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Abstract 

The aim with this thesis work is to examine a supplement building that fulfils the requirement for 
the Boverket subsidy stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (2020). A proposal of 
the design of the supplement building on top of the already existing building in Flogsta, Uppsala 
is created and a profitability analysis for Uppsalahem is made. 

The three issues examined in the project are: 

 How should this supplement building optimally be designed to meet the demands from 
Uppsalahem, the subsidy and Swedish building regulations? 

 Is it estimated profitable to fulfil the increased energy requirement in the subsidy? 

 Is it assessed profitable for Uppsalahem to go through with the project? 

The Supplement building is designed after the recommendations from Swedish Building 
regulations and Suitable International Standards, the ultimate floor plan resulted in 27 
apartments for students with 18 studio apartments, 1 two-room apartment and 8 three-room 
apartments.  

The energy use calculations proved that the increased energy requirements could not be 
reached for the project and an increased subsidy could not be obtained.  

The profitability analysis resulted in an approved profit margin for the project. The subsidy 
without the energy bonus resulted in a total subsidy of 11,2 million kr and a profit of 4,8 %.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om en tillbyggnad kan utformas 
för att uppfylla Boverkets bidragskrav stöd för hyresbostäder och bostäder för 
studerande (2020). Arbetet avser en tänkt tillbyggnad av Uppsalahems 
studentbostäder i kvarteret Hamberg, Flogsta. Detta arbete skall även bedömas 
mot Uppsalahems lönsamhetskrav på 4,5 % vinst. 

Denna rapport svarar på tre frågeställningar: 

 Hur bör tillbyggnaden optimalt utformas för att uppfylla Uppsalahems 
önskemål, stödet och svensk bygglagstiftning? 

 Bedöms det bäst ur lönsamhetssynpunkt att uppfylla det höjda 
energikravet eller endast grundkravet? 

 Kan det vara lönsamt för Uppsalahem att genomföra projektet? 

Tillbyggnaden utformades efter Boverkets byggregler (BBR) och Svenska 
Institutet för Standarder (SIS) rekommendationer och utmynnade i 27 lägenheter 
av tre olika utformningar. 8 bostäder blev kompislägenheter om 55 m , 18 
bostäder blev enrumslägenheter om 28 m  och en lägenhet blev en 
tvårumslägenhet om 34 m .  

Vidare krävdes energiberäkningar för att undersöka om dessa lägenheter kan 
uppfylla de grundkrav som krävs för att få grundstöd och de energikrav som 
krävs för att få energibonus. Utöver grundstöd kan även en påbyggnadsbonus 
som utökar grundstödet med 75 % erhållas vid tillbyggnad av våningsplan på 
befintlig byggnad. Ett grundstöd kan erhållas om byggnaden understiger 88 % 
av kraven för energianvändning i BBR, vilket kunde uppnås enligt 
beräkningarna av energianvändningen för projektet.  Energibonus kan erhållas 
om byggnaden understiger 56 % av kraven för energianvändning i BBR, vilket 
inte kunde uppnås enligt beräkningarna av energianvändningen för projektet.  

Slutligen genomfördes en lönsamhetsanalys för att undersöka hur mycket stöd 
projektet kunde generera. Lönsamhetsanalysen resulterade i en godkänd 
vinstmarginal för projektet baserat på de faktorer som studerades. Stödbelopp 
för grundkrav – och påbyggnadsbonus kan ge totalt 11,2 miljoner kr och en vinst 
på 4,8 %. 

 

 

Nyckelord: bidrag, Boverket, energieffektiva bostäder, miljonprogrammet, 
studentbostäder, stöd, tillbyggnad, Uppsalahem 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Samtliga kommuner inom Uppsala län rapporterade ett underskott av bostäder 
2019, ett underskott som förväntas vara kvarstående de närmaste tre åren trots 
hög byggtakt. Att Uppsala kommun har varit den kommun i Sverige som haft 
högst befolkningstillväxt de senaste fyra åren underlättar inte bostadsbristen i 
länet. Länsstyrelsen i Uppsala ser en fortsatt obalans i bostadsmarknaden, med 
en större bostadsbrist för särskilda grupper såsom studenter. Här bedöms inte 
problemet ligga i bostäder i sig utan snarare att de bostäder som produceras 
måste hålla den lägre prisnivå som efterfrågas.  

Den regionala utvecklingsstrategin i länet har som mål att planera 5000 bostäder 
per år fram till 2023, och därefter reducera till 2100 bostäder per år. Denna 
målsättning siktar på att både bygga ikapp länets bostadsbehov samt möta 
befolkningstillväxten. En brist, vilken kommunerna rapporterat som ett 
begränsande i bostadsbyggandet, är avsaknaden av detaljplaner på attraktiv 
mark (Lindeberg, 2020). I nuläget är det lång handläggningstid för ansökan om 
ändring av detaljplan enligt Monica Axelsson1, detta i och med starkt fokus från 
kommunens sida på planutveckling i specifika stadsdelar i Uppsala. Att välja att 
bygga i områden där detaljplanen redan är fastslagen kan därför spara tid för 
projekten.  

Av de åtta kommunerna i länet rapporterar tre underskott av bostäder för 
studenter, däribland Uppsala kommun. Orsakerna som uppges är både att det 
finns få bostäder generellt samt att det finns för få små bostäder med anpassad 
hyresnivå. Investeringsstöd för nyproduktion och renovering har av kommunala 
bostadsbolag poängterats som ett viktigt hjälpmedel för att minska produktions-
kostnader och därav möjliggöra lägre hyresnivåer. Stödet för hyresbostäder och 
bostäder för studerande beviljades av länsstyrelsen 2019 till fyra projekt vilket 
totalt resulterade i 101 hyresbostäder (Lindeberg, 2020). 

 

1.1.1 Stödet 
Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande är ett investeringsstöd 
gällande från 1 februari 2020, upprättat med syftet att motivera byggandet av fler 
hyresbostäder och bostäder för studerande.  

 

 
1 Monica Axelsson, Fastighetsstrateg på Uppsalahem AB, konversation den 22 mars 2021. 
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Hyresbostäder byggda i områden med bostadsbrist eller bostäder för studerande 
i orter med högskolor, universitet, annan eftergymnasial utbildning eller 
folkhögskola kan få ett ekonomiskt stöd per byggd kvadratmeter hyresboende. 
Stödet består av ett maxbelopp baserat på region som för Uppsalaområdet är 
7100 kr/m². Stödbeloppet som ges är kopplat till lägenhetsytan, maximalt belopp 
ges för ytor upp till 35 m², för ytor från 35 till 70 m² ges ett halverat stöd och för 
ytor över 70 m² ges inget stöd. Som exempel får då en lägenhet på 100 m² fullt 
stöd för sina första 35 m² och halverat stöd för ytan mellan 35 och 70 m².  

För att beviljas stödet måste dess grundkrav uppfyllas. Hyresrätterna som blir 
beviljade stödet får en maximal tillåten normhyra baserat på region, för 
Uppsalaområdet är denna 1550 kr/m². För att beviljas stödet krävs även en låg 
energianvändning, vilket kravställs genom att byggnadens primärenergital max-
imalt får uppgå till 88 % av kravet i Boverkets byggregler (BBR).  

I fall av tillbyggnad på befintlig byggnad kan en påbyggnadsbonus erhållas 
vilket innebär att det maximala stödbeloppet höjs med 75 % av grundstödet. 
Detsamma gäller om högre energikrav uppnås för projektet. Då primärenergi-
talet är under 56 % av BBRs krav kan en energibonus erhållas och det maximala 
stödbeloppet höjas med 75 % av grundstödet (Boverket, 2021). 

 

1.1.2 Varför bygga på befintliga byggnader? 
Alternativa byggnadsmetoder som att förtäta i befintliga områden ger ökade 
förutsättningar att hushålla med befintlig mark och bevara orörda mark-
områden. Att utöka tidigare bebyggelse på höjden framför att förtäta i form av 
nya byggnader möjliggör att grönområden kan bevaras. Förtätning kan också ha 
en stor inverkan på att användandet av fossila bränslen minskar, eftersom ett mer 
centralt boende ökar möjligheten att förlita sig på kommunala färdmedel samt 
cykel och gång (Ahnström, 2004).  

Lagen om tredimensionell fastighetsindelning vilken infördes januari 2004 gör 
det möjligt att dela in fastigheter både horisontellt och vertikalt, där de tidigare 
reglerna endast delade av fastigheter horisontellt. Detta kan göra att en till-
byggnad på en befintlig byggnad kan ses som en separat fastighet. Denna 
indelning kan möjliggöra tillbyggnader även där fastighetsägaren för grund-
fastigheten inte vill bedriva en tillbyggnad eller möjliggöra en tillbyggnad av en 
annan fastighetstyp än grundfastigheten (Boverket, 2004). 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur en optimerad tillbyggnad kan utformas 
på ett befintligt studentboende i kvarteret Hamberg, Flogsta. Vidare är syftet att 
analysera lönsamheten av tillbyggnaden samt se om den kan uppfylla Boverkets 
bidragskrav stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (2020) och genom det 
berättiga till statligt stöd. 

 

1.3 Frågeställning 
[F1]  Hur bör tillbyggnaden optimalt utformas för att uppfylla Uppsalahems 

önskemål, stödet och svensk bygglagstiftning? 

[F2]  Bedöms det bäst ur lönsamhetssynpunkt att uppfylla det höjda 
energikravet eller endast grundkravet? 

[F3]   Kan det vara lönsamt för Uppsalahem att genomföra projektet? 

 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar kommer att göras med hänsyn till kursens begränsade var-
aktighet. De områden som har valts att studeras innefattar en översiktlig analys 
av markförhållandet som grund till stomval samt byggmetod, takkonstruktion, 
isoleringsmaterial, tillgänglighet, brandutrymning, dagsljusundersökning, 
energiberäkningar och ekonomi. Detta innebär att övriga områden som för 
arbetets resultat skulle haft en stor betydelse måste förbises. 

Följande moment studeras ej:  

 beräkning och dimensionering av befintlig och tillkommande 
konstruktions hållfasthet 

 undersökning av nuvarande grundläggning 
 påverkan av energianvändning hos befintlig byggnad 
 projektering av nya installationer i befintlig byggnad samt tillbyggnad 
 undersökning och projektering av ljudmiljö, ljudförhållanden och buller. 
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2 METOD 
Metoden för arbetet är design research. Detta är en metod för produkt- eller 
processutveckling som genom ett noggrant och systematiskt arbetssätt blir en 
godkänd vetenskaplig metod. Metodologin som förkortas DRM är ett över-
gripande forskningsupplägg med syfte att förstå och utveckla produkt- och pro-
cessutveckling. DRM innehåller generellt 4 steg även om inte alla steg utgör ett 
krav för metodiken. Detta är en iterativprocess det vill säga att delar upprepas 
till önskat resultat, dessa steg kan också göras i olika stor utsträckning.  

 Steg 1: Klargörande av forskningsuppgift 
 Steg 2: Beskrivande studie Ι 
 Steg 3: Föreskrivande studie 
 Steg 4: Beskrivande studie ΙΙ 

Steg 1 kan ses som en övergripande forskningsplan, här tas mål och syfte med 
undersökningen upp samt en nulägesbeskrivning och beskrivning av det fram-
tida läget med de kriterier som finns för framgång. Detta gjordes i samband med 
att en projektplan för examensarbetet togs fram. I steg 2 görs det en fördjupad 
litteraturstudie och en specificerad nulägesbeskrivning och mer utvecklade 
framgångs kriterier. Dessa används sedan i steg 3 för att utveckla det önskade 
framtida läget som togs fram i steg 1. Denna beskrivning av framtiden kan bestå 
av en eller flera idéer hur förändringen från nuläget kan te sig. Detta stöd kan tas 
fram genom empiriska data och förståelse för processen, eller det något 
vanligare, att antaganden görs om vad som borde vara fördelaktigt för att sedan 
utvärderas. Detta är metoden som används för denna studie. I steg 4 kontrolleras 
i vilken grad stödet uppfyller de formulerande målet (Säfsten & Gustavsson, 
2019) I Figur 2.1 syns en grafisk design av ett relationsdiagram över projektets 
omfattning. 

 
Figur 2.1: Metod, illustrationen beskriver de huvudsakliga delarna av projektets innehåll. 
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2.1 Nulägesbeskrivning 
Husens årgång, upprättning, placering och konstruktion beskrivs och kom-
pletteras med bilder. Beskrivningen görs främst för att förtydliga projektets 
förutsättningar men redogör även för det potentiella behovet och fördelarna 
gällande utvecklandet av en tilläggsvåning. 

 

2.2 Framgångskriterier 
De kriterier som finns för att projektet ska bli genomförbart och lönsamt samlas. 
Dessa kriterier baseras på syftet med arbetet kompletterat med mer specifika 
uppgifter från Uppsalahem, indata från litteratur och analys av dessa. 

 

2.3 Litteraturöversikt 
Till grund för utförandet av examensarbetet kommer Boverkets direktiv för 
bidragskrav stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (2020) användas som 
utgångspunkt. Stödet är den litteratur som projektet syftar till och utformas efter. 
För att få en övergripande förståelse hur en tillbyggnad på befintliga huskroppar 
påverkar omgivningen och underliggande konstruktion tas lärdom från tidigare 
tillbyggnadsprojekt.  

Referenslitteraturen används för att få en uppfattning om hur liknande projekt 
har genomförts då planering av material, antal våningar samt syftet av dessa till-
byggnader har varit avgörande för hur slutprodukten blivit. Vidare kommer BBR 
implementeras som genom lagar och förordningar i Plan och bygglagen (PBL) 
och Plan och bygg förordningen (PBF) fastställer att projektet genomförs i 
enlighet med de krav som måste uppfyllas i byggnaden. Aktuella allmänna råd 
från BBR och underlag om bostadsplanering från Svenska Institutet för Stand-
arder (SIS) studeras även inför projekteringen.  

 

2.4 Genomförande & resultat 
Med hjälp av framgångskriterierna och litteraturöversikten kommer projektet ta 
form och genomföras på en faktabaserad grund och teori. Planförslaget kommer 
att skapas genom en iterativ process som korrigeras efter samråd med 
handledare, övriga åsikter från Uppsalahem och ämnesgranskare.  
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Energiberäkningarna genomförs dels för hand, dels genom simulering i 
programmet VIP Energy. Som det sista steget i underökningen genomförs en 
ekonomisk undersökning för att utvärdera om detta projekt skulle vara lönsamt 
för Uppsalahem att genomföra med hänsyn till de avgränsningar som projektet 
avser. 

