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Förord 
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Sammanfattning  
 
Under tidigare delen av 1960-talet var det akut bostadskris i Sverige. Det fanns inte 
tillräckligt med lägenheter för den snabbt växande befolkningen och den generella 
bostadsstandarden var låg. För att lösa bostadskrisen satte riksdagen som mål att en 
miljon bostäder skulle byggas under perioden 1965-1974. Byggande i stor skala 
uppmuntrades och många byggen behövde en stor kran som lyfte fabrikstillverkade 
element på plats. Under perioden 1961-1975 färdigställdes nästan hälften av alla 
bostäder i flerfamiljshus som finns i Sverige idag. Varken förr eller senare har det 
byggts så mycket och så koncentrerat som under dessa år.  

Byggandet under 1960-talet präglades av en stark framtidsoptimism. Bostads-
standarden ökade markant, bostadsmiljöer blev tryggare genom att biltrafiken 
separerades från gång- och cykelvägar och sociala nätverk byggdes upp genom de 
gemensamhetslokaler som byggdes. Trots detta har områdena som byggdes många 
gånger kritiserats. De har beskrivits som monotont upprepade, sterila och tråkiga med 
stelt uppradade huskroppar. Flertalet åtgärder har gjorts för att göra områdena mer 
attraktiva, vilket har lyckats på många håll. 

Idag, snart 50 år sedan husen byggdes, är allt fler av husen i behov av ombyggnad och 
renovering vilket kräver stora åtgärder. Bland annat har dagens höjda krav på 
tillgänglighet och energieffektivisering lett till att många av husen behöver ses över. 
En tredjedel av lägenheterna är av samma storlek, treor på ca 80 kvm, och idag 
efterfrågas både större och mindre lägenheter för att få en större mångfald. I tidigare 
arbeten har lägenheternas planlösningar moderniserats och förbättrats. Bland annat har 
detta gjorts i hus byggda med Skarne 66, ett pelarsystem som Skånska Cementgjuteriet 
använde sig av under miljonprogrammet. I detta arbete har i stället undersökts hur ett 
annat system som Skånska Cementgjuteriet utvecklade kan byggas om. Systemet 
Allbetong baseras på tvärgående bärande innerväggar och började byggas på 1950-
talet.  

Ett typhus har valts ut för att representera byggandet under miljonprogrammet och 
systemet Allbetong. Huset ligger i Norrköping och det byggdes år 1967 av Skånska 
Cementgjuteriet. I detta arbete har undersökts hur huset är byggt och vilka 
förutsättningar som finns, vilket resulterat i tre förslag till ombyggnader. Nya mindre 
håltagningar, för till exempel dörrar, har visat sig vara enkelt att utföra medan större 
blir desto mer komplicerade. Konstruktionen tillåter större håltagningar i väggar, men 
balkar och pelare behöver då införas. Håltagningar i bjälklag är möjligt i mindre skala. 
Husets bärande system klarar av ytterligare tyngd från en påbyggnadsvåning utan 
förstärkningar.  



 

iv 

 

Det första konceptet åskådliggör hur planlösningen kan förändras med enklare medel. 
Nya håltagningar för dörrar införs för att få till en modernare planlösning som möter 
dagens efterfrågan på både större och mindre lägenheter. Det andra konceptet visar på 
hur de befintliga lägenheterna kan öppnas upp och hur etagelösningar kan skapas. 
Håltagningar i bjälklag och väggar utförs och fasaden, som ej är bärande, plockas bort 
för att ersättas med fasadglas. Förslaget är aktuellt när lyxigare lägenheter skapas, ett 
inslag som ofta saknas i dagens miljonprogramområden. De delar av väggar som tas 
bort behöver ersättas med pelare och balkar. Det tredje konceptet är en 
påbyggnadsvåning. I och med den nya våningen skapas handikappanpassade bostäder 
med hiss och en vid terrass. Lösningen är applicerbar i områden där fler bostäder 
behövs och där en ökad variation på lägenheter eftersträvas. 
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Abstract 
 
There was a great housing shortage in Sweden in the 1960s. Many of the existing 
houses were worn out. As welfare increased, the houses became too small and outdated 
for the wealthier population. Therefore the politicians decided to build one million 
homes during the years 1965-1974. This demanded a much faster building apparatus; 
for instance, each building workplace needed a gigantic crane. Much more pre-
fabricated parts were also manufactured to make the work both faster and less 
expensive. This did not only happen in Sweden, similar course of events took place at 
the same time for example in Germany. 

A lot of the work that was done has later been criticized; it has been called both 
excessively large-scaled and monotonous. Many of the apartments are today un-
popular and need to be updated to modern standard. The constantly increasing 
environmental and availability demands need to be fulfilled and a lot of the existing 
apartments are in the same size span; three rooms and one kitchen. Today there is 
often a need for both bigger and smaller apartments. 

The buildings have many advantages that are often forgotten. Usually they are well 
planned and they can more easily be re-built and adjusted than many of the houses that 
are built today. This thesis attempts to show which possibilities there are to refurbish 
and update the apartments to a more coveted standard, in one of the most common type 
of apartment blocks built during the record years 1965-1974. The chosen house was 
built by the Swedish company Skånska Cementgjuteriet, later known as Skanska, and 
has a concrete structure typical for the period. Three proposals for how to rebuild the 
apartment block have been produced and are the result of this thesis.  

In the first proposal there have been some small revisions. New holes in the walls, for 
door openings, have been cut to show how the apartment can be changed with simple 
measures. These small holes can easily be done while bigger ones are more 
complicated. In the second proposal bigger holes are made, but new columns and 
beams must then be introduced. A luxury apartment that has two stories and a great 
floor-to-floor height is made. The existing house can also take the heavy load from a 
new storey, which is shown in the third proposal. There, a new floor is built with new 
attractive apartments.   
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund  
För att lösa den stora bostadsbristen satte 1965 års riksdag som mål att en miljon 
bostäder skulle byggas under perioden 1965-1974. Rationellt byggande i stor skala 
uppmuntrades och varje bygge försågs med en lyftkran som ofta lyfte 
fabrikstillverkade betongelement på plats. Kvaliteter som innebar variationer i uttryck 
skalades av, till förmån för ett förenklat byggande. Denna massproducering har ofta 
kritiserats, mycket på grund av dess storskalighet. Det är ofta i stadsplaneringen 
bristerna ligger medan en stor del av bostäderna är välplanerade och lättare kan 
renoveras och justeras än de som byggs idag. Många av dem liknar även varandra 
vilket gör att liknande åtgärder kan utföras på flera håll.  

En hel del av husen som byggdes är idag i stort behov av ombyggnad och renovering 
och detta kräver stora åtgärder. Ett skäl till att många av husen behöver ses över är det 
ökade kravet på energieffektivisering. Inte heller dagens tillgänglighetskrav uppfylls 
på många håll och hissar behöver byggas in. Många av lägenheterna som byggdes är av 
samma storlek, treor på ca 80 kvm, och idag efterfrågas en större variation samt ljusare 
och öppnare planlösningar.  

I Frankrike har bostäder byggda under rekordåren gjorts attraktiva genom ombyggnad i 
stället för rivning och nybyggnad. Husen har nämligen stommar som många gånger är 
flexibla för nya planlösningar samt fasader som ofta enkelt kan lyftas ut och ersättas 
av glas. Fasadväggar byttes ut mot större glasade partier, väggar mellan olika rum togs 
bort och nya självbärande strukturer byggdes på fasaden. Badrum och kök byggdes om 
och nya hissar installerades. På så sätt har byggnadernas kvaliteter tagits om hand.  

Tidigare arbeten har gjorts även i Sverige för att undersöka hur byggnader från miljon-
programmet kan byggas om och hur planlösningar kan omstruktureras. Bland annat har 
detta gjorts i hus byggda med Skarne 66, ett pelarsystem som Skånska Cementgjuteriet 
använde sig av under miljonprogrammet. När detta system kom var det tänkt att huset 
lätt skulle kunna byggas om efter de boendes önskemål, se Figur 1.1, men alltför få 
sådana åtgärder har tidigare utförts. 
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Figur 1.1, Hur bostäder uppbyggda av Skarne 66, S 66, kan byggas om. Överst till 

vänster visas en grundplan formad av sex plattor. Överst till höger visas 
samma plan inredd som 3 (4) rum och kök och närmast ovan visas 
alternativa planer, [21] 

Ett annat system som Skånska Cementgjuteriet till stor del använde sig av var All-
betongsystemet, ett system med tvärgående bärande innerväggar och betongstomme 
som började byggas på 1950-talet, se Figur 1.2. Det är intressant att veta hur plan-
lösningar kan förbättras även i detta system för att göra lägenheterna mer eftertraktade, 
samt vilka förändringar som är nödvändiga för att uppfylla dagens ökade krav på 
tillgänglighet och energieffektivisering.  

 
 
Figur 1.2,  Uppbyggnad av bokhyllestomme, det vill säga tvärgående bärande 

innerväggar, [1] 
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1.2 Syfte och målsättning 
Examensarbetet syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns till att förbättra 
planlösningar hos bostäder byggda under rekordåren. Särskilt studeras här Skånska 
Cement-gjuteriets lamellhus av systemet Allbetong. 

Målsättningen med arbetet är en ökad kunskap om det som byggdes under rekordåren 
och speciellt hur det bärande systemet i Allbetonghusen fungerar. En ökad insikt om 
de förutsättningar som finns är viktigt för att ombyggnader lättare ska kunna ske.   

1.3 Metodik och avgränsningar 
Arbetet fokuserar på flerbostads lamellhus byggda under åren 1965-1974 av Skånska 
Cementgjuteriet. Ett typhus, från ett lämpligt projekt, har utsetts för att representera 
Allbetongmetoden under miljonprogrammet. Det valda typhuset är byggt med bok-
hyllestomme och Allbetongsystemet, ett system med tvärgående bärande innerväggar. 
Majoriteten av lägenheterna i det valda projektet består av mindre lägenheter.  

För att komma fram till hur en bättre planlösning och lägenhetsfördelning skulle kunna 
utformas har diskussioner med arkitekt och arkitektstuderande skett. Arkitekt-
studerande Sofie Tolf, [37], har tagit fram förslag på planlösningar samtidigt som 
analyser utförts med handberäkningar och diverse analysprogram. Tre koncept har 
valts ut. I det första konceptet visas hur den befintliga planlösningen kan planeras om 
med mindre medel. I det andra hur planlösningen kan öppnas upp, till exempel genom 
att göra håltagningar i plattbjälklaget och delar av väggarna för att få till en etage-
lägenhet. I det tredje konceptet utreds hur påbyggnader kan ske och om det är möjligt 
att bygga på ytterligare våningar.  

De program som har använts är: 

• Betongbankens program Väggar, [24]. Programmet använder i sin tur 
programmet Betongpelare, från Strusoft, för att räkna ut väggars kapacitet att ta 
last. 

• Strusofts WIN-Statik Ramanalys, [31]. Programmet beräknar krafter, 
deformationer och spänningar i plana ramar, fackverk, pelare och balkar med 
finita element metoden. Väggar analyseras i programmet som betongpelare.  

• Strusofts FEM-design Plate, [31], dimensionerar plattor enligt nationell norm 
och EuroCode. Indatamodellen skapas direkt i programmet och upplag 
definieras som pelar-, vägg- och balkobjekt. Använder bland annat Plate för att 
se var håltagning för trappa lättast kan göras.  
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2 Allmänt om miljonprogrammet 

2.1 Historik 
Under tidigare delen av 1960-talet var det akut bostadskris i Sverige. Det fanns inte 
tillräckligt med lägenheter för den snabbt växande befolkningen och den generella 
bostadsstandarden var låg. Mellan år 1945-1965 hade befolkningen i Sverige ökat med 
över en miljon, dels på grund av en omfattande arbetskraftsinvandring. Dessutom hade 
omflyttningen från landsbygd till tätorter och storstäder blivit allt större, se Figur 2.1. 
Trots ett kraftigt ökat byggande från mitten av 1950-talet saknade omkring en tredjedel 
av alla bostäder modern standard, drygt hälften hade bara ett eller två rum och kök 
eller kokvrå och en fjärdedel av alla hushåll var trångbodda, [21]. Av landets cirka 2,7 
miljoner bostäder saknade nära hälften bad eller dusch år 1960, [12]. Efter en kraftig 
ekonomisk tillväxt, se Figur 2.2, där både industri, näringsliv och offentlig sektor 
expanderat starkt, hade många förväntningar på bättre bostäder. Ett större antal unga 
och små hushåll sökte egen bostad och fler äldre bodde kvar hemma då pensions-
systemet samt sjuk- och hälsovården byggdes ut, [21].  

