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Sammanfattning 
 

Stockholm växer och det kräver i sin tur nya bostäder. De fria ytorna i Stockholm city 

minskar och Stockholms stad försöker på nya sätt förtäta och förbättra staden konstant.  

 

Fastigheten Gulbetan är centralt belägen på Södermalm i anslutning till Ringvägen och 

Vitabergsparken. Idag används platsen till parkering och återvinning vilket gör att platsen är 

dyster och inte fyller sin fulla potential.  

 

Detta examensarbete leder till färdiga förslagshandlingar för fastigheten. Handlingar tas fram 

utefter en noggrann platsanalys som i sin tur resulterar i en byggnad med butik i hörnet av 

plan 0, trygghetsboende på plan 1-2 och bostäder på plan 3-7. Även ett gångstråk skapas 

mellan parkerna Vitabergsparken och Lilla Blecktornsparken.  

 

Tanken med arkitekturen under hela projektet har varit att skapa ett nytt avslut av Ringvägen, 

med en stilren byggnad som står sig i tiden 

 

 

Vi vill tacka Carl & Kajsa på Sweco Architects och  

Bengt på Smideman Arkitekter för handledningen genom arbetet. 
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Abstract 
 

Stockholm is growing and that in turn requires new buildings. The free surfaces of Stockholm 

decreases and Stockholm City are trying to find new ways to improve the city. 

  

The property Gulbetan is located on Södermalm in connection with Ringvägen and 

Vitabergsparken. Today the site is used for parking and recycling which makes the place 

dismal and it does not fulfill its full potential. 

  

This thesis leads to the final draft documents for the property. Documents are produced along 

a thorough site analysis, which in turn results in a building with a shop on the corner of plane 

0, sheltered housing on floors 1-2 and apartments on floors 3-7. Even a pedestrian area 

created between the parks Vitabergsparken and Lilla Blecktornsparken. 

  

The idea of the architecture throughout the project has been to create a new clearance of 

Ringvägen, with a stylish building that is timeless. 

  

 

We would like to thank Carl & Kajsa at Sweco Architects and  

Bengt at Smideman Arkitekter for guidance through the project. 
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1. Inledning 
 

Stockholm växer och det kräver i sin tur nya bostäder. De obebyggda ytorna i Stockholm city 

minskar och Stockholms stad försöker på nya sätt förtäta och förbättra staden konstant. Därför 

ska ett förslag på en outnyttjad plats vid östra delen av Ringvägen arbetas fram. 

 

Vad gäller tidigare examensarbeten inom område så finns det flera gestaltningsförslag, 

exempelvis förra året ”Utvecklingen av fastigheten Hydro” samt ”Fastighetsutveckling av 

Norrmalm 5:1” men inget på Ringvägen.  

Däremot har ett tidigare förslag ritats av Kontur arkitekter på platsen. 
 

1.1 Bakgrund 

 

Efter kontakt med Stockholms stad om tomter de planerar att bebygga och våra egna förslag 

så valdes vårt egna föslag vid slutet av Ringvägen, östra delen, korsningen Ringvägen och 

Renstiernas gata. Marken har sedan 1800-talet varit tänkt som en fortsättning av Ringvägen 

som skulle sträcka sig genom Vitabergsparken, hela vägen till Danvikstull. 

Allt eftersom har planerna ändrats och efter 1940 års karta finns inte den sista delen av 

Ringvägen utsatt på kartan.  

Idag används marken till parkeringsplats och återvinningsstation för de boende i området. 

Platsen är idag dyster och fyller inte sin fulla potential.   

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att med handledning av Sweco Architects få fram 

förslagshandlingar på ett attraktivt kvarter som uppfyller våra idéer och de krav som ställs.  

Men även få fram väl fungerande planlösningar och ett gångstråk. Gångstråket ska binda ihop 

de två närliggande parkerna Lilla Blecktornsparken och Vitabergsparken.  

Få större förståelse och kunskap för hur en byggnad är utformad och fördjupa oss inom 

problemen med trygghetsboende samt garage. 

Även lösa kombinationen trygghetsboende, lägenheter, butik i en och samma byggnad. 
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1.3 Avgränsningar 

 

 Förutsätter att en geotekniks undersökning har gjorts och att marken är redo för att 

börja byggas på. 

 Inga konstruktionsberäkningar kommer att tas fram utan vi kommer följa tabellvärden 

vad gäller dimensionering av bärande stomme. 

 Inga ekonomiska beräkningar kommer att utföras. 

 Inga stomplaner kommer att tas fram. 

 Vi förutsätter att det inte finns några ledningar i marken som vi bör beakta och att el-

centralen som står vid parkeringen går att flytta på. 

 Inga beräkningar kommer att ske vad gäller VVS, endast tabellvärden kommer att 

användas. 

 Inget genomarbetat källarplan med fungerande lösningar av garage, teknikrum, 

cykelrum och lägenhetsförråd kommer att redovisas. 

 

1.4 Metoder 
 

Examensarbetet inleds med en platsanalys utifrån insamlad fakta. Platsanalysen kommer bestå 

utav undersökningar och analyser kring fastigheten.   

 

 Möten med inblandade parter. 

 Analysering av äldre kartor.  

 Flödesmätningar 

 Nybyggnationer/ändringar i området. 

 Kommunal transport 

 Bullernivåerna runt kvarteret. 

 Trafikanalys  

 Analys av stadsmönstret och kvartersnamn. 

 

 

Med en platsanalys som grund är det möjligt att ta fram ett förslag till en använding av platsen 

och vad som ska finnas i byggnaden. 

 

 Entréförhållanden 

 Andel bostäder, kontor och kommersiell verksamhet 

 Planlösningar  

 SIS-standard 

 Utformning 

 Placering 

 Fasadlösningar 

 Lokalprogram för trygghetsboende 

 Fasadmaterial 

 Färgval 

 

Arbetet kommer sedan leda fram till förslagshandlingar (situationsplaner, planritningar, 

fasadritningar och sektioner) som sedan kan komma att ligga som underlag till t.ex. framtida 

detaljplan och bygglov.  
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2. Nulägesbeskrivning 
 

Marken för vårt examensarbete ägs av Stockholms stad och ligger på Södermalm.  