 

2.5 Utvärdering & analys 
När förslaget för tillbyggnadens utformning utvecklats utvärderas dessa mot 
framgångskriterierna och syftet med arbetet. Potentiella brister och möjligheter 
identifieras och analyseras. Slutligen dras en slutsats om projektets 
genomförbarhet. 
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3 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR  
3.1 Nulägesbeskrivning 
Kvarteret Hamberg är ett område med 750 lägenheter uppdelat på lägenhets-
storlekar om tvåor, treor och fyror. Dessa finns placerade i trevåningshus med 
två lägenheter på vardera trapphusplan samt i tvåvåningshus med loftgång. 
Båda byggnadstyperna saknar hiss. 

Området är byggt 1974 och är en del av byggnationen vid miljonprogrammet. 
Trevåningshusen i området är av typen lamellhus som var mest vanlig under 
programmet. Lamellhusen tilläts vara utan hiss då det översta planet mätte 
mindre än nio meter ovanför marknivån (Laila Reppen, 2006). 

Karaktäristiskt för miljonprogrammen är platta tak, inga taksprång samt motfall 
mot invändiga stuprör vilka användes för nästan en tredjedel av miljon-
programsprojekten (Laila Reppen, 2006). Denna taklösning har bedömts som en 
risk av Uppsalahem och är något de vill ersätta med en alternativ konstruktion. 
De har tidigare undersökt alternativen att bygga bort de platta taken men idén 
om en tillbyggnadsvåning har också tagits upp. En bild på området i nuläget kan 
ses i Figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1: Bild från kvarteret Hamberg 15/3–21 
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Byggnaderna är placerade i räta vinklar med tvåvåningshus omringade av tre-
våningshus. Tvåvåningshusen kan ses i Figur 3.2 utmärkt med gult, dessa tre tätt 
placerade byggnader återfinns på fyra platser i området.  

De små huskropparna placerade intill tvåvåningshusen har olika funktioner så 
som t.ex. tvättstugor, uthyrningsbara lokaler, och en lokal restaurang. Resterande 
byggnader i området är trevåningshus av olika längd. Samtliga bostadshus i 
området består av relativt långa huskroppar med längder från 32 till 88m, med 
en majoritet runt 76m. 

 

 
Figur 3.2: Satellitbild på kvarteret Hamberg  

 

3.2 Framgångskriterier 
För att lyckas producera bostäder med en hyresnivå anpassade för studenters 
begränsade betalningsförmåga måste lägenheterna vara små och yteffektiva. För 
Uppsalahem kan det inte ses som lönsamt att ta mindre betalt per kvadratmeter 
än den maximala tillåtna normhyran, detta på grund av höga 
produktionskostnader. Produktionskostnaderna bidrar till att mängden ut-
hyrningsbar area maximeras för projektet, viss hänsyn tas också till skillnader i 
kostnad mellan olika konstruktionslösningar.  

Maps data: Google, CNES/Airbus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Tech. 
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De lägenhetstyper som efterfrågas fås i samråd med Uppsalahem och en 
undersökning om vad studenter har för önskemål i sitt boende. Det som 
förespråkades som önskvärda boendesituationer i denna undersökning var 
enskilda boenden i form av ettor eller kompislägenheter som kan delas med en 
annan person, det vill säga trerumslägenheter (Hovemyr & Rostvik, 2017). I 
området saknas i dagsläget mindre lägenheter vilket kan kompenseras genom 
denna tillbyggnad. Planutformningen kommer därför fokuseras på enskilda 
enrumslägenheter och kompislägenheter. 

De mindre lägenheterna som avses för en person bör konstrueras under 35 m  
för att möjliggöra samanvändning av möblering (Boverket, 2020d). De bör även 
konstrueras på minsta möjliga yta samtidigt som full funktion uppnås. Kompis-
lägenheterna bör hållas under 55 m  för att hålla nere hyresnivån.  

Stommen för tillbyggnaden bör konstruerats så lätt som möjligt för att minimera 
risk att underliggande konstruktion behöver kompletteras ur hållfasthets-
synpunkt. Uppsalahem yttrade sig positivt för materialet trä för att kunna få en 
ännu tydligare miljöinriktning på projektet. 

Från Uppsalahems sida ansågs det önskvärt att uppnå det utökade stödet för den 
lägre energianvändningen. Det primärenergital som av denna anledning 
eftersträvas i projektet är 56 % av BBR kravet.  

För att projektet ska genomföras av Uppsalahem måste direktavkastningen år 1 
i förhållande till produktionskostnaden vara minst 4,5 %, i vissa fall kan även    4 
% vara acceptabelt. Detta är gränsen som Uppsalahem satt för att bedöma 
projektet som lönsamt och den gränsen vilken detta projekt bedöms mot. 
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4 LITTERATURUNDERSÖKNING 
4.1 Miljonprogrammet och framtida möjligheter 
I den inledande delen har liknande arbeten undersökts som behandlar utförandet 
av tidigare Tillbyggnader på befintliga huskroppar. Från rapporter har det in-
hämtats information och tagits inspiration i hur och varför tillbyggnader görs.  

Miljon-åren omnämns de år där cirka en miljon bostäder byggdes mellan 1965 – 
1974.  Den ekonomiska tillväxten som följde slutet av andra världskriget skapade 
i Sverige en stor bostadsbrist. Statliga subventioner höll bostadsbyggandet i 
rullning och riksdagen kunde styra takten på produktionen utefter de medel som 
tilldelades projekten. Bostäderna som byggdes var allt ifrån småhus till höghus. 
Det mest frekventa under de första två åren var byggnadstypen lamellhus om tre 
våningar, sedan blev höghusen den dominerande byggnadstypen. I dagsläget är 
husen som uppfördes under miljonprogrammet i behov av upprustning och 
renovering där stambyten, energieffektivisering, ventilation och bland annat 
fönster behöver bytas ut (Boverket, 2020a). 

Idag är det vanligaste sättet inom projekt innefattande förtätning att riva en 
befintlig byggnad till grunden, det för att sedan resa en ny efter den efterfrågan 
som finns. Det innebär ofta att bygga en ännu högre byggnad. De el, vatten, 
avlopp och- dagvattenanslutningarna som tillhört den tidigare byggnad kan på 
så sätt återanvändas. I det långa loppet anses detta sätt inte optimalt om bygg-
naden i sig redan är väl fungerande. Utveckling av befintliga byggnader genom 
exempelvis tillbyggnad är ur hållbarhetssynpunkt att föredra (Lidgren & 
Widerberg, 2010).  

Vid upprustning och renovering av byggnader från miljonprogrammet kan det 
vara lönsamt att genomföra en våningstillbyggnad för att komplettera efter-
frågan på bostäder i drabbade områden. Just våningstillbyggnader fick en upp-
takt i begynnelsen av 00-talet och blomstrade i takt med subventionernas era. 
Intresset dalade senare när bidragen drogs tillbaka men har på grund av den 
växande populationen i storstäderna blivit aktuellt för att tillgodose den rådande 
efterfrågan. I rapporten Våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet - Etapp 1 
(Lidgren & Widerberg, 2010) beskrivs olika tillbyggnadsprojekt som genomförts 
i olika uppföranden med varierande förutsättningar. En liknande 
våningstillbyggnad kan därifrån användas som ett referensobjekt beskrivandes 
en våningstillbyggnad på loftgångshus beståendes av fem våningar i Stockholm 
i kvarter Husby.  
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I det projektet användes prefabricerade volymer med en lätt trästomme. En 
byggnad för hiss byggdes även till. De boende behövde inte evakueras och kunde 
bo kvar under hela processen vilket minskade kostnaderna för projektet. 

Nackdelar som tillkommer vid tillbyggnad på tak beskrivs i rapporten vara 
dimensionering och anpassning. Stomförstärkning och om dragning av installa-
tioner kan medföra att hela byggnaden måste anpassas efter nyare krav och till-
gänglighet. Detta kan medföra omfattande utgifter som gör en våningstill-
byggnad olönsam. Med rätt förutsättningar som underlättar under byggnationen 
kan en tillbyggnad bli en succé. Vattenledningar kan dras i gamla sopnedkast 
och hisschakt samt anslutas till kommunens kommunala vatten och avlopp. 
Installation av ventilation kan monteras fristående och inte behöva kopplas ihop 
med den befintliga byggnaden. Om fjärrvärme finns att tillgå kan anslutning ske 
till den. Elnäten har enligt de projekt som beskrivits i rapporten haft en fullgod 
tolerans för ytterligare påkopplingar (Lidgren & Widerberg, 2010). 

 

4.2 Konstruktionsval 
4.2.1 Markförhållanden 
Varken en djupare analys av områdets markförhållanden eller beräkning av 
markens bärighet kommer att genomföras. Relevanta konstateranden av 
markens påverkan av projektet kan dras genom att studera hur jordarterna 
fördelar sig över kvarteret Hamberg. Figur 4.1 visar den mark som byggnaderna 
är placerade på, färgerna representerar olika jordarter där ljusgul illustrerar 
postglacial lera, gul glacial lera och rött urberg (SGU, u.d.) I detta område är det 
övervägande postglacial lera under byggnaderna i kvarteret men de fem hus som 
vetter mot Flogstavägen är placerade med grunden på glacial lera. Med avseende 
på dessa markförhållanden är det mest gynnsamma att bygga lätt för att undvika 
sättningar och förstärkt grundläggning. Med en våningstillbyggnad kommer den 
befintliga stommen att utsättas för en ökad last. Materialval är då viktigt att tänka 
på för att ge byggnaden en sådan liten egentyngd som möjligt (Lars Stehn, 2008). 
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Figur 4.1: markförhållandet över området, visa underliggande jordarter. 

 

4.2.2 Varför bygga i trä? 
Det finns två skäl till att just trä lämpar sig i detta arbete. Utöver att Uppsalahem 
initialt ställde sig positivt till att konstruera en tilläggsvåning i trä så är det väl 
passande att just använda träsystem till tillbyggnadsvåningar med hänseende till 
dess lätta vikt. Det är också med hänsyn till miljön är det mest fördelaktiga 
alternativet då det är ett förnybart material och släpper ut små mängder 
koldioxid från tillverkning till montage, framför till exempel betong (Gustafsson 
et al., 2013).  

Då undergrunden inte medger de bästa förutsättningarna för att ta emot en ökad 
last borde ett lätt material så som stål eller trä väljas framför det betydligt tyngre 
materialet betong. Byggnader med en stomme i stål består oftast av pelare och 
balkar eller fackverk. Stålet har högre hållfasthet och kan utformas nättare än 
armerad betong. Hållfastheten gör att stålet kan klara stora spännvidder, det är 
dock inget som detta projekt kräver. Vid produktion av stål släpps växthusgaser 
ut vilket ställs i relation till att använda trämaterial som istället binder 
växthusgaser. Dessa faktorer gör att både stål och betong blir bortprioriterade 
material i detta arbete (BE Group Sverige AB, 2016).  

De stomsystem i trä som kommer vara aktuella att titta på och användas för 
projektet blir därför pelarbalk system, skivsystem (massivträ) och regelsystem 
(Lars Stehn, 2008). 
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4.3 Stomme 
Byggnader som uppfördes under miljonprogrammet är ofta dimensionerade för 
att undergrunden ska hantera en hög vikt och därmed också en ytterligare last. 
Det beror på att de flesta stommar uppfördes i betong som i sig har en hög egen-
tyngd. Därav har underliggande grund troligen överdimensionerats för att klara 
av dess tyngd. I fall kan balkar kompletteras till den nya konstruktionen för att 
få en jämn lastfördelning till de bärande väggarna (Lidgren & Widerberg, 2010). 

Den vanligaste stommen för uppförandet av flerbostadshus är 
lättbyggnadsteknik och massivträteknik. Pelarbalkstommen är ovanligare och 
beskrivs som ett system av balkar som stöds upp av pelare. Systemet passar till 
breda spännvidder där det är önskvärt att utnyttja stora ytor. Intresset för 
pelarbalkkonstruktioner ligger främst för allmänna byggnader där efterfrågan på 
större lokaler finns (Skogsindustrierna, u.år). Det kan dock vara ett intressant 
system för förflerbostadshus om varierande och öppna planlösningar samt stora 
fönster är efterfrågat (Gustafsson et al., 2013).  

Massivträteknik som system har en relativt låg vikt som gör den fördelaktig att 
använda vid uppförandet av flerbostadshus då den samtidigt har en hög 
bärförmåga (Skogsindustrierna, u.år). Massivträelementen är oftast uppbyggt av 
korslimmat trä (KL-trä), ett exempel på uppbyggnad av ett element kan ses i 
Figur 4.2. Likt pelarbalkstommen har massivträelementen en hög förmåga att 
klara av stora spännvidder, dessa ska dock helst inte överskrida 12 meter.  

Systemet är exceptionellt för användningsområdena ljudisolering och 
beständighet mot brand. Väggens uppbyggnad består i exemplet av mineralull 
som isolering följt av luftspalt och sedan en massivträskiva på vardera sida 
(Skogsindustrierna, 2003).  

 
Figur 4.2: Bärande konstruktion av ett massivträelement, (Skogsindustrierna, 2003). 

 

Lättbyggnadsteknik är en konstruktion av massivt material med träreglar och 
bjälkar. Tillsammans med skivmaterial, isolering och en film för lufttäthet och 
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skydd mot fukt kan denna konstruktion utgöra ett exempel på en yttervägg, se 
Figur 4.3 (Skogsindustrierna, 2015a). 

Lättbyggnadstekniken är väl lämplig att använda vid projektering av 
studentbostäder och mindre bostäder. Det beror främst på att lägenheten kan 
levereras som ett färdigt volymelement till byggarbetsplatsen där hela 
lägenheten får plats i en modul, ett volymelement kan beskrivas som en kub där 
väggar, tak och golv redan är hopmonterade (Skogsindustrierna, u.år). 
Lättbyggnadstekniken kan användas genom både platsbyggnad samt levererade 
planelement och volymelement, ett planelement kan till exempel vara en 
fristående vägg eller ett bjälklag (Skogsindustrierna, 2015a). 

 
 

 
Figur 4.3: bilden visar en stomme i lättbyggnadsteknik, (Skogsindustrierna, 2015a). 

 

4.4 Byggmetod 
De byggmetoder som kommer studeras i detta arbete är: 

 prefabricering av volymer 
 prefabricering av element 
 platsbyggt. 

