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Sammanfattning
I takt med att Stockholm växer har det uppkommit ett behov av förnyelse och förtätning i stadens
mest centrala delar. En förtätning av Stockholm city har resulterat i ett ökat intresse av att kunna
bygga på befintliga hus. Detta examensarbete syftar till att undersöka de laster som tillkommer
vid påbyggnad av en befintlig stomme, samt hur dessa laster sedan hanteras med hjälp av
stomförstärkningsmetoder. Vidare undersökts konstruktörens arbetsprocess fram till den
slutgiltiga lösningen. För att genomföra detta har en kvalitativ studie utförts genom intervjuer
med sakkunniga konstruktörer. Fyra stycken fallstudieobjekt har valts ut för att analysera de
förstärkningsmetoder som praktiserats. För att avgränsa studien undersöks endast projekt som
omfattas av påbyggnad med förstärkta befintliga stommar från 60- och 70-talet lokaliserade i
Stockholms innerstad. Studiens slutsats visar att de mest problematiska lastfallen som kan uppstå
är dels husets stabilitet, vilket medför åtgärder som påverkar byggnadens planlösning, samt
grundförstärkning vilket resulterar i komplicerade och tidskrävande förstärkningsåtgärder.
Gällande konstruktörens arbetsprocess krävs information och beslut i rätt skeden för att hitta en
hållbar och effektiv förstärkningsmetod. Den största risken i processen är konstruktiva ändringar
i sena skeden, vilket kan resultera i en sämre teknisk lösning.
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Abstract
Stockholm is expanding, which has led to a need for renewal and densification of the city's most
central parts. The densification of Stockholm city has resulted in an increased interest for vertical
extension of existing buildings. This paper aims to study additional loads due to vertical extension
on and how these loads can be handled by strengthening methods. Further the design engineers
working process is studied, from the beginning of the project to the final solution of strengthening
method. To accomplish this, a qualitative study has been made by interviewing design engineers.
Four case-study-objects were selected to analyze the applied strengthening methods. Only
buildings from the 60s and 70s located in Stockholm city has been investigated. The conclusion
shows that the most critical loads due to story extension can affect the buildings stability and
foundation. New stabilizing elements limiting the planning of the building and foundation
reinforcement often results in complicated and time-consuming strengthening actions. An
effective work process for the designer demands information and decisions in the right stage in
order to find a sustainable and effective strengthening method. The major risk is changes of design
in late stages of the process, which may result in non-durable solutions.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemformulering
I takt med ett växande Stockholm sker även en förändring av Stockholm City. Stora delar av
det befintliga byggnadsbeståndet i centrala Stockholm är ett resultat av den stora
stadsomvandlingen under 60- och 70-talet, kallat Norrmalmsregleringen. Trånga bostadshus
och gator demolerades för att ersättas med större kommersiella byggnader och bredare
bilanpassade vägar.
50 år har nu gått sen Norrmalmsregleringen och till skillnad mot vad som sades på 90-talet,
”Stockholm är färdigbyggt, nu behövs det inget mer” (Kallstenius & Lindh, 2018) så dras nu
nya penseldrag över Stockholms innerstad. Detta märks dels på den nya Översiktsplanen från
2018 där fyra delar tas upp, Växande stad, Sammanhängande stad, Klimatsmart stad och
God offentlig miljö. I det sistnämnds skriver Stadsbyggnadskontoret (2018) att:
”Ett tätare City och en än mer intensiv stadsmiljö kan framför allt åstadkommas genom
förändringar i befintlig bebyggelse samt utveckling av de offentliga rummen”
Sett till pågående och planerade projekt i Stockholms innerstan blir Stockholms Stads vision
ännu tydligare. En stor omvandling pågår i de mest centrala delarna med projekt som Urban
Escape vid Brunkebergstorg och Sergelhuset vid Sergels torg. Det finns även flera planerade
projekt som Sturegallerian samt överdäckningen av Västra city. Vid flertalet av dessa projekt
är påbyggnad en gemensam faktor för att åstadkomma en förtätning av innerstaden.

Figur 1.1.1 Pågående och planerade projekt i Stockholm City (Stockholms Stad, 2018)

Precis som översiktsplanen beskriver ska mycket utav utvecklingen ske genom en förändring
av befintlig bebyggelse. Denna bebyggelse består idag till stor del av Normalmsregleringens
platsgjutna betongstommar som har bra förutsättningar för påbyggnad (Nordberg, 2009).
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Med påbyggnad avses en vertikal tillbyggnad på en befintlig konstruktion. På så sätt kan
byggnadens BTA (bruttoarea) ökas utan att påverka husets BYA (byggnadsarea). För att
konstruktionen ska klara de ökade lasterna av en påbyggnad krävs i de flesta fall någon form
av stomförstärkning. Det kan vara i form av betong-, stål- eller kolfiberförstärkning där
förstärkningsmetoden kan inkludera eller exkludera befintlig stomme.
Det är inte bara i stadens intresse att bevara befintliga konstruktioner. Privata
fastighetsägare ser fördelarna med att minska rivningsarbeten genom att bevara stommen
för påbyggnad då det är både kostnadseffektivt och mer hållbart för miljön (Biörnstad, 2018).

1.2 Syfte och mål
Syftet med denna studie är att klargöra vilka kritiska laster som uppstår vid påbyggnad och
hur de kan hanteras med hjälp av stomförstärkning. Målet är att analysera
stomförstärkningsmetoder och hur de har tillämpats i olika projekt. Vidare är målsättningen
att kartlägga den beslutsfattande processen hos konstruktörer gällande valet av
stomförstärkningsmetod och slutligen ge tänkbara förbättringsåtgärder i arbetsprocessen.
Studiens frågeställning är därför
•
•

•

Vilka laster uppstår på befintlig stomme? Vilka laster och delar av stommen är mest
kritiska?
Vad behandlas av konstruktören i olika skeden, vilka risker finns i olika skeden och
vad är deras konsekvenser? När och hur införskaffas information och när tas
avgörande beslut? Kan processen utvecklas eller förbättras?
Vilka stomförstärkningsmetoder används och vad är deras för- och nackdelar? Kan
de utvecklas eller förbättras?

1.3 Avgränsningar
För att undersöka studiens syfte har, förutom intervjuer, fyra stycken fallstudieobjekt valts
ut. Detta för att kunna analysera och utgå från stomförstärkningsmetoder som tillämpats i
aktuella projekt.
De fyra fallstudieobjekten är avgränsade enligt kriterierna:
•
•
•

Lokaliserade i Stockholm City
Pågående eller nyligen avslutade projekt
Befintliga stommar byggda under 1960- och 1970-talet
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1.4 Förkortningar och begrepp
Påbyggnad

En tillbyggnad som endast avser
förändring i byggnadens vertikala
geometri.

Tillbyggnad

”En ändring av en byggnad som innebär
en ökning av byggnadens volym”. Plan
och bygglagen (2010:900) 4 §

Stomförstärkning

Metod för att förstärka en befintlig
bärande konstruktion och öka dess
lastkapacitet.

FEM

Finita Element Metoder

BÖP

Bjälklag Över Plan

VKR

Varmformade Konstruktionsrör

UPE

Europa-Profil U

ROT

Reparation Ombyggnad Tillbyggnad

SKB

Självkompakterande Betong
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2 Metod
För denna studie har författarna valt en kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer. En
kvalitativ metod lämpar sig vid frågor om individers uppfattning och syn på sin verklighet
(Ahrne & Svensson, 2015). Författarna avser denna studie till att vara explorativ, då tidigare
forskning inom ämnet bör kompletteras. Därmed kan studien med fördel utföras genom en
kvalitativ metod (Malterud, 2014). Studien avser en djupare undersökning i ämnet genom
intervjuer, där respondenterna arbetar eller besitter erfarenhet inom stomförstärkning till
följd av påbyggnad. Intervjufrågornas syfte är att lyfta fram respondenternas erfarenheter av
utförda stomförstärkningsmetoder i projekt där de aktivt deltagit. Författarna eftersträvar
snarare konkreta exempel på lösningar och metoder än generella modeller.

2.1 Metodprocess
Kvale & Brinkmann (2014) beskriver i sin bok, Den kvalitativa forskningsintervjun, de sju
stadierna som finns i en intervjuundersökning. Dessa sju stadierna har utgjort grunden för
denna studies metodprocess.
2.1.1 Tematisering
Först besvaras frågorna: varför, vad och hur? Studiens varför, det vill säga syftet, ska klargöras
och formuleras. Nyckelord ska här definieras och eventuella forskningsfrågor ska författas
och preciseras. Därefter följer studiens vad, här införskaffar forskaren sig förkunskaper om
ämnet genom exempelvis litteraturstudier. Slutligen bör studiens hur beskrivas. Detta kan
ses som studiens metodval då teorier och tekniker inom intervjuundersökningar ställs mot
varandra för att hitta optimal metod för att undersöka studiens syfte.
Intresset för studiens syfte uppkom hos författarna efter flertalet praktikperioder på olika
projekt som omfattades av påbyggnad och stomförstärkning. Frågor uppkom då det vid
projekt med tillsynes liknade förutsättningar användes olika metoder och arbetssätt. För att
få mer bakgrundskunskap inom ämnet söktes kunskap från litteratur. Det visade sig dock
problematiskt då endast en liten mängd tidigare studier utförts. För att komma vidare
rådfrågades handledare och personer inom byggbranschen vilket gav upphov till idén om en
kvalitativ studie med hjälp av intervjuer och fallstudieobjekt som omfattas av
stomförstärkningar på grund av påbyggnad.
2.1.2 Planering
Efter tematiseringen planeras hur studien ska genomföras. Denna del har en större relevans
och vikt i större systematiska intervjuundersökningar där exempelvis mer kontrollerade
intervjuer med strikta frågeformulär används. Då studien anses ha ett mer explorativt syfte,
kommer planeringen bestå i att hitta rätt respondenter och klargöra teman som intervjun
hålls kring. (Kvale & Brinkmann, 2014) Med rätt respondenter avses i denna studie
konstruktörer som haft en beslutsfattande roll i processen med val av
stomförstärkningsmetod.
För att hitta konkreta lösningar på stomförstärkningsmetoder planerades en fallstudie med
fyra utvalda fallstudieobjekt. Detta påverkade även valet av respondenter för att kunna få
förklararingar till använda förstärkningsmetoder.
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Innan intervjuerna gjordes studerades ritningar från de olika fallstudieprojekten med särskild
uppmärksamhet på olika typer av stomförstärkningslösningar. Utvalda ritningar togs med till
intervjun som underlag för diskussioner. Intervjuerna planerades och delades därför upp i
två delar; en där respondenterna ombads att beskriva och diskutera kring en specifik
förstärkningsmetod samt en del som fokuserar på deras arbetssätt och erfarenheter från
egna lösningar och projekt. För att få en helhetlig bild av olika metoder utfördes även
intervjuer med personer från produktionssidan. Syftet var då att skapa förståelse för hur
förstärkningsmetoder anpassas till den plats de ska utföras på.
2.1.3 Intervju
Utformning av intervjufrågor bör övervägas utifrån vilken grad av standardisering och
strukturering som eftersöks. Med standardisering avses hur frågorna presenteras under
intervjun, i vilken ordning frågorna ställs och hur frågorna anpassas eller omformuleras
beroende på respondent. Med strukturering avses hur fritt frågorna är formulerade. Det
handlar om till vilken grad som forskaren vill att respondenten ska ha möjlighet till fri tolkning
i sina svar. Öppna frågor som kan tolkas fritt ger mer subjektiva svar och vise versa. (Lantz,
2007)
Intervjuns start är viktig utifrån flera aspekter. Dels är det viktigt att presentera intervjuns
syfte dels förklara varför respondentens medverkan är av stor betydelse för studien samt att
förklara hur respondentens svar kommer att användas. Det handlar om att skapa förtroende
till respondenten och ge förutsättningar för att personen känner sig tillräckligt trygg och
avslappnad för att kunna ge ärliga svar och dela personliga erfarenheter och åsikter. Under
intervjun är det sedan viktigt att intervjuare visar respekt, lyssnar uppmärksamt och visar
intresse.
I denna studie har en öppen intervjumetod använts för att utveckla och fördjupa förståelsen
i befintliga förstärkningsmetoder. Intervjun följer sedan mönstret av att vara
semistrukturerade, vilket klarlades i planeringsfasen, med klara teman och typexempel i form
av ritningar och skisser att diskutera och argumentera kring. Ljudupptagning av intervjuerna
sker för att underlätta transkribering och undvika att viktig information går förlorad.
2.1.4 Utskrift
Efter intervjuerna transkriberas materialet till text. Detta är, som Kvale & Brinkmann (2014)
beskriver, ingen enkel kontorssyssla utan en tolkande process där skillnaden mellan muntligt
tal och skriven text ger upphov till en rad frågor. Utskrifterna har skett så nära inpå själva
intervjutillfället som möjligt för att utryck och känslor som uppstod under intervjun inte ska
glömmas bort.
2.1.5 Analys
I analysdelen av metodprocessen är frågan inte hur analysen ska gå till utan snarare vad som
ska analyseras och varför. Syftet med studien är fortfarande i centrum och så skall det förbli.
Forskare kan ibland stå inför flera tusen sidor utskrivet material, det är då viktigt att arbeta
metodiskt och veta vad som är i fokus och ska besvaras.
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Efter att utskriften av intervjuerna är klar har själva analysarbetet påbörjats. I en
semistrukturerarad intervju kommer inte frågorna i samma följd utan frågorna anpassas mer
efter vart intervjupersonen för samtalet. Analysen blir därmed att först strukturera
intervjuerna för att därefter klargöra vilka skillnader och likheter som finns i
intervjupersonernas uttalanden.
2.1.6 Verifiering
Efter analysen ska resultatets validitet och reliabilitet fastställas. Reliabiliteten avser om
resultatet är sanningsenligt och speglar intervjupersonernas verklighetsbild samtidigt som
validitet avser att klargöra om studien och metoden undersöker det faktiska syftet.
2.1.7 Rapportering
Avslutningsvis rapporteras studien på ett sätt som överensstämmer med vetenskapliga
kriterier och etiska riktlinjer.

2.2 Forskningsetiska principer och krav
För att bedriva kvalitativ forskning ska vissa krav uppfyllas. Dessa krav har sammanställts
under fyra rubriker av Vetenskapsrådet (2009) och innefattar Informationskravet,
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Nedan presenteras dessa fyra
mer ingående.
2.2.1 Informationskravet
Forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om syftet med studien och deras
deltagande. Upplysa om att deltagandet är frivilligt, att deltagaren när som helts kan avbryta
intervjun och att den information som samlas in endast kommer användas i forskningssyfte.
2.2.2 Samtyckeskravet
Forskaren ska inhämta deltagarens samtycke att delta. Deltagaren har rätt att bestämma sin
omfattning i deltagandet vilka villkor som ska råda. Deltagen har rätt att när som helst
avbryta intervjun vilket aldrig får medföra negativa konsekvenser.
2.2.3 Konfidentialitetskravet
Om forskningsprojektet omfattar etiskt känsliga uppgifter om deltagaren så bör alla med
tillgång till dessa uppgifter underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Alla uppgifter om
personer ska antecknas, lagras och rapporteras på ett sätt så att utomstående inte kan
identifiera enskilda individer. Detta gäller främst uppgifter som är av känslig natur.
2.2.4 Nyttjandekravet
Uppgifter som är insamlade för forskningsändamål får inte användas i eller utlånas till
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.