 

 
Figur 2.1,  Hur omflyttningen från glesbygd till tätort och storstäder ökade mellan år 

1900-1980, [21] 
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Figur 2.2,  Bruttonationalprodukten ökade mellan år 1910-1967, [21]

För att en gång för alla lösa bostadskrisen satte 1965 års riksdag som mål att en miljon 
bostäder skulle byggas under perioden 1965-1974. I regeringens proposition 1967:100 
formulerades det övergripande målet: ”… hela befolkningen skall beredas sunda, 
rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till 
skäliga kostnader”. Bostadsbristen skulle hävas samtidigt som den genomsnittliga 
lägenhetsstorleken och utrustningsstandarden skulle höjas, [21],  se Figur 2.3.   

 
 
Figur 2.3,  Utrustningsstandard i Sverige år 1960 respektive år 1965, [21] 
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För att klara arbetsuppgifterna och hålla nere kostnaderna uppmuntrades byggande i 
stor skala. Olika villkor för standardisering och rationellt byggande infördes för 
låntagare. Till exempel angav ett riksdagsbeslut år 1966 att större projekt, som 
omfattade mer än 1000 lägenheter och hade låga produktionskostnader, skulle få 
förhandsbesked om statliga bostadslån för den kommande femårsperioden, [21]. 
Byggena blev allt större och försågs med stora lyftkranar som lyfte fabrikstillverkade 
betongelement på plats, [5], se Figur 2.4.  

 
 
Figur 2.4,  Effektiviteten och antalet tornkranar ökade mellan åren 1950-1970, [1] 

De allmännyttiga, kommunalt styrda bostadsföretagen drev den största delen av 
produktionen av flerbostadshus. Allmännyttiga bostadsföretag, kommuner, stat och 
landsting ägde nästan hälften av alla lägenheter i flerbostadshus som byggdes under 
perioden, [21]. Omkring 30 % byggdes för bostadsrättsföreningar inom HSB och Riks-
byggen, [12]. 

Under perioden 1961-1975 färdigställdes nära 1,4 miljoner bostäder, [11]. Nästan 
hälften av alla bostäder i flerfamiljshus som finns i Sverige idag byggdes under 
perioden. Varken förr eller senare har det byggts så mycket och så koncentrerat som 
under dessa år, se Figur 2.5. Byggandet var inte bara koncentrerat i tiden utan det 
koncentrerades också till de platser som expanderade snabbast, främst storstads-
regionerna, [21]. Detta åskådliggörs i Figur 2.6. Sverige var inte ensamt om mass-
produceringen av bostäder; under samma tid byggdes det i Tyskland tre miljoner 
bostäder på liknande sätt, [5]. 
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Figur 2.5,  Nybyggda lägenheter totalt åren 1946-1982, [21] 
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Figur 2.6,  Antalet lägenheter som byggdes i flerbostadshus på olika orter i Sverige 

under åren 1961-1975, [12] 
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2.2 Stadsplanering 
Under rekordåren, som brukar definieras som åren mellan 1961-1975, byggdes ofta 
hela stadsdelar på en gång. Planeringen av de nya stadsdelarna innefattade allt från 
bostäder till centrumanläggningar och vård och omsorg, [18].  Stadsbyggnadsidéerna 
hade utvecklats under 1950-talet i och med den så kallade ABC-staden, Arbete Bostad 
Centrum, där de boende skulle ha nära till både arbete och service, 
rekreationsanläggningar och skolor, [21]. De nya bostadsförorterna skulle bilda små 
lokalsamhällen, men storleken på dessa ökade raskt i takt med växande krav på 
befolkningsunderlag för att driva butiker, skolor och annan service. I Figur 2.7 visas 
ett exempel på ett område, Brandbergen i Haninge, som planerades för att de boende 
skulle ha gångavstånd till det mesta. Till exempel fick området både centrum och två 
närbutiker. Inom området fanns två skolor och på varje delområde byggdes en 
barnstuga, [12]. 

 
 
Figur 2.7,  Området Brandbergen i Haninge, byggt under 1970-talet, [12] 

 



 

11 

 

Zonering sågs som det rådande idealet i stadsplaneringen. En uppdelning av områden 
för boende, industri och stadsliv önskades för att komma bort från störningar som 
biltrafik, buller och luftföroreningar, [12]. Trafiksäkerhet blev en allt viktigare fråga, 
vilket sammanfattades år 1968 i en plan för trafikseparering, SCAFT-planen. Figur 2.8 
visar delar av denna plan med matargata, angöringsgator, samlade parkeringsytor och 
avskiljda gång- och cykelvägar. Gång- och cykeltrafikanter skulle så långt som möjligt 
separeras från biltrafiken vilket ledde till att gångtunnlar, gångbroar, breda motorvägar 
och stora parkeringsplatser infördes, [19, 21]. Riktmärket blev på många håll 1,3 
bilplatser per hushåll. Separeringen ledde till att områdena redan från början saknade 
förutsättningar för naturliga mötesplatser och det blev ofta svårt att hitta till rätt 
adress. Stora parkeringar minskade möjligheterna till grönska runt husen och det fanns 
ofta kvar överbliven mark mellan husen och bilvägarna, [12]. 

 
 
Figur 2.8,  SCAFT-planen låg till grund för hur kvarter, vägar och parkeringar i 

områdena skulle planeras, [12] 

  
 
Figur 2.9,  Området Kroksbäck byggdes enligt trafiksepareringsplanen, [5] 
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Ett stort problem var att få fram byggbar mark för den stora och snabba tillväxten. I 
städerna var de centrala delarna och deras närmaste omgivning oftast fullbyggda. 
Därför byggdes de flesta av lägenheterna, ca 80 %, på tidigare obebyggd mark som 
ofta låg långt ifrån stadens eller tätortens centrala delar. De nya områdena skiljde sig 
ibland drastiskt mot den gamla miljön på platsen vilket gjorde att reaktionerna ofta 
blev starka, [12].  

Allt oftare användes prefabricerade element, [11]. Med prefabriceringen kunde det 
byggas både snabbare och billigare, men husens yttre form blev allt oftare lika oavsett 
hur de placerades eller hur många våningar de byggdes i. Placeringen av husen 
påverkades också av den ökade prefabriceringen, de nya husen placerades så att lyft-
kranar och byggmaterial lättast skulle kunna ta sig fram, som visas i Figur 2.10–11. 
De nybyggda miljonprogramområdena började snart uppfattas som monotont 
upprepade, sterila och tråkiga med stelt uppradade huskroppar, [1, 19]. Många 
områden blev svåra att orientera sig i, vilket bland annat beror på bristen på variation 
och kännetecken att ta fasta på i utemiljön, [21]. 

 
 
Figur 2.10,  Montering av elementhus år 1970, [21] 
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Figur 2.11,  Stadsplan med inlagda kranbanor, [21] 

2.3 Hustyper 
Ungefär två tredjedelar av husen som byggdes under miljonprogrammet var fler-
bostadshus och en tredjedel småhus, [12]. Figur 2.12 visar att nära 60 % av 
lägenheterna finns i grupper om tio eller fler i stort sett likadana hus och ca 30 % i 
mindre husgrupper. Bara ca 10 % finns i hus som är byggda ett och ett, [21]. 

 
 
Figur 2.12,  Tusental hus i olika områden eller projekt, [21] 
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Det finns inga heltäckande uppgifter om var i landet och på vilka orter flerbostadshus 
av olika typ och höjd byggdes. De vanligaste hustyperna var dock lamellhus, skivhus, 
punkthus och loftgångshus, se Figur 2.13. De riktigt höga husen finns framförallt i 
storstäderna, medan hus i en till fyra våningar har en jämn spridning över landet och 
olika orter, [11]. 

 
 
Figur 2.13,  Lägenheter i inflyttningsfärdiga flerbostadshus efter hustyp, [21] 

Omkring 85 % av lägenheterna som byggdes under rekordåren finns i lamellhus, se 
Figur 2.14. Allra vanligast är raka lamellhus i tre våningar, i dessa byggdes nära 
hälften av lägenheterna, [12]. Karakteristiskt för lamellhusen är att de har minst två 
trapphus och minst två våningar. Lamellhus som byggdes utan hiss var stadsplane- och 
miljömässigt enkelt att hantera, absolut hisskrav gällde först när översta bostadsplanet 
låg mer än nio meter över mark, [5, 21]. Många av lägenheterna i husen är genom-
gående och alla rum kan ofta nås från hallen. Lamellhusen som byggdes under åren 
1961-1975 har en mer kompakt form än de som byggdes tidigare, se Figur 2.15. På så 
sätt kunde gemensamma kostnader för entré, trappor och eventuell hiss slås ut på 
större total lägenhetsyta, [1]. 
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Figur 2.14,  Lamellhus, [30] 

 
 
Figur 2.15,  Sektioner av två vanliga lamellhus, till vänster från 1940-talet och till 

höger från 1960-talet, [21] 

Ungefär en fjärdedel av lägenheterna som byggdes under miljonprogrammet finns i 
höga lamellhus, även kallade skivhus, se Figur 2.16. De förekommer mest i förorter 
till de större städerna, har två till fyra lägenheter per trapplan och har alltid hiss. De 
högsta husen med mer än åtta våningar har en stor möbelhiss och hus med tio våningar 
eller fler har två hissar, [11]. 

 
 
Figur 2.16,  Skivhus, [30] 
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Näst vanligast är punkthusen, hus med ett centralt trapphus och minst tre våningar, 
[21], se Figur 2.17. Hustypen utvecklades starkt under 1950-talet och det tidiga 1960-
talet och utnyttjades bland annat för att ge variation åt stadsbilden. De flesta av punkt-
husen som byggdes under miljonprogrammet har 6-8 våningar. De har minst fyra 
lägenheter per trapplan, vilket i många fall begränsar ljusinsläppet. Husen är därför 
ofta orienterade så att inga lägenheter har rena nord- eller nordostlägen, [11]. Totalt 
finns ca 9 % av rekordårens lägenheter i punkthus, [12].  

 
 
Figur 2.17,  Punkthus, [30]

I loftgångshus finns 30000 av de lägenheter som byggdes, se Figur 2.18. På grund av 
att de ofta bildar större grupper i de storskaliga förortsområdena ses de ofta som 
karakteristiska för perioden, trots att de inte var den vanligaste hustypen. Loftgångs-
husen har minst två och högst åtta våningar och lägenheterna nås från loftgångar längs 
ena långfasaden eller direkt från markplan. Insyn och andra störningar upplevs ofta så 
besvärande att lägenheterna blir oattraktiva. Flerbostadshus byggdes också som rad-
huslängor med hyres- eller bostadsrätt eller sammanbyggda småhus med gemensam 
ägare, [21]. 

 
 
Figur 2.18,  Loftgångshus, [21] 

2.4 Bostadsutbudet 
Målet att åstadkomma många lägenheter med god standard uppnåddes i miljon-
programmet. Lägenheterna är rymliga och välutrustade jämfört med dem i lite äldre 
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hus, se Figur 2.19. Ett fyrapersonshushåll disponerade år 1945 i genomsnitt två rum 
och kök och år 1965 tre rum och kök, [21]. Det ansågs att trerumslägenheter, med 
hänsyn till hushållens normala storlek och ekonomi, var en rimlig standardökning för 
barnfamiljerna. Därmed fick mer än en tredjedel av lägenheterna som byggdes tre rum 
och kök, [11]. Allt oftare gjordes lägenheterna flexibla, till exempel med uthyrnings-
rum som både hade egen ingång och förbindelse till intilliggande två- eller trerums-
lägenheter. Lägenhetstyper med flyttbara innerväggar prövades också där endast 
badrum och kök hade fast placering, [21]. 