Det är en centralt belägen plats vid östra delen av Ringvägen som idag består av en parkering. 

Det kan anses att man inte tagit tillvara på platsens fulla potential. Vilket skulle kunna 

utnyttjas till ett bättre syfte samt att man skulle kunna ge platsen en bättre användning och ett 

bra slut på Ringvägen.  

På parkeringen finns det ca 30 parkeringsplatser och en återvinningsstation bestående av 

gröna portabla containrar. Utanför parkeringen går det två trädgator som även fortsätter längs 

hela Ringvägen. På kortsidorna av platsen ligger gatorna Malmgårdsvägen samt Renstiernas 

gata.   

 

 

2.1 Området 

 

Platsen ligger på östra delen av Södermalm och har en blandad bebyggelse. Det syns också 

tydligt på illustration 5.6.  

De fastigheter som ligger närmast platsen är moroten 5 som ligger norr om platsen, det 

byggdes år 1905. Fasaden på huset är i gul och orange. Söder om platsen finns ett större 

kvarter uppdelat i fler fastigheter. Kvarteret heter Vitbetan och byggdes ca 1930-1940. Öster 

om platsen, på bortre sidan av Malmgårdsvägen, ligger en lång länga av äldre hus på 1-3 

våningar. Väster om platsen fortsätter Ringvägen sin sträckning. 

Ringvägen och Renstiernas gata är väldigt trafikerade där ca 18,000 bilar passerar varje dag. 

På Ringvägen är hastighetsbegränsningen 50 km/h och precis i kurvan till Renstiernas gata 

ändras det till 30 km/h. På områdets övriga gator är hastighetsbegränsningen 30 km/h. 

 

Figur 2.1 Bild tagen på platsen med Ringvägens fortsatta sträckning i ryggen. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Examensarbetet 15 hp är skrivet av två studenter som läser en treårig 

högskoleingenjörsutbildning, Byggteknik och design med inriktning Arkitektur, på Kungliga 

Tekniska Högskolan. 

De fördjupningskurser som examensarbetet bygger på är: 

Simon Saleskog 

P1 - Konstruktion & Design, 7.5hp 

P2 - Arkitektur, Byggnadstekniken, 7.5hp 

P3 - Arkitektur, Skissprocessen, 7.5hp 

Nicholas Netteryd 

P1 - Konstruktion & Design, 7.5hp 

P2 - Arkitektur, Byggnadstekniken, 7.5hp 

P3 - BIM 2, 7.5hp 

De fördjupningskurser vi har läst har gett oss kunskaper inom flera områden, de är lika 

varandra men det som skiljer sig är kurserna i P3.  

Konstruktion och design gav oss kunskaper inom utformning av bostäder.  

Arkitektur, byggnadstekniken gav oss kunskaper inom utformning av en förskola och följa ett 

lokalprogram. Arkitektur, skissprocessen gav Simon kunskaper inom gestaltning. BIM 2 gav 

Nicholas kunskaper inom installationer och installationssamordning. 
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4. Faktainsamling 

4.1 Möten 

 
4.1.1 Möte Stadsbyggnadskontoret/Kartbutiken 

 

Under mötet med stadsbyggnadskontoret fick vi fram en baskarta över området samt scannade 

byggnader i 3D. Tog även reda på att vem som var ägare av marken samt vad det var för typ 

av mark. Marken ägs av Stockholms stad och marktypen är gatumark.  

 

4.1.2 Möte Sweco, plan och landskapsavdelning 

 

Närvarande på mötet var Merete Boland från Swecos plan och landskapsavdelningen samt vår 

handledare Carl Martinell. Mötet handlade om hur man ska lösa omgivningen runt huset. 

Främst vad gällde träd, cyklar, gångstråk, återvinningsstation och det obebyggda området som 

ligger precis bredvid på Katarina Bangata.    
 

4.1.3 Möte Sweco, trygghetsboende 

 

Närvarande vid mötet var Monika Hellekant från bostadsstudion samt vår handledare Carl 

Martinell. Mötet handlade om trygghetsboende och all dess problematik. Som 

samlingslokaler, nivå på tillgänglighetskrav, utformning av lägenheter, vinterträdgård, 

flexibilitet och entréns utformning. 

 

4.2 Studiebesök 

4.2.1 Studiebesök Vädurens trygghetsboende  

 

Studiebesöket ägde rum på Micasas trygghetsboende Väduren på Roslagsgatan 20 i 

Stockholm. Guide under studiebesöket var Maria Ehn. Under studiebesöket visades de 

offentliga lokalerna samt en gästlägenhet. 

4.2.2 Intervju boende Vädurens trygghetsboende    

 

 En kortare intervju gjordes med en av de boende.  Det som främst togs upp var vilka 

för- och nackdelar som fanns i trygghetsboendet.  

Fördelar: 

 Gemensamma gymmet 

 Takterrassen 

 Vinterträdgården 

Nackdelar: 

 Samlingslokalen rymde inte alla boende. 

 Vem som skulle stå för inköp till vinterträdgården. 
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4.3 Trygghetsboende 

 
Trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som vill känna sig trygga i sitt hem 

men också kunna dela sin tid med andra i form av gemensamma aktiviteter samt kunna umgås 

i gemensamhetslokaler. De ska också kunna ha möjlighet till en viss service utan att ett 

biståndsbeslut ska tas (Stockholms stad, 2014). 

 

Trygghetsboende i Stockholm innebär att man måste var 75 år eller äldre för att ha möjlighet 

att bo där. Dock får man vid 70 års ålder ställa sig i bostadskö för att få möjlighet att få 

tillgång till en lägenhet. Alla trygghetsboende som finns i Stockholm idag ägs av det 

kommunala bostadsbolaget Micasa (Bostadsförmedlingen i Stockholm, 2014).  

 

Det som ska finns med i ett trygghetsboende är följande:  

 Valmöjlighet till trygghetslarm. 