2.3 Metoddiskussion
Nedan följer diskussioner kring alternativa metoder som kan lämpas för studiens syfte, etiska
frågor under kvalitativa intervjuer och andra diskussionsämnen som författarna anser kräver
reflektion innan en kvalitativ forskningsprocess påbörjas.
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2.3.1 Alternativa metoder
En del i att hitta en lämplig metod för sitt syfte är att diskutera kring olika metoders styrkor
och svagheter. Förutom kvalitativa intervjuer finns metoder som observationer och
enkätundersökning som skulle kunna tillämpas för att uppnå studiens syfte.
Observationsstudier är en kvalitativ metod som lämpar sig väl när syftet är att undersöka
personers beteende. Metoden kan genomföras antingen som iakttagande observationer där
forskaren gör minimal påverkan eller intrång i observationen. Eller, det motsatta, då
forskaren deltar i observationen och styr delar av händelseförloppet för att uppnå önskad
effekt (SKOP, 2017). För att tillämpa denna metod till denna studies syfte skulle konstruktörer
observeras i valet av stomförstärkningsmetod. Orsaken till att denna metod inte ansetts
genomförbar är begränsningen av tid. Att välja stomförstärkningsmetod är en lång process
som kan ta månader att genomföra vilket denna studie inte haft resurser att undersöka.
Enkätundersökningar är även det en metod som skulle kunna anses lämplig för syftet. Denna
metod kan ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt kring enkätfrågorna, men
metoden begränsar djupet av undersökningen i brist på spontana följdfrågor och
diskussioner. Dessa följdfrågor och diskussioner har i denna studie värderats högre än
enkätundersökningens bredd och generaliserbarhet.
2.3.2 Forskarens roll och påverkan
I den kvalitativa intervjun skapas kunskap genom samtal mellan intervjuare och
intervjuperson. Ett socialt samspel, som Kvale & Brinkmann (2014) kallar det, krävs och är
centralt i den kvalitativa intervjumetoden. Det går inte att bortse från att forskaren har en
stor påverkan och det brukar sägas att den data som inhämtas under en intervju är en
produkt skapad av intervjuaren och intervjuperson tillsammans.
Hur ska då en forskare agera i en intervjusituation. Kvale & Brinkmann (2014) påvisar vissa
egenskaper och kvalitéer hos en intervjuare.
En intervjuare är;
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnig – Har goda kunskap om ämnet i fråga.
Strukturerad – Presenterar syftet innan själva intervjun startar och avslutar intervjun
på ett lämpligt sätt.
Tydlig – Frågorna som ställs är tydliga, enkla att förstå och korta.
Känslig – Är en aktiv lyssnare och känner empati med intervjupersonen om ämnet är
av känslig karaktär.
Öppen – Har ett öppet sinne för nya aspekter som kan uppdagas och uppstå under
intervjun.
Styrande – Veta vad som är viktigt utifrån studiens syfte.
Kritisk – Accepterar inte allt som sägs utan ställer kritiska frågor för att testa
reliabilitet och validitet i intervjupersonens uttalanden.
Minnesgod – Minns vad som har sagts tidigare i intervjun.
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•

Tolkande – Kan under intervjuns gång utvidga och tolka intervjupersonens
uttalanden.

2.3.3 Etiska frågor kring den sju forskningsstadierna
Kvale & Brinkmann (2014) tar även upp etiska frågor kring de sju forskningsstadierna. Nedan
presenteras vilka dessa etiska frågor är och hur dessa har hanterats i denna studie.
Tematisering – Vad finns det för vetenskapligt värde och hur kan det förbättra den mänskliga
situationen? Att få en djupare inblick i valet av stomförstärkningsmetoder ger såväl
byggherrar som konstruktörer möjligheten att förstå en process som blir allt mer vanlig.
Planering – Erhålls undersökningspersonernas samtycke att delta i undersökningen? Detta
erhålls i två stadier, först då den första kontakten etableras och undersökspersonen får en
kort introduktion till studiens syfte. Sedan följer vid intervjutillfällets start ytterligare en
informationsgenomgång över intervjupersonens rättigheter och studiens syfte. Detta
samtycke är en av de fyra etiska riktlinjer som bör följas i kvalitativ intervjuforskning.
Intervjusituationen – Vilka blir de personliga konsekvenserna för intervjupersonen? Efter en
intervju kan intervjupersonen känna sig tom. Privat information som har delgetts kan leda till
obehagskänslor hos intervjupersonen men likväl kan känslan av ett stort välmående infinna
sig också. Ett välmående av att få tala fritt utan avbrott till en åhörare som lyssnat aktivt och
intresserat. En viktig aspekt är avslutet av intervjun. Om intervjun avslutas med att
bandspelaren stängs av och att forskaren reser sig upp och går kan obehagskänslor uppstå.
Det är därför viktigt att ha, som Kvale & Brinkmann (2014) kallar det, inofficiella samtal. Där
tal sker utan att bandspelaren är på för att skapa en relation och förtroende mellan
intervjuare och intervjuperson.
Utskrift – hur säkras intervjupersonens konfidentialitet och är utskriften lojal mot uttalanden?
Inför varje intervju undersöks om intervjupersonen önskar vara anonym eller inte. Om
intervjupersonen har önskemål att hållas anonym sker detta genom att inte nämnas vid
namn i studien. Vad det gäller lojaliteten av utskrifterna, alltså hur väl utskrifterna speglar
vad intervjupersonen vill förmedla, försöker rättvisa uppnås genom att utskrifterna sker så
nära inpå själva intervjutillfället som möjligt.
Analys – Hur djupt kan en intervju analyseras? Det är viktigt för forskaren att förstå att i
kvalitativa forskningsintervjuer undersöks intervjupersonens livsvärld och föreställningar om
sin omgivning. Informationen blir därmed högst individuell och en försiktighet kring vilka
slutsatser som dras ur dessa bör hållas.
Verifiering – Vilken validitet och reliabilitet har det insamlade materialet? För att uppnå
reliabilitet har fokus varit att hitta relevanta intervjupersoner för studiens syfte. Personer
som har varit involverade i projekt med stomförstärkningar och som varit beslutsfattande i
denna process. Validitet har uppnåtts genom teman under intervjuerna så att syftet med
studien alltid stått i fokus. Intervjuaren har under intervjuns gång testat validitet och
reliabilitet genom kritiska frågor. Förhoppningsvis har det gjort att det insamlade materialet
faktiskt säger det den säger och pekar på det den pekar på.

9

Rapportering – vid offentlig publikation, hur säkerställs intervjupersonernas konfidentialitet?
Vetenskapsrådets riktlinjer har följts angående Informationskrav, Samtyckeskrav,
Konfidentialitetskrav och Nyttjandekrav. Det bör tilläggas att alla intervjupersoner har gett
sitt samtycke att förekomma med namn i denna studie.
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3 Förutsättningar för stomförstärkning vid påbyggnad
3.1 Stomförstärkning
Det finns många anledningar till behovet av en stomförstärkning, det kan handla om ingrepp
i, eller rivning av, bärande konstruktiva delar eller som vid påbyggnad, att en lastökning gör
att konstruktionens befintliga bärförmåga är otillräcklig. (Jacobson & Widmark, 1978)

3.2 Påbyggnad
Historisk dokumenterade påbyggnader är svårfunna men att det förekommit råder ingen
tvekan om. I Köpenhamn finns uppgifter på att 20 % av byggnader uppförda 1880 eller
tidigare har varit objekt för påbyggnad. På Stadsholmen i Stockholm, även kallat Gamla Stan,
har påbyggnad förekommit sedan medeltiden. Syftet med påbyggnad idag är det samma som
under medeltiden, en vilja att förtäta stadsdelar och få ut en större byggnadsvolym utan ökad
markåtgång. (Bergenudd, 1981)
Påbyggnad kan genomföras på olika sätt. Den kan bestå av en lättkonstruktion som nyttjar
befintliga stommens bärkapacitet som i sin tur inte behöver förstärkas. Påbyggnadens
fasadliv kan vara indraget så att den inte syns från gatan. Den kan ha en annan arkitektonisk
karaktär än den befintliga fasaden. Eller, som studiens påbyggnader, vilket medfört
förstärkningar av befintlig stomme och kläs i samma fasad som befintlig för att uppnå ett
gemensamt arkitektoniskt uttryck. (Bergenudd, 1981)
Med påbyggnad avses i denna studie en vertikal tillbyggnad på befintlig konstruktion. På så
sätt kan byggnadens BTA (bruttoarea) ökas utan att påverka husets BYA (byggnadsarea).

3.3 Befintliga stommens egenskaper
Under 60- och 70-talet var betong det vanligaste förekommande stommaterialet. Platsgjutna
betongstommar var i majoritet men de prefabricerade stommarna började användas mer
och mer. Geometriskt sett har stommar från 70-talet både för- och nackdelar i ett
förstärknings- och påbyggnadsyfte. På 70-talet var det till exempel ofta kortare avstånd
mellan pelarlinjerna än det är idag. Ett kortare spann mellan pelare gör det enklare att ta ned
laster i befintliga pelarlinjer och i de fall det krävs avväxlingar blir balkhöjderna lägre.
(Grafström, 2018)
En negativ aspekt med många befintliga stommar från den tiden är våningshöjden. Med
dagens krav på inomhusmiljö blir installationer mer skrymmande vilket påverkar den
upplevda våningshöjden, från färdigt golv till undertak. Bristande våningshöjd är idag en av
faktorerna som avgör om ett hus stomförstärks för en påbyggnad eller om den rivs för att ge
plats åt en ny. (Grafström, 2018)
I de fallstudieobjekt som undersöks återfinns både platsgjuten betongstomme och
prefabricerad stålstomme med massiv- eller håldäcksbjälklag. Vidare presenteras
stomsystemen närmare och vad som karaktäriserar dem.
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3.3.1 Platsgjuten stomme
60- och 70-talens platsgjutna betongstommar lämpar sig väl för påbyggnad. Det finns ofta en
hel del extra kapacitet i stommarna på grund av de beräkningsmetoder som användes förr.
Den platsgjutna stommen formas, armeras och gjuts på plats vilket skapar en samverkan
mellan pelare och bjälklag. Denna samverkan gör det möjligt för laster att spridas och på så
sätt skapas en tolerans i stommens hållfasthet för ökade laster och håltagningar. (Karlsson,
2018)
Att tänka på gällande vissa äldre typer av platsgjutna betongkonstruktioner är att befintlig
armering med dåtidens krav på armeringsmängd inte är tillräcklig enligt dagens Eurokod. Till
exempel i fall där frågor uppstår kring utnyttjande av befintlig stabilitet i form av samverkan
mellan inspända pelare och bjälklag. När en ny byggnad dimensioneras kan ett
beräkningsprogram ta fram en armeringsmängd som klarar hållfasthetskraven. Utifrån den
beräkningen kan pelare och bjälklag antas styva. Samma tillvägagångssätt är problematiskt
med en befintlig konstruktion som påverkas av ökade laster, vilket betyder att konstruktören
behöver vidta en försiktighetsåtgärd och minska konstruktionens antagna styvhet. Det
skapar en outnyttjad marginal i samverkan mellan pelare och bjälklag. Marginalen kan
minskas men det resulterar i en ökad mängd kontrollberäkningar på grund av osäkerhet.
(Karlsson, 2018)
Det är en genomgående åsikt från intervjupersonerna att platsgjutna stommar är att föredra
vid påbyggnad eller andra stomförändringar. De är även överens om att en prefabricerad
stomme kan kräva komplicerade avväxlingar bara för enklare håltagningar.
3.3.2 Prefabricerad stomme
I denna studie består fallstudieobjektens prefabricerade pelarstommar av stålpelare och
bjälklagsplattor upplagda på stålbalkar. De stabiliserande delarna består av stålfackverk eller
betongväggar i form av trapphus och schakt. Till skillnad från ett platsgjutet bjälklag är
prefabricerade bjälklag endast armerade i en riktning. De kan ses som element med fritt
upplag, vilket betyder att det inte finns någon samverkan mellan pelare och bjälklag. Dessa
egenskaper gör den prefabricerade stommen känsligare för ingrepp och ökade laster.
(Hermansson, 2018)
De bjälklag som förekommer i fallstudieobjekten kan delas in i två grupper, massivbjälklag
och håldäcksbjälklag. Massivbjälklag är prefabricerade bjälklagselement i homogen betong
som är underkantsarmerad. Elementen kan vara förspända, efterspända eller slakarmerade.
Syftet med spännbetong är att skapa tryckspänningar i betongen för att minska deformation
och sprickbildning under bruksskedet. Vid prefabricering av element spänns armeringen
normalt före gjutning till skillnad från platsgjutna bjälklag som vanligtvis spänns i kabelrör
efter att betongen har härdat. (Silfwerbrand, m.fl. 2017)
De fösta håldäcksbjälklagen kom på 1960-talet och var då slakarmerade. På 1970-talet
introducerades de första förspända håldäcken vilket idag är ett mycket vanligt
förekommande bjälklagselementet i nyproduktion. Fördelen med håldäck är liten
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materialåtgång i kombination med långa spännvidder. Det gör att bjälklaget blir mycket
billigare än andra prefabricerade element. (Viotti Eriksson, 2018)
Håldäcksbjälklag gjuts med spännlinor i sin längsriktning, vanligtvis dimensioneras bjälklaget
för den verksamhet som är tänkt i bruksskedet, men i vissa fall läggs en extra bärlina in för
möjligheten att kapa en bärlina vid exempelvis mindre håltagningar. Utan den extra bärlinan
eller vid större håltagningar måste avväxlingar göras. Det är detta som gör att håldäck är
sämre anpassade för ombyggnation jämfört mot ett platsgjutet bjälklag med armering i två
riktningar. (Viotti Eriksson, 2018)

3.4 Kritiska laster vid påbyggnad
3.4.1 Kritiska laster vid grundförstärkning
Hur mycket de vertikala lasterna kan ökas begränsas i många fall av grundläggningen. Det
kan vara ett kritiskt problem då det är svårt att förstärka grunden. Grundförstärkning kan
även resultera i höga kostnader till följd av komplicerade förutsättningar för produktion, då
det ofta innebär stora ingrepp på grundkonstruktionen i trånga och svåråtkomliga utrymmen.
(Grafström, 2018)
Vid grundläggning kan de kritiska lasterna förenklas till två fall. Antingen orsakar
påbyggnadens tillkommande laster att trycket på jorden leder till jordbrott eller så leder
jordtrycket till brott i grundläggningen. De projekt som undersökts har alla haft
grundläggning med fundament på mark, däremot har olika förutsättningar lett till olika
lösningar på hur grunden har förstärkts.
Jordbrott
Intervjuade konstruktörer är överens om att jordbrott är mycket komplicerat och bör på alla
sätt undvikas. Teoretisk sett behöver fundamentets area öka för att jordtrycket ska minska.
I detta finns flera problem;
•

