvänt plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tredje och sista förslaget liknar det andra alternativet med inskjutna balkonger 

men med skillnaden att plan 3 är spegelvänt. Med detta förslag erhålls en effekt av 

kuber som är staplade på varandra längs med hela sidan mot Bällstaån. Man får 

samma fördelar som i det andra förslaget och i princip samma nackdelar. Det som 

tillkommer är ytterligare isolering, men vi anser att fördelarna fortfarande väger över 

samt att detta förslag ger byggnaden ett väldigt spännande uttryck.  

Figur 10 Fasadutformning förslag 3 
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5.2 Solstudie 

Datum 21 mars/september 

  

 

 

 

 

 

08:00 

 

 

 

 

 

 

12:00 

 

 

 

 

 

 

16:00 

En av de stora frågeställningarna är hur man kan utnyttja alla ytor som innefattas i 

fastigheten. För att kunna fatta beslut behövdes solstudier genomföras då det finns 

uppsatta krav på sol- och dagsljus i Sverige. Utfallet blev att alla ytor längs fasaderna 

utom det nordvästra hörnet kunde utnyttjas till vanliga bostäder, men i och med 

boverkets kommande revideringar (1 juli 2014) för krav om solljus gällande 

studentbostäder så kunde vi ändå projektera för att hela det hörnet skulle innehålla 

studentboenden. 

Figur 11 Resultat  solstudie Artlantis 
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5.3 Utformning 

5.3.1 Fördelning av ytor 

 

Vandenbergh 9 

Typ Yta (m2) Övrigt 

Byggnadsarea, BYA 

 

7306  

Bruttoarea, BTA 32 392  

Boarea, BOA 9716 129 lägenheter 

Verksamheter, LOA V 2500 Mindre galleria 

Parkering, BIA   

 

10 057 420 platser 

Båtvarv, BIA  3823 48 platser 

Övrig LOA 4367 Förråd, tvätt, 

kommunikation, 

gemensamhetsutrymmen 

Figur 12 Tabell över ytfördelningen i byggnaden 

Byggnadsarea (BYA) Den area en byggnad upptar på marken (Bodin:2011) 

Bruttoarea (BTA) Area av mätvärda delar av våningsplan begränsad av 

  omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet 

  angiven begränsning. (Bodin:2011) 

Boarea (BOA):  Som boutrymme räknas vardagsrum, allrum, sovrum, kök, och 

  liknande för vistelse avsedda utrymmen såsom arbetesrum, 

  hobbyrum mm. Även i samma plan liggande utrymme för 

  personlig hygien såsom bad- och duschrum, toalett, bastu, 

  tvättrum, klädförvaring samt annat mindre förråd inom bostaden. I 

  flerbostadshus räknas lägenhetsförråd med ingång från bostaden 

  som boutrymme och inom bostadsenhet räknas utrymme för 

  kommunikation mellan boutrymmen, tex entré, korridor och 

  trappa. (Bodin:2011) 

Lokalarea (LOA)  Area för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, 

  sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän 

  kommunikation. (Bodin:2011) 

Biarea (BIA)  Area för garage, cykelrum, barnvagnsrum, förråd (Bodin:2011) 

   

 



Christoffer Sundberg 920327-0658  Vandenbergh 9 

Martin Larsson 900430-2031 

28 

 

5.3.2 Illustrationsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Sektion A-A 

Sektionen nedan visar uppdelningen av ytor i det framtagna förslaget. Bostäder är 

placerade längs fasaderna och de mörka ytorna mot berget fungerar som parkering 

och båtvarv. 