 Person som ordnar med social samvaro samt gemensamma aktiviteter för de boende.  

 Gemensamhetslokaler. 

 Möjligheter till att anordna gemensamma måltider. 

 

Det saker som efterfrågas och bör finnas med i ett trygghetsboende är: 

 Gemensamt gym 

 Vinterträdgård 

 Tvättstuga 

 Postboxar i entrén 

 Anslagstavla 

 Rum för källsortering 

 Skyltar för varje gemensamt rum, som också är utrustade med blindskrift 

 Rörelsedetektorer för lampor 

 Cykelrum 

 Förråd 

 Skyddsrum om möjlighet finns 

 Övernattningslägenhet 

 Rollator-/rullstolsrum 
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4.3.1 Utmärkande detaljer trygghetsboende 

 

För toaletter så finns det smarta lösningar som man bör tillämpa för att förenkla för de 

boende.  

 En dörr som går att öppna åt båda hållen, som figur 4.3.1 visar. Vilket gör att det blir 

enklare att ta sig in och ut ur toaletten samt tar mindre plats.  

 Ett justerbart handfat med handtag.  

 Varje toalett bör vara utrustad med en lampa som har rörelsedetektor. En ledbelysning, 

för att underlätta under natten.  

 Vägghängd toalett som gör att det blir enklare för städning samt ger 

en bättre tillgänglighet. 

 Golvet består av en halkfri plastmatta. 

   

 

 

I de offentliga utrymmena är det några detaljer som är utmärkande se figur 4.3.2.  

 I entrén bör det finnas någon plats att sitta på. Framförallt i väntan på taxi eller 

färdtjänst.  

 Markering i golvet som visar dörrens slagriktning. Används på tyngre dörrar samt dörr 

vid smalare passage utrustad med dörröppnare för att förhindra en eventuell kollision. 

 Varje lägenhetsdörr är utrustad med tidningshållare och inte brevinkast. Dels för att de 

äldre inte ska behöva böja sig ner för att plocka upp posten och för att det ger en 

ytterligare trygghet.  

 Posten lämnas i postboxar som är placerade i entrén, detta för att det ökar mötena 

mellan det boende. 

 Intill varje offentlig dörr bör det finnas en illustration eller text med blindskrift som 

beskriver rummets funktion. 

 

 

Figur 4.3.1 Utmärkande detaljer för badrum  

Figur 4.3.2 Utmärkande detaljer för offentliga utrymmen 
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5. Genomförandet 

5.1 Historisk Analysering 

 

Denna historiska analysering är gjord genom att jämföra äldre kartor för få en bättre förståelse 

till varför marken har blivit outnyttjad. Samt ge en bättre bild på hur området har utvecklats 

genom åren.  

 

Albert Lindhagen var dåtidens mest kända stadsplanerare. Den första kartan beskriver 

förslaget av den så kallade Lindhagenplanen som presenterades 1866. Där kan vi se grunden 

till dagens rutnätsstruktur i Stockholm. Den visar hur Ringvägen eller Södra Esplanaden som 

den först kallades var tänkt att se ut med start från Söder Mälarstrand och fortsättning i en 

halvbåge på Södermalm hela vägen bort till Danvikstull (Stahre, 1986).  
 

 

 

 

 
  

Figur 5.1 Lindhagenplanen (stockholmskällan.se) 
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5.1.1 Karta från 1885 

 

 

 

Den första mer detaljerade kartan där Lindhagenplanen är uppritad som vi kunde finna är från 

1885. Där kan vi se namn på fastigheterna och den tänkta kajkanten. 
  

Figur 5.1.1 Karta 1885 (stockholmskällan.se) 
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5.1.2 Karta från 1907 

 
På kartan från 1907 syns tydligare hur kvarteren börja växa fram och hur husen är utformade 

för att göra plats för de planerade gatorna. Parallellt på höger sida av Malmgårdsvägen var det 

tänkt att en gata med namnet Vitabergsgatan sulle ligga.  
  

Figur 5.1.2 Karta 1907 (stockholmskällan.se) 
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5.1.3 Karta från 1930 

 

Vid 1930 års karta ser man att Ringvägens sista del nu är tänkt att dela på sig. Vilket är första 

uppluckringen av den tänkta paradgatan. Man ser även att strandlinjen vid slutet av 

Malmgårdsvägen har blivit en stor kajkant. Malmgårdsvägen som tidigare hette Vermdögatan, 

vilket lite avslöjar dess syfte, var att breda vägen för människorna från skärgården som kom 

från Hammarby sjö upp till Nytorget. Hammarby sjö frös väldigt tidigt under åren och under 

stora dela av året var den till för att hjälpa frusna människors som ville söka sig in till staden. 

Men i och med den nya kajen och stadens framväxt så har nu Malmgårdsvägen förlorat det 

tidigare syfte.  
  

Figur 5.1.3 Karta 1930 (stockholmskällan.se) 
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5.1.4 Karta 2014 
 

 

 

På dagens karta ser vi att den i stora delar är lik Lindhagenplanen. De de stora skillnaderna 

runt den tänkta fastigheten är att Vitabergsgatan inte finns, Ringvägen slutar vid 

Malmgårdsvägen och att Lilla Blecktornsparken har kommit till. 

 

5.1.5 Slutsats kartor 

 

Stockholm har planerats under en lång tid och planeras fortfarande när det byggs upp nya 

stadsdelar. Det är inte alltid att resultatet blir som den första idén var tänkt. I vårt fall ställer 

man sig frågan nu när Ringvägens sträckning genom Vitabergsparken inte har genomförts på 

148 år och slutar tvärt vid Malmgårdsvägen. Varför Ringvägen inte skulle kunna sluta vid 

Renstiernas gata med en byggnad?   

  

Figur 5.1.4 Karta 2014 (stockholmskällan.se) 
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5.2 Kulturhistorisk Klassificering 

 

Stadsmuseet har tagit fram klassificeringar för byggnader. Det innebär att husen är 

rangordnade i olika nivåer beroende på vilket kulturhistoriskt värde de har. Illustrationen visar 

så är det en stor variation mellan de olika klassificeringarna i området.  