Prefabricerade volymer är en byggmetod för mindre dimensioner som passar 
bäst när montering behöver gå snabbt. Volymer som är helt klara bestående av 
dörrar, fönster, anordning för el, värme, avlopp och ventilation beställs och 
kommer färdigt för att monteras till byggarbetsplatsen (Hurmekoski et al., 2015). 
Enskilda rum så som badrum och kök lämpar sig också för volymbyggande, det 
om hela bostaden skulle vara för stor för att tillverkas i ett helt stycke (Gustafsson 
et al., 2013).  
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Att arbeta med moduler i ett projekt medverkar till effektivisering och möjliggör 
färre lyft med kran, det leder i sin tur till en säkrare miljö för hyresgäster 
arbetsplatsarbetare (Skogsindustrierna, 2015b). För modulen gäller vissa för-
utsättningar för att den ska kunna transporteras på vägen, från en plats till en 
annan. Volymelementet får inte transporteras om bredden är över 415 cm. Det 
finns även restriktioner när dessa får transporteras på vägen. När volymen har 
ett breddmått mellan 311 cm – 415 cm gäller tillexempel transportförbud på 
helger och vid väntad rusningstrafik (Boverket, 2005). 

Områden med byggnader från miljonprogrammet har ofta större grönytor där 
det finns gott om plats för större fordon att parkera. Detta möjliggör lyft av 
moduler in i området för att färdigställa en våningstillbyggnad. Byggnader som 
uppfördes under miljonprogrammet fick enkla former vilket är en fördel om en 
våningspåbyggnad ska genomföras. Kvarteren består ofta av likadana 
byggnader där huskropparna upprepas inom området. Det är därför passande 
att använda modulbyggande till våningstillbyggnad inom dessa kvarter  
(Lidgren & Widerberg, 2010). 

Prefabricerade element är element i två dimensioner som levereras färdiga från 
fabrik. Vid byggnation med element skruvas enheterna ihop i skarvarna på plats. 
Genom att använda prefabricerade element görs en tidsvinst på 
byggarbetsplatsen. Dessutom blir inte konstruktionen i lika stor utsträckning 
utsatt för fukt då det i snabbare takt hinner bli tätt i jämförelse med platsbyggda 
konstruktioner (Lars Stehn, 2008). 

Planelement är extra fördelaktiga att använda i projekt där utformningen på 
lägenheter och arkitektur är varierande. Elementen kan sammanfogas på flera 
olika sätt till skillnad från volymelement där modulen redan är färdig (Lars 
Stehn, 2008).  

Platsbyggnad betyder att samtliga moment genomförs på byggarbetsplatsen, 
detta medför ett ökat beroende av väderförhållanden. Hänsyn måste tas till att 
väderskydd kan komma att bli obligatoriskt för att produktionen ska fortlöpa i 
den takt som är planerad. Priset för platsbyggnad kan därför överskrida en 
angiven budget om väderförhållandena plötsligt skulle ändras. Platsbyggnad är 
mer tidskrävande än montering av prefabricerade volymer och element, upp till 
50 % mer tid, vilket gör denna metod dyrare genom hela projektet (Lars Stehn, 
2008). 
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4.5 Tak 
I denna projektering kommer både sadeltak och pulpettak att undersökas, två 
olika takkonstruktioner som kan ses i Figur 4.4.  

 
Figur 4.4: Schematisk bild av sadel- och pulpettak 

Sadeltak byggs ofta med trätakstolar och passar byggnader som är mindre till 
volymen. Pulpettak passar till mer smala hus då lutningen kan ses för liten om 
den används på breda byggnader. Ju brantare taket lutar desto mindre är risken 
för vattenskador och is-sprängt takmaterial. Samtidigt ökar risken för snöras och 
bildningen av istappar vilket kräver att goda åtgärder sätts in för att förhindra 
att människor kommer till skada. I Tabell 4.1 redovisas för- och nackdelar med 
ett brant respektive flackt tak.  

Tak kan projekteras som både varma och kalla tak. Ett varmt tak har 
värmeisolering under takmaterialet vilket gör att taket värms upp av varmare 
luft som kommer inifrån byggnaden. Kalla tak har istället en luftspalt som 
ventilerar bort den varma luften under takmaterialet, det gör att taket hålls i 
ungefär samma temperatur som omkringliggande luft. Beroende på ändamål 
väljs den mest aktuella typen. Brantare tak har oftast en luftspalt mellan 
takmaterial och isolering för att varm luft ska föras ut och inte värma upp taket. 
I fall utan luftspalt kommer eventuell snö som ligger på taket att värmas upp 
vilket medför en större risk för snöras och att istappar att bildas. Flackare tak kan 
konstrueras med isoleringsmaterialet mot takmaterialet då risken för snö och 
isras är reducerat (Björk, 2005). 

 

Tabell 4.1: För- och nackdelar flackt och brant tak (Björk, 2005). 

För- och nackdelar Flackt tak, lutning 
0,6–0,7 ˚ 

Brant tak, lutning 
14–45 ˚ 

God vattenavrinning Nej Ja 
Behov av vattentät taktäckning Ja Nej 
Snöras/Istappar Nej Ja 
Stor läckagerisk Ja Nej 
Fler skyddsåtgärder Nej Ja 
Omfattande underhåll av stuprör Nej Ja 
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4.6 Material till isolering 
För att leva upp till de ställda energikraven i projektet behövs en god isolering. 
Detta är ett krav som finns reglerat i PBL och förtydligat i PBF (2011:338) 3 
kap.14§. Bland annat beskrivs där att värmeisoleringen ska garanteras av en 
tillräckligt bra klimatskärm (Boverket, 2020b). Som isoleringsmaterial till 
träkonstruktioner finns alternativ som mineralull, cellulosafiber och cellplast 
som passar olika beroende på egenskaper. 

Mineralull kan benämnas som antingen sten eller glasull och kommer i olika 
utföranden så som, lösull, mattor och skivor. Stenullens huvudämne är diabas 
och koks medan glasullen består av sand och krossat glas (Burström, 2007).  

Materialet innehåller fiber som gör mineralullen beständig mot brand. Det är 
samtidigt ett oorganiskt material, därmed finns ingen risk för mögel eller 
angrepp för röta (Burström, 2007). Enligt Boverket är mineralull ett exempel på 
en byggprodukt som ligger inom brandklass A1-A2. Beteckningen A1-A2 
beskriver mineralullens brandegenskap som i detta fall är den högsta (Boverket, 
2019). Vid en stomme med reglar brukar mineralull i form av plattor föredras 
(Pettersson, 2010). 

Cellplast är ett isoleringsmaterial av expanderad plast. Porerna i materialet är 
fyllda med luft eller gas för att bli en bra värmehållare. Ur brandsynpunkt är inte 
cellplast att föredra då ett är ett lättantändligt material och smälter vid 
upphettning, dock kan det med flamskyddsmedel gå att tillverka 
brandbeständiga produkter. Cellplasten är väl beständig mot fukt och värme när 
den har slutna porer (Burström, 2007). 

Cellulosafiber (returpapper) är ett organiskt material som måste blandas med 
bland annat borsalt för att bli beständigt mot brand, behandlingen skyddar även 
materialet från att angripas av mögel och skadedjur (Pettersson, 2010). 
Cellulosafibern är ett löst material som appliceras i väggen eller bjälklaget genom 
att blåsas in. Densiteten ska helst inte hållas för låg, det för att förhindra 
uppkomsten av luftrörelser i konstruktionen. När värmekonduktiviteten i ett 
material är lågt är isoleringsförmågan som bäst (Burström, 2007).  

Jämförelse mellan de olika materialen kan ses i Tabell 4.2. Jämförelsen görs 
baserat på om materialet behöver behandlas mot brand och vilken 
värmekonduktivitet materialet har (Burström, 2007). Även om installation av 
materialet kräver person med behörighet (Pettersson, 2010). 
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Tabell 4.2: För- och nackdelar med de olika isoleringsmaterialen 

Materialegenskaper Mineralull 
(Glas och stenull) 

Cellplast 
(Polystyren) 

Cellulosafiber 
(returpapper) 

Kräver behandling 
(brand) 

Nej Ja Ja 

Installation (Speciell 
behörighet) 

Nej Nej Ja 

Värmekonduktivitet, λ 
[W/mK] 

0,030-0-039 0,035 0,060 

 

4.7 Tillgänglighet 
4.7.1 Studentbostäder upp till 35 m²  
Stödet som kan erhållas per lägenhet blir högre ju mindre bostäderna är till ytan 
därför har valet tagits att först och främst fokusera på att göra studentbostäder 
under 35 m . Enligt BBR är kraven sänkta på dessa storlekar av lägenheter. 
Studenbostäder avser enligt BBR bostäder för studenter som studerar antingen 
via universitet eller högskola (Boverket, 2020c).  

Enligt BBR 2018, avsnitt 3:225, för en studentlägenhet upp till 35 m , framgår det 
att ytan för sömn/vila, daglig samvaro och matlagning får finnas i samma rum 
utan krav på att de ska kunna skiljas åt. Samt att dessa funktioner får överlappa 
varandra.  I de allmänna råden finns det även en del mått som måste uppfyllas 
för olika utrymmen. Köket kräver en bredd på minst 1,40 m, plats för förvaring 
behöver en bredd på 1,20 m. Det behöver även finnas en kapphylla med 
minimumbredden 0,40 m. Då det är en studentbostad krävs åtminstone ett 
fönster i rummet (Boverket, 2020d).  

 

4.7.2 Lägenheter större än 35 m² men mindre än 55 m² 
Mellan lägenheter om storlekarna 35 m  till 55 m , finns det regleringar på hur 
utformningen bör ske. Mellan dessa storlekar behöver det gå att avskilja antingen 
platsen för matlagning eller sömn och vila för att det kan vara en godtagbar 
utformning. Det rummet som avskilt ska ha ett fönster mot det fria samt att 
väggar ska kunna byggas utan att andra funktioner förstörs (Boverket, 2020e).  

 

 

För en lägenhet i denna storlek anpassad för två personer rekommenderas i köket 
en kyl/frys på minst 150 l (varav minst 100 l kyl), bänklängd på 3,0 m, varav 0,6 
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m spis, 0,8 m diskho, där ytan mellan spis och diskho bör vara minst 0,8 m. Plats 
för tillkommande högskåp (skafferi) bör även finnas i anslutning till köket. 
Förvaringen i bostaden bör bestå av 0,6 m garderob i varje sovrum och 0,6 m i 
entré tillsammans med en kapphylla på 0,6 m (Swedish Standards institute, 
2006).  

 

4.7.3 Lägenheter större än 55 m² 
Utformningen i bostäder som byggs större än 55 m  ska göras anpassad efter hur 
många personer som ska bo där. Det ska någonstans i lägenheten finnas plats för 
en parsäng, antingen i eget rum eller i en avskiljbar del av ett rum. Om bostaden 
med avseende skulle rikta sig till studenter där fler än en person ska bo kan detta 
krav med motivering möjliggöra att bostaden inte behöver utformas med en 
lämplig plats för en parsäng (Boverket, 2020e). 

 

4.8 Brandskydd 
I BBR återfinns de lägsta villkoren på den säkerhet som krävs vid uppkomst av 
brand i alla typer av byggnader. De grundläggande kraven för utrymning är 
förklarade i PBF 3 kap. 8§. 

Dessa lyder:  

 bärförmågan ska hålla under en viss tid  
 spridning och utveckling av brand och rök i byggnaden ska begränsas 
 spridning till intilliggande byggnader ska begränsas  
 utrymning vid brand eller räddning därifrån ska vara möjlig  
 räddningstjänsten ska kunna arbeta under trygga förhållanden (Boverket, 

2020f).  
 

4.8.1 Utrymningsvägar 
För utrymning i byggnader föreskrivs olika maximala avstånd till 
utrymningsväg beroende på om det finns möjlighet att utrymma i en riktning 
eller flera. Vid utrymning i endast en riktning är det maximala avståndet 15 
meter, och där utrymning är möjligt i två av varandra oberoende riktningar 
måste avståndet till den ena utrymningsvägen understiga 30 meter. Detta krävs 
då bostäder klassas som utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt 
(Boverket, 2020d). För nyproduktion rekommenderar Uppsala brandförsvar att 
inte planera för utrymning genom fönster med hjälp av bärbar stege i 
brandprojekteringen.  
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Det är för svårigheten att avgöra i vilken mån de personer som ska utrymma är 
kapabla till detta. Det finns kriterier som måste vara uppfyllda för att 
Räddningstjänsten enligt lag ska vara tillåtna att få användas som 
utrymningsväg. 

Om räddningstjänsten utgör del i brandskyddet så ska följande kriterier vara 
uppfyllda: 

 de ska ha en tillräckligt snabb insatstid 
 rätt räddningsutrustning på rätt plats 
 tillgängliga uppställningsplatser för fordon 
 tillgängliga räddningsvägar 
 rätt verksamhetsklass på byggnaden, byggnaden får inte vara högre än 

11meter för räddning med bärbar stege eller 23 meter för räddning med 
höjdfordon (Brandförsvaret Uppsala kommun, 2020). 
 

4.9 Dagsljus 
Utformning med hänsyn till dagsljus i byggnader finns reglerat och behandlat i 
BBR. Främst beskriver regleringen att utrymmen där människor vistas mer än 
tillfälligt ska utformas så att möjligheten till direkt dagsljus finns att tillgå 
(Boverket, 2020g).  

Tillfredsställande ljusförhållanden är betydande för människors hälsa. Därför är 
det viktigt att bostäder utformas med fönsterplacering som på ett riktigt sätt 
uppfyller kraven. Med tillfredställande ljusförhållanden menas i korthet att 
bostaden får in tillräckligt med solljus som fördelas jämnt utan att bländning och 
reflexioner blir störande. Dagsljus definieras olika beroende på vilken väg ljuset 
tar sig in i bostaden, direkt dagsljus, direkt solljus och indirekt dagsljus 
(Boverket, 2020d).  

Dagsljus behöver beräknas för att se om bostäderna uppnår standarden på ett 
godkänt ljusinsläpp. Enligt BBR bör fönsterarean vara 10 % av golvarean för att 
uppfylla dagsljuskraven, vilket ska bli en dagsljusfaktor på 1 % om det är rätt 
utfört enligt standarden. I studentbostäder finns en lättad reglering på 
solljuskrav som beskrivs i BBR 6:323. I bostäder som är under 35 m  behöver det 
inte finnas tillgång till direkt solljus (Boverket, 2020d). 
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5 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 
5.1 Val av byggnad för projektet 
Vid förtätning som detta projekt innebär kommer byggnaderna i området att få 
förändrade ljusförhållanden. Det är därför viktigt att undersöka hur 
tillbyggnaden skulle påverka befintliga bostäder och boende. 