 Bostäder 

 Garage 

 

 

  

Figur 13 illustrationsplan med markerad huvudsektion 

Figur 14 Huvudsektion 
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Figur 16. Sektion med plan 1 markerad 

5.3.4 Ytplan 

Plan 1 

 Typ Yta (m2) Antal (st) 

 Parkering 6497 289 platser 

 Avfallshantering 225 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 15. Ytplan över plan 1 med beskrivande tabell 
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Plan 2 och Plan 3 

 Typ Yta (m2) Antal (st) 

 Bostäder Etage 2750 16 

 Studentbostäder Plan 2 126 5 

 Studentbostäder Plan 3 162 6 

 Gemensamhetslokal – Student 251 2 

 Tekniska utrymmen 229 - 

 Kommunikationsytor 1158 - 

 Förråd – bostad 192 16 

 Förråd – student 51 17 

 Tvättstugor 16 2 

 Båtvarv 3823 48 platser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Ytplan över plan 2 & 3 med beskrivande tabell 

 

Figur 18. Sektion med plan 2 & 3 markerade 
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Plan 4 

 Typ Yta (m2) Antal (st) 

 Bostäder 1345 17 

 Studentbostäder 162 6 

 Gemensamhetslokal – Student 128 - 

 Förråd – bostad 204,3 17 

 Förråd – student 171,6 57 

 Tvättstugor 96 7 

 Tekniska utrymmen 51 - 

 Kommunikationsytor 646 - 

 Cykelförråd 81 54 platser 

 Parkering 3560 120 platser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19. Ytplan över plan 4 med beskrivande tabell 

 

Figur 20. Sektion med plan 4 

markerad 
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Plan 5 

 Typ Yta (m2) Antal (st) 

 Bostäder 1398 17 

 Studentbostäder 424 17 

 Gemensamhetslokal - Student 207 - 

 Förråd – bostad 198 16 

 Tvättstugor 47 3 

 Kommunikationsytor 566 - 

 Verksamhet 2500 - 

 Takträdgård (1) 848 - 

 Takträdgård (2) 334 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

(1) 

(2) 

Figur 21. Ytplan över plan 5 med beskrivande tabell 

Figur 22. Sektion med plan 4 

markerad 
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Figur 24. Sektion med plan 4 markerad 

Plan 6 

 Typ Yta (m2) Antal (st) 

 Bostäder 2260 29 

 Studentbostäder 424 17 

 Gemensamhetslokal – Student 207 - 

 Förråd – bostad 252 20 

 Tvättstugor 75 4 

 Kommunikationsytor 565 - 

 Takträdgård (3) 172 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3) 

Figur 23. Ytplan över plan 5 med beskrivande tabell 
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5.4 Bostäder 

I denna del redovisas de bostadstyper som utgör den största delen av 

förslagshandlingarna. Övriga bostäder och kompletta planer hittas i bilaga 

”Vandenbergh 9 - Ritningar”. 

Stort fokus låg på att projektera för fungerande moduler som är anpassade efter den 

befintliga stommen och kan därigenom upprepas. Detta för att främja ett hållbart 

och rationellt tänkande för ombyggnationen. Modulerna som befinner sig på plan 4-

6 har även granskats genom en analys av dagsljusfaktorn då vi ej kunde anta att 

denna var uppfylld. Resultatet visar dock att de två förslagen uppfyllde kravet på en 

dagsljusfaktor över 1 %. Vi undersökte även förslaget att behålla en rak fasad som en 

jämförelse med den indragna. Analyserna är utförda i VELUX Daylight Visualizer. 

Modulerna är anpassade till byggnadens befintliga pelarstruktur med C/C-avstånd 

om 8,4m. Alla bostäder är projekterade för normal tillgänglighet. För planritningar 

med markerade funktionsmått se bilaga ”Vandenbergh 9 - Ritningar”. 

 

Lägenhetstyp Redovisas i rapport Ritningsnummer 

Modul Etage X A-46.1-01 

Övriga etagelägenheter  A-46.1-02 

A-46.1-03 

Modul förslag 1 X A-46.1-05 

Modul förslag 2 X A-46.1-06 

Övriga Lägenheter plan 4  A-46.1-08 

Övriga Lägenheter plan 5  A-46.1-08 

Övriga Lägenheter plan 6  A-46.1-08 

A-46.1-09 

A-46.1-10 

A-46.1-11 

Studentlägenheter  X 

X 

A-46.1-04 

A-46.1-07 

Figur 25. Tabell över ritningar som redovisas i rapporten. 
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5.4.1 Modul Etage Kajplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulen finns på de två första bostadsplanen (Plan 2 och Plan 3) och är en 

etagelägenhet på 4 RoK. Storleken uppgår till 180 m2.  