 

 

 

 

Blå Fastigheter: 

Fastigheter på kartan med högst kulturhistorisk klass.  

Gröna Fastigheter: 

Fastigheter med kulturhistorisk klass och är värdefull för miljömässig, kulturhistorisk samt en 

konstnärlig synpunkt. 

Gula Fastigheter: 

Fastigheter som har en positiv betydelse för stadens stadsbild. Kan också ha ett 

kulturhistoriskt värde. 

Rosa Fastigheter:  

Fastigheter som inte har blivit klassificerade eller att fastigheten inte är bebyggd (Stockholms 

stadsmuseum, 2014).  

  

Figur 5.2 Kulturhistorisk klassificering 
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Figur 5.3 Trafikflödeskarta (stockholm.se) 

5.3 Trafikflödeskarta, Södermalm östra 

 

Kartan visar så ligger fastigheten nära en trafikerad gata, kurvan Ringvägen & Renstiernas 

gata. Där passerar 17,000 – 18,000 bilar och bussar dagligen. De två andra närliggande 

gatorna har däremot väldigt lite trafik, endast 200 bilar dagligen. Eftersom det passerar flera 

tusen bilar dagligen på Ringvägen & Renstiernas gata så bidrar det till att de skapas väldigt 

mycket buller. 
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5.4 Bullerkarta – Södermalm 

 

Bullernivåerna vid Ringvägen är upp emot 65 dB och vid Malmgårdsvägen är bullernivåerna 

på ca 50-55 dB.  

Ett nytt kvarter skulle göra att det buller som trafiken på Ringvägen orsakar minskar 

bullernivåerna på Malmgårdsvägen, andra sidan av kvarteret. Det skulle i sin tur göra att 

kvarteret skulle ha en sida med kraftigt buller, två sidor med höga bullernivåer, en sida och en 

gård med lägre buller och ett riktvärde på 55 dBA. Dock klarar inte långsidorna och fasaden 

som vetter mot ringvägen riktvärdet enligt bullerkartan nedan. Enligt länsstyrelsen så får 

avsteg göras i centrala delar av Stockholms län där nivåerna är mycket höga, avsteg A och B.  

I det här fallet gäller avsteg B, vilket innebär att riktvärdena får göra avsteg från 70 dB(A) 

maximal ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus. Samtliga lägenheter ska dock 

ha tillgång till mindre bullrig sida med nivåer på högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Mot den 

sidan ska minst hälften av rummen ligga. Det man då kan göra för att uppnå de kraven och att 

sänka bullernivåerna är att ta hjälp av tekniska åtgärder. Exempelvis sänka hastighet på vägen, 

lägga tyst asfalt, använda specialfönster och inglasade balkonger (Länsstyrelsen, 2014). 

 

 

 

Figur 5.4 Bullerkarta över området med bullerkällor: väg, spår, flyg och industri (stockholm.se) 
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5.5 Grönområden 

 

Det nya kvarteret ligger beläget mellan två parkområden, Lilla Blecktornsparken och 

Vitabergsparken. Det ligger till stor del i valet av att lägga ett trygghetsboende i huset. Närhet 

till natur är en viktig del när människor väljer boende och att kunna erbjuda det tillsammans 

med ett centralt läge gör det eftertraktat. Illustrationen visar var grönområdena kring platsen 

finns. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5 Grönområden 
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5.5.1 Förklaringar av de olika parkområdena 

 

Lilla Blecktornsparken – Aktivitetspark 

Parken började byggas under 1920-talet men redan 25 år senare förändrades parken. Man 

anlade gräsytor, två bollplaner samt den stjärnformade dammen. 

Parkens innehåll idag är bangolf, bollspel i form av tennis och fotboll, grön oas och vattenlek. 

Pågående förändring är uppförandet av ett bostadshus på Metargatan som ska bestå av 16 

lägenheter och en förskola. Kommande åtgärder är att bangolfen ska flyttas från parken, ett 

trädgårdscafé, plan för boule, pingis samt blomsterträdgård ska komma till.  

Boule och närhet till ett trädgårdscafé är den typ av aktivitet som gör att ett trygghetsboende 

passar så bra i den nya fastigheten (Stockholm stad, 2014). 

 
Vitabergsparken – Bergspark 

Vitabergen började man anlägga som park 1888 och arbetet med att färdigställa parken pågick 

till 1924. Sofia kyrka blev färdig under 1906. Innehållet idag består av trädgårdsbebyggelse, 

Sofia kyrka, Groens malmgård, koloniträdgårdar, en stor friluftsteater, lekplats, stora grönytor 

och en hundrastgård. Parken är väldigt populär för området och har en hög belastning av 

besökare, framförallt under sommarhalvåret. Gräsytan precis nedanför Sofia kyrka är 

populärast särskilt för dess utsikt och dess långa kvällssolmöjlighet (Stockholm stad, 2014).  

 

Park Renstiernas gata – Parkkvarter  

Användningen av parken har tidigare inte varit så stor utan främst bestått av genomgång för 

gående och cyklande. Nyligen har dock en hundgård anlagts på större delen av parken. Vilket 

i sin tur kommer öka utnyttjandet av parkkvarteret (Stockholm stad, 2014).  

 

Nytorget – Parktorg 

Nytorget har funnits sedan länge men det var inte förens 1921 som man började anlägga 

parken. Under 1990-talet så gjordes det en upprustning av parktorget. Användningen består 

idag av caféverksamhet, lekplats och gräsyta. Platsen är väldigt populär eftersom läget är 

väldigt eftertraktat, har god tillgång till restauranger samt caféer och fritt solläge på större 

delen av parktorget (Stockholm stad, 2014). 

 

Ringvägen – Parkgata 

Ringvägen kom till via Lindhagenplanen som tidigare nämnts. Boulevardens träd började 

planteras 1912. Under åren har man gjort olika förbättringar för att Ringvägens träd ska hålla 

sig friska (Stockholm stad, 2014).  