•

•

Konsolideringsgraden – Jorden under fundamentet har utsatts för laster i tio-tals år
och har i och med det packats till en viss konsolideringsgrad. Jorden runt
fundamentet har en lägre konsolideringsgrad och kommer därmed inte att ta last
utan en sättning i konstruktionen. Sättningen resulterar i många fall till
deformation i konstruktionen.
Underkantsarmering – Ett fundament kan liknas vid en uppochnervänd konsol med
utbredd last. För att klara de krafter och moment som uppstår i konsolen är den
överkantarmerad, vilket medför att en plint istället måste vara
underkantsarmerad. Detta leder till att om en plint skulle breddas hade det varit
önskvärt att armera och spänna ihop hela fundamentet i underkant. Och om det
ska göras måste hela fundamentet frigöras vilket är en omöjlighet då fundamentet
är belastat.
Jordpåverkan – Att gräva nära eller runt om ett befintligt fundament är något som
även det bör undvikas då detta kan påverka jordens konsolideringsgrad under
fundamentet. Det gäller även vid pålning nära befintliga fundament vilket kan leda
till sättningar.
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När det finns en risk för jordbrott föredras att ta ner de nya lasterna i nya
grundläggningspunkter som kan pålas ner till fast mark för att undvika konsolideringsproblematiken med sättningar i såväl befintliga som nya fundament (Andersson, 2018). Det
ska även nämnas att det finns geotekniska lösningar på hur marken kan förstärkas under
fundamenten men dessa löningar har inte behandlats i denna studie.
Brott i fundament
Då fundament går till brott på grund av ökade laster är förstärkning möjlig eftersom detta
kan ske från ovansidan utan att påverka jorden under fundamentet.
Ett fall kan vara då fundamentets momentkapacitet inte är tillräcklig och därför risker att gå
till brott. För att undvika detta breddas pelaren eller den bärande väggens tryckyta mot
fundamentet så att momentets hävarm förkortas. En kringgjutning på 10–20 cm runt pelare
eller väggar kan göra stor skillnad för fundamentets momentkapacitet. (Hermansson, 2018)

Figur 3.4.1 Fundamentets hävarm före och efter kringgjutning

Ett annat fall är då flera pelare står på samma fundament. Mellan pelarna är fundamentet
överkantsarmerat och med det också förstärkningsbart ovanifrån. Detta åskådliggörs i
figurerna 3.4.2–3.4.4. Det blir här avgörande att få en god vidhäftning mellan det gamla och

14

det nya fundamentet och att se till att lasterna förs vidare från fundamentet till pelarna.
(Viotti Eriksson, 2018)

Figur 3.4.2 Snitt B-B

Figur 3.4.3 Snitt A-A

Figur 3.4.4 Plan. Pågjutning av
fundament

Ett alternativ till lastfallet ovan är att gjuta ihop pelare med varandra, det vill säga gjuta en
ny vägg mellan pelarna som ses i figurerna nedan. Detta är svårare att räkna på och görs
endast då en pågjutning av fundamentet inte är tillräcklig eller genomförbar. (Viotti Eriksson,
2018)

Figur 3.4.5 Sektion. Ingjutning av pelare till betongvägg

Figur 3.4.6
Snitt A-A

Figur 3.4.7
Snitt B-B

3.4.2 Kritiska laster vid ökade horisontala krafter
Det föreligger en stor risk för otillräcklig stabilitet vid påbyggnad, till följd av ökade
horisontella vindlaster. För att lösa detta problem krävs i många fall både komplicerade
beräkningar och omfattande förstärkningar. Det kan vara i form av stabiliserande helgjutna
betongväggar eller fackverksväggar i stål som för lasterna genom hela huset ned till grunden.
Dessa förstärkningar ger begränsad flexibilitet i byggandens planlösning och struktur.
(Karlsson, 2018)
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Det kan räcka med några få extra våningar för att påverka husets stabilitet. Vindlasten ökar
exponentiellt med höjden och en kritisk gräns är kring åtta våningar. För ännu högre
byggnader kan de horisontella lasterna även kräva komplicerade grundförstärkningar. (Nord,
2018)
Det problematiska med stabilitet är att det bärande elementet måste gå i samma linje genom
hela huset ner till grunden. Dessa delar brukar utgöras av trapphus-, schakt- eller ytterväggar
i befintliga byggnader, men vid påbyggnad och ökade vindlaster räcker dessa inte alltid till.
Att förstärka befintliga stabiliserande delar är inte att föredra då det ger en så pass liten
effekt. Det som måste göras är att införskaffa nya stabiliserande element med tillräckliga
hävarmar för att ta hand om krafter och moment till följd av ökade horisontala laster.
(Karlsson, 2018)
Om påbyggnaden kräver att stabiliserande åtgärder måste vidtas så betyder det ofta ett stort
och komplicerat ingrepp. Det görs antingen med betongväggar eller fackverksväggar genom
hela konstruktionen där samverkan mellan bjälklagen är mycket viktigt. Placeringen påverkar
planlösningen och således även byggandens funktion och flöden. Det är alltså extremt viktigt
att få med sig denna problematik och förslag på lösning i ett tidigt skede. (Nord, 2018)
3.4.3 Kritiska laster vid ökade vertikala krafter
Alla påbyggnader resulterar i ökade vertikala laster, men hur dessa lasterna tas ner varierar.
I vissa fall utförs en extern bärande stomme som bär de nya våningsplanen och i andra fall
integreras lasterna i befintlig stomme genom pelarförstärkning.
Extern stomme utgörs av nya pelare som löper genom bjälklagen för att hantera lasterna,
från påbyggnaden till grundläggning, utan att belasta den befintliga konstruktionen. Detta
kan krävas då husets geometri förändras, vilket resulterar i nya pelarlinjer, eller när
påbyggnaden inte har samma struktur och pelarlägen som den befintliga byggnaden. Pelare
kan även behöva gå genom bjälklagen då lasterna blir så stora att bjälklagen inte klarar
tryckbelastningen och på så sätt risker att gå till brott. (Hermansson, 2018)
Knäckning
Ett vanligt förekommande problem då lasten ökas på en befintlig pelare är knäckning. Det
finns olika alternativa förstärkningsåtgärder mot knäckning, vilket presenteras i kapitel 6
Förstärkningsmetoder. Pelarförstärkning mot knäckning behöver inte ansluta mot det övre
bjälklaget, det beror på att pelarens mitt är det kritiska läget i knäckningssynpunkt. Detta
underlättar för produktionen i utförandet av förstärkningen. Då en ny pelare som går genom
befintligt bjälklag krävs att hålrummet kring pelaren gjuts igen för att stabilisera pelaren mot
knäckning. Betong och stål är vanligt förekommande förstärkningsmaterial men även kolfiber
förekommer i fall då det är brist på plats och svårt att komma åt runt pelaren. (Karlsson,
2018)
Komprimering
Vid en kombination med stål och betong är det viktigt för konstruktören att kunna garantera
hur lasterna fördelas. Detta blir aktuellt då en befintlig betongstomme ska bära de befintliga
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lasterna och en ny stålstomme ska bära de nya lasterna. Då stålet komprimeras kommer
lasten vandra över i betongen vilket kan leda till sprickbildning. Det finns två sätt att hantera
detta problem. Antingen dimensioneras stålpelaren så att komprimeringen blir så liten att
lasten inte vandrar över i betongpelaren, eller så dimensioneras stålet för att hela
vertikallasten, både för de befintliga och de nya våningarna. (Grafström, 2018)

3.5 Materialval vid stomförstärkning
Valet av material vid stomförstärkning beror på vilka förutsättningar som finns och vad som
föredras av konstruktören, beställaren och entreprenören. Nedan presenteras tre material
som används vid stomförstärkningar i fallstudieobjekten.
3.5.1 Stål
Konstruktionsstål är en legering med järn och kol (kolhalt <2%). Stålets fördelaktiga
egenskaper är hållfasthet, seghet och svetsbarhet samt möjligheten till bearbetning. Utöver
dessa egenskaper är stål ofta tidseffektivt då balkar och pelare levereras monteringsfärdiga
till byggarbetsplatsen, vilket i sin tur kan vara ekonomisk fördelaktigt. Stål har även en lång
livslängd när det ytbehandlas mot korrosion. Ur en miljömässig synvinkel belastar stålverk
och valsverk med utsläpp i form av växthusgaser, fördelen är dock att stålkonstruktioner kan
rivas och återvinnas till nytt stål. (BE Group, 2016)
Sammanfogning av stålkonstruktioner kan antingen ske med svetsförband eller
skruvförband. Svetsning tillämpas genom upphettning av kontaktytorna så att de smälter
ihop till en enhet. Det ställer krav på att stålet klarar snabb upphettning och avkylning utan
att konstruktionens funktion försämras. Om ett stål är svetsbart beror främst på dess kolhalt,
som inte bör överstiga 0,18 %. Det kan vara problematiskt i äldre byggnader då
konstruktionsstålet ofta innehåller en högre kolhalt. I dessa fall kan skruvförband användas,
vilket är ett fästdon som består av skruv, mutter och bricka. Skruvförband delas in i skjuvoch friktionsförband. I skjuvförband överförs krafter till skruvhålets kanter och i
friktionsförband överförs krafter genom friktion mellan de hopspända delarna. (BE Group,
2016)
Konstruktörens val av metod för sammanfogning grundar sig i enkelheten att bygga,
hållfasthet och slutresultatets utseende. En grundregel är att så mycket som möjligt av
svetsarbeten utförs på verkstad och att montage på byggarbetsplatsen utförs med
skruvförband. Det motiveras med att svetsning är mer effektivt och säkert i verkstadsmiljö
samt att montering med skruvförband går snabbare på byggarbetsplatsen. För ROT-projekt
är det oftast förhållandet, eller miljön omkring platsen, vid den aktuella förstärkningen som
avgör vilken metod som mest fördelaktig. Det är alltid en brandrisk vid heta arbeten vilket
bör beaktas av konstruktören. Uppvärmning av den befintliga stommen till följd av svetsning
kan vara ett problem då det inte finns möjlighet till avlastning. Det kan leda till deformationer
i de befintliga pelarna. (Viotti Eriksson, 2018)
Beräkningsmässigt är det till konstruktörens fördel att svetsa samman två delar, då svetsen
har högre hållfasthet. Det leder till att konstruktören kan räkna på homogent stål och inte
behöver ta hänsyn till skarven. Vid beräkningar av skruvförband krävs en dimensionering så
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att skarven får en högre hållfasthet än själva stålet. Detta kan leda till väldigt många fästdon.
I många fall krävs även flänsar för skruvförbanden, till skillnad från svetsens nästan släta yta,
vilket kan vara skrymmande och av estetiska skäl ej önskvärt. (BE Group, 2016)
Även om fördelen med stål är att mycket kan tillverkas och förberedas på verkstad, krävs
dock att smeden kan komma fram till platsen med ståldetaljerna som blir allt tyngre och mera
svårhanterliga ju större förtillverkade delar som beställs. Stålförstärkningar kräver även i
många fall kompletterande arbeten, så som brandskydd samt under- och övergjutning för att
få god anläggning mot befintlig konstruktion. (Watkinson, 2018)
3.5.2 Betong
Betong består av cement, vatten, ballast och eventuellt olika tillsatsmedel för att ge
betongen sina specifika egenskaper. Betong kan även innehålla tillsatsmaterial, såsom
flygaska, masugnsslagg, silikastoft eller kalstensfiller. Fördelen med betong är dess
formbarhet, tryckhållfasthet, styvhet, beständighet samt brandtålighet. Grundmaterialen i
betong är ofta lättillgängliga och är därför relativt billiga. Nackdelarna med betong är låg
draghållfasthet, krympning, stora CO2-utsläpp, utfällningar och risk för sprickbildningar. En
annan nackdel är att betong kräver tid för att få erforderlig hållfasthet. Draghållfastheten
skapas med hjälp av armering, som oftast består av stål. Men även material som kolfiber och
glasfiber kan användas för att ta dragkrafter. (Silfwerbrand, m.fl. 2017)
Idag finns många typer av betong, bland annat fiberbetong, sprutbetong, högpresterande
betong, snabbtorkande betong, självtorkande betong, höghållfast betong och
självkompakterande betong. Betong med hög hållfasthet kan med fördel användas i nya hårt
tryckbelastade pelare eftersom de kan göras slankare och på så sätt skapa en större
uthyrningsbar yta. Självkompakterande betong (SKB) bidrar till både ökad produktivitet och
förbättrad arbetsmiljö eftersom den inte behöver vibreras. SKB används med fördel i hårt
armerade konstruktioner och gjutningar som av olika anledningar är svårtillkomliga för
vibrering. Nackdelen med SKB är högt formtryck samt att den är känslig för förändringar i
delmaterial. Den är även känslig för störningar, till exempel att en leverans med betongbil
blir ståendes innan gjutning. (Silfwerbrand, m.fl. 2017)
Under 1960-talet forskades en hel del på beständighet och 1965 ändrades regelverket med
krav på lufthalt i betong samt dess högsta tillåtna vattencementtal. Detta för att förhindra
frostskador och korrosion av armeringen. Över tid ökar betongens hållfasthet och på så sätt
även betongbyggnadens bärförmåga (Silfwerbrand, m.fl. 2017). Detta är faktorer som
bidragit till förbättrade egenskaper för påbyggnad av betongkonstruktioner från 1960- och
70-tal.
Betong är det vanligaste förekommande materialet i befintliga stommar från 70-talet. För att
kunna förstärka befintliga bärande delar är samverkan, eller vidhäftning, mellan den gamla
och nya betongen avgörande. God samverkan upprättas genom olika metoder och
tillvägagångssätt. Ett sätt är att rugga upp den befintliga betongytan så den blir skrovlig. Det
kan göras med exempelvis vattenbilning, pikhamring eller blästring. Ett annat sätt är att fräsa
ur spår i den befintliga pelaren, det vill säga 10–20 mm djupa slitsar in i pelaren. För att få
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samverkan mellan förstärkningens armering och den befintliga armeringen dubbas och
injekteras armeringsjärn in i den befintlig betongen. Sen förankras dubben med den nya
armeringen. För att uppnå god vidhäftning ska den befintliga betongen vattenmättas före
gjutning. Detta för att undvika att den gamla betongen drar åt sig vatten från den nygjutna
betongen och på så sätt försämrar betongkvalitén vid kontaktytan. (Hermansson, 2018)
Arbetsmiljön för att rugga upp den befintliga betongens yta kan i många fall kritiseras. Det är
ett hårt och monotont arbete som kan medföra ohälsa på lång sikt. För att undvika stora
mängder bilning kan konstruktören istället öka mängden dubb och på så sätt uppnå tillräcklig
samverkan. (Hermansson, 2018)
3.5.3 Kolfiber
Kolfiberförstärkningar har blivit allt vanligare i byggindustrin under de senaste två
decennierna. Det beror främst på den forskning som bedrivits sedan 90-talet vilket resulterat
i nya verktyg för dimensionering och kvalitetssäkring. Denna forskning har även bidragit till
en ökad medvetenheten hos konstruktörer, entreprenörer och beställare kring materialets
fördelar och möjliga användningsområden. (Täljsten, m.fl. 2016)
Kolfiber är ett kompositmaterial som tillsammans med glasfiber och aramidfibrer ofta
benämns som FRP (Fibre Reinforced Polymers). FRP-kompositer används vanligtvis för att
förstärka befintliga betongkonstruktioner, men de kan även appliceras på stål.
Förstärkningarna påträffas oftast i form av kolfiberlaminat, men för speciella fall kan också
förstärkningssystem med kolfiberstavar och kolfiberväv användas. (Täljsten, m.fl. 2016)
Eftersom FRP-kompositer har en mycket hög draghållfasthet, används förstärkningsmetoden
i många fall som ett komplement till underkantsarmeringen, t.ex. på betongbalkar eller
betongbjälklag. I denna studie har kolfiberförstärkningar tagits i bruk där andra metoder inte
har varit möjliga. Det har främst använts vid förstärkningsåtgärder på platser med begränsad
takhöjd. I ett av fallstudieobjekten har även kolfiber används till pelarförstärkningar för att
förhindra knäckning. (Karlsson, 2018)
Fördelen med FRP-kompositer är dess höga draghållfasthet i förhållande till sin låga vikt och
slanka utformning. En annan fördel är även att det går relativt snabbt att utföra
förstärkningen på byggarbetsplatsen (Täljsten, m.fl. 2016). Nackdelen är att epoxi-limmet
som används för vidhäftning är känsligt för höga temperaturer. Limmets egenskaper
försämras redan vid 55°C vilket betyder att förstärkningen måste brandskyddas. Kolfiber är
även känsligt för yttre påverkan, vilket kan vara en risk vid senare ombyggnationer eller
hyresgästanpassningar då utföraren inte har kännedom om eventuella kolfiberförstärkningar
och således oavsiktligt skadar dessa. (Täljsten, 2004)
Det föreligger skiljaktiga meningar kring kostnad och livslängd för kolfiberförstärkningar.
Kolfiber är ett dyrt material, men sett till den snabba monteringstiden hävdar vissa att
totalkostnaden är konkurrenskraftig med andra förstärkningsmetoder (Täljsten, 2004).
Andra hävdar att det föreligger en osäkerhet kring livslängden för kolfiber, som inte tros vara
längre än 30 år. Detta kräver i många fall att förstärkningen måste göras om minst en gång
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under byggnadens livslängd, vilket ska tas i hänsyn till den totala kostnaden. Dessa argument
är dock något som bör utvärderas utifrån olika förstärkningars specifika förutsättningar.
(Sandberg, 2018)
Vid utförandet av en kolfiberförstärkning på betongkonstruktioner krävs en ren och slät yta.
Betongens ytskikt ska avlägsnas och friläggas ned till ballast, det kan uppnås med hjälp av
blästring eller slipning. Därefter måste ytan rengöras noga från damm, fett och oljor.
Betongytan bör ha en maximal ojämnhet på 2 mm/m och eventuella sprickor större än 0,2
mm måste injekteras. För vissa produkter används med fördel en primer innan epoxi-limmet
appliceras. Detta för att minimera fukttransport från betongen till limmet. För god
vidhäftning bör limmet inte appliceras i temperaturer under 10°C eller på våta ytor.
Vidhäftningen av epoxi-limmet ska alltid kontrolleras med ett dragtest, även kallat ”pull-off”
test. Detta ska utföras på en yta med samma förhållanden och egenskaper som föreligger vid
den aktuella förstärkningen. I de fall brandskydd krävs kan förstärkningen kläs in med
gipsskivmaterial eller ett cementbaserat brandskydd som sprutas på konstruktionen.
(Täljsten, m.fl. 2016)
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4 Fallstudie
Samtliga fallstudieobjekt i denna studie är byggprojekt som omfattas av påbyggnad vilket
resulterat i stomförstärkningar. Alla projekt är lokaliserade i Stockholms innerstad med
befintliga stommar som uppfördes under 1960- och 1970-talet. Byggnaderna är, idag liksom
då, avsedda för kommersiell verksamhet.
Alla objekt har haft delvis olika förutsättningar vilket lett till varierande lösningar av
stomförstärkningsmetoder. En gemensam förutsättning för fallstudieobjekt 1, 2 och 3 var
kvarsittande hyresgäster i vissa delar av byggnaderna under den pågående om- och
påbyggnationen. Fallstudieobjekt 4 hade inga kvarsittande hyresgäster, dock påverkades
projektet av infrastruktur i och runt huset samt installationer som krävdes vara i drift under
pågående byggnation för att förse omkringliggande fastigheter.
Förstärkningsmetoder som använts i fallstudieobjekten är samlade i kapitel 6 där de förklaras
mer ingående.

