
TakXperten skyddar Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, har länge varit i behov av nya och för verksamheten lämpa-
de lokaler. Med en välkomnande glasfasad och inbjudande entré byggs Kungliga Musikhögskolan 
centralt, lättillgänglig och öppen för både studenter och allmänhet. Projektet omfattar ca 22000 
kvm BTA, varav 20800 kvm består av nyproduktion och planeras vara färdig till sommaren 2016. 
Akademiska Hus står som beställare med NCC som byggare. Med byggnadsminnen som utgångs-
punkt ska de nya byggnaderna möta de gamla och berika varandra.

Entreprenaden för Innergården, eller länken, mellan de nya och gamla byggnaderna utförs av TakXperten i Stockholm.  
Underliggande tätskikt av Trema TM 5 byggs på med isolering av typ XPS ifrån Sundolitt. 
- Det är viktigt att snabbt skydda tätskiktet mot mekanisk åverkan för att undvika framtida problem, berättar  
Mikael Hoffström, ansvarig för TakXperten i Stockholm. Det är många aktörer som ska samsas på en och samma yta, och 
alla kanske inte har förståelse eller kunskap om tätskiktets vitala funktion. För att kunna utföra den överliggande delen 
snabbt i direkt anslutning till att tätskiktet färdigställdes gjordes även isoleringsarbetet av TakXperten.

Reportage: Martin Samuelsson Produktchef Mataki tillsammans med Mikael Hoffström TakXperten 

KHM är vackert placerat i centrala Stockholm längs med Valhallavägen med utsikt 
över Stockholm och Stockholm stadion i bakgrunden. Just dess centrala läge gör 
vidare att det krävs en del planering med logistik av material. 
- Varje morgon kl. 7-9 är det inslussning av material, berättar Mikael Hoffström. 
Efter dessa tider är det inte möjligt att leverera material utöver det du själv kan ta 
in för hand, vilket kräver mer planering samtidigt som försening av leveranser inte 
accepteras. På tomten ligger redan befintligt stall, ett ridhus, ett mindre bostads-
hus som ett flertal mindre förrådsbyggnader där flertalet av dessa byggnader är 
byggnadsminnesmärkta och ska bevaras. Uppvik av tätskikt på dessa befintliga 
väggar har inte kunnat göras p.g.a. gamla väggkonstruktioner, berättar  
Mikael Hoffström. Här får NCC gå in och komplettera innan vi kan fortsätta med 
uppviken och hålkärlet mellan vertikal och horisontell yta. 

TakXperten AB grundades 2006 och ägs av Christer Hoffström. Företaget 
med inriktning mot Tak & Fasad är verksamma i Mälardalen. Kontor finns i 
Eskilstuna, Västerås och Stockholm. För mer info. www.takxperten.se.  
Vi tackar för ett trevligt och intressant besök!