 

Katarina Bangata – Parkgata 

Katarina Bangata var först tänkt som järnvägslinje mellan Hammarbyhamnen och Södra 

station men det blev aldrig av, utan man valde istället att placera ut en trädgata under 1930. 

Parkgatan fick en ny utformning 1998 med ny beläggning och nya parkbänkar. 

Användningen av Parkgatan består främst av promenader (Stockholm stad, 2014). 
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5.6 Flöden 

 

En viktig del i det hela är att veta hur människor rör sig i området och speciellt runt kvarteret. 

En mätning gjordes av vilken kvantitet det var på människoflödet på de omkringliggande 

gatorna. Mätningarna gjordes under morgon- och vid eftermiddagssruschen. Mätningarna på 

de olika gatorna gjordes under en tidsperiod av 10 minuter. 

Nedan visas resultat för mätningen på morgonen. 

5.6.1 Flöden morgon 

 

  

5.6.2 Resultat morgon 

 

Resultatet som kan avläsas från Illustrationen 5.4.1 är att flödet är störst vid Renstiernas gatan 

med 69 stycken passerande människor och vid Malmgårdsvägen med 60 människor. Orsaken 

till de större flödena på dessa gator är att buss 3 och 76 stannar på Renstiernas gata. 

Människorna som rörde sig vid Malmgårdsvägen vid tidpunkten av mätningen bestod till 

större del av barn vilket kan ha med att göra att Katarina Södra skola ligger ett stenkast bort 

och Malmgårdsvägen är en gata med mindre biltrafik (se Trafikflödeskartan).  

 

Figur 5.6.1 Illustration över människoflödet under en morgon. Mätningarna utfördes mellan 8:00–9:00 

en vardag.  
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5.6.3 Flöden eftermiddag 

 

5.6.4 Resultat eftermiddag 

 

Resultatet som kan avläsas av illustration 5.4.2 är att flödet nu är störst vid Ringvägen och 

den del av ringvägen som är närmst Skanstull. Utöver det är flödet högt på den nedre delen av 

Katarina Bangata som ligger nedanför Ringvägen. Övrigt så gick det inte att iaktta några 

specifika flöden av människor. 

 

5.6.5 Slutsats flöden 

 

Det som kan konstateras utifrån dessa mätningar är bland annat att busshållplatserna på 

Renstiernas gata ger ett konstant flöde av människor. Vilket skulle kunna utnyttjas av ett café  

eller en lättare variant som 7-eleven eller Pressbyrån i den kommande fastigheten. Vilket i sin 

tur skulle generera intäkter till fastigheten. Bästa platsen för det café skulle vara i hörnet högst 

upp på Renstiernas gatan där mest människor passerar.  

  

Figur 5.6.3 Illustration över människoflödet under en eftermiddag. Mätningarna utfördes mellan 16:30-

17:30 en vardag.  
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5.7 Kommunikationer 

 

Illustrationen nedan visar hur lokaltrafikens kommunikationsmöjligheter är för området. Olika 

färger är för olika busslinjer och varje prick indikerar där det finns en busshållplats.  

 Den lila färgen är buss 59, som har sin rutt mellan Malmgårdsvägen till Karolinska 

Sjukhuset.  

 Den röda färgen är buss 76, som har sin rutt mellan Ljusterögatan till Ropsten. 

 Den blå färgen är stombuss 3, som har sin rutt mellan Södersjukhuset till Karolinska 

Sjukhuset.  

 Den svarta färgen är nattbuss 96, som har sin rutt mellan Odenplan och Sickla Udde. 

Närmaste Tunnelbanestation är Skanstull, som du når med buss 3 alternativt en kortare 

promenad på 5 minuter. För att ta sig till Slussen för vidare resor med tunnelbanans gröna- 

och röda linje samt bussar till Nacka och Värmdö, sker genom en kortare resa med buss 3 

eller 76.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5.7 Illustration över lokaltrafikens kommunikationer i området. 
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Hammarby Sjöstad nås enklast med färja från Barnängsbryggan. Den nås enklast genom en 

kortare promenad ner till Norra Hammarbyhamnen. Färjan går i skytteltrafik mellan 

Barnängsbryggan-Henriksdalshamnen-Lumabryggan.  

Det finns också en till färja som trafikerar Lumabryggan-Barnägnsbryggan-

Henriksdalsbryggan-Saltsjökvarn-Djurgården-Nybroplan.  

 

Med bil nås kvarteret från Ringvägen via passage på Katarina Bangata ner till korsningen av 

Ljusterögatan. Därifrån finns det två alternativ, antingen svänga runt vänster och upp igen på 

Katarina Bangata och sedan hålla höger. Alternativ två är att fortsätta vänster på 

Ljusterögatan till korsningen av Malmgårdsvägen och därefter ta höger tills du når kvarteret.  
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5.8 Användning och Verksamheter  

 

För att få en bättre bild av hur områdets användning och 

verksamheter är fördelade så har de olika fastigheterna 

illustrerats i olika färger. De fastigheter som ligger 

närmast den tänka fastigheten är flerbostadshus med 

enbart bostäder samt flerbostadshus med kommersiella 

lokaler i bottenplan. Ser man till hela området, som 

illustrationen visar, så ser man att användningen av 

fastigheterna är väldigt spridd. Allt ifrån flerbostadshus 

till kolonilotter. Vilket visar vilken karaktär området har 

att erbjuda. I färg-kolumnen bredvid redovisas färgernas 

förklaringar. 

 

 

  

Figur 5.8 Illustration över användning och verksamheter i området 
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5.9 Kvartersnamn 

 

Efter studerande av de olika kvarteren i områden stod det snabbt klart att i princip alla har 

någonting med jordbruk att göra. För att ta fram ett namn på den nya fastigheten som är 

förknippat med jordbruk eller inom det området så användes sökfunktionen på Stockholms 

stads hemsida. Det vi uppmärksammade var att kvarteret nedanför heter Vitbetan och en bit 

längre upp fanns ett med namnet Sockerbetan. Efter en rad sökningar stod det klart att även 

Rödbetan var upptaget, men inte den lite ovanligare Gulbetan. Stadsbyggnadskontoret 

kontaktades även för en ytterligare koll av att namnet inte använts. Gulbetan är av samma 

växtart som Rödbetan och väldigt lik i smaken, men är gulaktig i färgen. Därför valde vi att 

välja Gulbetan till vårt kvartersnamn. 