4.1 Fallstudieobjekt 1
4.1.1 Byggnadstyp och användning
Den befintliga byggnaden är från mitten av 1970-talet och bestod av nio våningar
innefattande lokaler för handel, kontor och garage. Projektet omfattar en påbyggnad med
tre våningar och förstärkningar av befintliga våningar till följd denna påbyggnad.
Distributionen av verksamheterna är; garage på plan 1–2, handel på plan 3–4 och resterande
våningar, inklusive påbyggnaden, avser kontorsverksamhet.
4.1.2 Befintligt bärande system
Huset har en platsgjuten betongstomme som stabiliseras av betongväggar i de fyra nedre
planen. Från BÖP 4 och uppåt har huset en stomme utfört likt pelardäck som i huvudsak
stabiliseras av ramverkan då pelarna är inspända i bjälklagen. De stabiliserande
betongväggarna i plan 1–4 varierar i läge mellan våningsplanen vilket utgör ett komplext
system där horisontallaster förflyttas mellan vägglägen via bjälklagen.
4.1.3 Förstärkningar till följd av påbyggnad
Stabilitet
Till följd av påbyggnaden hade huset otillräcklig stabilitet, främst med hänsyn till de övre
planen där det befintliga huset stabiliserats med hjälp av ramverkan mellan pelare och
bjälklag. Därför krävdes förstärkningar främst i plan 5–9, men även till viss del i plan 3–4. För
att hitta en bra och effektiv placering av ny stabilisering tillsammans med de befintliga
betongväggarna modellerades huset upp i en 3D-modell som sedan beräknades i FEMprogrammet Robot. I beräkningen bortsågs från inspänningen mellan pelare och bjälklag och
således förutsattes den nya stabiliseringen klara hela husets stabilitet tillsammans med
befintliga betongväggar i bottenvåningarna. Resultatet blev fackverksväggar av stål mellan
plan 5–9. Ett av stålfackverken illustreras nedan i figur 4.1.1.
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Pelare
Med hänsyn till den ökade lasten förstärktes ett antal betongpelare i plan 1 med pelarsvep i
stål. Eftersom flera av pelarna på plan 1 var belägna i parkeringsgaraget ställdes krav på en
slank förstärkning för att inte påverka framkomligheten antal parkeringsplatser.
Balkar
Fyra stycken spännarmerade betongbalkar som lastar av pelare vid garageinfarten klarade
inte den ökade lasten på grund av påbyggnaden. För att undvika stora förstärkningsåtgärder
på två av de mest kritiska balkarna gjordes en stålavlastning på två punkter högre upp i huset.
På så sätt förs lasten till intilliggande pelarlägen som löper hela vägen ned till
grundläggningen. De andra två balkarna förstärktes i underkant med kolfiber.

Figur 4.1.1 Sektion B-B, illustrerar nya stabiliserande stålfackverk samt pelar- och balkförstärkning. Pelare i
plan 1 och 5 har förstärkts med stålmantel, balken i plan 3 har kolfiberförstärkts.

Figur 4.1.2 Planskiss A-A åskådliggör placering för nya stabiliserande stålfackverk.
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4.2 Fallstudieobjekt 2
4.2.1 Byggnadstyp och användning
De befintliga verksamheterna för fallstudieobjekt 2 var de samma som för fallstudieobjekt 1
med två våningar garage därefter två våningar handel och slutligen kontor på de resterande
våningsplanen. Bygganden som restes mellan 1973–1975 skulle under ombyggnationen i
stora drag byggas på med två nya våningsplan samt ny fasad.
4.2.2 Befintligt bärande system
Husets befintliga stomme består av en platsgjuten betongstomme för garageplanen, alltså
till och med BÖP 2. Därefter en stålstomme med massiva betongbjälklagselement. På plan 3
och 4 tas horisontella krafter upp i ståldiagonaler medan i plan 5 och uppåt har elementen
kopplats ihop med plåtar för att hantera horisontala laster. Bjälklaget består av element
gjutna i homogen betong som är slakarmerade i underkant. Med dagens mått mätt är
bjälklagsarmeringen i många fall underdimensionerad vilket har lett till deformationer under
årens gång. Den befintliga fasaden består av sandwich-element med en inre bärande
betongskiva därefter en cellplast och en yttre betongskiva som bär fasadens ytskikt. Under
ombyggnationen byttes ytskiktet till en profilerad plåt som även täcker de två nya
våningsplanen vilket ger bygganden ett enhetligt utseende.
Husets stabilitet hanterades av fasadelementen längs med långsidor, tre stålfackverk samt
en betongvägg enligt figur 4.2.2. Dessa stabiliserande element var tillräckliga för att hantera
ökade vindlaster från de två nya våningsplanen.
Mot ena fasaden kragar hela bygganden ut vilket hanteras med IPE balkar i BÖP 4, se figur
4.2.1.
4.2.3 Förstärkningar till följd av påbyggnad
Pelare
Påbyggnaden utgörs av en stålstomme som bärs upp av VKR-pelare, som går igenom
befintligt bjälklag. Från början konstruerades stålpelarna så att de skulle monteras genom att
stapla våningshöga pelare på varandra, men efter önskemål från produktionen tillverkades
pelarna i så långa delar som möjligt för att korta monteringstiden, således levererades upp
till 15 m långa stålpelare. Pelarna monterades med hjälp av tornkran, skarvades och
svetsades samman till erforderlig längd. För att inte öka momentet för den befintliga IPEbalken som hanterar den utkragande delarna förs de nya lasterna ner endast i pelare som
löper hela vägen ner till grundläggningen. På så sätt krävdes ingen förstärkning av IPE-balken,
dock krävde de nya lasterna ner mot grunden förstärkningsåtgärder.
Grund
Ett av problemet var lasterna i den utkragande delen av huset, vilket resulterande i ett ökat
jordtryck som det befintliga fundamentet inte var dimensionerat för. Fundamentet går under
tre pelare vilket gjorde det möjligt att förstärkta med en pågjutning som överkantarmerades.
Pågjutningen ökade fundamentets momentkapacitet och förde in lasterna till pelarna. För
att uppnå god samverkan mellan pelare och fundament gjordes en urtagning på 5 mm av
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pelarens nedre del och därefter en kringgjutning som armerades ihop med fundamentets
pågjutning. Se kapitel 6.1.4, för mer utförlig beskrivning och skisser.
Två liknande fall av fundament har behövt förstärkas på grund av ökat jordtryck, men i dessa
fall har en annan lösning krävts då fundamenten varit svåråtkomliga. De befintliga
fundamenten tog laster från två pelare vilket resulterar i ett maxmoment i fundamentets
mitt. Med de tillkommande lasterna överskreds fundamentets momentskapacitet vilket
resulterade i en alternativ förstärkning gentemot förstärkningsmetoden ovan. En betongvägg
gjöts mellan pelarna och skapade en bärande vägg mellan fundamentet och BÖP 1, se kapitel
6.1.5. För att säkerställa hur väggen samverkade med fundamentet i olika belastningsskeden
gjordes flera FEM beräkningar.

Figur 4.2.1 Sektion B-B, påbyggnad samt förstärkta pelare och fundament är rödmarkerade.

Figur 4.2.2 Planskiss A-A, stabiliserande stålfackverk är blå-markerat. Nya VKR-pelare är illustrerade i rött.
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4.3 Fallstudieobjekt 3
4.3.1 Byggnadstyp och användning
Byggnaden uppfördes i mitten av 70-talet och bestod av 10 våningsplan innan påbyggnad.
Plan 1–2, och delvis plan 3, ligger under mark och används som garage och
logistiksutrymmen. Plan 3–4 ligger i gatuplan och utgörs av butikslokaler och andra ytor
kopplat till handel. Plan 5–10 är avsedda för kontorsverksamhet. Byggnadens tionde våning
revs för att ersättas av 3 nya våningar till totalt 12 våningsplan. Byggnaden har genomgått
ett par större ombyggnationer under 80- och 90-talet, bland annat två större håltagningar
för en interntrappa. Detta påverkade inte den aktuella påbyggnationen tack vare den
platsgjutna stommen. Bjälklaget i plan 4 hade under tidigare ombyggnation förstärkts med
kolfiberlaminat för att klara en variabel last avsedd för handel.
4.3.2 Befintligt bärande system
Huset har en platsgjuten stomme utförd med betongpelardäck. Från grundläggning till plan
4 stabiliseras bygganden av trapphus- och källarytterväggar, uppåt i huset utgörs stabilisering
av två betongväggar samt trapphusväggar, se figur 4.3.2. I BÖP 4 finns kraftiga betongbalkar
som avväxlar laster från bärande betongpelare i fasadlinje. Dessa pelare går från plan 5–9
och har ett cc-avstånd på endast 2,4 meter. Vertikala laster från den nya stommen, dvs
påbyggnaden, tas ned i de pelarlinjer som löper hela vägen ned till grundläggning.
4.3.3 Förstärkningar till följd av påbyggnad
Pelare
I de fasadpelare där laster tas ned från påbyggnaden krävdes förstärkning på grund av
knäckning. Det gjordes med nya VKR-pelare på insidan av de befintliga pelarna. De nya
pelarna går mellan bjälklagen, dvs de är inte genomgående. För att få en god kontakt mellan
befintliga bjälklag under- och övergjuts pelarna med krympfri betong.
Det problematiska med att beräkna och dimensionera denna lösning är att kunna säkerställa
att de nya lasterna tas upp av VKR-pelarna. Optimalt hade varit om de nya pelarna kunde
dimensionerats för att endast ta den nya lasten från påbyggnaden, men med en sådan
dimensionering föreligger en risk att stålpelarna komprimerats snabbare vid pålastning än
betongpelarna. Detta skulle resultera i att lasterna från påbyggnaden börjar vandra över till
befintliga betongpelare som i sin tur inte är dimensionerad för ökad belastning. För att
undvika detta kräver denna typ av förstärkning en överdimensionering av VKR-pelarna, i det
här fallet har godstjockleken ökats rejält för att stålpelaren inte ska tryckas ihop för mycket.
En alternativ lösning skulle vara att kringgjuta de befintliga pelarna. För att undvika knäckning
krävs samverkan mellan befintlig och ny armering, vilket uppnås genom att dubba in
armering i betongpelaren. I det här fallet var de befintliga pelarna smala (240x200mm) och
hårt armerade, vilket gjorde det problematiskt att dubba in samverkansjärn utan att skada
pelarens befintliga armering. För invändiga pelare fanns inget förstärkningsbehov.
Stabilitet
Ökade horisontala laster, i form av vindlaster, förstorades endast med ett par
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procentenheter på grund av påbyggnaden. Vilket, efter kontroll av utnyttjandegraden, visade
att befintlig stabilitet var tillräcklig utan förstärkningsåtgärder.
Balkar
De stora betongbalkarna i BÖP 4 som tar lasterna från fasadlinjernas pelare visade sig vara
så pass överdimensionerade att de inte krävde någon förstärkning. Troligen grundar sig
denna överkapacitet i det beräkningssätt som användes under 70-talet. Då räknade
konstruktören med balkstrimler i båda riktningarna till skillnad från idag då beräkningen görs
med hjälp av FEM, vilket ger en tredimensionell lastspridning. Detta var till stor fördel då inga
förstärkningar krävdes på plan 1–4, således påverkades inte hyresgästerna av
förstärkningsarbeten i deras lokaler.