För att visuellt få en uppfattning av hur högre byggnadsvolymer kommer 
påverka dagsljusets infallsvinklar i kvarteret samt vilka av byggnaderna som är 
mest lämpliga för en våningstillbyggnad genomförs en modellering av 
byggnaderna i programmet SketchUp. En typ del av kvarteret ritas upp på dess 
geografiska underlag och en enklare solstudie genomförs. 

Huskroppars volymer modelleras i tre omgångar där solstudien genomförs på 
vårdagjämningen den 20/3–21. Tiderna för när bilderna är tagna är 12.00 och 
16.00. Första illustrationen visar det befintliga utseendet av huskropparna A, B, 
C, D, E och F, se Figur 5.1. Där huskropparna A, B och C i dagsläget består av två 
våningar och huskropparna D, E och F av tre våningar. Den andra illustrationen 
visar ett förslag med en extra våning av huskropparna A, B och C, se Figur 5.2. 
Den tredje illustrationen visar förslagen av en extra våning av huskropparna D, 
E och F, se Figur 5.3. 

 
Figur 5.1: Nuvarande utformning kl. 12 och 16. 

A 
B 

C 
D 

E 
F 
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Figur 5.2: Tillbyggnad inre huskroppar kl. 12 och 16. 

 
Figur 5.3: Tillbyggnad yttre huskroppar kl. 12 och 16. 

 

Efter solstudien blev valet att projektera en tilläggsvåning på huskropparna A, B 
och C. Huskropparna D, E och F består i dagsläget av tre våningar vilket med en 
fjärde våning skulle bli mäktigt omkring tvåvåningsbyggnaderna samt göra 
området mörkare. Det mest naturliga blir att kvarteret får tre våningar på vardera 
huskropp, vilket blir utfallet om de inre huskropparna byggs med en extra 
våning. Om en ytterligare projektering skulle utföras har de yttre huskropparna 
en möjlighet att utökas till fyra våningar efter bestämmelserna i detaljplanen. 
Vilket kommer kunna ses som ett naturligare förhållande. 

 

5.2 Utformning av planlösning 
Utformningen av planlösningen eftersträvar att uppnå de framgångskriterier 
som slagits fast för projektet. Det projekteras små lägenheter för en person som 
försöks göras så yteffektiva och små som möjligt, och treor alt. kompislägenheter 
som bör vara under 55 m². Viss hänsyn till utformningen tas även till de 
preferenser som visats hos studenter från rapporten Prioriterade studentbostäder 
(Hovemyr & Rostvik, 2017).  
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I rapporten gjordes en enkätundersökning där studenter gav åsikter om 
prioriteringar i det egna boendet. Balkong rankades högst, men även sociala ytor 
och diskmaskin prioriterades. 

Utformningen av inredningsmåtten i lägenheterna efterföljer BBRs föreskriver 
och allmänna råd samt rekommendationer från SIS. Måtten som presenteras av 
BBR och SIS är inte krav och behöver därav inte precist följas om de inte 
specificeras som krav. Dessa används därför som ett hjälpmedel i projekteringen 
av tilläggsvåningen.  

De befintliga huskroppsformerna och utrymnings- och tillgänglighetskraven var 
det som starkast påverkade utformningen av planlösningen. Huskropparna D, E 
och F blev svåra att projektera ovanpå med hänsyn till tillfredställande 
utrymning samt att huskropparnas djup begränsade planlösningsmöjligheterna 
särskilt för lägenheterna under 35 m . För att uppnå utrymningskraven 
placerades ett trapphus centrerad mot innergården på huskropp B och två 
spiraltrappor på ändarna av huskropparna A och C, placeringen kan ses på 
planritningen i bilaga 12. I utvecklingsskedet planerades tillbyggnadsvåningen 
efter samma yttermått som byggnaden nedanför. Byggnadens djup gjorde det 
svårt att följa framgångskriteriet om små och platseffektiva lägenheter. För att 
lösa detta problem testades två lösningar av utformandet av lägenheter på 
huskropparna A och C.  

 

5.2.1 Utformning av ettor - huskropp A och C 
Alternativ 1 blev ett förslag av en indragen fasad mot loftgången där plats för 
uteplats för respektive lägenhet kunde anordnas, detta gav lägenheter på 28 m  
med avskilt kök från sovplats. Denna lösning ger för huskropparna A och C totalt 
18 st likadana lägenheter med en boarea (BOA) på 504 m och en bruttoarea (BTA) 
på 584 m . Utformning på denna lägenhet kan ses i Figur 5.4. 

Fördelarna för denna lösning blir känslan av två rum i ett med ljusinsläpp från 
två håll. Sovplatsen kan också planeras långt ifrån loftgången vilket är gynnsamt 
ur ljudsynpunkt, då sovrum inte bör placeras intill loftgång (Swedish Standards 
institute, 2006). I detta alternativ fås även en uteplats.  

Nackdelarna för detta alternativ blir den högre hyran som Uppsalahem måste ta 
ut för dessa lägenheter. Den minskade uthyrningsbara arean kan också antas bli 
en ökad kostnad som ej kan tas ut i hyra. Indraget medför ett potentiellt problem 
med att hyresgäster förvarar brännbart material intill utrymningsvägen längs 
loftgången. 
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Figur 5.4: Alternativ 1 för ettor (28m²) 

Alternativ 2 för utformningen av huskropparna A och C upprepades inte den 
tidigare utformningen av indragen loftgång. För att möjliggöra mindre ettor med 
tillräcklig funktion testades det att sätta in en korridor centrerat i huskroppen 
med ingång på gaveln och nödutgång på motsatta sidan. Detta möjliggjorde 
totalt 24 st mindre lägenheter på 20 m . Lösningen gav en BOA på 480 m  och en 
BTA på 667 m . Utformningen kan ses med två alternativ på planlösningar i Figur 
5.5. 

Fördelarna med detta alternativ är en lägre hyresnivå som kan anses rimligare 
för en ensam student samt att fler bostäder genereras vilket kan ses som en större 
dämpning av bostadsbehovet.  

Nackdelarna utfaller i en minskad uthyrningsbar area, trots högre BTA än 
alternativ 1. Det leder till minskade hyresintäkter samtidigt som det kan tänkas 
öka kostnad för byggnation. Dessa lägenheter kan ses som för små och inträngda 
med få möjligheter för variation i möblering. Den långa korridoren kan också ses 
som en lösning som ger en känsla av instängdhet. 

 
Figur 5.5: Alternativ 2 för ettor (20m²). 
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De två alternativen sammanställs i Tabell 5.1. Utifrån data i tabellen och feedback 
från Uppsalahem konstateras alternativ 1 som det bästa valet. 

 
Tabell 5.1: För- och nackdelar med de två alternativen för huskropp A och C 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Lägst hyra per boende  x 
Flest lägenheter  x 
Högst uthyrningsbar area x  
Lägst BTA x  
Tillgång till uteplats x  

 

5.2.2 Utformning - huskropp B 
För huskropp B utvecklades till en början ett förslag med indrag av fasaden mot 
loftgången som vid alternativ 1 för huskropparna A och C. Detta gjordes dels för 
att minimera arean av lägenheten och uppfylla de krav som ställs för en bostad 
under 55 m² och för att få plats med en uteplats. Planlösningen blev begränsad 
av faktumet att sovrum inte bör vara placerade mot loftgång (Swedish Standards 
institute, 2006).  

Detta förslag kunde sedan vidareutvecklas till en lösning som i större 
utsträckning uppfyllde framgångskriteriet. Det innefattade att optimera den 
uthyrningsbara arean genom att behålla dimensionerna av den underliggande 
byggnaden.  

Minskad brandrisk på loftgången kunde då erhållas till följd av ersättning av 
uteplatserna mot loftgången till balkonger. Balkongerna blev även större än de 
tidigare uteplatserna.  För att båda boende ska kunna ha tillgång till balkongen 
utan passage genom den andres rum får båda sovrummen en balkongdörr, en 
med full tillgänglighet och en med sänkt tillgänglighetsnivå. Balkongerna kan 
ses som en ytterligare kostnad men ställt emot indragen huskropp mot 
loftgången kan dessa preliminärt ses som likvärdiga i pris.   

Denna lösning resulterar i åtta kompislägenheter på 55 m² som kan ses i Figur 5.6 
och en tvårumslägenhet på 34 m² på den kvarvarande ytan mellan 
kompislägenheterna som kan ses i Figur 5.7. Huskropp B får en BOA på 474 m² 
och en BTA på 530 m². 
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Figur 5.6: Slutlig planlösning kompislägenhet (55m²) 

 

Figur 5.7: Slutlig planlösning tvårumslägenhet (34m²) 

 

5.2.3 Resultat utformning 
Tillbyggnaden består således av 27 st lägenheter, 18 st enrumslägenheter som 
kan ses i Figur 5.4, 8 st trerumslägenheter alt. Kompislägenheter som kan ses i 
Figur 5.6 och 1 st tvårumslägenhet som kan ses i  Figur 5.7. Tillbyggnaden får 
enligt denna utformning en BOA på 978 m² och en BTA på 1094 m². 
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5.3 Dagsljusundersökning 
Enligt BBR bör den dimensionerande glasarean för bostaden vara 10 % av 
rummets golvarea (Boverket, 2020g). För att simplifiera projektet begränsas 
antalet fönster till tre olika typer. Dessa placeras ut och modifieras för att försöka 
uppnå rekommendationen från BBR. Balkongdörrarna finns i två typer en med 
bredden 900 mm och en med 800 mm, dessa antas ha en glasarea av    90 % av 
den totala dörrarean. Fönstren antas för denna beräkning ha samma glasarea som 
total area.  Badrum ingår inte i golvarean. För badrum inklusive innerväggar 
räknas ca 4 m² golvyta bort i samtliga lägenheter. 

Areaberäkningar för fönstren och dörrarna kan ses i bilaga 1, resultaten kan ses i 
Tabell 5.2. 

 
Tabell 5.2: Glasarea fönster och balkongdörrar. 

Byggnadsdel Glasarea [m²] 

Fönstertyp 1 (1,3x0,6m) 0,78 

Fönstertyp 2 (1,4x1m) 1,4 

Fönstertyp 3 (1,4x0,6m) 0,84 

Balkongdörr D9 (2x0,9m) 1,62 

Balkongdörr D8 (2x0,8m) 1,44 

 

Enrumslägenheten återkommer 18 gånger jämt fördelade på huskropp A och C. 
Denna studentlägenhet består av ett rum på 28 m , se Figur 5.8.  Den har 
fönstertyp 2 i köksdelen samt fönstertyp 1 och en franskbalkong med 
balkongdörr D9 i sovdelen.  

 
Figur 5.8: Enrumslägenhet 28m² 
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Tvårummslägenheten återkommer endast en gång i projektet och är 34 m . Den 
delas in i två rum med kök på 16 m  och sovrum på 14 m , se Figur 5.9. Kök har 
endast ett fönster, fönstertyp 2. Sovrum har ett fönstertyp 1 och en balkongdörr 
D9.  

 
Figur 5.9: Tvårumslägenhet 34m² 

 

Kompislägenheten om totalt 55m  återkommer åtta gånger i huskropp B. 
Lägenheten kan delas in i tre rum vilket kan ses i Figur 5.10. De två sovrummen 
blir 9 m  respektive 11 m  och det gemensamma utrymmet för vardagsrum och 
kök blir 31m . Vardagsrum och kök har två fönster, fönstertyp 2 och 3. Ena 
sovrummet har en fönstertyp 1 och balkongdörr D9. Andra sovrummet har en 
fönstertyp 1 och balkongdörr D8.  

I bilaga 2 följer berkäkningen på om dessa fönsterstorlekar i enrumslägenheten, 
tvårumslägenheten och kompislägenheten räcker för att uppfylla kraven. 

 
Figur 5.10: Kompislägenhet 55m² 
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5.3.1 Resultat dagsljusberäkningar 
Utifrån beräkningarna kan det konstaterats att alla rum inte uppnådde BBRs 
rekommendationer om 10 % dimensionerande glasarea av rummets golvarea, se 
Tabell 5.3. Motiveringar till varför denna fönstersättning ändå används följer 
nedan. 

Tabell 5.3: Jämförelse mellan lägenheterna 

Lägenhetsdata Enrumslägenhet Tvårumslägenhet Trerumslägenhet 
Total storlek [m²] 28 34 55 
Rumstyp Allrum Kök/sovrum Allrum/sovrum/sovrum 
Rum storlek [m²] 28 16/ 14 31/11/9 
Glasarea [m²] 3,8 1,4/ 2,4 2,2/2,2/2,4 
Glasarea, 
förhållande till 
golvarea [%]  

15,8 8,8/ 17,1 7,2/20,2/26,7 

 

 

Enrumslägenheten uppfyllde rekommendationen då den endast har ett rum 
samt fönster som vetter åt två olika håll som båda inkluderas i beräkningen. 
Lägenheten beräknas ha 15,8% dimensionerande glasarea av rummets golvarea.  

Tvårumslägenheten uppfyller inte rekommendationen i köket men får ett 
överdimensionerat dagsljus i sovrum. Detta kan motiveras att lägenheten är till 
för studenter och har därför inte lika höga krav ställda gällande ljusinsläpp. 
Vidare motivering är att lägenheten är projekterad för en person och att det kan 
antas att dörren mellan de båda rummen kan hållas öppen. Det medför att 
ljusinsläpp från sovrum når köket. Köket får 8,8% dimensionerande glasarea av 
rummets golvarea och sovrum får 17,1%.  

Kompislägenheten uppfyller inte rekommendationen för samtliga rum. Ett 
kraftigt överdimensionerat ljusinsläpp fås i de båda sovrummen medan det 
kombinerade kök och vardagsrummet får ett något underdimensionerat. Även i 
denna lägenhet kan ljusinsläppet förväntas jämnas ut med öppna dörrar från 
sovrummen. Vidare kan denna fönsterplacering motiveras med att 
umgängesytorna i kök och allrum är placerade närmast de båda fönsterna och 
därför har ett tillfredställande ljusinsläpp. Allrum får 7,2 % dimensionerande 
glasarea av rummets golvarea, sovrum 11 m  får 20,2% och sovrum 9 m  får 
26,7%. 
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5.4 Utrymning  
De hårdgjorda vägarna på området i kvarteret Hamberg är för smala för att 
räddning från fönster ska hanteras med hjälp av stegfordon. En godkänd väg 
kräver fem meter i bredd och samma bärighet som en räddningsväg med 
framkomlighet för brandbil (Boverket, 2020h). Den hårdgjorda vägen är i 
dagsläget cirka fyra meter bred där en ytterligare bredd utgörs av en gräsyta på 
cirka fem meter.  Därav kommer utrymningsväg med stegfordon inte att kunna 
användas i denna projektering. Utrymning med hjälp av brandförsvarets 
stegutrustning är däremot möjlig då avståndet mellan mark och underkant av 
fönster underskrider 11 m. Då det ej rekommenderas av Uppsala brandförsvar 
valdes denna utrymningsväg bort. 