   

5.10 Tidiga skisser 

 

Vid utformningen av huset gjordes till en början enkla skisser för att försöka fastställa en 

tänkt fasad och volym på byggnaden. Denna process gjordes också i samband med 

modelleringen av en fysisk modell och volymutformning i SketchUp. Baktanken under 

skissandet var alltid att fasaderna som vetter mot Ringvägen och Vitabergsparken skulle vara 

de fasader som var ögonfallande och pampiga. Tanken med byggnaden och speciellt 

fasaderna har alltid varit att byggnaden inte ska göras i en stil som är populär i 10 år utan 

består och är stilren i minst 100 år.   

 

Nedan visas ett fåtal av alla skisser. 

 

Figur 5.10 Handritade skisser 
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5.11 Fysisk modell 

 

En fysik modell har skapats för att får en tydligare överblick och proportion över området.  

Tillvägagångssättet för den fysiska modellen skedde på följande sätt. Först klistrades en 

utskriven illustrerad karta i A1-format på en Kapaboard. Därefter modellerades byggnaderna 

upp i modellerings-cellplast. Det gjordes med hjälp av en varmtrådsskärare för att få till 

skarpa och raka kanter. Byggnaderna i modellen gjordes i samma höjd som taknocken av de 

verkliga byggnaderna. För att få till höjddifferens på modellen användes ytterligare 

Kapaboardsbitar med den illustrerade kartan påklistrad. Vilket gjordes för var femte meters 

höjdskillnad. Efter att alla bitar var utskurna och utklippta, limmades alla delar ihop med RX-

lim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.11 Fysiks modell i modellerings-cellplast och Kapaboard 
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5.12 Topografi 

 

Topografin har framställts med material från Stockholms Stadsbyggnadskontor. Materialet 

bestod av två dwg-filer. En med marken och en med byggnaderna.  

Efter vissa korrigeringar i AutoCAD importerades filen till Autodesk Revit. Där skapades en 

topografi som i sin tur importerats till SketchUp. I SketchUp har Topografin fått korrigeras 

för att få fram vägar samt dess höjdskillnad gentemot trottoarkanter och refuger. 

I topgrafin har också förslaget på byggnaden klistrats in. Illustreras överskådligt i figur 5.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.12 Topografi över området 
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5.13 Detaljer 

 

Eftersom fastighetens fasad är utsatt för buller från Ringvägen har en viktig fråga varit hur 

utformningen av fönster ska ske.  

Trygghetsboendet i det två nedre planen och bostäder ovanför har enkelsidiga lägenheter som 

vetter mot Ringvägen och den bullriga sidan. Därför måste en teknisk lösning utföras. Det 

som har gjorts är att använda öppningsbara, inglasade balkonger som är öppna med minst 25 

%. Det gör att bullernivåerna sänks med upp till 10dB och möjligheten till vädring mot tyst 

sida finns. Det viktigaste med inglasningen är att det är helt tätt mellan fönstren på balkongen 

så inget ljud tränger in emellan. För att få ner ljudnivån mer så har takets klätts med 

spaltpanel och 40mm mineralull som absorberar ljudet. 

 Det två övre våningarna är indragna en meter samt att fasadkanten fortsätter upp och fungerar 

som räcke för balkongerna. Det gör att vinkeln horisontellt från fönsteröppningarna ner till 

marken blir liten. Vilket resulterar i att direktljudets avstånd från trafiken till fönstren hamnar 

så pass långt bort att det inte behövs inglasade balkonger för att klara tyst sida. 

 

 

 

 

  

Figur 5.13.1 Illustration av en inglasad balkong 
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På långsidorna har vi använt oss av specialfönster, ett så kallat invers burspråk, se figur 

5.13.2. Illustrationen visar utsidan av fasaden där bullret kommer från höger sida. Det högra 

fönstret i detaljen är skilt helt i vinkel från direkt bullret vilket skapar en reduktion på bullret 

på ca 20dB. Vilket resulterar i att det fönstret kan användas för vädring och på det sättet få till 

en tyst sida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figur 5.13.2 Illustration av fönsterlösning i fasad 
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5.14 Planlösningar 

 

Ett urval av olika lägenheter och dess planlösningar är illustrerade nedan. 

Våning -2 består av garage, förråd, cykelrum samt teknikrum. 

Våning -1-0 består av entréplan för att marken sluttar och trygghetsboendets lägenheter ska 

ligga minst en meter över marknivån för att förhindra insyn. 

Våning 1-2 består av lägenheter till trygghetsboendet. Dessa är planerade efter högsta nivån 

av ”SIS-standard” 

Våning 3-7 består av vanliga bostadslägenheter. Dessa är planerade efter normal nivå av 

”SIS-standard”. 

   

En stor del av arbetet har lagts på planlösningar och framförallt att försöka få planlösningarna 

på de mindre lägenheterna att bli så yteffektiva som möjligt. 

Grundtanken med alla planlösningar för vanliga bostadslägenheter har varit att ”master 

bedroom” ska ha klädkammare samt en wc i anslutning till dess sovrum. Kök och vardagsrum 

ska vara kombinerat i ett och samma rum. Det ska finnas en wc i anslutning till entrén samt att 

i badrummet ska det finnas tvättmaskin och torktumlare.  

Se bifogade ritningar för fullständiga planlösningar. 
 