Figur 4.3.1 Sektionskiss B-B visar objekts bärande stomme. Rött illustrerar påbyggnaden samt förstärkta pelare.

Figur 4.3.2 Planskiss A-A visar stabiliserande väggar i blått samt nya VKR-pelare i rött
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4.4 Fallstudieobjekt 4
4.4.1 Byggnadstyp och användning
Byggnaden uppfördes 1963–66 och bestod då av 12 våningar, varav 9 våningar ovan mark.
Husets källarvåningar, plan 1–2, användes främst till installationsutrymmen och logistikytor.
Plan 3–6 användes till butiker, restauranger och kontor. Resterande våningar bestod av
kontor. Något som utmärker byggnaden, och försvårar förstärkningsåtgärder, är den
biltunnel som går genom delar av plan 1 och 2. På grund av att inga laster kan tas ned genom
tunnelkonstruktionen har huset krävt speciella förstärkningsåtgärder. Lösningen blev stora
stålfackverk längs med fasadlinjerna i våningarna 7–8, se figur 4.4.1. Husets översta plan rives
och ersättes med 3 prefabricerade våningar, således blir den nya byggnaden totalt 14
våningar. Utöver påbyggnaden breddas huset på båda långsidorna vilket kräver två nya
fasadpelarlinjer. Dessa utgör en helt ny del av stommen som för lasterna från påbyggnaden
till stålfackverken, vidare ned till fundament som är pålade ned till berg.
4.4.2 Befintligt bärande system
Den befintliga stommen är av platsgjuten betong. Plan 1–6 är byggt enligt så kallat pelardäck,
övriga våningar uppåt i huset består av platsgjutna bjälklag på betongbalkar. Byggnaden
stabiliseras av två hisstorn som löper genom hela huset samt två gavelväggar som går från
grunden upp till plan 4 respektive 6.
4.4.3 Förstärkningar till följd av påbyggnad
Grund
Ett flertal fundament har behövt förstärkas på grund av ökade laster från påbyggnaden. Vid
tre punkter fanns risk för jordbrott. För att öka fundamentets yta gjöts två pelare och dess
fundament ihop. Väggens funktion mellan pelarna är att föra laster ned till det nya
fundamentet. Det krävs dock en viss sättning i den befintliga konstruktionen för att det nya
fundamentet ska aktiveras och ta last. I de andra fallen av grundförstärkning var anledningen
risken för brott i fundament. Den förstärkningsmetod som användes var kringgjutning av
pelare. Genom att öka pelarens bredd ökas även fundamentets momentkapacitet, eftersom
hävarmen till krafterna från jordtrycket minskas. Se kapitel 6.1.2 och 6.1.6, för mer utförlig
beskrivning och skisser.
Pelare
Två fall av pelarförstärkning har utförts i detta projekt. Dels har pelare krävt förstärkning på
grund av knäckning och dels på grund av otillräcklig hållfasthet i tryck. Samtliga
förstärkningsmetoder grundar sig på kringgjutning. Beroende på den befintliga pelarens
kapacitet och utformning har kringgjutningens tjocklek och armeringsmängd varierat.
Förstärkningar för att öka tryckhållfasthet kräver att kringgjutningen anläggs mot det övre
bjälklaget. För knäckning finns inte detta behov vilket underlättar utförandet i produktion.
Stabilitet
De befintliga hisstornen var i stort sett tillräckliga för husets stabilitet. Den enda åtgärd som
krävts är en ny betongvägg i ett av schakten för att utnyttja samverkan mellan de befintliga
schaktväggarna till en större grad.
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Balkar
Det fanns inget förstärkningsbehov av befintliga balkar på grund av påbyggnaden.

Figur 4.4.1 Sektionskiss B-B visar objekts bärande stomme, rödmarkerade delar är nya eller förstärkta pelare
och bjälklag. Laster från fackverket i plan 7-8 tas endast ned i fundament med pålar.

Figur 4.4.2 Planskiss A-A visar stabiliserande väggar i blått samt nya VKR-pelare i rött
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5 Konstruktörens arbetsprocess i valet av
stomförstärkningsmetod
Konstruktörens arbetsprocess ser olika ut för varje enskilt projekt. Beroende på när
konstruktören involveras i projektet finns olika förutsättningar och möjligheter att förhålla
sig till. I detta kapitel beskrivs konstruktörens arbetsprocess i olika skeden, från förstudie och
programhandling vidare till systemhandling och slutligen bygghandling.
Förstudie

Programhandlingsskede

Systemhandlingsskede

Bygghandlningsskede

Figur 5.1 Arbetsprocessens olika skeden

5.1 Förstudie
Under förstudien är konstruktörens uppgift att upprätta ett beslutsunderlag till beställaren
som generellt sett besvarar om den tänkta påbyggnaden är möjlig eller inte. Det är viktigt att
i tidigt skede lyfta fram frågor som är vitala för projektet, som Thomas Nord (2018) kallar
knäckfrågor. Lösningen behöver inte beskrivas i det här skedet utan främst att de framhävs
och klargörs i vilket senare skede de bör behandlas. Om dessa knäckfrågor inte upptäcks i tid
kan projekteringen tvingas vidta hastiga åtgärder i senare skeden vilket ofta resulterar i
mindre bra lösningar som kan vara kostsamma för projektet.
Det är inte alltid som en konstruktör involveras i förstudien, då det mesta behandlas av
arkitekten. Vid komplexa projekt med stor osäkerhet är ett beslutsunderlag från en
konstruktör att föredra. Detta för att undgå risken att projektet går in i ett
programhandlingsskede där det uppdagas att projektet inte är genomförbart. (Björs, 2018)
Ett beslutsunderlag handlar om mer än bara konstruktion, men det mesta är på något sätt
kopplat till konstruktörens förutsättningar i projektet. Exempel på vad ett beslutsunderlag
bör innehålla;
•
•
•
•
•
•

Teknisk omgivning – vind, byggnadshöjder, volymer, grundvattennivåer
Grundläggning – geotekniska förutsättning
Stomme – stabilitet
Riskanalys – generell och projektspecifik
Angränsande konstruktioner – omgivning som påverkar projektet och vise versa
Arbetsmetodik – produktionsförutsättningar

Ett välarbetat beslutsunderlag tillför mycket för beställaren då en stor mängd information
samlas i ett och samma dokument. En realistisk beskrivning av det underlag som tagits fram
gör det möjligt för fastighetsägaren att bilda sig en uppfattning utan att behöva
expertkunskaper inom vissa områden. (Nord, 2018)
Ett exempel på knäckfråga är kvarsittande hyresgäster. Vid påbyggnad finns möjlighet att
bedriva verksamhet i lokaler belägna under byggarbetsplatsen om vissa åtgärder vidtas. Det
kan vara till stor ekonomisk vinning för fastighetsägaren om det är möjligt att ha kvarsittande
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hyresgäster under byggtiden. Men det ställer krav på att eventuella förstärkningar är
genomförbara utan att påverka hyresgästens verksamhet. En lösning på knäckfrågan behöver
inte beskrivas under förstudien men i de fall beställaren har önskemålet om kvarsittande
hyresgäster bör konstruktören ha det i åtanke från början av arbetsprocessen.
Det är viktigt att knäckfrågor och andra kvarstående frågor, som behöver utredas,
dokumenteras väl då det föreligger stor risk att projektet kan få vila upp till ett halvår mellan
de olika skedena. Det är inte ovanligt att en kollega eller att ett helt annat företag får överta
projektet i ett senare skede, vilket medför en risk för att dessa frågor glöms bort. (Nord, 2018)
En risk i detta skede är brist på ekonomiska medel, eller en ovilja hos beställaren att investera
i ett tidigt skede då osäkerheten är stor kring huruvida projektet ens kommer att genomföras.
För att upparbeta ett hållbart beslutsunderlag krävs en beställare som värdesätter fördelarna
med att tidigt skapa sig kunskap om projektet. Ett argument för ett genomarbetat
beslutsunderlag är att det ger en första prognos om en påbyggnad är ekonomiskt försvarbar.
(Björs, 2018)

5.2 Programhandlingsskede
Nästa arbetsprocess för konstruktören är att upprätta en programhandling. Nu ställs frågor
som vilken bärförmåga de befintliga konstruktionsdelarna har och om dessa är tillräckliga för
de tillkommande lasterna eller om konstruktionen är i behov av förstärkningsåtgärder. I detta
skede är konstruktörens uppgift att först och främst att bilda sig en uppfattning om hur
konstruktionen är uppbyggd, dess kondition samt hur laster verkar i olika delar. Det görs med
hjälp av gamla konstruktionshandlingar, relationshandlingar och eventuellt tidigare
beräkningar. I de fall som det inte föreligger handlingar krävs en okulär inspektion och
uppmätning på plats. Kunskapen om den befintliga konstruktionen ska sedan tas i beaktning
utifrån arkitektens vision och ritningar. (Jacobson & Widmark, 1978)
Arkitekten har i detta skede bestämt de stora riktlinjerna och det är till stor fördel om
konstruktören är tillräckligt involverad i programhandlingsskedet för att ha en chans att ta
fram genomtänkta lösningar och på så sätt undvika kostsamma förändringar i ett senare
skede. Det handlar om att hitta ett bärande system med en koppling mellan den nya och den
befintliga stommen som uppfyller arkitektens och beställarens krav. Samtidigt som systemet
för ned lasterna på ett fördelaktigt sätt. Genom att undvika ökade laster i konstruktionens
svagare, eller mer kritiska delar, kan förstärkningsåtgärderna minimeras eller i vissa fall
undvikas helt. (Grafström, 2018)
Vanligtvis arbetar arkitekten fram en 3D-modell av projektet i detta skede. Konstruktören
bistår då arkitekten endast med konsultation och skisser. Men vid komplexa projekt kan det
dock vara en fördel för konstruktören att göra en enkel 3D-modell. Modellen har inte som
avsikt att ritas med precision, utan som hjälpmedel för att visualisera byggnaden och öka den
övergripande förståelsen över möjliga knäckfrågor och dess lösningar. Den ger även
möjlighet till att uppskatta volymer, ytor, mängder av material och således en grov kalkyl. En
sådan modell kan ritas relativt snabbt och utgör därför ingen större kostnad för beställaren.
(Björs, 2018)
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Framtagandet av konstruktionshandlingar startar först i systemhandlingsskedet.
Anledningen till att konstruktören inte producerar ritningar under programhandlingsskedet
är att det kräver en 3D-modell med millimeterprecision. Detta är inte kostnadseffektivt då
det ofta sker stora förändringar mellan programhandling och systemhandling. (Grafström,
2018)
Under programhandlingsskedet kan förhoppningsvis några av de knäckfrågorfrågor som
uppdagades i förstudien besvaras, såsom exemplet med förutsättningar för att ha
kvarsittande hyresgäster. För denna fråga behövs vetskap om hur omfattande
stomförstärkningar blir i de uthyrda delarna och om det finns möjlighet att växla av laster
från en påbyggnad för att undvika att störa hyresgästen.

5.3 Systemhandlingsskede
I de fall en förstärkningsåtgärd bedöms vara nödvändig används kunskapen om
konstruktionen till att välja en lämplig förstärkningsmetod. Ju mer information som kan
insamlas desto mindre säkerhetsmarginaler behövs vid hållfasthetskontroll och
dimensionering av förstärkningen. (Jacobson & Widmark, 1978)
Systemhandlingsskedet har utvecklats avsevärt under det senaste decenniet. Tidigare kunde
en systemhandling innehålla en typ-plan, en typ-sektion och en beskrivande text. Idag
innehåller en systemhandling ofta en 3D-modell med en stor mängd information. Denna
information bidrar till en riskminimering då projektet är mer genomarbetat från början.
Jämfört med tidigare då typ-sektioner inte behandlade svårare delar av konstruktionen kan
en 3D-modell bistå till att upptäcka och ta ställning till komplicerade konstruktiva delar, som
annars uppkommer i bygghandlingsskedet. 3D-modeller ger även möjlighet till
krocksimulering vilket tidigare förenklades med en korridorsektion för att kontrollera
utrymme för installationer. En detaljerad modell motiveras även ur ett ekonomiskt
perspektiv då det möjliggör skarpare kalkyler och riskvärderingar. De ekonomiska vinsterna
med att göra en 3D-modell under systemhandlingsskedet måste jämföras med den ökade
kostnaden vilket kan uppskattas till 4 gånger högre än en enklare systemhandling som
användes förr. (Grafström, 2018)
För avancerade konstruktioner och geometrier kan det i detta skede vara aktuellt att ta hjälp
av FEM beräkningsprogram. Men som tidigare nämnt i kapitel 3 Förutsättningar för
stomförstärkning vid påbyggnad krävs vissa försiktighetsåtgärder i antaganden kring den
befintliga stommens hållfasthet och styvhet. En risk med beräkningsprogram är enkelheten
att mata in indata som snabbt ger ett resultat, utan en försäkran om att det stämmer. Det är
inte ovanligt att konstruktionen måste kontrollräknas för hand, tex planvis, för att sedan
jämföras med beräkningsprogrammets resultat. Det är ett tidskrävande arbete men
värdefullt då det är en del av egenkontrollen som verifierar att beräkningarna är korrekt
utförda. (Karlsson, 2018)
Tidsaspekten är avgörande för systemhandlingens kvalité. En bra och genomarbetad
systemhandling ger goda förutsättningar för en mer exakt kalkyl. Det borde därför vara
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motiverat för beställaren att lägga tid och resurser i detta skede för att minska risken för
oförutsedda kostnader i bygghandlingsskedet. (Björs, 2018)
Nedan nämns möjliga risker i systemhandlingsskedet
•
•
•
•
•

Ny konstruktör tar över efter programhandling, skapar merarbete för att sätta sig in
i projektet och risken ökar att viktiga frågor förbises.
Bristande relationshandlingar vilket kan leda till felaktigt antagna hållfasthetsvärden
och dimensioner.
Vald förstärkningsmetod kan inte utföras i praktiken, på grund av oförutsedda
förhållanden på plats.
Entreprenören saknar erfarenhet av vald förstärkningsmetod och på så sätt inte
känner sig trygg i utförandet.
Odokumenterade
tidigare
stompåverkande
ombyggnationer
eller
hyresgästanpassningar som kan medföra risk för försämrad lastkapacitet.