 
 
Figur 2.19,  Lägenhetsbestånd i flerbostadshus av olika åldrar och storlekar. Antal 

lägenheter i 1000-tal, [21] 

Lägenheternas ytor och rumsmått ökades väsentligt under miljonprogrammet, men 
detta räcker inte alltid för de krav som ställs idag. Hallar, passager och dörrar kan vara 
trånga för personer i rullstol och för barnfamiljer kan många av ytorna vara för små. 
Den nya måttsamordningen, med planmodulen 3M (3 dm), och den starka 
kostnadspressen bidrog till att forma lägenhetsplanerna, se Figur 2.20. Det finns en del 
exempel på smala och svåranvända rum och lägenheter där rummen ligger som 
isolerade celler kring en mörk neutral hall, [21]. 

 
 
Figur 2.20,  Planmodulen 3M användes för rumsutformning, [21] 
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2.5 Konstruktionsteknik 

2.5.1        Stomtyper 

Bokhyllesystem 
I början av 1950-talet övergick praktiskt taget allt byggande av flerbostadshus i landet 
från bärande murade fasader och längsgående hjärtväggar till betongstommar med 
bärande tvärgående väggar, så kallade bokhyllestommar. Det traditionella byggandet 
kunde inte konkurrera med bokhyllestommarna som både var billigare och hade 
kortare produktionstid, [13]. Figur 2.21 illustrerar skillnaden mellan traditionell 
bärande stomme, bokhyllestomme och pelarsystem. 

 
 
Figur 2.21,  Överst två planer med traditionell bärande stomme med en respektive två 

hjärtväggar. Nederst till vänster en plan med bokhyllestomme, till höger 
ett stomsystem med pelare, [21] 

Bokhyllestommen blev den vanligaste stomtypen under miljonprogrammet och 40 % 
av husen fick ett sådant bärande system, [21]. Trapphus, gjutna i betong, stabiliserade 
konstruktionen i husets längdriktning och fasaderna utfördes som ej bärande ut-
fackningsväggar, [13]. Detta åskådliggörs i Figur 2.22–23. Ofta användes en plats-
gjuten stomme, vilket ledde till att formutrustningen förbättrades. Väggformarna var 
ofta konstruerade av stål och hade reglerbara gavlar som kunde anpassas till olika 
vägglängder. De var isolerade på utsidan så att gjutning var möjlig även när det var 
kallt. Bjälklagsformarna utgjordes av så kallade formbord, rumsstora stålbord, som 
kunde anpassas till olika rumsbredder. Borden hade fyra ben som stod på under-
liggande våningsbjälklag, [21]. Formarna, som kunde återanvändas ett stort antal 
gånger, hissades efter gjutningen upp till nästa våningsplan. Husen var placerade så att 
lyftkranen, som kördes på spår, enkelt skulle kunna transportera material och lyfta in 
och ut formarna, [35].  
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Figur 2.22,  Bokhyllestomme, [1] 

 
 
Figur 2.23,  De bärande delarna i bokhyllestommen är här på plats, [12] 

Elementbyggande 
Omkring år 1960 började olika system för elementbyggande, som byggde på för-
tillverkning av olika grad, att lanseras, men det dröjde några år innan produktionen 
fick riktig fart, [13]. Vid mitten på 1960-talet byggdes ca 2500 lägenheter per år i hus 
med förtillverkade stommar, år 1967 var motsvarande siffra ca 9000 och år 1970 ca 
15000, småhus inkluderade.  

I början användes fältfabriker, som fanns på byggarbetsplatsen, och elementen lyftes 
på plats med rälsbundna bockkranar. Allt eftersom prefabriceringen ökade flyttades 
produktionen av element till stationära fabriker. Specialbilar framställdes som lättare 
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kunde transporta elementen och större kranar, så kallade tornkranar, med hög lyft-
kapacitet och stor räckvidd utvecklades. Även elementen blev allt mer kompletta och 
innehöll bland annat ingjutna el- och VVS-dragningar, [21]. Monteringen av dörrar 
och fönster skedde allt oftare innan elementen lyftes på plats, som visas i Figur 2.24. 

 
 
Figur 2.24,  Rumsstort isolerat tegelelement med monterat fönster, glasat och målat, 

[14] 

Lätta och tunga system 
En stomtyp som användes, främst i loftgångshusen, var så kallade ”lätta system” för 
betong, se Figur 2.25. Dessa hade prefabricerade väggar med liten bredd, 1,0–1,2 m, 
och utfördes som pelare/balksystem. De icke-bärande väggarna utfördes ofta som trä-
regelväggar med isolering och ytskikt av lätta fasadmaterial, ibland med sandwich-
element av lättbetong, [11]. 

 
 
Figur 2.25,  Det lätta systemet, ett pelare- eller balksystem, [14] 
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Även fabriker för framställning av så kallade ”tunga system”, med såväl fasader som 
bjälklag och väggar av betongelement, byggdes, se Figur 2.26. Tillverkning och 
transporter för de tunga elementsystemen krävde emellertid stora investeringar vilket 
gjorde att långa serier behövdes för att uppnå lönsamhet, [13]. 

 
 
Figur 2.26,  Det tunga systemet med rumsstora betongelement, [14] 

2.5.2   Grundläggning 
Under miljonprogrammet strävades det efter att skapa en så likartad grundläggning 
som möjligt i varje område, för att sänka kostnaderna. Ofta anpassades marken till den 
aktuella hustypen genom att jämnas av, [21]. Detta illustreras i Figur 2.27. Ny spräng- 
och schaktteknik underlättade byggande i bergig skogsmark och nya grundläggnings-
metoder, som pålning eller i vissa fall flytande grund, gjorde det möjligt att bygga på 
lerig eller relativt sank mark, [12]. Av husen byggda mellan åren 1961-1975 byggdes  
1 % med krypgrund, 43 % platta på mark och 56 % grund med källare eller souterräng-
våning. Källarväggarna byggdes ofta av platsgjuten betong, [11]. 

 
 
Figur 2.27,  Sektion som illustrerar nivåsprängning och hur marken jämnas av, [21] 
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2.5.3   Tak, fasad och fönster 
Husen försågs ofta med platta tak täckta med papp eller plåt, som i Figur 2.28, [13]. 
Sadeltak och pulpettak med bra lutning finns på omkring hälften av husen och är 
vanligast på låga hus. Höga hus har oftast plana eller låglutande tak med fall inåt mot 
en invändig takavvattning. Det är vanligt att taket bara når några centimeter utanför 
fasaden, vilket har lett till problem eftersom vatten då lättare tränger in i byggnaden, 
[21]. 

 
 
Figur 2.28,  Miljonprogramhusens typiska stildrag: tydliga geometriska former, 

osynliga tak täckta med papp eller plåt, fasader som ofta kläddes med 
tegel, betong eller puts och indragna balkonger, [5] 

Med den nya byggtekniken kom stora möjligheter att variera fasadernas utformning. 
Rekordårens flerbostadshus uppvisar en rik variation i valet av fasadmaterial, [12]. 
Fasaderna kläddes ofta med lätta obrännbara material som eternit och plåt eller tunga 
material som fasadtegel och betongelement, [1]. Vilket material som valdes till 
fasaden berodde delvis på stomtyp; elementsystem med bärande ytterväggar kläddes 
ofta med betong medan lamellhus med bokhyllesystem ofta hade ej bärande 
utfackningsväggar som fasad. Ofta har ytterväggarna ganska bra värmeisolering, men 
tätheten behöver många gånger förbättras. Ytterväggar med lätta utfackningspartier 
kan uppfattas som dragiga och kalla är ofta mycket otätare än gjutna eller murade 
väggar. 

De allra flesta av fönstren i miljonprogramhusen är tvåglasfönster, knappt 5 % av 
fönstren från åren 1961-1975 är treglasfönster, [21]. En del har stått sig bra och har 
bara behövt normalt underhåll, medan andra har klarat sig betydligt sämre. Till 
exempel kan fönstren vara otäta, ha dålig ljudisolering eller värmeisolering. I de hus 
där fönstren behöver bytas ut samtidigt som en tilläggsisolering görs bör det nya 
fönstret flyttas ut närmare det nya fasadlivet för att undvika köldbryggor och negativa 
effekter på fasaden, [12]. 
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2.6 Utvecklingen fram till idag 
Byggandet under 1960-talet präglades av en stark framtidsoptimism. 
Bostadsstandarden ökade markant, bostadsmiljöer blev tryggare genom att biltrafiken 
separerades från gång- och cykelvägar och sociala nätverk byggdes upp genom de 
gemensamhetslokaler som byggdes. Men när konjunkturerna försämrades under 1970-
talet gick den höga utbyggnadstakten inte att hejda snabbt nog. Flertalet lägenheter 
blev aldrig uthyrda och fastigheternas ekonomi blev lidande. Många fick tomma 
lägenheter och en försämrad status, [12], se Figur 2.29. Vanliga medelinkomsttagare 
sökte sig allt oftare till andra områden medan andelen människor med lägre inkomst 
ökade, [5].  

 
 
Figur 2.29,  Slitna hus, [5] 

År 1983 nåddes kulmen då bortåt 40000 lägenheter stod outhyrda. Sedan dess har 
uthyrningsproblemen minskat av flera skäl, bland annat har lägenheterna hyrts ut på 
specialvillkor som till exempel korttidskontrakt och delade konstrakt. En del 
lägenheter har blivit flyktingbostäder och vissa har byggts om eller rivits, [21]. Figur 
2.30 visar hur ett områdes karaktär har förbättras genom rivning. Här har vartannat av 
de ursprungliga husen rivits på grund av ett varaktigt bostadsöverskott. Rivnings-
massorna har använts till att fylla upp sank mark och bygga en stor bollplan, [12]. 
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Figur 2.30,  Förbättring av ett område. Övre bild visar före och undre bild efter 

rivning, [12] 

Flertalet åtgärder har gjorts för att göra områdena mer attraktiva. Statliga satsningar, 
med bidrag, infördes år 1975 för att förbättra miljön. Mellan år 1975 och 1986, då 
bidragen upphörde, genomfördes förändringar i närapå hälften av rekordårens 
områden, främst genom plantering av träd och buskar och genom att skapa uterum för 
olika grupper av boende. Dessutom har en decentraliserad förvaltning ökat 
möjligheterna för de boende att påverka sin miljö, den stora skalan bidrog mycket till 
anonymiteten som kritiserades hos de stora områdena, [12]. 

Idag, snart femtio år efter att miljonprogramområdena byggdes, står många av husen 
inför stora underhållsåtgärder, [11]. 65000 lägenheter behöver renoveras per år om inte 
stora delar av beståndet ska drabbas av till exempel allvarliga vattenskador, [5]. En 
omfattande förnyelse av installationerna krävs där så inte redan skett. Dels på grund av 
installationernas ålder, dels för att möta skärpta krav på hushållning med energi och 
vatten, och också för att uppnå en sund och säker inomhusmiljö, [12]. Kostnaderna är 
dock ett stort problem, dyra ombyggnader kan höja hyrorna och tvinga bort de som har 
det sämre ställt, [21].  
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När så mycket behöver göras är det viktigt att samtliga krav och behov som har 
tillkommit genom åren efterföljs, [12]. Till exempel behöver områdena handikapp-
anpassas, många dörrhål och passager är idag för smala för att en rullstol ska kunna ta 
sig fram, [21]. De flesta lägenheterna som byggdes är på tre eller två rum och kök. 
Idag efterfrågas både andra lägenhetsstorlekar och alternativa boendeformer, vilket 
ofta finns möjlighet att tillgodose. Det finns hus som byggdes för flexibel planlösning, 
där mellanväggar och eldragningar gjordes så att väggar kunde flyttas efter förändrade 
behov, [12]. Hopslagningar kan vara aktuella, men det måste vara tekniskt och 
ekonomiskt rimligt. Om lägenheter slås samman vertikalt kan bra och stora lägenheter 
utformas, men detta förutsätter att det utan stora förstärkningsarbeten går att ta upp ett 
nytt hål för en interntrappa i bjälklaget, se exemplet i Figur 2.31. Att slå samman 
lägenheter som ligger vägg i vägg är oftast en enklare lösning och då finns det även 
möjligheter att gå tillbaka till ursprunget om behovet förändras, [21]. 