 

Figur 5.14.1  redovisas två lägenheter som är placerade på våning 3 till 5 med fönster mot 

Ringvägen. Den högra lägenheten i figur 5.14.1   är på 52 m2 med och den vänstra lägenheten 

är på 90m2. Dessa lägenheter är ett tydligt exempel på de grundtankar som har funnits vid 

planerandet av lägenheter. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 5.14.1 visar två lägenheter och dess placering i byggnaden 
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Figur 5.14.2  visar tre lägenheter i trygghetsboendet på våning 2. Dessa lägenheter har sin 

entrédörr direkt ut till en entrébalkong och vinterträdgården. Anledningen till att dessa 

lägenheter har fått entrébalkong är för att husets invändiga bredd inte är mer än 9 meter och 

för att då utnyttja hela huset bredd och inte få lidande planlösningar i form av långa korridorer 

har lösningen blivit sådan. Utan man har skapat genomgångslägenheter samt ytterligare 

platser för möten bland de boende. Vilket är något som man strävar efter under projekteringen 

av lägenheter för ett trygghetsboende.  

 

Främst de hushåll som flyttar in i ett trygghetsboende består endast av en person vilket gör att 

de flesta lägenheter som är planerade är projekterade därefter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.14.2 visar tre lägenheter och dess placering i byggnaden 
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Figur 5.14.3 visar tre lägenheter på våning 3-5 i byggnaden, på samma plats som figuren 

5.14.2  men i det här fallet är lägenheterna avsedda för två personer. Dessa två figurer visar att 

det går att bygga lägenheter av olika standard på olika våningsplan och fortfarande använda 

samma planlösning men vissa små justeringar. Dessa justeringar är främst att sovrummen har 

ändrats från en till två personer samt så har tvättmaskin och torktumlare försvunnit i 

trygghetsboendets lägenheter. Trygghetsboendet har istället kompenserats med en rymlig 

tvättstuga på plan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.14.3 visar tre lägenheter och dess placering i byggnaden 
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5.15 Vinterträdgård 

 

Vinterträdgården ligger på plan 1 och sträcker sig upp till plan 2. I trygghetsboendet har en 

stor vinterträdgård skapats med mycket växtlighet. Här går man direkt ut från sin lägenhet på 

plan 1 in i trädgården. På plan 2 så nås varje lägenhet genom en entrébalkong som omsluter 

runt hela vinterträdgården. Detta skapar stora ytor för gemenskap, aktiviteter och middagar. 

Möjlighet för plantering av blommor, växter, grönsaker och bär ska också finnas för de 

boende. Utanför lägenheterna så finns möjlighet till en mindre yta för ett mindre möblemang. 

I anslutning till vinterträdgården på plan 1 har ett gemensamt kök upprättats för att underlätta 

tilltagningen av gemensamma middagar. 
 

 

 

 

 

 

  Figur 5.15 illustrerar vinterträdgården och dess placering i byggnaden 
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5.16 Utformning av huset 

5.16.1 Formspråk 

 

Husets form har tagits fram genom att följa de närliggande fastigheternas fasader och hålla ett 

brandsäkert avstånd på långsidorna. Även en gård har skapats i mitten av huset ovanför 

trygghetsboendet med öppning åt söder. Detta för att skapa en tyst sida och för att få en 

gemensamhetsyta för de boende. Ljusinsläpp ner till trygghetsboendet och vinterträdgården 

sker uppe från gården och med ett stort glasparti i fasaden. 
  

Figur 5.15.1 glaskupor på innergården 
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Figur 5.16 fasad på byggnadens kortsida 

5.16.1 Fasad 

 

Kortsidofasaderna mot Ringvägen och Vitabergsparken är utstickande fasader, med svagt 

utstickande ramar runt balkongerna och spår emellan som skapar ett liv och rörelse i fasaden. 

På långsidorna har det valts att skala av på utseendet men ändå behålla en stilren fasad.   

Fasadmaterialet är av puts/sandblästrad betong på de övre våningarna och samma material 

fast en mörkare nyans på de nedre. 
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Figur 5.16.2 byggnadens placering sett till omgivningen 

5.16.2 Brand  

 

Ur brandsynpunkt finns speciella restriktioner att följa, där brandklassen för byggnaden är Br1 

och verksamhetsklassen är Vk3. Br1 innefattar byggnader med 3 eller fler våningar. 

Vk3 omfattar bostäder där personer själva klara sätta sig i säkerhet, har god lokalkännedom 

och inte förväntas vara vakna.  

  

Varje lägenhet och trapphus är dimensionerade som egna brandceller för att skapa en säker 

utrymning. Ur brandsynpunkt så utrymmer de boende i bostäderna genom fönster eller ut 

direkt genom trapphus. De äldre i trygghetsboendet utrymmer genom fönster eller ut genom 

vinterträdgården till ett av trapphusen. 

 

5.16.3 Schakt 

 

Schakten är placerade nära kök och badrum för att slippa långa dragningar i bjälklaget. 

Formen har fått lida lite för att få ihop det med bostäder, trygghetsboende och inte ta för stor 

användbar yta.  

Schakten är genomgående ner till plan -1 där dras rören i taket och vidare till och från dess 

ändamål. 

 

5.16.3 Placering 

 

Byggnadens fasader på kortsidorna följer de intilliggande byggnadernas fasader. Fasaden mot 

Ringvägen är indragen en bit för att ge mer yta för gångstråket. Södra långsidan är anpassad 

för att gatan och en trottoar ska får plats med ett säkert brandavstånd. 

Den norra fasaden har ett avstånd på 9m från intilliggande fastighet och då ett brandsäkert 

avstånd. 
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5.16.4 LOA/BTA 

 

Sammanställning av byggnadens olika lägenhetsfördelningar, areor och storlekar. Tabellen 

redovisar de olika värdena. Tabellen är uppdelad vad gäller vanliga lägenheter och lägenheter 

i trygghetsboendet. För typplanet som är plan 3 till 5 är utnyttjandet av lägenhetesyta 

BOA/BTA = 0,71. 

 

* BYA – Byggnadsarea, innebär totala arean som byggnaden upptar på marken. 

** BTA – Bruttoarea, innebär alla våningsplans totala area.         

*** LOA – Lokalarea, innebär den totala ytan som används för kommersiell                     

 verksamhet 

**** BOA – Boarea, innebär den boyta som är användbar för de boende. 

 

5.16.5 VVS 

 

Till- och frånluft är draget genom håldäcksbjälklagen till vardagsrum och sovrum, detta för att 

inte ta utav rumshöjden. Ventilationsaggregatet är placerat på plan -2. Varmvatten, kallvatten, 

varmvattencirkulation och avlopp är draget i pågjutningen mellan schakt, badrum och kök. 