I denna projektering behövs tre utrymningsvägar placeras ut för att uppnå kravet 
på säker utrymning. På grund av husens längd behöver utrymning kunna ske i 
två oberoende riktningar, ett krav är att utrymning åt ena hållet är tillgängligt 
inom 30 m (Boverket, 2020i).  

Två utrymningsvägar föreslås vara öppna och utvändiga och placeras på 
gavlarna av hus A och hus C. På innergården centrerat på Hus B planeras en 
tredje utrymningsväg, ett trapphus med hiss som ansluts till loftgången. De 
öppna utrymningsvägarna kommer kräva analytisk dimensionering med hänsyn 
till spridning av brand i fasad (Boverket, 2020i). Alla lägenheter når en närmaste 
utrymningsväg inom 30 meter, se Figur 5.11.  

 
Figur 5.11: Utrymning, de gröna pilarna visar vilka vägar som är möjliga för utrymning. 
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Uteplatser på loftgångar kan få anläggas men det är viktigt att ta hänsyn till vilka 
förutsättningar som byggnaden har för utrymning vid brand. Ett krav är att fri 
bredd på 0,9 m ska finnas för utrymning på loftgång (Boverket, 2020i).  

Tillbyggnaden kommer att hamna under verksamhetsklass (Vk) 3A vilket gäller 
för bostäder. Det innebär att personerna som vistas där kommer anses ha god 
lokalkännedom och möjligheten att sätta sig själva i säkerhet om brand skulle 
uppstå. Den totala byggnadsvolymen kommer att omfatta en byggnad i tre 
våningar och därav behöva utformas i byggnadsklassen Br 1 (Boverket, 2020d).  

 

5.5 Konstruktionsval för projektet 
5.5.1 Val av byggmetod 
Kvarteret Hamberg har i dagsläget många boende som måste visas hänsyn vid 
byggnation. De boende måste beaktas i val av byggmetod för att välja det mest 
lämpliga och minst störande uppförandet. Det scenariot som vill undvikas är att 
flertalet boende måste evakueras under byggnadstiden.  

Det som kommer vara avgörande i val av byggmetod är tidsaspekter, säkerhet 
och pris. Byggskedet bör begränsas så mycket som möjligt därför väljs metoden 
för uppförandet till prefabricerade volymer. Denna byggmetod väljs främst för 
att det kommer bli den mest effektiva arbetsprocessen på byggarbetsplatsen men 
även för att säkerheten mot hyresgästerna ökar. Både elementbygge och att 
platsbygga hade medfört fler lyft och längre monteringstid.  

Lägenheterna om 28 m² har en bredd om ca 3,5 m, och lägenheten om 34 m² ca 
3,7 m. Dessa dimensioner möjliggör transport av moduler till byggarbetsplats. 
De större kompislägenheterna har en bredd på ca 5,9 m vilken inte ger dessa 
bostäder samma förutsättningar. Alternativet blir därför att använda 
modulprefabricering för de mindre lägenheterna och bygga med kombinerade 
rumsmoduler och element för färdigställande för de större lägenheterna. Mått på 
lägenheterna redovisas på planritningen i bilaga 12. 

 

5.5.2 Val av stomme 
Den befintliga stommen är konstruerad av betong i två våningar. Tekniskt sätt 
borde grunden vara dimensionerad att klara av höga laster och därmed en lätt 
tillbyggnad av trä. Då lera dock inte är känt att vara ett optimalt material för 
grundläggning finns viss osäkerhet kring känslighet för ytterligare belastning. 

Stommen som använts vid genomförandet i arbetet är en träregelstomme. Denna 
är vald då den föredras att använda vid prefabricering av volymelement. 
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Pelarbalksystemet passar för att bygga högre byggnader med flera våningar och 
större utrymmen, därför blir pelarbalkstommen bortprioriterad. KL- skivor blir 
även det bortprioriterad då spännvidderna som den kan klara av inte är 
nödvändiga för detta projekt. KL- skivorna hade lämpat sig för fler våningar där 
stabilitet är avgörande. Det är endast en våning som ska till vilket gör att 
träregelstommen passar projektet bäst. 

 

5.5.3 Val av tak 
Taken i området är i nuläget motfallstak med stuprör i mitten av byggnaderna. 
Då Uppsalahem har haft problem med dessa tak och vattenläckor som följd 
efterfrågar de en annan taklösning vid tillbyggnad. 

I utformningen är kommunikationsvägen vald till loftgång då det är den mest 
optimala lösningen, loftgången går även igen i det tidigare uppförande av den 
underliggande byggnaden. Loftgången medför att takets utformning och modell 
får en stor betydelse. I detta fall är det önskvärt att leda bort snö och regn ifrån 
loftgången främst för att underlätta snöhanteringen.  

Olika taktyper testas för att se vad som passar byggnaden. Nedan visas två 
alternativ på pulpettak och sadeltak. Figur 5.12 och Figur 5.13 visar ett pulpettak 
men en lutning på 10 °. Därefter är sadeltak uppritat i Figur 5.14 och Figur 5.15 
för att ställa den i relation till pulpettaket. 

Med sadeltak kommer snö och regna falla åt två håll, varav riktningen mot 
loftgången kommer kräva säkerhetsåtgärder mot is och snöras. Med pulpettak 
kommer vatten och snö ledas bort från loftgången och kräva färre säkerhets-
åtgärder mot snö och isras. I och med Uppsalahems önskan att bygga bort de 
platta taken väljs högsta möjliga taklutning som ändå ger en byggnadshöjd 
under det tillåtna enligt detaljplanen.  

Sadeltaken medför en möjlighet till en något högre taklutning utan att överstiga 
höjden i detaljplanen medan pulpettaken för hus A och C ger en lutning på 10 ° 
och för hus B 8 °. Pulpettaket väljs då lutningen bedöms som tillräcklig och 
bortledningen av regn och snö prioriteras.  
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Figur 5.12, pulpettak 10 °. 

 
Figur 5.13, pulpettak i 3D. 

 

 
Figur 5.14, sadeltak 20°. 

 
Figur 5.15, sadeltak 20° i 3D. 
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6 ENERGIBERÄKNING 
För att säkerställa att tillbyggnaden uppnår energikravet i grundstödet måste 
energianvändningen kontrolleras. Enligt framgångskriterierna är det även 
önskvärt att uppnå de kraven som ställs för energibonusen.   

Ett tillägg får göras på energianvändningskravet i BBR för flerbostadshus där 
övervägande del av den uppvärmda arean består av lägenheter under 35m² 
(Boverket, 2020d). Detta stämmer för detta projekt men då hänsyn inte tas i 
beräkningen för lägenhetsstrukturen försummas detta. Kraven av 88- och 56% av 
BBRs krav hänvisar till byggnadens energiprestanda (primärenergital) men 
andelsgränsen tilldelas även byggnadens genomsnittliga värmegenomgångs-
koefficient för att få en bedömning av hur väl byggnadens skal håller sig mot 
kravnivåerna. De olika stödnivåerna kan ses i Tabell 6.1. 

Tabell 6.1: Tabell av de relevanta BBR kraven för ett flerbostadshus med övervägande små lägenheter. 

 Energiprestanda - 
Primärenergital (𝐸𝑃 ) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient (𝑈 ) 

BBR krav  75 0,40 
88 % av BBR krav 66 0,35 
56 % av BBR krav 42 0,22 

 

6.1 Val av isolering för tillbyggnaden 
Från de för och nackdelar som presenteras i Tabell 4.2 kan mineralull konstateras 
som ett bra alternativ för tillbyggnaden. Eftersom inga produkter föreskrivs i 
detaljritningen används uppskattade egenskaper för de olika materialen. För 
isoleringens koefficient för värmegenomgång tas ett värde i mitten av spannet 
för mineralull i Tabell 4.2. 

 

6.2 Beräkning av U-värde 
U-värdet beräknas från transmissionsförlusterna hos konstruktionen. Initialt 
jämförs byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficient med de 
rekommenderade värdena som kan fås från BBR (Boverket, 2020d). Antagna 
värden sätts för fönster och dörrar, dessa värden kan för en nybyggnation sättas 
till 0,8–0,9 W/m²K enligt Tomas Nordqvist2. Då projektet har höga har höga 
visioner för energieffektivitet används värdet 0,80 W/m²K. 

 
2Tomas Nordqvist, Energiansvarig och projektchef Energi, Uppsalahem, mailkontakt 5 maj 2021 
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U-värde för vägg och tak beräknas med λ-värdes metoden, beräkningarna kan 
ses i bilaga 3 och konstruktionsdetaljen i bilaga 10. U-värde för golv beräknas inte 
då temperaturdifferens saknas mellan tillbyggnad och den befintliga byggnaden 
vilket gör att ingen värmetransport sker. Bjälklaget mot det befintliga huset 
beräknas endast som en köldbrygga. De beräknade och antagna U-värden för 
projektet kan ses i Tabell 6.2. 

Tabell 6.2: U-värde för konstruktionsdelar, BBR rekommendation och beräknat värde. 

Värmegenomgångskoefficient Rekommenderat värde 
BBR [W/m²K] 

Projektets beräknade  
U-värden [W/m²K] 

U-tak 0,13 0,078 
U-vägg 0,18 0,137 
U-golv 0,15 - 
U-fönster  1,2 0,8 
U-ytterdörr 1,2 0,8 

  

6.3 Beräkning av köldbryggor 
Köldbryggorna beräknas genom 2D modellering av konstruktionerna i 
beräkningsprogrammet VIP Energy. De konstruktiondelar som beräknas som 
köldbryggor för tillbyggnaden är ytterväggshörn, bjälklagsinfästning, möte tak-
vägg, och smyg runt fönster och dörrar. Punktköldbryggorna försummas i denna 
beräkning.  

Förteckning över vilka material som används i modelleringen och dess 
egenskaper kan ses i Figur 6.1. Vissa material består av regel och isolerings 
kombinationer.  

 
Figur 6.1: Materialförteckning av de använda materialen i simuleringen i VIP Energy. 
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6.3.1 Ytterväggshörn 
Ytterväggens hörnkonstruktion kan ses ovanifrån i Figur 6.2. De extra reglarna 
som behövs för stabilitet är placerade så att köldbryggor ska minimeras. Denna 
köldbrygga gav värmegenomgångsvärdet (ψ-värdet) 0,075 W/m, K. Längden för 
denna köldbrygga kan ses som höjden av samtliga hörn på fasadritningen i 
bilaga 11. 

 

 
Figur 6.2: Hörnkonstruktion för köldbryggberäkning i VIP Energy. 

 

6.3.2 Bjälklagsinfästning 
Bjälklagets infästning i ytterväggen kan ses i Figur 6.3, och dess ψ-värde fås till 
0,100 W/m, K. Längden för denna köldbrygga sätts till husets omkrets som kan 
ses av planritningen i bilaga 12. 

 

 
Figur 6.3: Bjälklagskonstruktion för köldbryggberäkning i VIP Energy 

Inne 

Ventilerad luftspalt (ute) 



  6. Energiberäkning 

37 
 

6.3.3 Möte tak-vägg 
För mötet mellan tak och ytterväggs konstruktionerna görs två modeller. Detta 
för att spegla de två sidorna som fås av ett pulpettak. Den ena lösningen ses i 
Figur 6.4, ψ-värdet fås för denna del av taket till 0,067 W/m, K. Då programmet 
var begränsat till att endast kunna rita i horisontell- och vertikalled fick den 
lutande takstolen konstrueras av en mängd rektanglar som efterliknar den 
verkliga lutningen. Sträckan för denna köldbrygga kan ses på planritningen i 
bilaga 12 och består av en långsida från varje huskropp. För de resterande sidorna 
av byggnaden kan det mötet mellan tak och vägg som ses i Figur 6.5 användas, 
vilken har ψ-värdet något över den andra på 0,06 W/m, K. 

 

 
Figur 6.4: Takfotskonstruktion för köldbryggberäkning i VIP Energy 

 
Figur 6.5: Takfotskonstruktion för köldbryggberäkning i VIP Energy 

 

6.3.4 Smyg 
Smygkonstruktionen kan ses i Figur 6.6 och ψ-värdet fås till 0,061 W/m, K. 
Längden för denna köldbrygga beräknas i bilaga 4.  

 
Figur 6.6: Smygkonstruktion för köldbryggberäkning i VIP Energy. 
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6.3.5 Genomsnittligt U-värde 
Köldbryggornas värde och dess längd kan ses sammanställda i Tabell 6.3. 

 
Tabell 6.3: ψ-värden och längd för de olika köldbryggorna  

Köldbrygga ψ-värde [W/mK] Längd [m] 

Hörn 0,075 47 
Bjälklag 0,100 293 
Tak yttersida 0,067 115  
Tak övriga sidor 0,060 172 
Smyg 0,052 600 

 

Utifrån värdena i Tabell 6.2, Tabell 6.3 och areasammanställningar i bilaga 1 kan 
den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (𝑈 ) för konstruktionen 
beräknas enligt ekvation 6.1. 

𝑈 =
∑ ∑  ∑

      (6.1) 

där 𝑈  =  Värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelen [W/ m², K] 
𝛹  =  Köldbryggans värmegenomgångsvärde [W/m, K] 
𝜒  =  Punktköldbrygga [W/K] 
𝐴  =  Arean för byggnadsdelen [m²] 
𝐴  =  Byggnadens omslutande area [m²] 
𝑙  =  Köldbryggans längd [m²]  

 

𝑼𝒎 = 𝟎, 𝟏𝟗 𝑾/𝒎𝟐𝑲 

Detta värde är under gränsvärdet för 56% av BBR kravet som kan ses i Tabell 6.2.  
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6.4 Primärenergital 
En byggnads primärenergital (𝐸𝑃 ) beräknas enligt ekvation 6.2. 