5.4 Bygghandlingsskede
Under bygghandlingsskedet hanteras detaljer och praktiska frågor. Hur mycket arbete som
kvarstår för att leverera bygghandlingar beror främst på detaljeringsgraden av
systemhandlingen. Valet av förstärkningsmetod är förhoppningsvis beslutat, men här
preciseras dimensioner så som godstjocklek eller armeringsmängd.
Redan från början av bygghandlingsskedet är det viktigt att behandla frågor kring logistik och
förutsättningar i produktion. Det krävs en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras och
i vilken ordning det utförs. Utifrån det upprättas en tidplan för projektering och leveranser
av bygghandlingar så att produktionen kan framskrida effektivt. Av logistiska skäl och
begränsad framkomlighet på plats kan det krävas att en förstärkning delas upp i mindre delar,
vilket kan resultera i ökad tidsåtgång för montage och således ökade produktionskostnader.
I andra fall går det att utnyttja kran eller andra hjälpmedel för att kunna montera större
förtillverkade delar, vilket är betydligt effektivare. Vid komplicerade förstärkningar kan det
vara nödvändigt att konstruktören upprättar en specifik arbetsgång för att underlätta och
minska riskerna i produktion. Samtliga moment i detta skede kräver en god dialog samt
uppföljningsmöten mellan konstruktören och entreprenören som ska utföra arbetet.
(Hermansson, 2018)
Under bygghandlingsskedet förfinas den befintliga 3D-modellen med mer information och
detaljer. Den ger möjligheten att krocksimulera flera discipliner som arkitekter,
konstruktörer och installatörer för att förutse hinder som annars skulle uppdagas under
produktionen. I vissa fall upprättas två modeller, en för den befintliga stommen och en för
den nya. Det är tidskrävande att upprätta men ett användbart verktyg då konstruktören har
möjlighet att gå tillbaka för att se originalstommen och förstå vad som ligger till grund i
tidigare beräkningar. (Grafström, 2018)
En risk i bygghandlingsskedet är att relationshandlingar som använts under tidigare skeden
inte stämmer överens med verkligheten. Pelare kan vara förskjutna ur sin angivna position
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eller ha andra dimensioner än på relationshandlingen vilket kan påverkar förutsättningarna
för stomförstärkningen. Det kan vara svårt att ta reda på hur verkligheten ser ut innan
produktionsstart och lättrivning påbörjas. Det är först då stommen friläggs som en tillförlitlig
okulär besiktning och inmätning möjliggörs. Därför är detta problem svårt att upptäcka innan
bygghandlingsskedet även om risken på alla sätt bör minimeras. (Karlsson, 2018)
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6 Stomförstärkningsmetoder
I detta kapitel beskrivs olika stomförstärkningsmetoder som använts i de olika
fallstudieobjekten. Metoderna är uppdelade enligt:
•
•
•
•

Grundförstärkning
Pelarförstärkning
Balkförstärkning
Stabiliserande förstärkning

Samtliga förstärkningsmetoder redovisas enligt:
•
•
•
•
•

Teknisk beskrivning
Figurer
Produktion och tillämpning
Arbetsgång
För- och nackdelar
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6.1 Grundförstärkning
6.1.1 Stålmantel runt betongpelare på fundament
Teknisk beskrivning
Denna förstärkningsmetod lämpar sig då jordens reaktionstryck blir så stort att
fundamentets momentkapacitet inte räcker till och på så sätt riskerar att gå till brott.
Stålmantelns syfte är i detta fall att minska jordtryckets hävarm mellan fundamentets
ytterkant och pelaren, vilket resulterar i lägre moment i fundament. I många fall krävs endast
små geometriska förändringar av pelarens bredd för att åstadkomma acceptabelt moment i
fundamentet.
Förstärkningen består av en stålmantel i två halvor som förtillverkats på verkstad. Halvorna
svetsas ihop på plats så att svetsskarven minst uppfyller samma hållfasthet som stålet. Då
kan konstruktören anta stålet som skarvfritt och på så sätt förenklas beräkningarna av
mantelns hållfasthet. Stålpelaren monteras sedan på ställskruv i underkant och undergjuts
för att uppnå full kontakt mot fundamentet. I ett av fallstudieobjekten där metoden används
dimensionerades stålmanteln för att ta all vertikal last, dvs även den befintliga lasten. Den
kvarvarande befintlig betongpelare och motgjutning fungerar då endast för att motverka
knäckning samt buckling av stålet.

Figur 6.1.1 Snitt A-A

Figur 6.1.2 Snitt B-B. Ursparningar för vidhäftning

Figur 6.1.3 Sektion. Stålmantel kring
betongpelare på fundament
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Produktion och tillämpning
Denna typ av förstärkning lämpar sig i projekt där en slank konstruktion eftersträvas.
Metoden involverar ofta flera yrkesgrupper i produktion vilket kräver god planering.
Svetsning och andra heta arbeten innebär alltid en brandrisk vilket ska beaktas.
Mantelhalvorna är stora och tunga vilket kan vara ett problem i trånga och svåråtkomliga
utrymmen.
Arbetsordning
1. Allt ytskikt och cementhud ska tas bort på befintliga betongpelare. Flexas eller
blästras
2. Förtagningar 5mm enligt figur 6.1.2
3. Befintlig betongpelare vattenmättas (förvattnas ett dygn före kringgjutning)
4. Lyft på och svetsa ihop stålhalvor
5. Montera ställskruv och ställ pelare i rätt läge
6. Montera dubb i överkant
7. Undergjutning med expanderbruk
8. Koppla betongslang i underkant och spillslang i överkant
9. Fyll hålrum mellan betongpelare och stålmantel med expanderbruk
10. Tjärstryk pelare i underkant

Fördelar:
• Slimmad lösning
• Lämpligt i garage då pelarfoten är
belägen under körbana
• Snabbt stålmontage då stora delar
kan förtillverkas på verkstad
• Behöver inte frilägga hela
fundamentet

Nackdelar:
• Mycket förberedande arbeten
• Stora och tunga ståldetaljer kan
medföra logistikproblem
• Flera moment och yrkesgrupper
• Tunga lyft
• Brandrisk pga. heta arbeten
• Ursparning kring pelare enligt figur
är svårt att uppnå i produktion,
dock görs pelarens yta ojämn
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6.1.2 Kringgjutning av betongpelare på fundament
Teknisk beskrivning
Denna metod kan ses som ett alternativ till stålmantel, se metod 6.1.1. Kringgjutningen av
pelaren har samma syfte, dvs att öka pelarens yta på fundamentet och på så sätt minska
hävarmen och således momentet från jordtrycket. I de fall pelaren har tillräcklig hållfasthet
för krossning av vertikala laster krävs inte att kringgjutningen går hela vägen upp till bjälklaget
ovan. Kringgjutning bidrar ändå med avstyvning mot knäckning. Förstärkningens höjd
bestäms av den grad av samverkan som behövs mellan befintlig och ny betong. Denna
samverkan är avgörande för att förstärkningen ska kunna transportera krafter mellan
fundament, befintlig pelare och kringgjutning.

Figur 6.1.4. Snitt A-A

Figur 6.1.5 Sektion. Kringgjutning av betongpelare på fundament
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Produktion och tillämpning
Då det i vissa fall kan vara svårt med framkomligheten för smide är en betong-kringgjutning
lättare att utföra då det mesta kan göras på plats. Detta kan dock medföra längre
produktionstid. För att uppnå god samverkan mellan ny och befintlig betong krävs en ren och
ojämn betongyta. För det krävs att den befintliga pelaren blästras eller pikhamras samt
förvattnas innan gjutning. Det underlättar vid gjutning att förstärkningen inte behöver gå upp
till ovanliggande bjälklag, då det möjliggör vibrering samt inte kräver gjut- och avluftningshål
i bjälklaget ovanför. Betongen har härdningstider som måste beaktas innan formen rivs och
pelaren belastas.
Arbetsordning
1. Riv övergolv och frilägg fundamentets ovansida.
2. Allt ytskikt och cementhud ska tas bort på befintlig betongpelare. Kan flexas eller
blästras. Vid flexning ska ytan även pikhamras.
3. Borrhål borras för dubbning i befintlig pelare och fundament
4. Injektera dubb med kemankare
5. Armera
6. Forma
7. Förvattnas ett dygn före gjutning
8. Gjut (SKB föreskrivs vid begränsade möjligheter för vibrering)
9. Riv form
10. Återställ övergolv

Fördelar:
• Relativt billig lösning vid gjutning
av flera pelare samtidigt
• Kan utföras i svåråtkomliga
utrymmen
• Få arbetsmoment
• Inga heta arbeten

Nackdelar:
• Tid innan belastning, betongens
härdningstid måste beaktas
• Skrymmande, resulterar i stora
pelare som påverkar planlösning
och uthyrbar area
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6.1.3 Pågjutning av betongvägg på fundament
Teknisk beskrivning
I fall där tillkommande laster på bärande innerväggar ökar så pass mycket att fundamentet
riskerar att gå till brott kan denna förstärkningsåtgärd vidtas. Detta fall utgår från samma
princip som vid breddning av pelare på fundament, dvs. väggens yta mot fundamentet ökas
för att således minska jordtryckets hävarm. Detta resulterar i ett lägre maxmoment i
fundamentet.
För att inte påverka uthyrbar yta avser denna förstärkningsmetod endast en breddning i
väggens underkant mellan fundament och övergolv. Vilket utförs i form av inspända
betongbalkar i väggens längsriktning. Detta ställer höga krav på förstärkningens
skjuvhållfasthet som måste uppnå tillräcklig kapacitet både mellan befintlig vägg och ny
betong samt i de nya betongbalkarna. Att uppnå efterfrågad samverkan och skjuvhållfasthet
mellan befintlig och ny konstruktion används spännstänger. När den nya betongbalken
uppnått tillräcklig tryckhållfasthet efter gjutning kan spännstången spännas till den grad som
för att uppnå efterfrågad skjuvhållfasthet. För att skydda spännstången inspänningsdel gjuts
den in i en yttre betongbalk vars enda avsikt är att skydda mot korrosion eller annan yttre
påverkan. I de fall då den befintlig väggen klarar de tillkommande lasterna utan en
förstärkning och förstärkningen mot fundamentet sker under övergolvet påverkas inte
planlösningen.

Figur 6.1.6 Snitt A-A

Figur 6.1.7 Plan. Pågjutning av
betongvägg mot fundament
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Produktion och tillämpning
Förstärkningsmetoden kräver att det är möjligt att nå väggen från två håll för att kunna
montera och spänna stängerna. Det är även mycket viktigt att härdningstider beaktas så att
den nya konstruktionen hinner uppnå tillräcklig tryckhållfasthet för att inte krossas vid
inspänningen.
Arbetsordning
1. Såga upp övergolv och frilägg fundament
2. Borrhål i befintlig betongvägg för foderrör
3. Betongbalkarna (ljusgrå) armeras, formas och gjuts
4. Spännstång monteras och förankras med mutter och ankarplatta
5. Torktid tills betongbalken uppnår efterfrågad hållfasthet för att kunna spänna
stängerna
6. Spänn stängerna
7. Betongbalk, mökgrå, gjuts för korrosionsskydd

Fördelar:
• Påverkar inte planlösning eller
uthyrbara ytor
• Hela fundamentet behöver inte
friläggas

Nackdelar:
• Många tidkrävande arbetsmoment
• Inbyggda delar som inte kan
inspekteras i ett senare skede
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6.1.4 Pågjutning av fundament
Teknisk beskrivning
Då flera pelare står på samma fundament uppstår maxmoment i fundamentet mellan
pelarna. Även om det befintliga fundamentet är överkantsarmerat mellan pelarna kan det
vara otillräckligt vid ökade laster till följd av påbyggnad. I detta fall finns möjligheten att
utföra en pågjutning med kraftigare armering i fundamentets överkant för att ta hand om
ökade dragspänningar. Pågjutningen måste uppnå god vidhäftning och samverkan med
befintligt fundament och befintliga pelare. I detta fall har en urtagning gjorts i de befintliga
betongpelarna, se figur 6.1.9, för att sedan kringgjutas med armering som sammanbinder påoch kringgjutning. Detta för att kunna garantera att lasterna förs på ett korrekt sätt mellan
pelare och fundament.

Figur 6.1.8 Snitt C-C

Figur 6.1.9 Snitt B-B
Figur 6.1.10 Plan. Pågjutning av fundament

Figur 6.1.11 Snitt A-A
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Produktion och tillämpning
Denna förstärkningsmetod kan alltså tillämpas på ett fundament med två eller flera pelare.
Det måste finnas en möjlighet att nå hela fundamentet och pelarna för att kunna utföra
dubbning, armering och urtagningar på rätt sätt.
Förstärkningen utförs i två separata gjutningar. En för pågjutningen av fundamentet då
armering bockas upp och lämnas synlig runt pelarna sedan utförs en kringgjutning av
betongpelarna för att få samverkan mellan den nya pågjutningen och pelarna.
Arbetsordning
1. Frilägg pelare och fundament från eventuella ej bärande väggar, övergolv mm.
2. Mekanisk urtagning av pelarnas underkant utan att sprickbildning i befintlig
konstruktion uppstår, se snitt B-B i figur 6.1.9
3. Gjuthål borras i ovanliggande bjälklag
4. Dubbning i befintlig konstruktion
5. Rengöring av ytor som ska motgjutas från eventuell färg, smuts, cementhud m.m.
6. Rengöring av frilagd armering från smuts och lös rost
7. Armering av fundament
8. Förvattna fundamentet
9. Gjut pågjutningen (vid tät armering föreskrivs SKB)
10. Armering av pelare
11. Förvattna pelare
12. Formsättning av pelare
13. Kringgjutning av pelare med SKB
14. Återställ övergolv och ytskikt på pelare
Fördelar:
• Enklare beräkningsprocess jämfört
med metod 6.1.5.
• Liten påverkan på uthyrbar yta

Nackdelar:
• Behov av att frilägga hela
fundamentets ovansida
• Tidskrävande dubbning och
armering
• Två gjutningar
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6.1.5 Sammangjutning av pelare till betongvägg
Teknisk beskrivning
Vid samma kritiska laster som i förstärkningsmetod 6.1.4 kan pelarna gjutas ihop till en
bärande betongvägg vars syfte är att föra och sprida lasterna ned till fundamentet. Denna
lösning är mer komplex beräkningsmässigt då angivna riktlinjer saknas. Vad som måste
klargöras är hur betongväggen kommer att bete sig under olika belastningsfaser och hur
sprickbildningen kommer att se ut. För att utreda detta används FEM-beräkningar.
På grund av den komplexa beräkningsprocessen föredras en pågjutning likt föregående
förstärkningsmetod, men i fall då hela fundamentet inte kan friläggas är en bärande
betongvägg mot fundament ett bra alternativ.