Vi kände tidigt i projektet att det var givet med större radhusliknande lägenheter i 

bottenplan då det är en klassisk lösning samt att man kan utnyttja de befintliga 

lastkajerna som uteplatser. 

Figur 26. Planlösning Etagelägenhet nedre & övre 

Figur 27. Markering av placering 
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5.4.2 Modul förslag 1 – Indragen fasad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulen finns på plan 4,5 och 6 och är en lägenhet på 3 RoK. Storleken uppgår till 

77,1 m2.  

För att skapa två sovrum som båda har tillgång till direktdagsljus skjuts fasaden in och 

en större balkong skapas i anslutning till vardagsrummet. Kök och vardagsrum 

kombineras och förses med dagsljus genom fönsterhörnet mot balkongen samt 

direkt dagsljus genom att det stora sovrummet är utrustat med jalusivägg och 

glasdörr mot vardagsrummet. Direkt solljus förses lägenheten med i det stora 

sovrummet. 

  

Figur 28. Planlösning förslag 1. 

Figur 29. Markering av placering 
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Dagsljusanalys 

För detta förslag är fönsterarean i förhållande till golvarean 13 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer 

Fördelarna med detta alternativ är att lägenhetens ytor optimeras och det ges 

möjlighet till två sovrum som uppfyller kraven på direkt dagsljus och även 

lägenhetens totala dagsljusfaktor uppfyller kraven. En nackdel är att direkt solsljus 

endast tillhandahålls i sovrummet, där vistelsen kan ses som begränsad till en viss 

tidpunkt på dygnet. 

  

 Dagsljusfaktor 

 8,00 

 7,00 

 6,00 

 5,00 

 4,00 

 3,00 

 2,00 

 1,00 

Rum Dagsljusfaktor Area (m²) 

Vardagsrum + Kök 0,7 32,5  

Sovrum 1 5,7 10,2 

Sovrum 2 0,6 17,3 

Hall 0,2 4,1 

WC Utan tillgång till dagsljus 4,6 

Garderob Utan tillgång till dagsljus 5,7 

 Total genomsnittlig 

dagsljusfaktor: 1,72 

 

Figur 31. Dagsljusfaktor per rum 

Figur 30. Dagsljusanalys 
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5.4.5 Modul förslag 2 – Indragen fasad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulen finns på plan 4,5 och 6 och är en lägenhet på 2 RoK. Storleken uppgår till 

83,5 m2.  

Detta alternativ är en större lägenhet men med ett sovrum. Köket och 

vardagsrummet är kombinerat och utflyttat mot fasadytan för att skapa en hög 

dagsljusfaktor i de rum med störst vaken vistelsetid.  

  

Figur 33. Planlösning förslag 2 

Figur 32. Markering av placering 
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Dagsljusstudie 

För detta förslag är fönsterarean i förhållande till golvarean 17 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer 

Genom att behålla ett stort väggparti med fönster och ha ett kök som är kombinerat 

med vardagsrummet skapas en högdagsljusfaktor för lägenheten. En nackdel är att 

bostadsytan på 82,7 m² endast ger möjlighet till ett sovrum. 

 

Slutsats 

Vi ansåg att förslag 2 var ett fint förslag men inte rimligt då man bara erhåller ett 

sovrum på en relativt stor yta. Projekteringen fortsatte istället med förslag 2 som på 

ett mer effektivt sätt använder ytorna. 

 

 Dagsljusfaktor 

 8,00 

 7,00 

 6,00 

 5,00 

 4,00 

 3,00 

 2,00 

 1,00 

Rum Dagsljusfaktor Area (m²) 

Vardagsrum + Kök 3,2 47,5 

Sovrum 1 1 16,2 

Hall 0,2 5,6 

WC Utan tillgång till dagsljus 7,7 

Garderob Utan tillgång till dagsljus 5,8 

 Total genomsnittlig 

dagsljusfaktor: 2,04 

 

Figur 35. Dagsljusfaktor per rum 

Figur 34. Dagsljusanalys 
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5.4.6 Analys av dagsljusfaktor - Rak fasad 

Vi har även undersökt alternativet där den befintliga fasaden är bibehållen. 