 
 
Figur 2.31,  Vertikala sammanslagningar mellan en enrummare i markplan och en 

trerummare ovanför ger en rejäl femrumslägenhet (spegelvända planer), 
[21] 

Om hiss ska installeras kan en påbyggnad av huset övervägas. Denna kan då rymma de 
lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper som saknas. Det finns även exempel på höga 
redan hissbetjänade hus som byggts på en våning med exempelvis studentlägenheter, 
[12]. Den nya våningen kan innehålla självständiga lägenheter eller förenas med det 
tidigare översta bostadsplanet för att utforma etagelägenheter med stor terrass. Detta 
ger ett tillskott av lite mer exklusiva lägenheter som saknas i flerbostadshusen. Sådana 
nya eller utökade lägenheter har lägre omsättning bland hyresgästerna och attraherar 
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boende som inte är lika flyttbenägna, vilket dock kräver att hela omgivningen har en 
viss inboddhet och trivsel. Det är viktigt att stomsystemet, grunden och marken tål de 
nya belastningarna. Nya krav på brandsäkerhet, ljusisolering, hiss och ventilation kan 
tillkomma och befintliga installationer kan behöva bytas ut eller kompletteras. Att 
bygga till på en gavel eller i vinkel är ett annat alternativ. Till exempel kan de 
gavellägenheter som finns förses med fönster, balkonger eller burspråk och på så sätt 
bli mer attraktiva. 

Vilka förändringar som är lämpliga att utföra beror mycket på området. I ett område 
med vikande arbetsmarknad och ett överskott av lägenheter är det viktigare att till 
exempel ändra användningsområdet för de tomma lägenheterna, vilka kan bli 
förslagsvis förråd och tvättstugor eller hyras ut till olika verksamheter, än att förbättra 
de befintliga lägenheterna. Omfattande förändringar i oattraktiva lägenheter är 
lämpligare att göra i ett område där näringslivet är stabilt och efterfrågan på bostäder 
är hög, [21]. 
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3 Exempel på bostadsbyggande år 1950-
1970 

I detta avsnitt har byggföretaget Skånska Cementgjuteriets bostäder tagits som 
exempel för att visa hur bostadsbyggandet utvecklades mellan år 1950-1970. Under de 
riktigt stora bostadsåren i slutet av 1960- och början av 1970-talen färdigställde 
Skånska Cementgjuteriet under sju år drygt 74000 lägenheter, till övervägande del i 
flerbostadshus. Bostadsbyggandet svarade som mest för 30 % av företagets 
omsättning, [13].  

3.1 Bokhyllesystem och Allbetongmetoden 
Det stora genombrottet för Skånska Cementgjuteriets bostadsbyggande kom år 1952-
53 med Allbetongmetoden. Det rådde då bostadsbrist i Sverige och bostadsbyggandet 
behövde kraftigt höjas. Samtidigt var det brist på arbetskraft och yrkeskunnigt folk så 
det var nödvändigt att finna nya och rationella produktionssystem. 

Karakteristiskt för de första Allbetonghusen var att tvärgående väggar skulle vara 
bärande, de skulle vara av betong, putsfria och de skulle byggas med hjälp av kranar. 
Detta illustreras i Figur 3.1. Väggar och bjälklag skulle vara platsgjutna med stora 
formar, lämpliga som kranbördor. De synliga betongytorna göts mot slät form för att få 
en yta som kunde målas och helst tapetseras utan föregående putsning. Även fasaderna 
skulle vara av betong. Dessa tillverkades till att börja med i fältfabriker på byggarbets-
platsen och varierades till färg och struktur, bland annat genom val av ballast- och 
beklädningsmaterial. Allbetongmetoden innebar rationella planlösningar, vilket ledde 
till att det inte alltid var så lätt att finna arkitekter, [13]. 

 
 
Figur 3.1,  Allbetonghusens rationella utformning, [13] 
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Det första Allbetonghuset byggdes år 1952-1953 i Malmö. För att bättre förvalta, 
övervaka och förbättra byggnadsmetoden bildades tidigt ett särskilt bolag inom 
Skånska Cementgjuteriet, AB Allbetonghus. Bolaget hade hand om formar, se Figur 
3.2-3, och bistod med Allbetongkunniga ingenjörer och specialarbetare. År 1954-1955 
byggdes de första Allbetonghusen utanför Malmö. Även Kalmar, Oskarshamn, 
Karlshamn, Olofström, Trelleborg, Stockholm och många andra orter fick snart hus 
byggda av Allbetong, [13].  

 

 
 
Figur 3.2,  På dessa rumsstora valvvagnar blev bjälklagen gjutna i ett tidigt 

Allbetongprojekt, [13]  

 
 
Figur 3.3,  Våningshöga formar för tvärgående innerväggar i tidiga Allbetonghus, 

[13] 
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3.2  Elementbyggande 
Skånska Cementgjuteriets elementbyggande inleddes i början av 1950-talet med 
Allbetonghusens prefabricerade fasadelement. Betongelementtekniken utvecklades 
därefter under en tid och omfattade snart element för alla typer av byggnader. I mitten 
av 1950-talet utvecklade Skånska Cementgjuteriet den Sundhska metoden. Där var 
grund, ytterväggar och bärande innerväggar i källaren platsgjutna, medan husen i 
övrigt uppfördes med betongelement. Dessa tillverkades intill respektive hus och lyftes 
på plats med en bockkran som grenslade huset under monteringen. 

När miljonprogrammet körde igång hade Skånska Cementgjuteriet sin väl inkörda 
Allbetongmetod och hade också kommit en bra bit på väg med prefabricerade betong-
element. Satsningen på prefabricerat ökades och det byggdes en rad fabriker. I mitten 
av 1960-talet började tillverkningen av det uppmärksammade vinkelelementet, se 
Figur 3.4. Det kom att användas som stomme i många flerbostadshus och snart i 
småhus, [13]. 

 
 
Figur 3.4,  Vinkelelementet, ett kombinerat vägg- och bjälklagselement, [13] 

3.3 Tunga system och Skarne 66 
År 1967 blev Ohlsson & Skarne ett helägt dotterbolag till Skanska AB. De kom med 
väl utvecklade elementsystem för bostadshus där bjälklags- och fasadelementen, och i 
vissa fall de lägenhetsskiljande väggarna och pelarna, är bärande. Systemen var tunga 
då de till stor del byggdes med betongelement, [13]. Det unika med Ohlsson & Skarnes 
system är dess flexibilitet, husen är inte dyra att förändra och de kan byggas om till 
låga kostnader. Både väggar och installationer kan flyttas utan stora ingrepp, [15]. Ett 
av Ohlsson och Skarnes mest kända system är Skarne 66. De delar av byggnaden som 
har kortare livslängd än byggnadens totala användningstid är utformade så att de är lätt 
utbytbara, [14]. I Figur 3.5 synes hur en installationsvägg utformats för att lägenhetens 
övriga väggar enkelt ska kunna flyttas vid ändrade förhållanden. 
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Figur 3.5,  Installationsvägg mot trapphus innan fackväggar byggts, [14] 
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4 Exempel: Tidigare ombyggnad av 
miljonprogramhus 

4.1 Ombyggnad av Skarne 66 
År 1998 byggdes två lägenheter från miljonprogrammet om på Uppingegränd i Tensta. 
Målet var att göra bostäderna mer attraktiva och moderna genom att öppna upp 
planlöningen. Huset som byggdes om är konstruerat med Skånska Cementgjuteriets 
Skarne 66, ett system konstruerat för att ombyggnader lätt ska kunna ske. I en av 
reklambroschyrerna för systemet står det ”Om man vill, kanske år 2000, kan man byta 
ut innanmätet i huset och inreda den gamla stommen på nytt, efter standarden år 
2000.”, se Figur 4.1. Detta var precis vad som gjordes vid ombyggnaderna. Figur 4.2 
visar hur en av lägenheterna såg ut före respektive efter ombyggnaden, [17]. 

 
 
Figur 4.1,  Ur reklambroschyr från Ohlsson & Skarne 1966, [17]. 
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Figur 4.2,  Ombyggd 1960-talslägenhet. Uppingegränd 17 nb, [17] 

Åtta år senare genomfördes en bomässa i Tensta för att visa potentialen i området. 
Bland annat visades hur husen kan byggas om invändigt i stället för att utsmycka 
utvändiga miljöer eller riva och bygga nytt. Behovet av stora och små lägenheter var 
stort. Av Familjebostäders bestånd fanns det endast 29 ettor och en femma i Tensta 
och av Svenska Bostäders drygt 6800 lägenheter runt Järvafältet var endast 17 
femmor. Därför visades hur både större och mindre lägenheter kan utformas. Till-
sammans med lägenheterna på Uppingegränd demonstrerades på mässan hur två 
trerumslägenheter kan byggas om till en etta och en femma. Dessutom visades en 
etagelösning där två treor, den ena ovanför den andra, slås ihop, också denna gång till 
en stor och en liten lägenhet, [17], se Figur 4.3. 

 
 
Figur 4.3,  Omvandlingar av lägenheter representerade vid bomässan TenstaBo 06, 

[32] 

Före ombyggnad Efter ombyggnad 
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4.2 Förvandling i franska förorter 
I Frankrike finns ett program som heter Grand Projet de Ville, GPV. Det går ut på att 
välbyggda och fullt fungerande hus från rekordåren rivs och ersätts med nya, lägre och 
mer moderna hus, till en stor kostnad. Enligt arkitektkontoret Lacaton Vassal är detta 
ett stort slöseri eftersom husen generellt har stommar som är flexibla för nya plan-
lösningar, fasader som ofta enkelt kan lyftas ut och ersättas av glas, stora ytor och 
utsikt.  

I Lacaton Vassals alternativa förslag förstoras och förlängs byggnaderna genom att 
självbärande strukturer, som kan rymma flera rum, balkonger eller terrasser, byggs på 
fasaden, se Figur 4.4. Dessutom byts fasadväggar ut mot större glasade partier eller 
fönster. Väggar mellan olika rum tas bort för att få större öppnare rum och lägenheter 
byggs samman. Även badrum och kök byggs om och uppdateras efter modern standard, 
[23].  

 
 
Figur 4.4,  Prototyp av lägenhetsutvidgning, [28] 

Dagens krav på tillgänglighet har också tagits hänsyn till då nya hissar installeras. I 
vissa fall tas lägenheter på bottenvåningarna bort för att en större entréhall och 
gemensam service ska kunna byggas till. De ökade energikraven leder till att fönster-
glas byts ut. Inomhusklimatet förbättras och sparar energi då vinterträdgårdar och 
glasade balkonger byggs till. 

I Figur 4.5-6 visas prototyper till ombyggnaderna i Tour de Bois-le-Prêtre, Paris. Här 
har rivning förhindrats och beslut till ombyggnad har tagits. Självbärande påbyggnader 
läggs till på byggnaden vid varje våningsplan för att förstora byggnaden. Balkonger 
eller terrasser byggs till varje lägenhet och fasader med små fönster ersätts med stora 
glasytor så att de boende får se utsikten över Paris.  
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Kostnaden för en ny byggnad i Grand Projet de Ville motsvarar två till tre ombyggda 
hus enligt Lacaton Vassals koncept. Lacaton Vassals förslag skapar betydligt fler 
bostäder än Grand Projet de Ville, enligt forskningsstudien PLUS, [23]. 

 
 
Figur 4.5,  Befintlig byggnad år 1990, [28] 

 
 
Figur 4.6,  Byggnad efter ombyggnad, [28] 
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5 Exempel: Ett typhus av systemet 
Allbetong 

I detta kapitel beskrivs det hus som har valts ut för att representera hus byggda under 
miljonprogrammet och Allbetonghusen.  

5.1 Området 
Huset som har valts för närmare granskning ligger i området Vilbergen i södra Norr-
köping, se Figur 5.1. Norrköping är en stad som växer fort, om 20 år spås att stads-
kärnorna Norrköping och Linköping är i en stadsregion med en halv miljon invånare, 
[29]. 

 
 
Figur 5.1,  Kartor som visar var Norrköping och Vilbergen ligger, [22] 

Det var i och med miljonprogrammet som dagens Vilbergen växte upp. Innan dess 
bestod området mest av lantlig bebyggelse i form av gårdar och några villor, [27]. 
Området är byggt som en stor ring med centrum, förskola och skola i mitten, se Figur 
5.2. Många av husen är uppställda enligt de vanligaste stadsplaneformerna från miljon-
programmet, kring en gård eller parallellt med varandra, så att byggmaterial och lyft-
kranar lätt kunde komma fram till byggarbetsplatsen, [16, 22]. Huset som har valts ut 
för närmare beskådning står i en grupp på tre lamellhus och ett punkthus, se Figur 5.3, 
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[16]. Husen ingår i en HSB bostadsrättsförening där det finns många små lägenheter, 
99 % av lägenheterna är tre rum och kök eller mindre, [7].  