Figur 6.1.12 Sektion. Ingjutning av betongpelare till betongvägg

Figur 6.1.13 Snitt A-A. Överkantsarmering

Figur 6.1.14 Snitt B-B. Generell armering

44

Produktion och tillämpning
Efter att de delar av den befintliga konstruktionen som ska förstärktas frilagts kan armering
och dubbning av armeringsjärn i fundament påbörjas. Den nya betongväggen kommer
utsättas för drag i sin överkant och tryck i sin underkant därav läggs extra armering in i
väggens övre och undre delar.
Arbetsordning
1. Riv eventuella icke-bärande väggar och övergolv ner till överkant fundament
2. Borra gjuthål i bjälklaget ovan väggen
3. Dubba armering i fundamentet
4. Rengöring av ytor som ska motgjutas från eventuell färg, smuts, cementhud m.m.
5. Rengöring av frilagd armering från smuts och lös rost
6. Armering av vägg
7. Förvattna pelare
8. Formsättning vägg
9. Gjut vägg med SKB
10. Färdigställ övergolv och andra ytskikt

Fördelar:
• Inget behov av att frilägga hela
fundamentets ovansida, endast de
delar som är under ny betongvägg
• Inget behov av dubbning i
befintliga pelare eller övre bjälklag

Nackdelar:
• Komplex beräkningsprocess
• Påverkar planlösning
• Komplex armering
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6.1.6 Sammangjutning av pelare och fundament
Teknisk beskrivning
Denna förstärkningsmetod kan tillämpas då marktrycket blir för stort för ett eller två
intilliggande fundament. Grundtanken är att öka fundamentets yta genom att gjuta ett nytt
fundament mellan de befintliga. För att föra ned laster och göra det nya fundamentet aktivt
gjuts en vägg mellan pelarna.
Fördelen med denna förstärkning är att pelarna och dess fundament kan samverka, dvs. om
ett av fundamenten blir överbelastat kan delar av lasterna fördelas till det nya fundamentet
samt det intilliggande befintliga fundament.
I figuren nedan är endast den ena pelaren dubbad. Detta är till följd av större laster och på
så sätt ett ökat krav på vidhäftning och samverkan mellan ny och befintlig betong.

Figur 6.1.15 Sektion. Sammangjutning av betongpelare och singelfundament

Figur 6.1.16 Snitt A-A
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Produktion och tillämpning
Innan det nya fundamentet kan bli verksamt och ta last krävs troligen en viss sättning i den
befintliga konstruktionen. Risken för sättningar grundar sig i att marken under det nya
fundamentet inte har lika hög konsolideringsgrad som under de befintliga. Under utförandet
bör marken runt och under de befintliga fundamenten påverkas minimalt, därför konstrueras
det nya fundamentets underkant ovan de befintliga fundamenten.
Arbetsordning
1. Frilägga pelare och delar som ska dubbas.
2. Rengör befintliga pelare från cementhud
3. Vattenbila eller pikhamra befintliga pelare till en ojämn yta
4. Borra hål för dubbning och genom bjälklag för gjutning
5. Packa befintliga marken under nytt fundament.
6. Dränerande fyllning under nytt fundament som även det packas
7. Armering av nytt fundament
8. Gjutning av nytt fundament
9. Pelare vattenmättas. Förvattna ett dygn före kringgjutning
10. Formning av betongvägg
11. Gjutning av betongvägg
12. Riv form och återställ eventuella övergolv, undertak och ytskikt

Fördelar:
• Ökar fundaments yta
• Samverkan mellan två tidigare
enskilda pelare och fundament

Nackdelar:
• Mycket dubbning
• Påverkar planlösning
• Risk för mindre sättningar innan
förstärkning blir verksam
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6.2 Pelarförstärkning
6.2.1 Betongkringgjutning
Teknisk beskrivning
Pelares bärförmåga kan ökas genom knäckningsavstyvning. Detta görs antingen genom att
minska pelarens knäckningslängd eller genom att öka dess böjstyvhet. Knäckningslängden
kan minskas genom att öka inspänningsgraden eller staga pelaren i dess veka riktning, vilket
kan vara svårt att genomföra i praktiken. I detta fall har istället pelarens böjstyvhet ökats
med en tilläggskonstruktion i form av en kringgjutning. Den kringgjutna pelaren i figuren
nedan har endast förstärkts för knäckning. Detta åskådliggörs då pelarens kringgjutning inte
gå hela vägen upp till det ovanliggande bjälklaget.
Förstärkningen består av C-byglar som dubbas och injekteras i befintlig pelare för att
pågjutningen och den befintliga betongen ska samverka som en homogen pelare. Samt
vertikal längsgående armering för dragkrafter.

Figur 6.2.1 Snitt A-A

Figur 6.2.2 Sektion. Kringgjutning av betongpelare
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Produktion och tillämpning
Relativt enkel förstärkningsåtgärd som lämpar sig för betongpelare i de flesta miljöer. En
pelarförstärkning utgör en relativt liten betongvolym, för att effektivisera
förstärkningsmetoden ekonomiskt krävs att flera pelare kan gjutas samtidigt. För enstaka
pelare som behöver knäckavstyvas bör andra metoder och material övervägas, t.ex.
stålförstärkningar. Gjutningsprocessen förenklas genom att formen inte går mot övre
bjälklag, därav är varken giljotin eller gjuthål från ovanliggande plan nödvändigt. Denna
förstärkningsmetod kan appliceras på en mängd olika sätt. Om det endast krävs en
förstärkning i pelarens veka riktning är en kringgjutning överflödig, pelaren kan då pågjutas
enbart på en sida.
Arbetsordning
1. Allt ytskikt och cementhud ska tas bort på befintliga betongpelare. Kan flexas eller
blästras
2. Vid flexning ska befintlig betongpelare vattenbilas eller pikhamras till ojämnyta
3. Armering dubbas in i befintlig pelare och armeras samman med ny armering
4. Gjutform sätts runt pelaren
5. Befintlig betongpelare förvattnas ett dygn före kringgjutning.
6. Gjutning
7. Härdningstid beroende på betongkvalité och tjocklek
8. Rivning av gjutform

Fördelar:
• Nyttjar befintlig pelares
bärförmåga
• Inga tunga lyft
• Inget brandskydd krävs

Nackdelar:
• Längre produktionstid jämfört mot
stålförstärkning
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6.2.2 Stålmantel kring befintlig betongpelare
Teknisk beskrivning
En alternativ metod till föregående kringgjutning är istället en stålmantel runt den befintliga
pelaren. Det svåra med en sådan lösning är att beräkna och försäkra sig om hur lasterna
fördelas i pelaren, dvs. hur mycket last som tas upp av det nya stålet respektive den befintliga
betongpelaren.
I ett av fallstudieobjekten har stålmanteln dimensionerats för att ta både de befintliga och
de tillkommande lasterna. Således verkar förstärkningen både för rent tryck samt knäckning
av pelaren. Hålrummet mellan betongpelare och mantel fylldes sedan med betong för att
pelaren skulle styvas av ytterligare.

Figur 6.2.3 Snitt A-A

Figur 6.2.4 Sektion. Stålmantel kring betongpelare
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Produktion och tillämpning
Stålmanteln tillverkas och levereras från verkstad bestående av två L-formade halvor som
sedan svetsas ihop på plats. För att minimera svetsning och montagetid på plats är det
fördelaktigt att leverera så stora delar som möjligt. Det medför stora och tunga ståldetaljer
som försvårar logistik och montage, vilket kräver speciella lyftanordningar för att få dessa på
plats. Tornkran kan sällan nå hela vägen fram vilket kräver att andra lyftredskap tillämpas.
Det kan tex utföras med hjälp av håltagning genom ovanliggande bjälklag för att kunna lyfta
stålet på plats med kättingspel.
Arbetsordning
1. Frilägg kontaktytor mot bjälklag
2. Rugga upp betongpelarens yta
3. Lyft stålhalvorna på plats
4. Svetsa ihop halvorna
5. Borra skruvhål i överkant och underkant
6. Montera ställskruv i underkant och ställ pelaren i rätt höjdläge
7. Dubba i överkant
8. Gjut pelaren i underkant mot bjälklag med krympfribetong
9. Koppla på betongslang i underkant och spillslang i överkant
10. Fyll hålrum mellan pelare och mantel med krympfribetong
11. Kapa ställskruvarna i pelarens underkant vid överkanten av muttern

Fördelar:
• Snabbt montage
• Slimmad lösning

Nackdelar:
• Tunga lyft
• Svetsning
• Brandskydd krävs
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6.2.3 Stålförstärkning av stålpelare
Teknisk beskrivning
En stålpelare kan förstärkas med stål på mängder av olika sätt. I detta fall har en VKR-pelare
blivit för vek för de tillkommande lasterna och därför förstärkts med två UPE-pelare och två
plattstål. För att de fyra olika delarna ska samverka kan de antingen sammanfogas med
svetsförband eller skruvförband. En svets utförs i en högre hållfasthetsklass än själva stålet
vilket gör att hela strukturen ses som homogent stål vid hållfasthetsberäkningarna.
Skruvförband utförs enligt samma princip, skarven och fästdonen ska uppnå högre
hållfasthet än själva stålmaterialet i pelaren. Detta leder i många fall till att fästdonen måste
sättas väldigt tätt.

Figur 6.2.7 Snitt. Stålförstärkning

Figur 6.2.5 Sektion A-A

Figur 6.2.6 Sektion B-B
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Produktion och tillämpning
Denna förstärkning utfördes i butiksyta som fortfarande var i drift. Arbetet utfördes under
nattetid för att butiken skulle kunna vidhålla normala öppettider. I ytorna kring
förstärkningen fanns mycket brännbart material, som även riskerades att rökskadas från
svetsgaser. För att minska risken för brand och rökskador valdes en metod med
skruvförband.
Då förstärkningen är uppdelad i 4 delar blir inte varje del så tung och kan lyftas på plats för
hand. Delar av håltagning för fästdonen utfördes på plats vilket medförde en längre
monteringstid än om det hade kunnat förberedas i verkstad.
Arbetsordning
1. Frilägg befintligt VKR
2. Placera stålplåtar och UPE:er i rätt läge
3. Borra hål för skruvförband
4. Skruva ihop förstärkningen
5. Undergjuts med expanderbruk
6. Brandskydd, antingen brandskyddsfärg alt. kläs in med skivmaterial

Fördelar:
• Inga svetsarbeten
• Inga tunga lyft
• Relativt slank förstärkning
• Metoden kan appliceras på
betongpelare

Nackdelar:
• Kräver brandskydd
• Tidskrävande håltagning för
fästdon om det görs på plats
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6.2.4 Stålförstärkning externt befintlig pelare
Teknisk beskrivning
Den externa pelarförstärkningen ska i detta fall hantera påbyggnadens tillkommande laster
samtidigt som betongpelaren hanterar de befintliga. I och med att betong och stål har olika
materialegenskaper måste vissa åtgärder tas för att kunna garantera den lastfördelningen
som pelaren dimensioneras för. Om stålet är för vekt och på så sätt komprimeras snabbare
än betongpelaren vid pålastning kommer lasterna börja vandra över i betongpelaren. Det
uppstår då en risk för den befintliga pelaren går till brott. Pelarens godstjocklek måste därför
överdimensioneras sett till den ökade lasten från påbyggnaden.
Förstärkningen består av en VKR-pelare som placeras intill en befintlig betongpelare. Den nya
pelarens läge justeras med injekterad gängstång och ställmutter i över- och underkant.
Höjden anpassas så rätt mängd expanderbruk kan appliceras vid under- och övergjutning för
att uppnå full kontaktyta mellan pelare och bjälklag.

Figur 6.2.10 Snitt A-A

Figur 6.2.11 Snitt B-B

Figur 6.2.8 Sektion C-C

Figur 6.2.9 Sektion D-D
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Produktion och tillämpning
Denna typ av förstärkning lämpar sig då det inte går att förstärka den befintliga pelaren. I
detta fall är betongpelaren placerad i fasadlinjen vilket gör att stålmantel eller kringgjutning
är uteslutet. En positiv aspekt med metoden är att ingen svetsning eller andra heta arbeten
behöver utföras på plats.
Arbetsordning
1. Håltagning för gängstång i undre befintliga bjälklaget
2. Gängstång injekteras i befintligt bjälklag och bricka plus mutter skruvas på
3. Stålpelare lyfts på plats
4. Håltagning i övre befintliga bjälklaget
5. Injektera gängstång i överkant
6. Justerar pelarens position
7. Pelaren under- och övergjuts med expanderbruk

Fördelar:
• Kort monteringstid då hela
pelaren levereras i ett stycke
• Inga svetsarbeten på plats

Nackdelar:
• Upptar uthyrbar golvyta
• Kräver ”överdimensionering” av
godstjocklek
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6.3 Balkförstärkningar
6.3.1 I-balk förstärks till lådbalk
Teknisk beskrivning
Vid lastökning på befintlig balk kan balkens momentkapacitet vara i behov av att förbättras.
Om balken är fritt upplagd och belastas symmetriskt kommer maxmomentet att infinna sig i
balkens mitt, vilket då är den del av balken som kräver förstärkning.
I denna lösning förstärks balken genom två nya livplåtar som svetsas mot I-balkens underoch överflänsar. För att sammanfoga balken och plåtarna med svetsförband sticker de nya
livplåtarna ut i över- och underkant. Förstärkningen ökar balkens momentkapacitet och
förhindrar på så sätt risken för vippning.

Figur 6.3.1 Snitt B-B

Figur 6.3.2 Sektion A-A
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Produktion och tillämpning
Denna förstärkningsmetod lämpar sig då takhöjden inte ska påverkas och balken är fri över
mitten. Detta betyder att denna lösning inte lämpar där bjälklag vilar på balkens
överkantsfläns.
För stora I-balkar kan det krävas en rejält tilltagen godstjocklek på plåtarna. Detta resulterar
i tunga och svårmonterade stålplåtar som kan behövas delas upp i mindre delar. Det leder i
sin tur till ökad mängd svetsarbeten och således förlängd produktionstid.
Arbetsordning
1. Frilägg balken från brandisolering m.m
2. Lyft dit nya livplåtar med hjälp av lyftanordning
3. Svetsning
4. Brandisolering
Fördelar:
• Påverkar inte takhöjden

Nackdelar:
• Kräver fri balk i ovan- och
underkant för att kunna svetsa
plåtar
• Arbetsmiljörisker så som tunga lyft
och heta arbeten
• Mycket svetsarbeten på plats
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6.3.2 I-balk förstärks med underliggande balk
Teknisk beskrivning
Denna förstärkningsmetod kan ses som en alternativ lösning till tidigare lådbalksförstärkning.
Istället för två nya livplåtar förlängs I-balken snitt i underkant. På så sätt förlängs hävarmen
mellan flänsarna vilket resulterar i ökad momentkapacitet. Förstärkningen bidrar inte till
ökad styvhet för vippning, vilket kan kräva att balken måste stagas horisontalt i en eller flera
punkter. I-balkens befintliga undre fläns kommer i denna lösning inta att nyttjas på samma
sätt då den hamnar i, eller i närheten av, den nya balkens tyngdpunkt.
Det finns flera alternativa förstärkningsåtgärder till underliggande balk. Dessa metoder går
ut på att förstärka den befintliga undre flänsen. Ett sätt är att öka flänsens tjocklek genom
att sammanfoga en ny stålplåt under befintlig fläns med hjälp av svets- eller skruvförband.
Ett annat sätt är att öka flänsens draghållfasthet genom att limma kolfiberlaminat på flänsens
undersida.