Planlösningen är endast hypotetisk.  

Den begränsade fönster arean gör det omöjligt att skapa två sovrum som båda har 

tillgång till direkt dagsljus, istället uppförs ett större kontor i anslutning till sovrummet. 

Både sov- och vardagsrummet förses med direkt solljus under morgonen. 

För detta förslag är fönsterarean i förhållande till golvarean 9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer 

Uppfyller en dagsljusfaktor på över 1 % trots att Fönsterarean är understiger riktlinjerna 

på 10 %. Direkt solljus kommer under dygnet finnas tillgängligt i både vardagsrum 

och sovrum. För ökad dagsljusfaktor finns möjlighet till en avskiljande vägg med 

glasparier mellan sovrumet och kontoret för en spridning av indirekt dagsljus. Att en 

lägenhet om 98 m² med endast möjlighet till ett sovrum som uppfyller kraven på 

dagsljus kan anses som negativt.  

 Dagsljusfaktor 

 8,00 

 7,00 

 6,00 

 5,00 

 4,00 

 3,00 

 2,00 

 1,00 

Rum Dagsljusfaktor Area (m²) 

Vardagsrum + Kök 2,3  

Sovrum 4,6  

Hall 0,1  

WC Utan tillgång till dagsljus  

Kontor Utan tillgång till dagsljus  

Garderob Utan tillgång till dagsljus  

 Total genomsnittlig 

dagsljusfaktor: 1,7 

 

Figur 37. Dagsljusfaktor per rum 

Figur 36. Dagsljusanalys 
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5.4.7  Studentlägenheter Plan 2-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentbostäderna är placerade i det övre västra hörnet av byggnaden. Totalt 

innefattar byggnaden 51 studentbostäder varav varje våning har minst 20 % 

handikappanpassade boenden för att uppfylla de krav som ställs.  Ovan är de 

lägenheter som sträcker sig från plan 2 och vidare upp till plan 6. På nästa sida visas 

lägenheterna i det nedre västra hörnet som ansluter från plan 5. 

Figur 38. Planlösning studentbostäder 

Figur 39. Placering av studentbostäder 
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5.4.8  Studentlägenheter Plan 5-6  

Figur 40. Planlösning av studentbostäder 

Figur 41. Placering av 

studentbostäder 
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5.5 Övriga ytor 

5.5.1 Parkering 

Ytor för parkering läggs till plan 1 respektive plan 4. På plan 1 finns idag ett större 

garage som vi har valt att behålla och då det finns stora mörka ytor på plan 4 har vi 

projekterat för ytterligare 120 parkeringsplatser på det planet. Totalt erhålles 409 

platser som kommer täcka behovet för hela byggnadens bostäder som idag är, 

inklusive tillbyggnader, beräknat till cirka 350 lägenheter. Detta ger ett parkeringstal 

på 1,17. Garagen nås från Mariehällsvägen samt Tappvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 42. Infarter till garage 
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5.5.2 Båtvarv 

I dagsläget ligger ett befintligt båtvarv till höger om Vandenbergh 9. Detta varv tar 

upp en stor och värdefull yta vilket fick oss att projektera för ett båtvarv inomhus. 