 
 
Figur 5.2,  Karta över Vilbergen, [22] 

 
 
Figur 5.3,  Tre lamellhus S, T, U och ett punkthus V. Det valda huset betecknas här S, 

[16] 

 

N 
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5.2 Huset 
Huset som undersöks är ett lamellhus som byggdes utan hiss av Skånska 
Cementgjuteriet år 1967, [16], se Figur 5.4. Det kan ses som ett typhus för miljon-
programmet då lamellhusen utgjorde basen i flerbostadshusproduktionen, [11]. Huset 
är byggt med bokhyllesystem, vilket användes i 40 % av de byggda husen, [16, 21]. 
Huset har anpassats efter terrängen genom att husets nedersta våning utnyttjas som 
souterrängvåning med enkelsidiga smålägenheter, [16]. Inte heller detta var ovanligt, 
56 % av husen byggdes med källare eller souterrängvåning, [11]. 

 
 
Figur 5.4,  Bild på det undersökta huset, [37] 

Huset är uppdelat i fyra delar med varsitt trapphus, det vill säga fyra trapphusenheter, 
som är uppbyggda på samma sätt, se Figur 5.5. På våning två och tre ligger på varje 
sida om trapphuset en lägenhet på tre rum och kök, se Figur 5.6, medan botten-
våningen och souterrängvåningen även har tvåor och ettor. Höjd från golv till tak är ca 
2,52 m. Samtliga lägenheter i huset har fönsterlösa badrum samt balkong eller uteplats. 
Treorna är relativt rymliga med två sovrum, vardagsrum, ett rejält kök och en extra 
wc, se Figur 5.7, [16]. 

 
 
Figur 5.5,  Husets fyra trapphusenheter, [16]  

N 
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Figur 5.6,  Planvy med husets fyra trapphusenheter, våning 2 och 3, [16]  

 
 
Figur 5.7, Planvy. En av trapphusenheterna på våning 2 och 3, [16] 

5.3 Konstruktionsteknik 

5.3.1   Stomme 
Huset är uppbyggt av en bokhyllestomme. Det har bärande tvärgående innerväggar 
uppbyggt av betongelement, gavlar av betong, enkelspänt plattbjälklag och lätta icke 
bärande fasader, [16], se Figur 5.8-9. De tvärgående lägenhetsskiljande betong-
väggarna stabiliserar byggnaden för vind mot långsidan medan horisontallaster mot 
gavelsidorna tas upp av trapphusen, [8]. Trapphusväggarna samt väggarna som är 
lägenhetsskiljande är 180 mm tjocka och de övriga är 120 mm, se Figur 5.10. 
Väggarna har ingen armering. Fackväggarna i lägenheterna är uppbyggda av en 
isolerande regelstomme med 13 mm gipsskivor på insidan, [16].  

N 

N 
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Figur 5.8,  Planvy som visar husets bärande system samt dess fasader, [16] 

 
 
Figur 5.9,  3d-vy som visar bärande innerväggar samt bjälklag, [16] 

 
 
Figur 5.10,  Planbild som visar bärande väggar samt ej bärande fackväggar, [16] 

N 

N 

N 
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Bjälklaget består av 180 mm tjocka förtillverkade enkelspända betongplattor av håll-
fasthetsklassen K40, dagens C28/35, se Figur 5.11. De flesta av dem har bredden 3,75 
m, se Figur 5.12. Armeringen i plattorna består av NPS50, det vill säga dagens 
NPS500. I underkant är huvudarmeringen Ø8 c/c 187 mm och sekundärarmeringen Ø5 
c/c 450 mm, se Figur 5.13. Armeringen i överkant är i det närmaste obefintlig. Det 
täckande betongskiktet är 10-15 mm, [16].  

 
 
Figur 5.11,  Sektionsbild från långsida, gavel, [16]  
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Figur 5.12,  Bjälklagsplattor och dess storlekar, [16]   

 
 
Figur 5.13,  Platta nummer 11 med armering, [31]  
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5.3.2   Fasad 
Fasaden är klädd med ½-stens fasadtegel, som är uppdraget till vindsbjälklagets över-
kant. Ovanför denna är takstolarnas ändar klädda med plåt. 

Fasaden består, räknat utifrån och in, av: 

1. Långsida med balkong, Figur 5.14. 
o 5 mm colorflex, luftspalt 3,2 mm, 3,2mm internit, 100 mm minull, 13 

mm gipsskiva med diffusionstätt material på baksidan. 
2. Gavel, Figur 5.14. 

o 70 mm betong, 100 mm cellplast, 100 mm betong. 
3. Långsida utan balkong, Figur 5.14. 

o  ½ sten tegel, 100 mm minull, 13 mm gipsskiva. 
4. Källare, Figur 5.14. 

o  100 mm betong, 50 mm cellplast, 10 mm betong. 

 

 

 
Figur 5.14,  Husets fasader. Nummer 1 visar långsida med balkong, nummer 2 gavel 

och nummer 3 långsida utan balkong. Nummer 4 visar källarväggen. 
Bilden överst är en planvy medan de två understa bilderna visar de båda 
långsidorna, [16]  

När huset byggdes restes gavelelementen i ett vändbord innan de lyftes i sina lyft-
byglar. Elementen både lagrades och transporterades därefter stående på lågkant, fram 
till monteringen, [16]. 

N 
N 
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5.3.3   Tak  
Det svagt lutande taket är uppbyggt av uppstolpade trätakstolar. Dessa har ett centrum-
avstånd på 1200 mm. Taket har dessutom en stabiliserande 70 mm lättbetongmur i 
mitten, se Figur 5.15. 

Minsta höjd från takvåningens bjälklag till tak är ca 0,5 m, den största höjden är 1,5 m, 
se Bilaga 1. Vattenavledande plåtbeslag är inlagt över tegelbeklädnadens krön, [16].  

 
 
Figur 5.15,  Planvy vindsbjälklag. Visar takstolars placering, [16] 

5.3.4   Grundläggning 
Grundläggning har gjorts på packad sprängbotten och packad sprängstensfyllning. 
Detta utfördes enligt normer upprättade av HSB:s Riksförbund. Det finns stödmurar 
vid husets gavlar, [16]. 
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6 Förslag på förbättringar 

Detta kapitel tar upp förslag på förbättringar för det valda huset. De är framtagna för 
att få mer variation i lägenhetsfördelningen med olika stora lägenheter och flertalet 
kvaliteter. Tre koncept har här tagits fram med olika förändringar; ”Minimala hål”, 
”Element försvinn” och ”Addition”. De presenteras som tre olika förslag, men skulle 
kunna kombineras, som i Figur 6.1. Gemensamt för förslagen är att tillgängligheten 
ökas, en ny hiss placeras i anslutning till trapphuset. Tekniska problem och brister kan 
förstärka motiven till förändringarna. Huset kan till exempel ha problem med läckande 
plana tak, dåliga ytskikt, otäta fogar mellan fasadelement, [37]. 

 
 
Figur 6.1,  De tre förslagen kombinerade, [37] 

6.1 Analysverktyg 
Ett antal analysprogram har använts för att kunna bedöma vilka förändringar som är 
möjliga i huset.  

Betongbankens program Väggar, [24], har använts för att analysera om det går att 
lägga på fler våningar och göra håltagningar i väggarna. Indata som väggtjocklek, 
betongkvalitet och armeringstyp matas in och programmet återger den vägglast som är 
tillåten. Programmet använder i sin tur programmet Betongpelare, från Strusoft, för att 
räkna ut väggars kapacitet att ta last. Beräkningar sker enligt BKR och BBK 04. 

En ytterligare analys av påbyggnad, och framtagning av dimensioner på nya pelare och 
balkar, har skett med Strusofts WIN-Statik Ramanalys, [31]. Programmet beräknar 
krafter, deformationer och spänningar i plana ramar, fackverk, pelare och balkar med 
finita element metoden. Väggar analyseras i programmet som betongpelare.  
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I Strusofts FEM-design Plate, [31], har håltagning i bjälklag undersökts. Programmet 
dimensionerar plattor enligt nationell norm och EuroCode. En modell med indata 
skapas där upplag definieras som pelar-, vägg- och balkobjekt.  

6.2 Koncept 1: Minimala hål 
Det enklaste förslaget är att slå samman lägenheter som ligger vägg i vägg. Genom att 
rum ges från en trea till en annan kan tvårummare och fyrarummare, ettor och femmor, 
skapas. Även planlösningarna inom lägenheterna byggs om, till exempel planeras bad-
rummen om för att få mer effektiv yta och den befintliga korridoren tas bort. Figur 6.2 
visar skillnaden före respektive efter ombyggnad. Se Figur 6.3 för de nya planerna för 
trapphus 3 respektive trapphus 4. Förslaget är en billigare lösning, men höjer inte de 
rumsliga kvaliteterna på samma sätt som de övriga två, [37]. 

 

 
 
Figur 6.2,  Bild inifrån, innan respektive efter ombyggnad, [37] 

Efter 

Före 



 

 
Figur 6.3,  Ny planlösning för trapphus 3 respektive trapphus 4
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Ny planlösning för trapphus 3 respektive trapphus 4, [37]

 

 

, [37]  

Trapphus 3 

Trapphus 4 

2 treor blir 1+5 rum  

2 treor blir 2+4 rum  

N 



 

48 

 

6.3 Koncept 2: Element försvinn 
Att slå samman lägenheter vertikalt ger stora möjligheter att åstadkomma bra och stora 
lägenheter. I detta förslag införs en trappa mellan två lägenheter, den ena ovanför den 
andra. Delar av bjälklaget och väggarna tas bort och etagelägenheter utformas med 
dubbel takhöjd i vardagsrummen. Dessutom öppnas den västra fasaden upp och en 
glasfasad införs med skjutdörrar mot balkongen. Entrémöjlighet från trapphuset på 
båda planen ökar tillgängligheten och gör att lägenheterna lättare kan delas, kök kan 
utformas på båda planen. Etagelägenheterna ger ett tillskott av de lite exklusivare 
lägenheterna som ofta saknas i flerbostadshusen från miljonprogrammet. Åtgärderna 
blir antagligen bestående då de blir relativt stora och dyra. Figur 6.4 visar hur det ser 
ut i lägenheten efter ombyggnad. Figur 6.5-6 visar hur planlösningen ser ut i trapphus 
3 och 4, [37]. 

 
 
Figur 6.4,  Efter håltagning, [37] 

 

  



 

 
Figur 6.5,  Ny planlösning för trapphus 3. 

Till höger blir två treor en trea i e

 

49 

 

 

Ny planlösning för trapphus 3. Till vänster blir två treor en sexa
höger blir två treor en trea i etage samt en etta på öv

Plan 

Plan 

Till vänster blir två treor en sexa i etage. 
tage samt en etta på övre plan, [37] 

Plan 3 

Plan 2 

 N 



 

 
Figur 6.6,  Ny planlösning för trapphus 4. Till vänster blir två treor en

och till höger blir två treor en femma i e
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Ny planlösning för trapphus 4. Till vänster blir två treor en
öger blir två treor en femma i etage, [37] 

Plan 2

Plan 

Ny planlösning för trapphus 4. Till vänster blir två treor en sexa i etage 

Plan 2 

Plan 3 

N 
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6.3.1   Håltagningar i befintligt betongbjälklag 
Det är mycket som behöver planeras inför håltagning i befintligt betongbjälklag, 
förutsättningarna behöver undersökas i varje specifikt fall. Grunden är att bjälklaget 
stämpas upp underifrån med en ställning. Därefter sågas bjälklaget ner ovanifrån i 
mindre eller större bitar. Hur betongbitarna sedan tas om hand beror på husets plan-
lösning. Till exempel kan de tas ut med skottkärra genom trapphuset, genom öppningar 
i fasad eller genom rör. 