Figur 6.3.3 Snitt B-B

Figur 6.3.4 Sektion A-A
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Produktion och tillämpning
Denna förstärkningsmetod kan tillämpas då bjälklag vilar på balkens ovankant. Samt balkar
som är stagade i ovankant och således inte riskerar vippning. Metoden kräver en hel del
svetsning men montaget är relativt simpelt då den befintliga balken kan användas för att
fästa kättingspel och lyfta den nya balken på plats.
Arbetsordning
1. Frilägg balken från brandisolering m.m
2. Lyft dit nytt stål och fixera med hjälp av kättningspel eller andra lyftanordningar
3. Svetsas från två sidor längs med ny livplåt och befintlig fläns
4. Brandisoleras
Fördelar:
• Inget behov av att komma åt
balkens ovansida

Nackdelar:
• Påverkar takhöjden
• Nyttjar inte befintlig underfläns i
nytt tvärsnitt
• Förbättrar inte balkens egenskaper
för vippning
• Arbetsmiljörisker så som tunga lyft
och heta arbeten
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6.3.3 Kolfiberförstärkning av betongbalk
Teknisk beskrivning
Kolfiber är ett material som kan användas till förstärkning av både stål och betong. Det är ett
mycket lämpligt material vid förstärkningar av balkar och bjälklag då det är tunt och därmed
inte påverkar takhöjden. Kolfiber har en hög draghållfasthet vilket kan utnyttjas för element
med otillräcklig momentkapacitet. Detta görs genom att applicera kolfiber på elementets
dragna sida som ett komplement till den befintliga armeringen.
Förstärkningar med kolfiberlaminat kräver att den befintliga betongkonstruktionen har
tillräcklig hållfasthet. Stora spänningar uppstår i kolfiberremsornas ändar, som i vissa fall
kräver förankring. Det görs antingen som i figuren nedan med överliggande remsor eller med
speciella infästningsanordningar.

Figur 6.3.5 Snitt B-B

Figur 6.3.4 Plan A-A
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Produktion och tillämpning
Kolfiberlaminat lämpar sig väl då takhöjden är begränsad eller inte får påverkas. God
vidhäftning är avgörande för kolfiberförstärkningar, därför krävs en hel del förarbeten med
friläggning och rengöring av betongytan. Epoxi-limmet kan endast appliceras i temperaturer
över 10°C samt på fuktfria ytor. Det är viktigt att kontrollera vidhäftning med dragtest, även
kallat ”pull-off”-test. Detta ska utföras på plats under samma förutsättningar som den
aktuella förstärkningen. Brandinklädnad kan utföras med brandskyddklassade skivmaterial
eller med cementbaserat brandskydd som sprutas på konstruktionen.
Arbetsordning
1. Frilägg betongytan (cementhud och ytskikt) utförs med blästring eller slipning
2. Rengör ytan från damm, fett och oljor
3. Avlasta befintlig balk med stämp
4. Injektera eventuella sprickor större än 0,2 mm
5. Applicera primer
6. Applicera epoxi-lim samt kolfiberlaminat, utförs i temperaturer över 10°C och på
torr yta
7. Infästning av kolfiberlaminatets ändar, sker innan pålastning
8. Kontroll av vidhäftning, dragtest utförs på plats
9. Brandinklädnad
Fördelar:
• Påverkar inte takhöjd
• Hög draghållfasthet
• Lätt material
• Relativt snabb monteringstid

Nackdelar:
• Måste skyddas för yttre påverkan
• Osäker livslängd
• Känsligt för höga temperaturer
(Epoxi-limmets hållfasthet
försämras vid 55°C)
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6.4 Stabiliserande förstärkningar
6.4.1 Fackverksvägg
Teknisk beskrivning
Vid påbyggnad påverkas konstruktionens stabilitet av ökade horisontala laster. Det kan då
krävas förstärkningsåtgärder för att förbättra byggnadens stabilitet. Denna förstärkning är
ett stålfackverk som löper vertikalt genom huskroppen för att föra horisontala laster ner till
grundläggning.
Nya stabiliserande delar genererar ofta stor påverkan på byggnadens planlösning och övrig
arkitektur. Fördelen med fackverksväggar i stål jämfört med stabiliserande betongväggar är
de släpper igenom ljus och på så sätt kan placeras i husets fasadlinje utan att utesluta
möjligheten för fönster.
Fackverksväggen i figuren nedan är konstruerad med snedsträvor ned mot centrum mellan
pelarna. Där tas lasten ned genom bjälklaget via stålstubbar till en horisontal balk som sedan
för lasterna till pelarna. Anledningen till detta är för att undvika håltagning genom bjälklaget
nära befintliga pelarna.

Figur 6.4.1 Sektion. Del av fackverksvägg.

Figur 6.4.2 Snitt A-A

Figur 6.4.3 Snitt B-B
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Produktion och tillämpning
Fackverken monteras från nedersta plan och uppåt. Först utförs håltagning i bjälklaget för
stålstubbar som ska föra lasterna genom bjälklaget. Dessa hål används även för
lyftanordningar, t.ex. kättingspel som kan löpa genom hålet för att lyfta och hålla den
överliggande horisontala balken vid montage på varje våning.
Arbetsordning
1. Såga/bila upp undre hål i bjälklag
2. Placera överliggare till underkant bjälklag
3. Placera stående UPE:er i underkant mot överliggare
4. Montera samtliga dubb
5. Kila överliggare mot UPE:er och förankra kilar med svetsar
6. Montera och svetsa fast snedsträvor till överliggare och varandra
7. Gjut igen håltagningar i bjälklag.
8. UPE:er undergjuts
9. Återställ övergolv
10. Utför brandskydd
Steg 1–5 i arbetsordningen ska utföras innan ovanliggande våning kan påbörjas.
Fördelar:
• Monteringstid
• Ljusgenomsläpplig
• Repetitivt

Nackdelar:
• Påverkar planlösning
• Många arbetsmoment
• Tunga lyft
• Heta arbeten
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7 Analys och diskussion
7.1 Konstruktörens arbetsprocess
Varje projekt har unika förutsättningar vilket leder till varierande arbetsprocesser i
framtagandet av stomförstärkningsmetoder. Författarna har dock uppfattat att skillnader i
arbetsprocessen är till lika stor utsträckning ett resultat av enskilda konstruktörers vanor och
arbetsrutiner. Vissa förespråkar vikten av att konstruktören är delaktig redan från förstudien
för att kunna påverka och sätta ramarna i projektet. Andra menar att det sker så pass stora
förändringar under förstudie och programhandlingsskede så att konstruktörens roll, fram till
systemhandlingsskedet, är mest lämpad som ett bollplank för frågor mellan dem, arkitekt
och beställare.
Detta medför att konstruktörerna lägger olika mycket tid i olika processfaser. Det är dock
svårt att utvärdera vad som är mest effektivt. I ett optimalt projekt sker inga större
förändringar som påverkan konstruktörens arbete efter programhandling, vilket då skulle
tala för att konstruktören ska vara involverad direkt från förstudien. Men av författarnas
erfarenhet är så sällan fallet med komplicerade ROT-projekt, vilket utgör en risk för att
mycket av arbetet i programhandlingsskedet blir bortkastat.
De flesta konstruktörer som intervjuats upplever att tidspressen är som störst i övergången
mellan system- och bygghandlingsfasen. Det är inte ovanligt att konstruktörens arbete
pausas under projektets anbudstid. Det betyder att då en entreprenör är upphandlad ska
både produktion och projektering starta samtidigt för att projektet ska färdigställas så snabbt
som möjligt. Detta skapar inte helt oväntat tidspress och därför ifrågasätts den typ av
entreprenadform. Författarna menar istället att projekteringen ska fortsätta och ledas av
beställaren fram tills entreprenören är upphandlad. På så sätt kan konstruktören få ett
försprång i framtagandet av bygghandlingar innan produktion påbörjas.
Något som återkom under flera intervjuer var värdet av beslutsfattande dokumentation i de
olika skedena. Dels på grund av uppehåll mellan olika skeden, som ofta resulterar i en
överlämning till en ny organisation. Men även under pågående skede för att alla inblandade
ska kunna läsa sig till varför ett beslut togs och vad som prioriterats. Detta ställer såklart krav
på att det som dokumenteras är utförligt beskrivet. Författarnas uppfattning är att denna typ
av dokumentation är bristfällig och att det således är något som kan förbättras för att
effektivisera processen.

7.2 Förutsättningar som påverkar valet av metod
Under intervjuerna har det påträffats en mängd olika faktorer som avgör valet av
stomförstärkningsmetod. Det går i de allra flesta fall att hitta en alternativ lösning till de
förstärkning metoder som har tillämpats, författarna är dock överens om att valda metoder
har varit bäst lämpade för de förutsättningar konstruktören stått inför. Flera olika
förutsättningar beskrivs i denna studie men författarna vill särskilt lyfta fram en i denna
diskussion, nämligen platsgjuten eller prefabricerad stomme. Det står klart för såväl
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författare och samtliga intervjupersoner att platsgjuten stomme har större möjligheter och
är konstruktivt enklare att utföra en påbyggnad på. Detta beror på att platsgjutna stommar i
många fall är överdimensionerade och har outnyttjad bärkapacitet tack vare samverkan
mellan konstruktiva delar. Prefabricerade stommar däremot saknar dessa egenskaper och
lämpar sig därmed sämre för påbyggnad.

7.3 Förstärkningsmetoder
Delar av frågeställningen kring olika förstärkningsmetoder grundar sig i författarnas tidigare
erfarenhet av att varierande metoder använts vid till synes lika lastfall och förhållanden i olika
projekt. Studien bekräftar detta och visar på en mängd olika faktorer som avgör vilken metod
som väljs, där den mest avgörande faktorn är valet av material vid en förstärkning. I fall där
studien påvisat förstärkningar med samma syfte men olika materialval är det främst
konstruktörens tidigare erfarenhet som varit avgörande. De flesta konstruktörer har större
kunskap och inarbetade rutiner för ett speciellt material och motiverar därmed sitt val med
ord som trygghet, enkelt, effektivt och kända risker. Detta är i författarnas mening
anledningen till varför inte kolfiber och andra kompositmaterial används i större utsträckning
som förstärkningsmaterial.
Samtliga förstärkningar som används i fallstudieobjekten motiveras väl av konstruktörerna
och det är författarnas delade mening att de mest fördelaktiga metoderna har använts. Dock
ifrågasätts vissa fall av återupprepning, tex för knäckavstyvning av pelare, där den mest
utsatta pelaren dimensioneras för att sedan kopieras till andra pelare som kanske inte är
belastade till samma grad, därmed blir de överdimensionerande. Om konstruktören skulle få
mer tid och resurser i sitt arbete skulle detta kunna resultera i minskad materialåtgång och
produktionstid.

7.4 Fortsatt forskning
Författarna till denna studie ser att påbyggnad av befintliga stommar kommer bli en mer och
mer förekommande åtgärd framöver. Speciellt i större städers centrala delar med höga
markpriser. Platsgjutna stommarna som upprättades för 50 år sen har goda konstruktiva
egenskaper för påbyggnad. Frågan är hur samhället om 50 år kommer se på det
prefabricerade stommar som byggs idag. Kommer det vara lika aktuellt då som nu med
påbyggnad av befintliga byggnader eller kommer en fastighetsförändring alltid medföra
rivning av befintlig byggnation på grund av att stommen inte har tillräckligt goda konstruktiva
egenskaper för påbyggnad.
Fortsatt forskning inom ämnet behövs och skulle kunna behandla områden som;
•
•

Hur lämpliga är stommar från andra tidsepoker för påbyggnad?
Vilken hänsyn tas till eventuella framtida påbyggnader vid nybyggnation?

66

8 Slutsats
Studiens syfte var att klargöra vilka kritiska laster som uppstår vid påbyggnad samt hur de
kan hanteras med hjälp av stomförstärkningsåtgärder. Målet var att analysera
stomförstärkningsmetoder som tillämpats i olika fallstudieobjekt. Vidare var målsättningen
att kartlägga den beslutsfattande processen för konstruktörer gällande valet av
stomförstärkningsmetod och slutligen belysa viktiga förutsättningar och eventuella
förbättringsåtgärder i arbetsprocessen. Nedan återges studiens frågeställning och slutsats
utifrån studiens resultat.
•

Vilka laster uppstår på befintlig stomme? Vilka laster och delar av stommen är mest
kritiska?

De kritiska laster som uppstår på befintlig stomme vid påbyggnad är horisontala laster och
bristande stabilitet, ökat jordtryck och behov av grundförstärkning samt knäckning av pelare
till följd av ökade vertikala laster.
Mest kritiska är de laster som kräver åtgärder på stabiliserade konstruktionsdelar samt
grundförstärkning. De främsta argumenten för detta är att stabilitet påverkar byggnadens
planlösning och funktion samt att grundförstärkning ofta är problematiskt att utföra i
praktiken. Båda fallen kräver ofta komplexa beräkningar.
•

Vad behandlas av konstruktören i olika skeden, vilka risker finns i olika skeden och
vad är deras konsekvenser? När och hur införskaffas information och när tas
avgörande beslut? Kan processen utvecklas eller förbättras?

Med rätt förfarande behandlar konstruktören en stomförstärkningsmetod under flera
skeden och har på så sätt en lång process som bidrar till att metoden blir genomarbetad och
framgångsrik. Ju mer information som kan införskaffas i ett tidigt skede desto mindre
säkerhetsmarginaler kan accepteras kring den aktuella förstärkningen. Den största risken är
sent upptäckta ändringar eller förstärkningsbehov vilket resulterar i kostsamma och i vissa
fall bristfälliga byggtekniska lösningar.
•

Vilka stomförstärkningsmetoder används och vad är deras för- och nackdelar? Kan
de utvecklas eller förbättras?

Majoriteten av alla förstärkningsåtgärder som behandlas i denna studie består av stål eller
betong. Fördelen med stålförstärkningar är möjligheten till slanka och tidseffektiva
lösningar. Nackdelen är att stål i många fall kan vara tungt och otympligt samt kan kräva
heta arbeten och därför utgör en brandrisk i produktion. Betongförstärkningar är i
jämförelse ofta mer skrymmande och kräver längre produktionstid innan belastning.
Fördelen med betong är det ger robusta förstärkningar som har hög beständighet i
påfrestande miljöer. Förbättringar kan uppnås genom att betrakta helhetsbilden av varje
specifik förstärkningsmetod samt ökat samarbete och dialog mellan olika inblandade
parter.
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