Resultatet blev som så att inuti byggnadens andra våningsplan har vi anlagt ett 

båtvarv med plats för 48 båtar av varierande storlek, allt från mindre segelbåtar till 

större motorbåtar.  Illustrationen nedan visar ett möjligt scenario vid entréporten till 

båtvarvet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Gallerian 

Plan 4 innehåller idag mycket mörka ytor och för att utnyttja dessa till fullo har vi 

projekterat för verksamheter där bostäder ej är möjligt. Detta resulterade i en mindre 

galleria om 2500 m2. Visionen är en gemytlig och trevlig mötesplats som skapar liv i 

området med kaféer, affärer och restauranger. Gallerian består av ett större 

gångstråk med verksamheter på bägge sidor och dubbelvåningshöjd råder på stor 

del av ytan. Enda stället där enkel våningshöjd uppstår är i ytan längst till öster på 

planritningen. Se bilaga ”Vandenbergh 9 - Ritningar” för fullständiga planlösningar.  

Figur 43. Möjligt scenario i båtvarvet 
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5.6 Tekniska detaljer 

I detta kapitel framställs de tekniska detaljer som krävs för att tillgodosose de 

problem som uppstår vid de kritiska byggnadsdelarna. 

5.6.1 Balkonger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inskjutna balkongerna i modullägenheterna längs långsidan mot Bällstaån krävde 

en noggrann projektering för att uppfylla de krav som idag ställs på ett 

byggnadsskal. Vi ville även se balkongerna som en kvalitativ och kompletterande 

yta för modullägenheterna. I samband med den redan låga rumshöjden låg 

problemlösningen i att erhålla en takhöjd på minst 2,4 m. Vi löste problemet genom 

att isolera undersidan av bjälklagen med vakuum- och polyuretanisolering som har 

en mycket god isoleringsförmåga. 

  

Figur 44. Detalj balkong 
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5.6.2 Takträdgårdar 

På takbjälklaget har projektering för att anlägga takträdgårdar skett. Detta är ett 

exempel på hur en sådan lösning kan komma att se ut vid en ombyggnad. Exemplet 

visar en av tre trädgårdar då samma byggnadstekniska lösningar används för alla. 

Se bilaga ”Vandenbergh 9 - Ritningar” för fullständig detalj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 45. Detaljer takträdgård 
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5.6.3 Entréutrymmen  

Då takträdgården tillkom så skapades en nivåskillnad mellan ute och inne på 400 

mm. Med begränsade entréutrymmen var ett alternativ med en ramp ej aktuellt då 

en sådan skulle sträcka sig upp emot 8 meter. Vi fick istället projektera för trapphissar 

i varje entré för att möta de krav som ställs.  

Se bilaga ”Vandenbergh 9 - Ritningar” för fullständig detalj. 

 

  

Figur 46. Detalj entréutrymme 
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5.7 Brand 

5.7.1 Brandteknisk information 

För att bestämma vilken byggnadsklass byggnaden på Vandenbergh 9 ska 

projekteras efter krävs att byggnadens verksamhetsklasser identifieras:  

 Bostadsdelen ger verksamhetsklass: VK3. 

Eftersom byggnaden innehåller bostäder i över tre våningar ska den 

projekteras efter byggnadsklass 1 (Br1) 

 

 Verksamhetsdelarna innehar butiker som ej har alkoholservering, vilket ger 

verksamhetsklass: VK2b  

Verksamheterna kommer endast finnas på en våning och ska därför 

projekteras efter byggnadsklass 2 (Br2) 

Eftersom den högsta byggnadsklassen är Br1 kommer hela byggnaden projekteras 

efter detta.   

5.7.2 Trapphus 

 Då de befintliga trapphusen leder ner i källaren krävs det två utrymningsvägar 

för bostäderna. Trapphuset kommer att fungera som en utrymningsväg och 

den andra kommer att ske genom fönster med hjälp av brandbil eller stege.  

 För studentbostäderna finns det ingen möjlighet till utrymning genom fönster, 

därför har ett Tr2 uppförts för att fungera som den enda utrymningsvägen.  

5.7.3 Väggar 

Lägenhetsavskiljandeväggar är byggda med endast en avskiljande funktion då 

byggnadens pelarstruktur är bärande. Väggarna är försedda med dubbla gipsskivor 

på båda sidor för att uppnå en brandklass på EI60. Se bilaga ”Vandenbergh 9 - 

Ritningar”  för fullständig detalj.  