 

𝐸𝑃 =
∑  

,
, , , ∗

  (6.2) 

där  𝐸  =  Energi till uppvärmning [kWh/år] 
𝐸  =  Energi till kylning [kWh/år] 
𝐸  =  Energi till tappvarmvatten [kWh/år] 
𝐸  =  Energi till fastighetsdrift [kWh/år] 
𝐹  =  Geografisk justeringsfaktor  
𝑉𝐹  =  Viktningsfaktor baserad på energikälla 
𝐴  =  Area som värms till över 10°C [m²] (Boverket, 2020d). 

 

Energi till tappvarmvatten beräknas baserat på uppvärmd area och värmekälla 
enligt Boverkets rekommendation för brukarindata för flerbostadshus, denna 
beräknas enligt formeln 6.3 (Boverket, 2017). 

𝐸 =
∗

[𝑘𝑊ℎ/å𝑟]    (6.3) 

där 𝜂  =  Årsverkningsgrad för värmekälla för tappvarmvatten 

 
Den uppvärmda arean beräknas efter byggnadens innermått till:  

𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑 = 𝟏𝟎𝟐𝟗𝒎𝟐 

 
För fjärrvärme fås årsverkningsgraden (𝜂 ) till 1,0 (Boverket, 2017). 

 

Energin för tappvarmvatten kan dock vid individuell mätning och debitering 
förväntas sänkas något, då olika undersökningar har visat ett stort spann på 
procentuella minskningar används ett approximativt värde på 15%. Detta värde 
befinner sig strax under SVEBYs tidigare rekommendation för minskningen 
(SVEBY, 2012). Energianvändningen fås då från ekvation 6.3 multiplicerat med 
den förvändande minskade användningen. 

𝑬𝒕𝒗𝒗 = 𝟐𝟏𝟖𝟖𝟗 𝒌𝑾𝒉/å𝒓  
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Energin för fastighetsdrift även kallat fastighetsenergi fås som ett standardvärde 
på 12 kWh/m², år för en byggnad med ett ventilationssystem av typen från- och 
tillufts med värmeväxlare (FTX-system) från Tomas Nordqvist3. 
Fastighetsenergin kan då beräknas enligt ekvation 6.4. 

𝐸 = 12 ∗ 𝐴  [𝑘𝑊ℎ/å𝑟]   (6.4) 

𝑬𝒇 = 𝟏𝟐𝟑𝟒𝟖 [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

 

Energi för kylning tillkommer inte för tillbyggnaden då mekanisk kylning är 
ovanlig i flerbostadshus.  

 
Energi för uppvärmning beräknas utifrån den specifika effektförlusten för 
byggnaden multiplicerat med antalet gradtimmar, till denna adderas även 
energiförlust vid vädring, se ekvation 6.5 (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

𝐸 = 𝑄 ∗ 𝐺 + 𝐸 ä    (6.5) 

 

Den specifika effektförlusten består av de specifika förlusterna av transmission, 
ventilation och oavsiktligt läckage, se ekvation 5.7 (Warfvinge & Dahlblom, 
2010). Beräkning av denna kan ses i bilaga 5. 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 ∗ (1 − 𝜂) + 𝑄   [𝑊/𝐾]  (6.6) 

där  𝑄  =  Värmeförlust från transmission [W/K] 
𝑄  =  Värmeförlust från ventilation [W/K] 
𝑄  =  Värmeförlust från läckage [W/K] 
𝜂  =  Verkningsgrad värmeåtervinning FTX-system 

 

 

Den specifika effektförlusten fås till: 

𝑸𝒕𝒐𝒕 = 𝟔𝟎𝟒 𝐖/𝐊 

 

 

 
3 Tomas Nordqvist, Energiansvarig och projektchef Energi, Uppsalahem, handledningsmöte 19 
april 2021 
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Antalet gradtimmar bestäms utifrån utetemperaturen på platsen under en 
normalperiod. Detta värde kan skilja sig markant beroende på beräkningsätt och 
val av normalperiod. De värdet som används för detta projekt är antalet 
graddagar för Stockholm under normalårsperioden 1981-2010 då statistik för 
Uppsala saknades. Detta värde multipliceras sedan med 24 för att få antalet 
gradtimmar. Antalet graddagar fås till 3000 (SVEBY, 2016). 

𝑮𝑻 = 𝟕𝟐𝟎𝟎𝟎 ℃𝒉/å𝒓 

 

För beräkning av vädringsförlust rekommenderar SVEBYs brukarindata ett 
schablonvärde på 4 kWh/m² uppvärmd area. Denna beräknas och adderas till 
energianvändningen för uppvärmning innan beräkning av primärenergitalet för 
byggnaden (SVEBY, 2012).  

𝑬𝒗ä𝒅𝒓𝒊𝒏𝒈 = 𝟒𝟏𝟏𝟔 𝒌𝑾𝒉/å𝒓 

 

Energin för uppvärmning kan nu beräknas enligt ekvation 5.5. 

𝑬𝒖𝒑𝒑𝒗 = 𝟒𝟑𝟒𝟗𝟐 𝒌𝑾𝒉/å𝒓 

 

Den geografiska justeringsfaktorn är 1,0 för Uppsala (Boverket, 2020d). 
Viktningsfaktorn för fjärrvärme är 0,7 och för el 1,8. Både energin för 
tappvarmvatten och för uppvärmning drivs av fjärrvärme medan fastighets 
energin drivs av el. Primärenergitalet kan nu beräknas enligt ekvation 5.2. 

𝑬𝑷𝒑𝒆𝒕 = 𝟔𝟔 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓 

 

Detta värde uppfyller precis kravet på 88 % av BBRs krav som ses i Tabell 6.1. 

Då detta primärenergital inte uppfyller det höjda kravet för 56% av BBR kravet 
undersöks om en annorlunda konstruktion skulle kunna resultera i ett godkänt 
värde. Då stora delar av beräkningen är fasta, givna eller standardvärden är den 
enda förändringsbara parametern transmissionen. En beräkning av en förbättrad 
konstruktion följer i bilaga 6. 
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Med en ökning av 75 mm isolering och regelskikt på väggkonstruktionen och 200 
mm extra lösull i takkonstruktionen gavs ett primärenergital på 64 kWh/m² och 
år. Detta värde är fortfarande långt ifrån gränsvärdet för energibonusen i Tabell 
6.1.  

För att kunna bedöma om kraven kan nås med större precision skulle de många 
antaganden av brukarvanor kontrolleras mot Uppsalahems erfarenheter av deras 
boendes vanor. Det är även möjligt att sänka primärenergitalet med andra 
tekniska lösningar. Värmeåtervinning även på tappvarmvattnet är en 
förbättrande åtgärd som kan tänkas göras, att minska varmvattenanvändningen 
något genom mer effektiva armaturer är också en möjlighet. En annan möjlighet 
är att inkludera egenproducerad el med solceller för att täcka upp för delar av 
elen till fastighetsdriften. Hur långt som nås med dessa lösningar och hur 
kostsamma de skulle vara kan dock inte undersökas i detta projekt. 
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7 EKONOMISK UNDERSÖKNING 
7.1 Lönsamhetsundersökning 
Lönsamhetsundersökningen baseras på en standardiserad kalkyl från 
Uppsalahem och en uppsättning av tre huskroppar med 27st lägenheter. 
Kalkylen baseras på nyckeltal för kostnadsposter, projektets BOA, BTA, 
lägenhetsantal och lägenhetsstruktur. 

Tabell 7.1: Information om tillbyggnadens areauppdelning 

Lägenhetstyper och antal - 18st ettor (28 m²) 
- 1st tvåa (34 m²) 
- 8st treor/kompislägenheter (55 m²) 

Total BOA 978 
Total BTA 1094 

 

Indata för kalkylen fås från Uppsalahem. Den tas fram utifrån nyckeltal från 
tidigare projekt med nybyggnation av yteffektiva små studentlägenheter. Dessa 
nyckeltal är baserade på kvadratmeter BOA och anpassas på så sätt efter detta 
projekt. Eftersom detta projekt planeras i ett redan etablerat område och ingen 
grundläggning sker försummas kostnadsposten markarbete. Då projektet består 
av studentlägenheter försummas även marknadsföringskostnaden som 
tillkommer vid uppförande av vanliga hyresbostäder.  

Vissa antaganden som gjordes för projektets genomförande tydliggörs här, inga 
kostnadsposter finns till exempel för stom- eller grundförstärkning. Vissa 
antaganden görs också efter projekteringsval, ingen evakuering av befintliga 
bostäder antas behövas på grund av den lätta stommen som inte antas kräva 
någon stomförstärkning och modulbyggandet som antar ett snabbare och 
säkrare bygge med färre kranlyft. Även kostnad för eventuell sanering vid 
rivning av det befintliga taket försummas. 

Vid bedömning av mängden stöd som kan erhållas beräknas först grundstödet. 
Denna för Uppsalaregionen är 7100 kr/m² BOA för ytor upp till 35 m², för ytor 
mellan 35–70 m² ges halva summan (Boverket, 2021). 

𝐺 ö = 18 ∗ (7100 ∗ 28) + 1 ∗ (7100 ∗ 34) + 8 ∗ (7100 ∗ 35 +
7100

2
∗ 20  

𝐺 ö = 6,386 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 
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Sedan tillkommer en påbyggnadsbonus som höjer grundstödet med 75 %. 

𝑃 = 6,386 ∗ 0,75 = 4,782 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 

 

Vid understigande av 56 % av BBRs krav av energianvändning kan även en 
energibonus bestående av 75 % grundstödet erhållas.  

𝐸 = 6,386 ∗ 0,75 = 4,782 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 

 

Projektet i nuvarande utformning uppfyller kriterierna för grundstödet och 
påbyggnadsbonusen, det totala stödbeloppet blir för projektet: 

𝐺 ö + 𝑃 = 11,158 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 

 

Med detta stödbelopp fås en vinst strax över Uppsalahems minimikrav på      4,5 
%. Vinsten beräknas efter skillnaden mellan indikativt nyttjandevärde och den 
bedömda produktionskostnaden inklusive stödbeloppet, denna uträkning kan 
ses i Tabell 7.2. 

Tabell 7.2: Direktavkastning år 1 i förhållande till produktionskostnader utan energibonus. 
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Om projektet skulle uppfylla energibonusen skulle det totala stödet fås till: 

 𝐺 ö + 𝑃 + 𝐸 = 15,940 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 

 

Med detta stödbelopp skulle en betydligt högre vinst på 5,61 % fås, uträkningen 
kan ses i Tabell 7.3. 

Tabell 7.3: Direktavkastning år 1 i förhållande till produktionskostnader med energibonus. 

 

Dock som framgår av energiberäkningarna är det många åtgärder som krävs för 
att uppnå det önskade lägre primärenergitalet. Dessa åtgärder kan antas bidra 
till en större produktionskostnad som inte inkluderats i denna analys.  

Fullständig ekonomisk prognos för de båda fallen kan ses i bilaga 7 och 8. 

 

7.2 Beräkning av överkompensation 
Det totala stödet som kan erhållas för projektet, det vill säga grundstöd och 
påbyggnadsbonus, kontrolleras i avseende på överkompensation. Det 
utvärderar om projektet är berättigat till fullt, reducerat eller uteblivet stöd. 
Enligt förutsättningarna för investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder 
för studerande får stödet för ett projekt max uppnå motsvarande 10 miljoner 
Euro. Investeringsstödet får inte heller leda till överkompensation, detta 
definieras som att:  

”stödbeloppet inte får överstiga skillnaden mellan de stödberättigande 
kostnaderna och rörelseresultatet för investeringen, det vill säga stödmottagaren 
får inte bli överkompenserad. De stödberättigande kostnaderna utgörs av den 
totala produktionskostnaden. Rörelseresultatet utgörs av varje års driftnetto, 
omräknat till ett nuvärde” (Boverket, 2020j, s. 1). 
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Detta kontrolleras genom att fylla i projektets uppgifter i en beräkningsmodell 
från Boverket, utifrån denna fås ett beslut om projektet kan få fullt, reducerat 
eller inget stöd. Resultatet från denna uppdateras sedan i investeringskalkylen 
vid mindre än fullt stöd.  

Uppgifterna som förs in i beräkningsmodellen är: 

 total faktisk hyra år 1 
 total BOA 
 total produktionskostnad 
 stödbelopp 
 drift- och underhållskostnader kr/m² och år 
 kalkylränta för byggprojektet. 

Resultatet av beräkningen kan ses i bilaga 9. Projektet beviljas fullt stöd. 
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8 DISKUSSION 
Flertalet antaganden har gjorts som gör resultatet av genomförandet och 
lönsamheten av tillbyggnad något opålitligt. Detta medför en mängd brister i 
undersökningen som tas upp nedan.  

 

8.1 Brister 
8.1.1 Dimensionering byggnad 
För att utvärdera vilken konstruktionslösning för tillbyggnaden som varit mest 
gynnsam hade de olika lösningarna kunnat utvärderats i fråga om egentyngd. 
Denna data kunde sedan använts för att göra en preliminär bedömning om 
stommen i den ursprungliga byggnaden skulle kunna bära tillbyggnads-
konstruktionen. I nuläget saknas data på detta vilket gör att projektet 
genomförande vilar på antaganden.   

 

8.1.2 Installationer 
Installationer har förbisetts i projekteringen av tillbyggnaden men några 
systemval har valts för att kunna genomföra energiberäkningarna. 
Tillbyggnaden är tänkt att anslutas till avlopp via avluftningen på taket till det 
ursprungliga avloppsystemet, då information om möjlighet till detta saknas blir 
det en potentiell felkälla för projektet. Vidare saknas en lösning för de 
ventilationsaggregat som i dagsläget sitter på taket, vid en tillbyggnad måste 
dessa ersättas eller modifieras. 

 

8.1.3 Grundläggning 
Genom att de relativt instabila markförhållandena med glacial- och postglacial 
lera inte undersökts finns det en viss risk att tillbyggnaden inte kan genomföras. 
Trots ett val av lätt stomme kan tillbyggnaden konstateras som omöjlig utan 
ytterligare pålning, vilket skulle bli en för stor kostnad för Uppsalahem.  

Uppsalahem har i frågan om tillbyggnad lyft möjligheten att flytta sina 
byggrätter till andra platser i området och då fokusera på nybyggnation. Detta 
skulle dock kräva en detaljplanändring men om en tillbyggnadsvåning skulle ses 
som allt för kostsam blir detta ett bättre alternativ. 
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8.2 Möjligheter 
Det finns även en hel del möjligheter med att genomföra denna tillbyggnad 
framför att flytta byggrätterna till ett nybyggnationsprojekt. Utöver att bevara 
områdets ursprungliga struktur möjliggör tillbyggnaden även potentiell vinning 
för den ursprungliga byggnaden.  