Uppvärmning sker genom golvvärme.  

5.16.6 Bärande konstruktion 

 

Ytterväggarna är bärande och består av sandwichelement. Bjälklaget består av 

håldäcksbjälklag på 265 mm plus 70 mm pågjutning och klarar en spännvid på 13 meter 

(Strängbetong, 2011) (Svensk Betong, 2014).   

5.16.7 Takavrinning  

 

Takets lutningens är in mot innergården, där förs dagvattnet ner igenom stuprör längst med 

fasadens liv genom balkongbjälklagen. Dagvattnet förs sedan hela vägen ner genom 

bjälklaget på innergården och vidare genom huset. Dagvattnet från innergården förs med fall 

till anslutande rör för dagvattnet 
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Figur 5.17 gångstråk mellan Vitabergsparken och lilla Blecktornsparken 

5.17 Gångstråk 

 
Idag står det flera träd på fastigheten som måste tas ner vid bebyggelse, vilket är en negativ 

påverkan mot staden. Detta är tänkt att kompenseras genom att arbeta fram ett gångstråk med 

mycket växtlighet mellan Vitabergsparken och Lilla Blecktornsparken. Växtlighet i form av 

en grön vägg på fasaden, olika planteringar och mindre träd och buskar. Även ytan vid 

korsningen Ringvägen, Katarina Bangata, ska förändras för att göra plats för cykelparkering 

och återvinningsstation. 
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5.18 Digitala verktyg. 

 

För att ta fram materialet till projektet har en rad olika program använts. 

 

- Autodesk AutoCAD 

- Autodesk Revit 

- SketchUp Pro 2013 

- Maxwell Render 

- Adobe Illustrator 

 

5.18.1 AutoCAD 

 

AutoCAD är ett ritprogram som används för att ta fram 2D-ritningar, som exempel detaljer.  

Här har vi arbetat med topografin för att sedan arbeta vidare med den i Revit. 

5.18.2 Revit 

 

Revit är ett ritprogram som används för 3D-moddelering. Du ritar i 2D som sedan kan visas i 

3D. 

 

Här har topografin gjorts efter höjdkurvor, som sedan finjusterats i SketchUp. Även alla 

planer och sektioner har ritats, med exakta mått, olika väggtyper, möbler, dörrar och fönster. 

Allt har sedan lett till flera ritningar.  

 

 

5.18.3 SketchUp Pro 2013 
 

SketchUp Pro 2013 är ett lättarbetat 3D-program där man ritar linjer som bildar ytor. 

Programmet är utvecklat för skisser. 

 

Med SketchUp Pro 2013 har tidiga volymstudier gjorts, topografins slutgiltiga förslag har 

också arbetats fram. Sedan har formen och utsidan av huset också ritats upp för slutgiltiga 

illustrationer. 

5.18.4 Maxwell Render 

 

Maxwell Render är ett renderingsprogram som används för att skapa fotorealistiska 

illustrationer. 

Maxwell har använts ihop med SketchUp Pro 2013 för att skapa illustrationer på projektet.  

5.18.5 Adobe Illustrator 

 

Adobe Illustrator är ett användbart program för redigering av bilder. 

Adobe Illustrator har använts för att skapa kartillustrationer samt redigering av miniatyrbilder  
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Figur 6.1 Illustrerar fasaden mot Ringvägen 

Figur 6.2 Illustrerar fasad mot Vitabergsparken och sydliga fasade med öppningen in till 

gården. 

6. Koncept 
 

Nedanstående bilder illustrerar byggnadens utseende. 
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Figur 6.3 Illustrerar fasaden med balkonger på innergården. Vy från innergård. 

Figur 6.4 Illustrerar fasaden med balkonger på innergården. Vy från balkong. 
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Figur 6.5 Illustrerar vy från takterrass över takåsar. 
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7. Resultat 
 

Resultatet från examensarbete innefattar kartor, analyser och förslagshandlingar i form av, 

planer, sektioner, fasader, en situationsplan, illustrationer samt lägenhetsfördelningar. 

 

Byggnaden med en BTA på 10285m
2
, innehåller en mindre butik, ett trygghetsboende med 

vinterträdgård och bostäder. Totalt innehåller byggnaden 83 st. lägenheter varav 24 st. i 

trygghetsboendet samt 59 st. vanliga lägenheter centralt beläget på Södermalm. Fastighetens 

placering intill ringvägen gör att speciallösningar mot buller tagits fram, i form av inglasade 

balkonger och specialfönster.    

Allt detta ihop med en stilren fasad skapar ett trevligt avslut av Ringvägen.   
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8. Diskussion 
 

Platsen för den tänkta byggnaden har inte bebyggts och har inte varit fullt utnyttjad under 

många år, men har alltid funnits med i planen för en förlängning av Ringvägen. Därför var 

första utmaning att i främst platsanalysen och rapporten övertyga om att den tänkta plasten 

skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt.  

  

Nästa problematik som uppstod var mötet mellan trygghetsboendet i de två nedre planen och 

bostäder i de övre planen. Det har skapat stora komplikationer för att få till planlösningar och 

fungerande schakt. Med normal nivå i bostäderna och höjd nivå i trygghetsboendet.  

I de lägenheter som ligger längs med långsidan har det varit lättare att arbeta fram fungerande 

planlösningar eftersom att väggarna där är raka och står i 90 graders vinkel till varandra. De 

lägenheter som ligger mot kortsidan har varit mer komplicerade. Där har det största problemet 

varit att väggarna står i olika vinklar till varandra. Men också att få schakten på samma plats 

när planlösningarna och formen ändras på huset på våning 6 och 7. 

 

Fortsättning på projektet hade varit att gå in på ytterligare utformning av nedersta planet i 

byggnaden, konstruktions ritningar, hållfastighetsberäkningar, energiberäkningar med mera. 
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