5.7.4 Schakt 

Schaktväggarna har en dubbelt brandgips, 70mm stålreglar med mellanliggande 

isolering. Väggarna håller en brandklass på EI60. Då lägenheter har gemensamma 

schakt tätas de i rörgenomföringen med samma brandklass som schaktväggarna. 

5.7.5 Brandceller 

Uppdelningen av brandceller har skett mellan lägenheter, schakt, tekniska 

utrymmen, korridorer och trapphus. Se bilaga ”Vandenbergh 9 - Ritningar” för 

fullständiga planritningar och uppdelningar.  
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5.8 Illustrationer 

Då fastigheten tidigare har nyttjats för industri och kontorsverksamhet ville vi behålla 

känslan av detta lite hårdare intryck. Ledmotivet har varit en industriell känsla med 

synliga pelare, inslag av betong, ljust trä och metall. För större illustrationer, se bilaga 

”Vandenbergh 9 – Illustrationer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47. Illustration strandpromenad 

Figur 48. Illustration entré galleria 
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Figur 50. Illustration sovrum 

Figur 49. Illustration badrum 
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Figur 52. Illustration kök i etagelägenhet 

Figur 51. Illustration vardagsrum 
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6. Slutsats 
Detta examensarbete har resulterat i förslagshandlingar för en ombyggnation av 

fastigheten Vandenbergh 9. I förslagshandlingarna redovisas ytplaner, fullständiga 

planlösningar, brandcellsindelningar och tekniska detaljer för kritiska delar av 

byggnaden. För att förklara byggnadens utformning utvändigt och invändigt har 

även visualiseringar framtagits. 

Det har varit ett intressant projekt som gett mycket erfarenheter. Under projektets 

gång har det varit en stor problematik att uppfylla de krav som ställs för byggande 

speciellt när förhållandena för det befintliga objektet är så pass ogynnsamma.  

Den valda utformningen av byggnaden, med indragen fasad kan anses som den 

minst fördelaktiga ur ett byggtekniskt och ekonomiskt perspektiv. Vi valde ändå att 

arbeta vidare med den utformningen då vi tyckte att det var ett intressant 

angreppssätt för att lösa problematiken med enkelsidiga lägenheter. 

Ett stort fokus har lagts på dagsljus och i projekteringen har alla krav på dagsljus 

uppfyllts för bostäderna. Kvalitén av bostäderna kan trots detta anses vara låg då 

stora delar av lägenheterna är mörk area. I de delar av byggnaden där kraven för 

ljus inte uppfylldes valde vi att arbeta med studentbostäder enligt Boverkets 

kommande revidering för att utnyttja så stor del av byggnaden till bostäder som 

möjligt. 

Trots avgränsningen till den befintliga delen av byggnaden har volymen av 

projekteringen varit väldigt stor och med endast tio veckors disponerad tid kan detta 

vara en bidragande faktor till bristande kvalité i vissa anseenden.  

Fastigheten Vandenbergh 9 har många kvalitéer men genom en ombyggnation av 

byggnaden ser vi att dessa inte kommer att träda fram. För att få ut så mycket av 

fastigheten som möjligt anser vi att en projektering av ett helt nytt kvarter på 

fastigheten skulle vara ett bra alternativ för att få bättre anpassningsbara ytor. 
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7. Resultat 
 
Detta examensarbete resulterade i förslagshandlingar för en eventuell 

ombyggnation av Vandenbergh 9. Det innehåller planlösningar, ytfördelningar, 

sektioner, tekniska detaljer, illustrationsplan och illustrationer. Totalt projekterades 129 

bostäder, fördelade på 9716 m2. Bostäderna är både vanliga samt studentbostäder. 

I övrigt innehåller förslaget ett båtvarv, en mindre galleria, takträdgårdar och två 

garage. Total BTA ligger på 32 392 m2. Byggnadsproblem har lösts i form av tekniska 

detaljer. Arbetet avslutas med enklare illustrationer över ett möjligt utseende på 

bland annat en entré till gallerian, sovrum, badrum, kök, vardagsrum och en 

eventuell strandpromenad. 
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