 

8.2.1 Energieffektivisering 
Ett av incitamenten för Uppsalahem att välja att bygga till en våning på kvarteret 
Hamberg är att bygga bort de platta taken som finns i nuläget. Dessa tak kräver 
mycket underhåll för att hållas täta och blir då en stor risk och kostnad för 
Uppsalahem. Taken är inte heller särskilt energieffektiva och en tillbyggnad 
skulle kunna minska energianvändningen av den befintliga byggnaden.  

Detta skulle också möjligen kunna genomföras med visioner att uppnå ett 
separat stöd som ger bidrag för energieffektivisering av befintliga byggnader. 
Detta stöd ligger på remiss som vid godkännande skulle träda kraft i augusti 
2021. Den ersättningen eller modifieringen som skulle krävas av det 
ursprungliga ventilationssystemet skulle då kunna uppdateras dels för denna 
energieffektivisering och dels för att möjliggöra tillbyggnaden. Om detta förslag 
träder i kraft skulle stöd kunna ges till byggnader med en energianvändning på 
minst 100 kWh/m² och år som sänker sin energianvändning med minst 20 % 
(Finansdepartementet, 2021).  

 

8.2.2 Installationer och stamrenovering 
Då kvarteret Hamberg byggdes 1974 och inte ännu genomgått en 
stamrenovering måste det genomföras inom en relativt snar framtid. Detta hade 
då kunnat samordnas väldigt väl med en eventuell tillbyggnad.  

Eventuell förundersökning inför stamrenovering skulle kunna användas för att 
få ytterligare kunskaper om de installationstekniska möjligheter som finns för en 
eventuell tillbyggnad. 

 

8.2.3 Göra det mesta av betongen 
Om det skulle påvisas att ingen stomförstärkning eller ytterligare pålning krävs 
kan det ses som en stor vinst i koldioxidutsläpp att bygga tillbyggnader på de 
befintliga huskropparna framför att bygga nya flervåningshus i området.  

Även om den byggnaden också skulle vara en träbyggnad av liknade klass så 
skulle antagligen viss betong krävas för grundläggning av denna byggnad. Detta 
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kan ses som att utnyttja den redan gjutna betongen till max och även förlänga 
dess livstid genom att uppdatera byggnaden och området.  

 

8.3 Osäkerheter i den ekonomiska undersökningen 
Då lönsamhetsanalysen som projektet använder sig av är en kalkyl för tidiga 
skeden medför den inte en stor säkerhet i utkomsten. De nyckeltal som används 
för produktionskostnader är från nybyggnation av yteffektiva små 
studentbostäder det vill säga inte tillbyggnadsprojekt och inte projekt med högre 
energikrav. Hur tillbyggnad i motsats till klassisk nybyggnation skiljer sig i pris 
är något som är individuellt för olika projekt. Därför kan ingen slutsats dras om 
produktionskostnaden borde vara lägre eller högre. Dock kan de höjda 
energikraven förväntas ha viss höjande effekt på produktionskostnaden.  

Vissa uteslutande som gjordes i lönsamhetsanalysen kan ses som stora 
osäkerheter och felkällor. Däribland att ingen kostnad beräknas för markarbeten, 
det kan ändå förutsättas att viss återställning kommer behövas av den marken 
som agerat byggarbetsplats. Även sanering vid rivning av det befintliga taket 
kan komma att påverka produktionskostnaden negativt. Trots att utformningen 
av projektet gjorts för att minska risken för att behöva evakuera de boende finns 
en stor osäkerhet i den bedömningen, vilket kan medföra en stor utgift.  
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9 SLUTSATS 
Optimeringen utmynnade ett formförslag på totalt 27 lägenheter i tre olika 
utföranden och storlekar. Tillbyggnadens bruttoarea blev 1094 m² och boarea 978 
m² uppdelat på 18 enrumslägenheter om 28 m , 1 tvårumslägenhet om      34 m  
och 8 kompislägenheter (trerumslägenheter) om 55 m . Utformningen av 
tillbyggnaden följer till stor del den underliggande våningens utformning med 
loftgång framför samtliga hus. Dock gjordes ett indrag i fasaden på de två kortare 
huskropparna och spiraltrappor för utrymning placerades på dess kortsidor. 
Tillbyggnaden har ett pulpettak med en lutning på 8 respektive 10º.  

Tillbyggnaden konstrueras med en träregelstomme. De mindre lägenheterna kan 
levereras som kompletta prefabricerade volymer och de större lägenheterna kan 
antingen levereras som rumsmoduler eller element då dessa inte kan fraktas i en 
enhet.  

Då det höjda energikravet inte lyckades nås i energiberäkningen är det svårt att 
bedöma om det hade varit lönsamt att uppfylla det. De tekniska lösningar som 
hade behövts för att uppnå kravet har inte kunnat preciseras eller uppskattas i 
en kostnad att jämföra med energibonusen som skulle kunnat erhållas på 4,8 
miljoner kronor. Primärenergitalet för byggnaden fås till 66 kWh/m² och år men 
kan för en något förbättrad konstruktion minskas till 64 kWh/m² och år.  

Slutligen visade lönsamhetsanalysen på en godkänd vinstmarginal på 4,8 % för 
projektet baserat på de faktorer som studerats. Stödet som kunde erhållas bestod 
av ett grundstöd tillsammans med en påbyggnadsbonus och resulterade i ett 
stödbelopp på 11,2 miljoner kronor.  
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10 FORTSATTA STUDIER 
En projektering av en tillbyggnad är omfattande där många ingående delar är av 
stor betydelse för slutprodukten. Genomförandet av detta arbete gav insikt i 
intressanta områden som hade kunnat undersökas inom projektet men hann inte 
undersökas i och med den begränsade varaktigheten av kursen. Dessa förslag är 
avgörande för att få ett fullgott resultat på en sådan här undersökning. Vidare 
forskning och studier kring följande objekt hade därför varit intressanta: 

 En geoteknisk bedömning av området, byggnadens pålning och en 
tillbyggnads potentiella påverkan på marken. 
 

 Bedömning av den undre byggnadens stomme och dess förväntade 
bärighet med en analys om denna tillbyggnad är möjlig med eller utan 
stomförstärkning. 
 

 Kan sådana här projekt implementeras på fler byggnader i Uppsala för att 
tillgodose bostadsbristen för studenter och låginkomsttagare? 
 

 Vilka miljövinster och kostnadsbesparingar genererar tillbyggnader på 
befintliga huskroppar jämtemot rivning med nyproduktion? 
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Bilaga 1: Areasammanställning 
Fönsterarea: 

𝐴 = 1,3 ∗ 0,6 = 0,78 𝑚  

𝐴 = 1,4 ∗ 1,0 = 1,4 𝑚  

𝐴 = 1,4 ∗ 0,6 = 0,84 𝑚  

𝐴 ö  = 𝐴 ∗ (17 + 9 ∗ 2) + 𝐴 ∗ (9 + 9 ∗ 2) + 𝐴 ∗ 8 = 72 𝑚  

𝐴 ö  = 𝐴 ∗ 17 + 𝐴 ∗ 9 + 𝐴 ∗ 8 = 33 𝑚  

 
Dörrarea: 

𝐸𝐷10 = 2 ∗ 1 = 2 𝑚  

𝐷9 = 2 ∗ 0,9 = 1,8 𝑚  

𝐷8 = 2 ∗ 0,8 = 1,6 𝑚  

𝐴 ö  = 27 ∗ 𝐸𝐷10 + 27 ∗ 𝐷9 + 8 ∗ 𝐷8 = 115 𝑚  

𝐴 ö = 9 ∗ 𝐸𝐷10 + 9 ∗ 𝐷9 + 8 ∗ 𝐷8 = 47 𝑚  

 

𝐴 ä , = 3,15 ∗ (32,08 ∗ 2 + 50,98) + 4,75 ∗ (32,08 ∗ 2 + 50,98) +
3,15 + 4,75

2
∗ (10,4 ∗ 2 + 9,1 ∗ 4) = 1338 𝑚  

 
Då väggens area räknas dubbelt intill alla köldbryggor i konstruktionen tas dessas area bort  
samt arean av dörrar och fönster. Modellerna över köldbryggorna är konstruerade med 0,1m på 
vardera sida om konstruktionen som bidrar till bryggan. 

𝑉𝐾 ö = 2 ∗ (0,1 ∗ 47) = 9,4 𝑚  

𝑉𝐾 ä = 2 ∗ (0,1 ∗ 293) = 58,6 𝑚  

𝑉𝐾 = 0,1 ∗ (115 + 172) = 28,7 𝑚  

𝑉𝐾 = 0,1 ∗ 600 = 60 𝑚  

𝐴 ä − 𝑉𝐾 + 𝐴 ö + 𝐴 ö = 1338 − (9,4 + 58,6 + 28,7 + 60 + 72 + 115) = 994 𝑚  

 
Vinkelpåverkan försummas för taket 

𝐴 , = 2 ∗ (9,1 ∗ 32,08) + 10,4 ∗ 50,98 = 1114 𝑚  

 

Omslutande area: 

𝐴 , = 𝐴 ä , + 𝐴 = 1338 + 1114,05 = 2452 𝑚  

 

 
B1.1 



Bilaga 2: Dagsljus 
 
Areor för fönstren och dörrarna kan ses i Tabell B2.1 

Tabell B2.1: Areor för fönster och dörrar 

Byggnadsdel Glasarea [m²] 
Fönstertyp 1 (1,3x0,6m) 0,78 
Fönstertyp 2 (1,4x1m) 1,4 
Fönstertyp 3 (1,4x0,6m) 0,84 
Balkongdörr D9 (2x0,9m) 1,62 
Balkongdörr D8 (2x0,8m) 1,44 

 
 
Enrumslägenhet 28m² 
 
Allrum: 

Rummets storlek: 24 m² 

Total fönsterarea: 1,4 + 0,78 + 1,62 = 3,8 m² 

Beräkning: 

Procent glasarea av rummets golvarea: 3,824=15,8 %   

 
Tvårumslägenhet 34m² 

 
Kök: 

Rummets storlek: 16 m² 

Total fönsterarea: 1,4 m² 

Beräkning kök: 

Procent glasarea av rummets golvarea: 1,416=8,8 %   

 

Sovrum/allrum: 

Rummets storlek: 14 m² 

Total fönsterarea: 1,62+ 0,78 = 2,4 m² 

Beräkning sovrum/allrum: 

Procent glasarea av rummets golvarea: 2,414= 17,1 %  

 
 

 

 

 B2.1 



Kompislägenhet 55m² 

 
Vardagsrum och kök: 

Rummets storlek: 31 m² 

Total fönsterarea: 1,4 + 0,84 = 2,24 m² 

Beräkning vardagsrum och kök: 

Procent glasarea av rummets golvarea:2,2431=7,2 %    

 
Sovrum (11 m²): 

Rummets storlek: 11 m² 

Total fönsterarea: = 1,44 + 0,78 = 2,22 m² 

Beräkning sovrum (11m²): 

Procent glasarea av rummets golvarea: 2,2211=20,2 %   

 
Sovrum (9 m²): 

Rummets storlek: 9 m² 

Total fönsterarea: =1,62 + 0,78 =2,4 m² 

Beräkning sovrum (9 m²): 

Procent glasarea av rummets golvarea: 2,49=26,7 %   
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Bilaga 3: Beräkningar U-värde 
Vägg: 
Se Konstruktionsritning i bilaga 10. För de skikten av väggen som består av både reglar och 
isolering beräknar procentuell andel av de båda materialen. För väggen håller alla reglar 
centrumavståndet 600mm och har en bredd på 45mm. Ett sådant fack används för beräkningen för 
andel (α). 

𝛼 ä, =
45

600 + 45
= 0,07 

𝛼 , =
600

600 + 45
= 0,93 

 

𝑈 ä

=
1

𝑅 , ä +
𝑑

𝜆
+

𝑑
𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆

+
𝑑

𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆
+

𝑑
𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆

+
𝑑

𝜆
+ 𝑅

 

 

Approximativa värden för värmeövergångsmotstånd (R) och värmegenomgångskoefficient (λ) 

𝑅 , ä = 0,13 

𝑅 = 0,04 

𝜆 = 0,25 𝑊/𝑚𝐾  

𝜆 ä = 0,14 𝑊/𝑚𝐾  

𝜆 = 0,035 𝑊/𝑚𝐾  

 

𝑑 = 0,013 𝑚 

𝑑 = 0,045 𝑚 

𝑑 = 0,17 𝑚 

𝑑 = 0,045 𝑚 

𝑑 = 0,013 𝑚 

 

𝑈 ä =
1

0,13 +
0,013
0,25

+
0,045

0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035
+

0,12
0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035

+
0,045

0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035
+

0,013
0,25

+ 0,04
 

𝑼𝒗ä𝒈𝒈 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟔𝟕𝟓𝟏 𝑾/𝒎𝟐𝑲 
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Tak: 
Se konstruktionsritning i bilaga 10. I denna konstruktion finns både 45x45 reglar med 600 mm 
centrumavstånd där samma andelssats som i väggberäkningen ovan kan användas, och takstolar 
med 1200 mm centrumavstånd.  