En viktig del i planeringen bakom håltagningen är att de boende som bor kvar i huset 
inte ska utsättas för buller och sågningarna behöver därför planeras tidsmässigt. 
Sågningen ställer dessutom stora krav på kraft och ström som behöver tillgodoses. 
Stora mängder vatten går åt för att smörja och ge kylning till sågmaskinen, som sedan 
behöver tas om hand för att det inte ska bli skador på byggnaden. Vatten och damm 
från betong sliter mycket på befintlig byggnad vilket gör att i stort sett allt omkring-
liggande behöver plastas in och skyddas, [36].  

Förutsättningen för håltagning är att den går att utföra utan stora förstärkningsarbeten, 
[21]. Eftersom håltagningen försvagar plattans bärförmåga kan den ibland behöva 
förstärkas med ingjutna stålbalkar som läggs lokalt i samband med håltagningen. Det 
är viktigt att alla kapade armeringsstänger kompletteras så att erforderlig verksam 
armeringsmängd bibehålls, [6]. 

6.3.2   Stabilitet vid håltagning 
När stora håltagningar ska utföras i en byggnad kan det vara nödvändigt att undersöka 
om stabiliteten upprätthålls. Det bärande systemet ska fortsätta kunna ta hand om de 
horisontella laster som uppstår på grund av exempelvis vind och snedställning. 
Stabiliseringen utgörs i det studerade huset av de tvärgående betongväggarna för 
horisontell last mot långsidan och av trapphusen för horisontallaster mot gavelsidorna, 
[8], se Figur 6.7. Huset anses på grund av flertalet skjuvväggar och trapphus vara 
överdimensionerat ur stabilitetssynpunkt. Det bör således inte vara några problem att 
ta bort delar av de bärande väggarna, speciellt inte då de tas bort på översta plan, [34]. 
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Figur 6.7,  Princip för stomstabilisering av byggnad med tvärgående väggar. 

Horisontella laster förs ned till grunden via de tvärgående skjuvväggarna, 
[8] 

6.3.3   Beräkning: Håltagning 

Håltagning för trappa 
Strusofts program FEM-design Plate, [31], används för att undersöka om håltagning 
för en spiraltrappa kan utföras. Plate ger momenten i plattan som sedan används för att 
räkna ut den armering som krävs. Den erforderliga armeringen jämförs med den 
befintliga. Först analyseras den befintliga plattan och sedan plattan efter att håltagning 
har gjorts, se Bilaga 2 för ytterligare beskrivning. 

I Tabell 6.1 redovisas de resultat som erhålles vid beräkningen och hur mycket 
armering som saknas vid håltagning. Analysprogrammet visar att det är en brist på 
armering redan innan håltagning gjorts vilket beror på att armeringen i överkant är i 
det närmaste obefintlig. Anledningen till detta är att plattorna i huvudsak har 
dimensionerats för böjbelastning. För pelare och andra konstruktionselement som är 
utsatta för både moment och normalkraft är det vanligt med armering även i tryck-
zonen, [8]. Programmets utslag på att mer armering behövs är så litet att det inte ger 
effekt på bärförmågan. Efter håltagning motsvarar armeringen som saknas en 8 mm2 
armeringsstång per meter, vilket i sammanhanget är försumbart. Håltagning i bjälk-
lagen bör därför i detta fall inte vara något problem, med avseende på det tilläggs-
moment som uppstår. 
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Dessutom kontrolleras att nedböjningen inte blir för stor. Enligt [8] är ett godtaget 
värde i förhållande till den fria spännvidden 1/350, alltså får plattan vid en spännvidd 
på 3750 mm böja ned 10,7 mm. Enligt Plate, [31], böjer plattan ned 1,8 mm efter 
håltagning vilket inte överstiger det tillåtna värdet. Håltagningen är alltså möjlig med 
avseende på nedböjning.  

Tabell 6.1,  Sammanställning av armeringsunderskott före respektive efter håltagning.  

 Före håltagning Efter håltagning 
Huvudarmering  
x-riktning 

  

Underkant OK OK 

Överkant 26 mm2/m 46 mm2/m 
Sekundärarmering 
y-riktning 

  

Underkant OK OK 
Överkant 15 mm2/m 48 mm2/m 

Last från trappa 
Även plattan under trappan behöver undersökas då den behöver ta en större punktlast 
på grund av trappan. Enligt ByggEra, [26], väger en normal spiraltrappa ca 200 kg. 
Detta värde förs in som en punktlast i Plate, [31], tillsammans med tidigare använda 
lastvärden och värdet för en trappas nyttiga last enligt BKR, [2]. Därefter utförs en 
beräkning på liknande sätt som tidigare, se Tabell 6.2. Tabellen visar att armerings-
underskottet ökar när den extra punktlasten läggs på, men inte mycket. Armeringen 
som finns i plattan är fortfarande tillräcklig. Inte heller nedböjningen i plattan blir för 
stor. Den maximala nedböjningen är enligt Plate, [31], 1,1 mm. Värdet överstiger 
alltså inte det tillåtna värdet på 10,7 mm, som erhölls i tidigare beräkningar. 

Tabell 6.2,  Sammanställning av armeringsunderskott före respektive efter tyngd från 
spiraltrappa lagts på.  

 Före tyngd från trappa Efter tyngd från trappa 
Huvudarmering 
x-riktning 

  

Underkant OK OK 
Överkant 26 mm2/m 26 mm2/m 
Sekundärarmering 
y-riktning 

  

Underkant OK OK 
Överkant 15 mm2/m 22 mm2/m 
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Nya balkar och pelare 
När delar av den befintliga väggen tas bort behöver nya balkar och pelare införas för 
att hålla upp bjälklaget på våningen ovan. För att få approximativa dimensioner på 
dessa utförs ett antal beräkningar, vilka redovisas i Bilaga 3 respektive Bilaga 4. 

Eftersom det inte finns någon armering i den befintliga väggen kan den inte fungera 
som balk. Den skulle då behöva förstärkas, med till exempel kolfiber, vilket skulle bli 
kostsamt. Det mest kostnadseffektiva är att i stället ta bort hela väggen och införa en 
ny stålbalk. Varmvalsade I- och H-profiler är lämpliga som balk vid små spännvidder, 
[8]. I dimensioneringen av balkarna används här dels tabeller från Tibnor, [20], som 
kompletterats med en nedböjningsberäkning enligt BKR, [2]. För dimensionering av 
pelarna används analysprogrammet Ramanalys, [31]. I Figur 6.8 syns de dimensioner 
på balkar och pelare som räknats fram. 

 
 
Figur 6.8,  Planvy. Visar vilka dimensioner som valts på balkar respektive pelare
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6.4 Koncept 3: Addition 
I det tredje förslaget byggs huset på med ytterligare en våning. Detta förslag är aktuellt 
för att motivera införandet av hiss. Dessutom gör ombyggnaden att variationen i 
området ökar, huset skiljer sig exteriört från andra byggnader. Ombyggnaden skapar 
ytterligare lägenheter, med stora terrasser, som blir ljusa och luftiga med lätt fasad. De 
kan lätt handikappanpassas och utformas efter behov. Figur 6.9 visar bilder före 
respektive efter påbyggnaden. Figur 6.10 visar den nya planlösningen på plan 4, [37]. 

 

 
 
Figur 6.9,  Den övre bilden visar tomma luften ovanför plan 3 innan påbyggnad. 

Undre bilden visar nya plan 4 efter påbyggnad, [37] 

Före 

Efter 
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Figur 6.10,  Planlösning på ny våning, [37]  

6.4.1   Påbyggnadsvåning 
Att bygga på en våning är ett sätt att ge bättre ekonomi åt de nya hissinstallationer som 
behövs. På den nya våningen utformas nya mindre, handikappanpassade lägenheter, 
vilket gör att hissen behöver dras upp till det nya våningsplanet.  

Den nya våningen bärs med tvärväggar ovanpå de gamla bärande väggarna och skulle 
kunna konstrueras som en lätt trä- eller plåtregelkonstruktion. Då stålpriset stiger allt 
mer har det undersökts om det i stället är möjligt att lägga på tyngre våningar av 
prefabricerad betong. Detta kan minska kostnaden samt öka produktionstakten. 

Den nya våningen dras in från fasaden för att åstadkomma en takterrass. För att klara 
värme- och vattenisolering och ytskikt i golvet på en takterrass krävs ca 35 cm, vilket 
innebär två steg upp från golvet innanför. Terrassens yta bör luta minst 1:50 ut från 
huset, [21]. 

N 
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6.4.2   Beräkning: Påbyggnad 
Påbyggnader innebär nya och ökade belastningar. När ytterligare våningar läggs på 
huset tillkommer en större last som väggarna under behöver kunna ta. Den bärande 
väggen som behöver ta mest last undersöks därför, se Figur 6.11. 

 
 
Figur 6.11,  Planvy. Plan längst ned i huset. Visar vägg som antas vara mest belastad. 

Väggens tvärsnittsarea är 2100x120 mm  

Dimensionerande last 
Hur stor last den mest utsatta väggen behöver dimensioneras erhålles dels genom 
Betongbanken, [24], och dels genom en lastnedräkning enligt BKR, [2], baserat på 
partialkoefficientmetoden, se Figur 6.12.  

 
 
Figur 6.12,  Lastnedräkning på den mest utsatta väggen 
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Enligt Betongbanken, [24], kan en vägg, i ett fyra våningshus och med ett väggavstånd 
på 3,8 m, antas vara belastad med V=185 kN/m, se Figur 6.13.  

 
 
Figur 6.13,  Sektionsbild. Dimensionerande last på vägg i ett fyravåningshus enligt 

Betongbanken, [24] 

En lastnedräkning ger ett mer exakt värde på den dimensionerande lasten. Lasterna och 
partialkoefficienterna som används vid uträkningen visas i Tabell 6.3-4. För ytterligare 
information om lastnedräkningen se Bilaga 5. Den dimensionerande lasten enligt last-
nedräkningen visas i Tabell 6.5. 

Tabell 6.3, Laster 

Permanent last  Variabel last  
Egenvikt  Nyttig last, enligt [2] kap 3.4  
Tak 0,7 kN/m2 Bunden 0,5 kN/m2 
Lättare mellanväggar 0,5 kN/m2 Fri 1,5 kN/m2 
Golvbeläggning 0,2 kN/m2 Snölast, enligt [2] kap 3.5  

och (Boverket, 2007)  
2 kN/m2 

Betongbjälklag  
och bärande väggar 

24 kN/m3 Vindlast, enligt [2] kap 3.6  
och [3] 

0,4 kN/m2 

Tabell 6.4, Partialkoefficienter γf för laster, [2] 

Fall  Lasttyp, lastvärde Partialkoefficient, γf 
Brottgränstillståndet Permanent last, Gk 1,0 
 En variabel last, Qk 1,3 
 Övriga variabla laster, ψQk 1,0 
Bruksgränstillståndet Permanent last, Gk  1,0 
 En variabel last, Qk 1,0 
 Övriga variabla laster, ψQk 1,0 
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Tabell 6.5, Dimensionerande last på vägg enligt lastnedräkning 

Brottgränstillstånd  Bruksgränstillstånd 
Nuvarande 143 kN/m 133 kN/m 
Ytterligare en våning 180 kN/m 167 kN/m 
Ytterligare två våningar  214 kN/m 201 kN/m 

Tillåten last 
För att ta reda på väggens kapacitet används dels programmet Väggar från 
Betongbanken, [24] och dels programmet Ramanalys från Strusoft, [31]. Betongbanken 
ger, med angivna parametrar i Bilaga 6, en minsta tillåten vägglast på 1415 kN/m, se 
Figur 6.14. Samtliga dimensionerande lastvärden ligger, med marginal, under detta 
värde, vilket gör att väggen kan bära upp den tillkommande lasten. 

 
 
Figur 6.14,  Sektionsbild. Tillåten last på vägg i ett fyravåningshus enligt 

Betongbanken, [24] 

För en ytterligare analys används programmet Ramanalys från Strusoft, [31]. 
Programmet ger ett värde på utnyttjandegraden, se Tabell 6.6. För ytterligare 
information om beräkningen se Bilaga 7. Även denna visar att väggen inte utnyttjas till 
fullo i dagsläget och att en ytterligare tyngre våning förmodligen kan läggas på huset. 