𝛼 ä, =
45

1200 + 45
= 0,036 

𝛼 , =
1200

1200 + 45
= 0,964 

 

𝑈 =
1

𝑅 , +
𝑑

𝜆
+

𝑑
𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆

+
𝑑

𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆
+

𝑑
𝜆

+ 𝑅
 

 

Approximativa värden för värmeövergångsmotstånd (R) 

𝑅 , = 0,10 

𝑅 = 0,04 

 

𝑑 = 0,013 𝑚 

𝑑 = 0,045 𝑚 

𝑑 = 0,17 𝑚 

𝑑 = 0,23 𝑚 

 

 

𝑈 =
1

0,10 +
0,013
0,25

+
0,045

0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035
+

0,17
0,036 ∗ 0,14 + 0,964 ∗ 0,035

+
0,23

0,035
+ 0,04

 

𝑼𝒕𝒂𝒌 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟖 𝑾/𝒎𝟐𝑲 
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Bilaga 4: Beräkning av köldbrygga 
 
Länderna för respektive Köldbrygga 

𝑙 ö , = 4,61 ∗ 2 + 3,15 ∗ 2 + 2 ∗ (2 ∗ 3,15 + 2 ∗ 4,76) = 47 𝑚 

𝑙 ä , = 50,98 ∗ 2 + 10,4 ∗ 2 + 2 ∗ (32,08 ∗ 2 + 9,1 ∗ 2) = 293 𝑚 

𝑙 , = 50,98 + 32,08 ∗ 2 = 115 𝑚 

𝑙 , = 50,98 + 10,4 ∗ 2 + 32,08 ∗ 2 + 9,1 ∗ 4 = 172 𝑚 

𝑙 , = 27 ∗ 𝐸𝐷10 + 27 ∗ 𝐷9 + 8 ∗ 𝐷8 + (17 + 18) ∗ 𝐹1 + (9 ∗ 3) ∗ 𝐹2 + 8 ∗ 𝐹3 

 

𝐸𝐷10 = 2 + 2 + 1 = 5 𝑚 

𝐷9 = 2 + 2 + 0,9 = 4,9 𝑚 

𝐷8 = 2 + 2 + 0,8 = 4,8 𝑚 

𝐹1 = 1,3 ∗ 2 + 0,6 ∗ 2 = 3,8 𝑚 

𝐹2 = 1,4 ∗ 2 + 1 ∗ 2 = 4,8 𝑚 

𝐹3 = 1,4 ∗ 2 + 0,6 ∗ 2 = 4 𝑚 

𝑙 , = 600 𝑚 
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Bilaga 5: Beräkning av specifik effektförlust 
 

Den specifika effektförlusten beräknas enligt ekvation B4.1. 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 ∗ (1 − 𝜂) + 𝑄   [𝑊/𝐾]    (B4.1) 

 
Transmissionsförlusten kan beräknas med samma indata som för U-värdeberäkningarna i tidigare 
avsnitt enligt ekvation B4.2. 

𝑄 = ∑ 𝑈 𝐴 + ∑ 𝑙 𝛹      (B4.2) 

𝑸𝒕 = 𝟒𝟓𝟗 𝑾/𝑲  

 
Ventilationsförlusten och läckageförlusten beräknas utifrån luftens densitet (𝜌) och dess specifika 
värmekapacitet (𝑐 ), dessa två kan sättas till 1,2 kg/m³ respektive 1000 J/kgK (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). Ventilationsförlusten beräknas av dessa två multiplicerat med styrt 
ventilationsflöde (𝑞 ) vilket enligt BBR minst ska bestå av 0,35 l/s per m² uppvärmd area (𝐴 ) 
enligt ekvation B4.3.  

𝑄 = 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞       (B4.3) 

𝑄 = 1000 ∗ 1,2 ∗ (0,00035 ∗ 1029) = 432 𝑊/𝐾  

𝑸𝒗 = 𝟒𝟑𝟐 𝐖/𝐊 

 
Läckageförlusten baseras utöver luftens egenskaper på byggnadens och ventilationssystemets 
täthet. För energieffektiva hus rekommenderas ett läckage på mindre än 0,4l/s och 
omslutningsarea vid 50Pa. För ett balanserat ventilationssystem, det vill säga ett system där 
fläktar styr både till och från luften kan detta värde räknas om till aktuell luftläckning vi normal 
användning av byggnaden genom att dividera värdet med 20 (Elmroth, 2020). Läckage förlusten 
beräknas enligt ekvation B4.4. 

𝑄 = 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞 ä       (B4.4) 

𝑞 ä =
0,0004

20
∗ 2452 = 0,049 𝑚 /𝑠 

𝑄 = 1000 ∗ 1,2 ∗ 0,049 = 59 𝑊/𝐾  

𝑸𝒐𝒗 = 𝟓𝟗 𝑾/𝑲 

 
För att uppskatta FTX-systemets värmeåtervinningsgrad används rekommendationer från 
Energimyndighetens och Byggherrarna beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus (BeBo). 
Den återvinningsgrad som de rekommenderar är minst 80% och det är värdet som används för 
projektet (Blomsterberg, 2017). Den specifika värmeförlusten beräknas enligt ekvation B4.1.  

𝑄 = 459 + 432 ∗ (1 − 0,80) + 59 = 604 W/K 

𝑸𝒕𝒐𝒕 = 𝟔𝟎𝟒 𝐖/𝐊 
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Bilaga 6: Beräkning av förbättrad konstruktion 
Förbättrad Vägg: 
För att förbättra väggkonstruktionen ökas det inre isoleringslagret (𝑑 ) från 45 till 70, och det 
mellersta (𝑑 ) ökas från 170 till 220. 

𝑈 ä

=
1

𝑅 , ä +
𝑑

𝜆
+

𝑑
𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆

+
𝑑

𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆
+

𝑑
𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆

+
𝑑

𝜆
+ 𝑅

 

 

𝑅 , ä = 0,13 

𝑅 = 0,04 

 

𝑑 = 0,013 𝑚 

𝑑 = 0,045 𝑚 

𝑑 = 0,22 𝑚 

𝑑 = 0,07 𝑚 

𝑑 = 0,013 𝑚 

 

𝜆 = 0,25 𝑊/𝑚𝐾 

𝜆 ä = 0,14 𝑊/𝑚𝐾 

𝜆 = 0,035 𝑊/𝑚𝐾 

 

𝑈 ä =
1

0,13 +
0,013
0,25

+
0,045

0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035
+

0,22
0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035

+
0,07

0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035
+

0,013
0,25

+ 0,04
 

𝑼𝒗ä𝒈𝒈 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟕 𝑾/𝑲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B6.1 



Förbättrat Tak: 

För att förbättra takkonstruktionen läggs 200mm lösull till. 

𝑈 =
1

𝑅 , +
𝑑

𝜆
+

𝑑
𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆

+
𝑑

𝛼 ä, ∗ 𝜆 ä + 𝛼 , ∗ 𝜆
+

𝑑
𝜆

+ 𝑅
 

 

𝑅 , = 0,10 

𝑅 = 0,04 

 

𝑑 = 0,013 𝑚 

𝑑 = 0,045 𝑚 

𝑑 = 0,17 𝑚 

𝑑 = 0,43 𝑚 

 

𝑈 =
1

0,10 +
0,013
0,25

+
0,045

0,07 ∗ 0,14 + 0,93 ∗ 0,035
+

0,17
0,036 ∗ 0,14 + 0,964 ∗ 0,035

+
0,43

0,035
+ 0,04

 

𝑼𝒕𝒂𝒌 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟒 𝑾/𝒎𝟐𝑲 

 

 

Värmegenomgångskoefficient Rekommenderat 
värde BBR [W/m²K] 

Konstruktionen för 
projektet 
[W/m²K] 

Förbättrad 
konstruktion 

U-tak 0,13 0,078 0,054 
U-vägg 0,18 0,137 0,107 
U-golv 0,15 - - 
U-fönster  1,2 0,8 0,8 
U-ytterdörr 1,2 0,8 0,8 

 

 

Köldbryggorna för konstruktionen antas inte påverkas väsentligt av de nya konstruktionerna så 
det ursprungliga värdet används för dessa. Den nya förbättrade transmissionsförlusten kan 
beräknas 

𝑄 = ∑ 𝑈 𝐴 + ∑ 𝑙 𝛹      

 

𝑄 = 0,054 ∗ 1114 + 0,107 ∗ 994 + 0,8 ∗ (115 + 72) + 0,075 ∗ 47 + 0,1 ∗ 293 + 0,067 ∗ 115 + 0,06

∗ 172 + 0,052 ∗ 600 = 327 + 82 = 398 W/K 
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Ventilationsförlusten, dess verkningsgrad och läckage förlusten är samma som tidigare  

𝑄 = 432 W/K 

𝑄 = 59 𝑊/𝐾 

 

𝑄 = 398 + 432 ∗ (1 − 0,80) + 59 = 543 W/K 

𝑸𝒕𝒐𝒕 = 𝟓𝟒𝟑 𝐖/𝐊 

 

Vädringspåslag och gradtimmar är samma som vid tidigare beräkning 

𝐺 = 72000 ℃ℎ/å𝑟 

𝐸 = 39892 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

 

𝐸𝑃 =
(39892 + 21889) ∗ 0,7 + 12348 ∗ 1,8

1029
= 64 

𝑬𝑷𝒑𝒆𝒕 = 𝟔𝟒 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓 
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Bilaga 7: Prognos Nybyggnad (utan energibonus): Hamberg

Fastighetbeteckning
Projekt Hamberg
Datum 5/25/2021

Bedömda värden
Bedömd produktionskostnad, inkl investeringsbidrag 33 328 tkr 34 077 kr/m² BOA+LOA
Marknadsvärde, Datschavärdering 1 tkr 1 kr/m² BOA+LOA
Undervärde −100% −33 327 tkr −34 076 kr/m² BOA+LOA
Övervärde 0% 0 tkr 0 kr/m² BOA+LOA

Nyttjandevärde, Datschavärdering 0 tkr 0 kr/m² BOA+LOA

Area & antal

BOA: 978 m² Antal P- platser /Garageplatser 0 st 
LOA: 0 m² Garage
BTA: 1 094 m² Motorvärmare
Genomsnittlig area per lgh 36 m²
Antal lägenheter: 27 st 

Sammanfattning investeringskalkyl

Antaganden Bostäder kr/m² Utv. % Utfall Tkr

Hyra(År 1) 1 999 2% Hyror, bostäder 1 955
Vakans(År 1) 0 Hyror, lokaler 0
Drift(År 1) −350 2% Hyror, p-platser 0
Underhåll(År 1) −100 2% Vakans, bostäder 0
Markavgifter(År 1) 0 2% Vakans, lokaler 0
Fastighetsavgift(År 16) 0 0% Vakans, p-platser 0

Drift, bostäder −342
Antaganden Lokaler kr/m² Utv. % Drift, lokaler 0

Drift, p-platser 0
Hyra(År 1) Underhåll, bostäder −98
Vakans(År 1) 0 Underhåll, lokaler 0
Drift(År 1) 0 Underhåll, p-platser 0
Underhåll(År 1) 0 Markavgifter 0

Fastighetsavgift bostäder 0
Antaganden P- platser Utv. % Driftnetto år 1 1 603

Hyra per plats, kr/månad Avskrivningar byggnad −1
Vakans, % Avskrivningar markanlägning 0
Drift per plats, kr/månad 0 Nedkskrivning år 1 0
Underhåll per plats, kr/månad 0 Räntekostnader −583

Resultat år 1 1 019
Övriga antaganden %

Ackumulerat res. år 5 5 233
Räntekostnad 3,50% Ackumulerat res. år 10 7 443
Avskrivning 2,00%
Direktavkastningskrav 4,50%
Kalkylränta 6,50% Direktavkastning år 1 i 

förhållande till prod.kostnad 4,81%
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Bilaga 8: Prognos Nybyggnad (med fullt stöd): Hamberg

Fastighetbeteckning
Projekt Hamberg
Datum 5/25/2021

Bedömda värden
Bedömd produktionskostnad, inkl investeringsbidrag 28 546 tkr 29 188 kr/m² BOA+LOA
Marknadsvärde, Datschavärdering 1 tkr 1 kr/m² BOA+LOA
Undervärde −100% −28 545 tkr −29 187 kr/m² BOA+LOA
Övervärde 0% 0 tkr 0 kr/m² BOA+LOA

Nyttjandevärde, Datschavärdering 0 tkr 0 kr/m² BOA+LOA

Area & antal

BOA: 978 m² Antal P- platser /Garageplatser 0 st 
LOA: 0 m² Garage
BTA: 1 094 m² Motorvärmare
Genomsnittlig area per lgh 36 m²
Antal lägenheter: 27 st 

Sammanfattning investeringskalkyl

Antaganden Bostäder kr/m² Utv. % Utfall Tkr

Hyra(År 1) 1 999 2% Hyror, bostäder 1 955
Vakans(År 1) 0 Hyror, lokaler 0
Drift(År 1) −350 2% Hyror, p-platser 0
Underhåll(År 1) −100 2% Vakans, bostäder 0
Markavgifter(År 1) 0 2% Vakans, lokaler 0
Fastighetsavgift(År 16) 0 0% Vakans, p-platser 0

Drift, bostäder −342
Antaganden Lokaler kr/m² Utv. % Drift, lokaler 0

Drift, p-platser 0
Hyra(År 1) Underhåll, bostäder −98
Vakans(År 1) 0 Underhåll, lokaler 0
Drift(År 1) 0 Underhåll, p-platser 0
Underhåll(År 1) 0 Markavgifter 0

Fastighetsavgift bostäder 0
Antaganden P- platser Utv. % Driftnetto år 1 1 603

Hyra per plats, kr/månad Avskrivningar byggnad −1
Vakans, % Avskrivningar markanlägning 0
Drift per plats, kr/månad 0 Nedkskrivning år 1 0
Underhåll per plats, kr/månad 0 Räntekostnader −500

Resultat år 1 1 102
Övriga antaganden %

Ackumulerat res. år 5 5 651
Räntekostnad 3,50% Ackumulerat res. år 10 8 029
Avskrivning 2,00%
Direktavkastningskrav 4,50%
Kalkylränta 6,50% Direktavkastning år 1 i 

förhållande till prod.kostnad 5,61%
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Sökande Examensarbete
Fastighetsbeteckning Hamberg, Flogsta 23:5
Diarienummer
Bofincs ärendenummer

Total faktisk hyra 1:a året 1 955 000 kr

Årlig hyresutveckling (%) Kostnader
År 2 1.00% Produktionskostnad 44 486 000 kr
År 3 1.30% Drift och underhåll 8 040 752 kr
År 4 1.70% Totalt 52 526 752 kr
År 5 och framåt 2.00% Intäkter Beslut: Stödbelopp

Hyra 35 079 876 kr Fullt stöd 11 158 000 kr
Total area m2 (BOA) 978.0 Stöd 11 158 000 kr
Produktionskostnad (kr) 44 486 000 kr Totalt 46 237 876 kr
Stödbelopp (kr) 11 158 000 kr
Drift- och underhåll (DoU) 
(kr/kvm och år) 450 kr Vinst/förlust -6 288 876 kr
Årlig utveckling, DoU (%) 2.00%

Kalkylränta (%) 6.50%
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Bilaga 9: BERÄKNING ÖVERKOMPENSATION (utan energibonus)

RESULTATSAMMANSTÄLLNING



22x120 Träpanel
28x70 Spikläkt/Luftspalt
13 Utegips
45 Träregel 45x45 cc600 och isolering
170 Träregel 170x45 cc600 och isolering
Ångspärr
45 Träregel 45x45 cc600 och isolering
13 Gipsskiva

Luftspalt
Vindavledare
230 Lösullsisolering
170 Takstol 170x45 cc1200 och lösullsisolering
Genomtrampsäker armerad plastfolie
45 träreglar 45x45 cc600 och isolering
13 Gipsskiva
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