Tabell 6.6,  Utnyttjandegrad av den mest utsatta väggen med laster från 
lastnedräkningen, enligt Ramanalys, [31] 

Utnyttjandegrad 
Nuvarande last  0,628 
Ytterligare en våning 0,662 
Ytterligare två våningar 0,695 
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6.5 Samtliga koncept 

6.5.1   Tillgänglighet 
För att öka tillgängligheten behöver det läggas till en hiss. Detta är aktuellt eftersom 
lägenheterna berörs av större ombyggnader och påbyggnader, [21]. Det finns två typer 
av standardhissar, en som rymmer rullstol respektive sjukbår och en som endast 
rymmer rullstol och medhjälpare. Figur 6.15 visar en hiss av den större sorten (av 
fabrikat Otis). Denna hisstyp är ett krav vid flerbostadshus med mer än 3 våningar, 
[10]. Det är viktigt att det blir lätt att nå hissen från bottenvåningen utan större 
nivåhinder samt att hisschaktet isoleras väl mot lägenheterna, [21]. 

 
 
Figur 6.15,  Hisstyp som rymmer rullstol och medhjälpare respektive sjukbår. Denna 

hisstyp krävs för att få tillgänglighetskraven uppfyllda i hus med mer än 3 
våningar, [10] 

6.5.2   Tilläggsisolering 
Många av miljonprogrammets bostäder har behov av att energieffektiviseras, den då 
normenliga mineralullsisoleringen är i många fall ej tillräcklig idag, [5]. Dessutom kan 
ytterväggar med lätta utfackningspartier upplevas som dragiga och kalla, vilket leder 
till att dessa kan behöva tätas, [21]. En tilläggsisolering bör göras utvändigt av 
tekniska skäl, för att undvika köldbryggor och även för att undvika ingrepp i 
lägenheter och radiatorsystem, [12].  

Det har gjorts en kort beräkning för att se vilka behov som finns av tilläggsisolering. 
Det har undersökts hur god isolering en av fasadsidorna, vid gaveln, har utan tanke på 
köldbryggor och andra försämrande koefficienter, se Bilaga 8. Här erhålls ett U-värde 



 

  61 

 

på som bäst 0,5 W/m2K vilket visar att det finns ett behov. Befintliga 2-glas fönster 
kommer dessutom att behöva bytas ut till 3-glas fönster. 

6.5.3   Skadetålighet vid olyckspåverkan 
Vid detaljutformningen i prefabricerade betongstommar behövs särskilt risken för 
fortskridande ras beaktas. Om ett bärande element i systemet slås ut genom en 
olyckslast, till exempel en explosion eller påkörning av fordon, ska skadan enbart 
omfatta en begränsad del av byggnaden. Krav ställs därför på att elementen 
sinsemellan ska förbindas så att specificerade krafter kan överföras mellan elementen, 
[8]. I de fall ytterligare betongelement tillförs huset behöver detta beaktas.  

6.5.4   Påbyggnadsrum 
Det finns flera alternativ för att öka befintliga lägenheters area. En tillbyggnad, 
konstruerat på samma sätt som en balkong, skulle kunna vara aktuellt, [33]. 
Påbyggnadsrummets bjälklag kan fästas i husets stomme eller bäras av nya grundlagda 
pelare, [25]. De nya pelarna ihop med plattan bildar i det sistnämnda fallet en i princip 
självbärande enhet som endast behöver stagas i fasaden, se Figur 6.16, [33]. En 
inglasning av balkongen ger ett klimatskydd som gör att balkongen kan användas som 
ett extra rum. Brandfrågorna måste dock uppmärksammas, speciellt kan springor vid 
golv till angränsande lägenheter behöva sättas igen med brandsäkra material, [21]. 

 
 
Figur 6.16,  Stödben i fyra hörn, [33] 
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7 Diskussion och slutsats 

7.1 Diskussion 
Miljonprogrammet har många gånger kritiserats. Något som ofta inte förs fram är att 
programmets mål uppnåddes i många avseenden och att det skulle varit svårt att bygga 
annorlunda med de förutsättningar som fanns. Det storskaliga bostadsbyggandet 
startade under helt andra utgångspunkter än de som råder idag. Problem med svår 
trångboddhet och låg utrustningsstandard samtidigt med en stark ekonomisk och 
teknisk utveckling gjorde att en stark efterfrågan på bostäder skapades. För att klara 
den ökande omfattningen av byggandet och hålla boendekostnaderna på en rimlig nivå 
sågs ökad industrialisering och standardisering som nödvändiga. Produceringen av 
bostäder behövde bli mer enformig för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan. 

När kritiken kom mot områdena ville allt fler gå ifrån det som hade med miljon-
programmet att göra, men kunskaper som fanns om fördelarna hos byggmetoderna togs 
ofta inte tillvara. Det var i många fall stadsplaneringen som brast, medan en stor del av 
bostäderna var välplanerade. Lägenheterna var rymliga och välutrustade jämfört med 
dem i äldre hus och de står sig också relativt bra i förhållande till dagens standard. 
Dock finns det trånga dörröppningar och passager som gör det svårt för handikappade 
att ta sig fram. De nu ökade kraven på hiss uppfylls i många fall inte och idag 
efterfrågas oftare större och mindre lägenheter än de många trerumslägenheterna som 
programmet resulterade i. Men målet att bygga bort bostadsbristen genom att 
producera många nya lägenheter med god standard uppnåddes under miljon-
programmet. Många av husen är dessutom konstruerade så att de lätt kan byggas om, 
vilket behöver tas till vara.  

Det är ett stort slöseri att riva och bygga nytt när husen har så stor potential. I detta 
arbete har tre olika sätt att forma om planlösningar gjorts, för att uppmärksamma ett 
antal möjligheter. Det första konceptet åskådliggör hur planlösningen kan förändras 
med enklare medel. Nya håltagningar för dörrar görs för att få till både större och 
mindre lägenheter. Det andra konceptet visar hur de befintliga lägenheterna kan 
öppnas upp och hur etagelösningar kan skapas. Håltagningar i bjälklag och väggar 
utförs och fasaden, som ej är bärande, plockas bort för att ersättas med fasadglas. 
Genomförda konstruktionsberäkningar visar att det är realistiskt att utföra 
förändringarna i förslaget. Delar av väggar kan tas bort utan problem, men de behöver 
ersättas med pelare och balkar för att bära upp bjälklaget på våningen ovan. Hål-
tagningar i bjälklag är möjligt i mindre skala. Förslaget är aktuellt när lyxigare 
lägenheter skapas, ett inslag som ofta saknas i dagens miljonprogramområden, och 
bidrar till en tillströmning av människor med högre medelinkomst. Det tredje 
konceptet är en påbyggnad. I huset skapas handikappanpassade bostäder med hiss och 
den översta våningen får en vid terrass. Lösningen är aktuell i områden där bostäder 
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saknas och där en ökad variation eftersträvas. Översta våningen skulle även kunna 
göras som etagelösning och byggas ihop med den tidigare översta våningen. 

De tre förslagen har alla sina kvaliteter som behöver lyftas fram. Vilket av dem som är 
mest aktuellt varierar från fall till fall, beroende på vilka förutsättningar som finns. 
Det första förslaget går lättare att genomföra än de båda andra; både kostnaden, tids-
åtgången och störningen för de boende/kringboende blir mindre. Förslaget höjer dock 
de rumsliga kvaliteterna minst. Det andra förslaget kostar mest att genomföra. 
Omfattningen av strukturella ombyggnader är störst och de boende kommer påverkas 
då större håltagningar utförs. I förslaget skapas ett attraktivt boende som höjer 
lägenheternas kvalitet ordentligt. Det tredje konceptet är lättare att motivera än de 
båda andra då nya installationer av hissar utförs. Eftersom huset får ytterligare en 
våning ändras husets utseende. Detta är många gånger positivt när enformigheten i 
området är stor, men det kan också finnas behov att bevara. 

7.2 Slutsatser 
Lägenheterna kan byggas om på olika sätt. Nya mindre håltagningar, för till exempel 
dörrar, är enkelt att utföra medan större blir desto mer komplicerade. Större 
håltagningar i väggar kan utföras, sett ur betongkonstruktionsperspektiv, men balkar 
och pelare behöver då införas. Håltagningar i bjälklag är möjligt i mindre skala. Husets 
bärande system klarar av ytterligare tyngd från en påbyggnadsvåning utan 
förstärkningar. Vilket/vilka av åtgärderna som väljs beror på förutsättningarna i 
respektive projekt.  

7.3 Förslag till fortsatt arbete 
Ämnet ”miljonprogrammet” är väldigt stort och det finns oändligt många punkter som 
inte har berörts i det här examensarbetet. Några exempel på viktiga områden för 
fortsatt studie är hur mycket de olika förändringarna kostar att utföra, vilka 
förändringar som är mest eftertraktade i olika områden samt hur de ska kunna genom-
föras. Detta för att ombyggnader verkligen ska kunna ske.  

I examensarbetet har ett hus som byggdes med Allbetongsystem och prefabricerad 
konstruktion undersökts. Något som var väldigt vanligt, från 50-talet och framåt, var 
att bygga med bokhyllesystem och platsgjuten betong. Det är därför intressant att, på 
liknande sätt som gjorts i detta arbete, undersöka sådana hus.  

Något som är värt att ytterligare undersöka vid ombyggnad av ett prefabricerat hus är 
dess skadetålighet vid olyckspåverkan. Även grundläggningen måste undersökas i 
varje specifikt fall vid påbyggnad av våning, något som inte har gjorts i detta arbete. 
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Bilaga 2 Armeringsbehov vid håltagning 
Ingångsvärden i Plate, [31], för att analysera håltagning av ett 1,4 m runt hål i platta 6 
enligt Figur 5.12: 
 

• Betong: C28/35 
• Safety class: 2 
• Thickness: 0,18 m 

 
Load cases 
No Name Type 
1 Egenvikt +Dead load 
2 Nyttig last bunden Ordinary 
3 Nyttig last fri Ordinary 
 
 
Load combinations 
No Name Type Factor Included load cases 
1 Brott U 1.0 Egenvikt (+Dead load) 
   1.3 Nyttig last bunden (Ordinary) 
   1.3 Nyttig last fri (Ordinary) 
2 Bruks S 1.0 Egenvikt (+Dead load) 
   1.0 Nyttig last bunden (Ordinary) 
   0.33 Nyttig last fri (Ordinary) 
 
Surface load (från BKR) 
Nyttig last bunden 0,5 kN/m2 

Nyttig last fri 1,5 kN/m2 

 
Plattan analyseras i Plate och värden på moment erhålles. Utifrån dessa moment kan den 
armering som behövs räknas ut. Denna armering jämförs sedan med den som är idag. 
 
I Figur B1-B2 visas det moment som är i plattans överkant i x-riktning, före respektive 
efter håltagning. I Tabell B1-B2 visas de värden på momenten som Plate ger i de båda 
fallen. Med hjälp av dessa värden kan den erforderliga armeringen tas fram enligt [9], se 
följande uträkning. Dessa värden jämförs med den idag existerande armeringen. 

 

 



Figur B1, Bilden visar det moment som är innan håltagning för trappa utförts. Momentet 
är i plattans överkant i x-riktning. Platta 6 enligt Figur 5.12. 

 Maximalt 
moment 
kNm/m 

Erforderlig 
armering 
mm2/m 

Armering idag 
mm2/m 

Underskott 
armering 
mm2/m 

Huvudarmering  
x-riktning 

    

Underkant 4,8 74 269 OK 
Överkant 1,7 26 0 26 
Sekundärarmering 
y-riktning 

    

Underkant 2,5 39 43,6 OK 
Överkant 1,0 15 0  15 
Tabell B1, Får med hjälp av det maximala momentet, som Plate visar innan håltagning, 
fram den erforderliga armeringen. Jämför den med armeringen i den befintliga plattan 
och konstaterar om det saknas armering. 

 
Figur B2, Bilden visar det moment som är efter håltagning för trappa utförts. Momentet 
är i plattans överkant i x-riktning. Platta 6 enligt Figur 5.12. 



 

 Maximalt 
moment 
kNm/m 

Erforderlig 
armering 
mm2/m 

Armering idag 
mm2/m 

Underskott 
armering 
mm2/m 

Huvudarmering  
x-riktning 

    

Underkant 5,0 77 269 OK 
Överkant 3,0 46 0 46 
Sekundärarmering  
y-riktning 

    

Underkant 2,3 36 43,6 OK 
Överkant 3,1 48 0  48 
Tabell B2, Får med hjälp av det maximala momentet, som Plate visar då håltagning har 
gjorts, fram den erforderliga armeringen. Jämför den med armeringen i den befintliga 
plattan och konstaterar om det saknas armering. 

Dimensionering med hänsyn till böjmoment, [2, 4, 9] 

Innan håltagning 

Maximalt moment i topp av platta, i x-riktning  Mxtop = 4.8 kNm 

Bredd och höjd på platta     b = 1 m 
        d = 0.18 m 

Hållfasthet       fcc = 15 MPa 
        fst = 362 MPa 

Det relativa momentet     ml = Mxtop/(b*d2*fcc) = 9.877*10-3 

Det mekaniska armeringsinnehållet   ω = 1 – �1 � 2m� = 9.926*10-3 

Erforderlig armeringsarea, per meter   As = ω*b*d*(fcc/fst) = 74.032 mm2 

 

 
 



 



Bilaga 3 Dimensionering ny balk

Dimensionering med hjälp av Tibnors Konstruktionstabell
rör-balk-stång, 8e upplagan, Tibnor AB 2007, [20]

Enligt lastnedräkningsbilaga är de
dimensionerande lasterna för vindsbjälklaget: qbrott 32.8

kN

m
:=

qbruks 30.5
kN

m
:=

Den längsta balken har en spännvidd på 3.1 m

Tabellen visar att balk IPE200 vid en sådan spännvidd har en bärförmåga på  q 36.9
kN

m
:=

vilket är högre än de båda dimensionerande lasterna
OK

Dessutom behöver balkens nedböjning undersökas vilket görs i bruksgränstillståndet

Dimensionering på grund av nedböjning enligt [8]

Lbalk 3.1m:= spännvidd balk

qtak 30.5
kN

m
:= dimensionerande last i bruksgränstillstånd enligt

lastnedräkningsbilaga

Ed
210GPa

1.0 1.2⋅
175 GPa⋅=:=

I 1943 104× mm
4⋅:= för IPE 200

nedböjningipe200

5 qtak⋅ Lbalk
4⋅

384 Ed⋅ I⋅
10.786 mm⋅=:= Nedböjning då IPE 200 balk

nedböjningok

Lbalk

250
12.4 mm⋅=:= Godkänd nedböjning

Eftersom nedböjningipe200 nedböjningok< anses denna dimension vara godkänd

OK



 



Bilaga 4 Dimensionering ny pelare 

Dimensioneringen av de nya pelarna skedde med hjälp av programmet Ramanalys från Strusoft, 
[31]. Den pelaren som antas vara störst sträcker sig över 2 våningsplan. Den behöver ta kunna 
last från vindsbjälklaget. Se följande uträkning: 

Längd på vindsbjälklag vars last pelaren behöver kunna ta  Llängd = 2.4 m  

Enligt lastnedräkningsbilaga är de dimensionerande    qbrott = 32.8 kN/m 
lasterna för vindsbjälklaget      qbruks = 30.5 kN/m 

Dimensionerande last       Fbrott = qbrott*Llängd=78.72 kN 
         Fbruks = qbruks*Llängd=73.2 kN 

Värden på lasterna samt information om material och storlek på den nya pelaren, i detta fall en 
HEA140, fördes in i programmet Ramanalys som därefter kontrollerade slankhetstalet samt 
moment-, normalkrafts- och tvärkraftskapaciteten. Programmet tog även hänsyn till 
initialkrokighet. Programmet visar att pelaren har en utnyttjandegrad på 0,731. 

Följande uträkning visar kontrollen som Ramanalys utförde: 

Dimensionering enligt 2a ordningens teori 
Snittkontroll 
N/Nd + My/Myd = 79.0/559.4 + 1.7/30.8 = 0.20 < 1 (Dim.snitt x = 3.00 m UK dim!) 
Böjvridknäckning 
(N/Nzcd)α+(Mydim/Mycd)β =(79.0/120.7)0.80 + (1.7/21.8)1.56 = 0.73 < 1 (Dim.snitt x = 3.00 m UK 
dim!) 
Skjuvning  
Vz/Vzd = 1.1/76.1 = 0.01 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m) 
 
 



 



Bilaga 5 Lastnedräkning
1. Last på mest belastad vägg, understa våningen
2. Last på mest belastad vägg, då lägger på en våning
2. Last på mest belastad vägg, då lägger på två våningar

Parametrar

Väggmått Husmått 

Tjocklek på vägg som beräknas Längd på husets kortsida

bvägg 0.12m:= Lbreddhus 13.7m:=

Avstånd golv till tak per våningsplan Längd husets långsida

agolvtak 2.7m:= Llängdhus 62.8m:=

Antal bjälklag i huset

aantalbjälklag 4:=
Plattmått 

Maximal höjd från mark till takfot
Bredd och tjocklek på plattor som beräknas

h4bjälklag agolvtak aantalbjälklag⋅ 10.8 m=:=bbreddplatta 3.8m:=

ttjocklekplatta 0.18m:= Höjd på huset från bjälklag en våning upp till takfot

h3bjälklag agolvtak aantalbjälklag 1−( )⋅ 8.1 m=:=

Takets lutning Höjd då lägger på en våning

αgrader 5:= h5bjälklag agolvtak aantalbjälklag 1+( )⋅ 13.5 m=:=

Höjd då lägger på två våningar
αradian

αgrader 2⋅ π

360
0.087=:=

h6bjälklag agolvtak aantalbjälklag 2+( )⋅ 16.2 m=:=

1. Last på mest belastad vägg, understa våningen



1. Last på mest belastad vägg, understa våningen

Permanent last

ψegenvikt 1:=Egenvikt bunden last

Vikter per m2

Takegenviktperm2 0.7
kN

m2
:= Betongkg 2400

kg

m3
2.4 103×

kg

m3
=:= Lastgolv 0.2

kN

m2
200 Pa=:=

BetongN Betongkg g⋅ 23.536
kN

m3
⋅=:= Lastmellanväggarperm2 500Pa:=

Laster i N per längdenhet för en plattbredd

Takegenvikttot Takegenviktperm2 bbreddplatta⋅ 2.66
kN
m

⋅=:=

Betongbjälklag BetongN ttjocklekplatta bbreddplatta⋅( )⋅ 16.099
kN
m

⋅=:=

Betongbärandevägg BetongN bvägg agolvtak⋅( )⋅ 7.626
kN
m

⋅=:=

Lastmellanväggtot Lastmellanväggarperm2 bbreddplatta⋅ 1.9
kN
m

⋅=:=

Lastgolvtot Lastgolv bbreddplatta( )⋅ 760
kg

s2
=:=

Egenvikttak Takegenvikttot Betongbjälklag+ 18.759
kN
m

⋅=:=

Egenviktlghbjälklag Betongbjälklag Betongbärandevägg+
Lastmellanväggtot Lastgolvtot++

... 26.384
kN
m

⋅=:=

Laster per bjälklag i N per längdenhet



Resultanter till vindlasterna på taket

Variabel last

W44 Lbreddhus 0.5x4−( ) Llängdhus( )⋅ μ44⋅ qk4⋅ 2.185 104× N=:=

Nyttigbunden 0.5
kN

m2
:= ψnyttigbunden 1:=Enligt kap 3.41. BKR, Nyttig last 

Nyttigfri 1.5
kN

m2
:= ψnyttigfri 0.33:=

Snölast 
Enligt BKR, kap 3.5., ska snölasten bestämmas enligt Sk = S0 μ⋅ ct⋅

Snölast betraktas som variabel och bunden
Enligt Boverkets handbok Snö och vindlast, 1997

Snölastens grundvärde på mark.
S0 2.5

kN

m2
:=

Den vertikala lasten blir

μ 0.8:=

Per kvadratmeter bredd hus

ct 1.0:=

Detta ger

Vindvert4 Vindpermeter24 bbreddplatta⋅ 1.547
kN
m

⋅=:=

Per meter bredd hus

Per meter bredd hus för en plattbredd

Enligt BKR, kap 3.5.

Enligt Boverkets handbok Snö och vindlast, 1997

Vindlast Kan betraktas som bunden ψvind 0.25:=

Enligt BKR, kap 3.6., ska vindlasten bestämmas enligt Wk μ qk⋅ A⋅:= qk där qk Cdyn Cexp⋅ qref⋅:= Cdyn

Vind mot långsida

Referensvindhastigheten vref4 24
m
s

:= Höjd över mark z4 h4bjälklag 10.8 m=:=

Karakteristiskt hastighetstryck
enligt Bilaga C qk4 0.6

kN

m2
:=Terrängtyp 3

Vertikal last
Enligt Figur 1.5 i Byggkonstruktion, Regel- och
formelsamling, Isaksson T., 2007 μ14 1.4:= μ24 1.2:= μ34 0.7:= μ44 0.2:=

x är min av h4bjälklag 2⋅ 21.6 m= och Llängdhus 62.8 m= d.v.s. x4 21.6m:=

Formfaktor som beror av takytans form av risk för snöanhopning. Enligt Figur 1.3a. 

Termisk koefficient, beror på energiförluster genom tak eller annan påverkan. 
Är vanligtvis lika med 1.

Tak 

Nyttig last

Snö Sk bbreddplatta⋅ 7.6
kN
m

⋅=:=

Sk S0 μ⋅ ct⋅ 2
kN

m2
⋅=:=

ψsnö 0.7:= Lastreduktionsfaktor 

Vtot4 W14 W24+ W34+ W44+ 3.502 105× N=:=

Vindpermeter24
Vtot4

Lbreddhus Llängdhus⋅
0.407

kN

m2
⋅=:=

W24 0.1x4( ) Llängdhus 2 0.25⋅ x4−( )⋅ μ24⋅ qk4⋅ 8.087 104× N=:=

W34 0.4x4( ) Llängdhus( )⋅ μ34⋅ qk4⋅ 2.279 105× N=:=W14 2 0.1x4( )⋅ 0.25x4( )⋅ μ14⋅ qk4⋅ 1.96 104× N=:=



Totala vertikala lasten

Variabel  

Antar lastkombination 1, enligt kap 2:322 i BKR, Dimensionerande lastkombinationer. Se nedan.
Permanent Bunden last Gk 1.0Gk Variabel En variabel last Qk 1.3Qk

Övriga variabla
laster ψQk

Fri last Gk - 1.0ψ Qk⋅

En variabel last Qk

Per längd bredd hus

per meter Lbreddhus

Plan 3

Plan 2

1.0GkPermanenta laster Gk 
Antar lastkombination 8Bruksgränstillstånd 

Botten

Plan 2

Per längd bredd hus

Plan 3

Botten

Tak 

Brottgränstillstånd 

Ger att:

Pbrottbottenpermeter4
Pbrottbotten4

Lbreddhus
141.599

kN
m

⋅=:=

Pbrottbotten4 Pbrotttak4 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 3⋅+ 1.94 103× kN⋅=:=

Övriga variabla laster ψQk

Pbruksbotten4 Pbrukstak4 Lasttotbrukslgh Lbreddhus⋅ 3⋅+ 1.815 106× N=:=

Pbruksplan24 Pbrukstak4 Lasttotbrukslgh Lbreddhus⋅ 2⋅+ 1.349 106× N=:=

Pbruksplan34 Pbrukstak4 Lasttotbrukslgh Lbreddhus⋅+ 8.838 105× N=:=

Qkenbrukslgh 1.0 Nyttigbunden Nyttigfri+( )⋅ bbreddplatta⋅ 7.6
kN
m

⋅=:=

Gkbrukslgh 1.0 Egenviktlghbjälklag( ) 26.384
kN
m

⋅=:=

Per meter bredd hus

Pbrottplan24 Pbrotttak4 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 2⋅+ 1.443 106× N=:=

Qkövrigabrotttak4 1.0 Vindvert4 ψvind⋅ Nyttigbunden ψnyttigbunden⋅
Nyttigfri ψnyttigfri⋅+

...







bbreddplatta⋅+







4.168
kN
m

⋅=:=

Gkbrotttak 1.0 Egenvikttak( ) 18.759
kN
m

⋅=:= Qkenbrotttak 1.3 Snö⋅ 9.88
kN
m

⋅=:=

Pbrottplan34 Pbrotttak4 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅+ 9.463 105× N=:=

Pbrotttak4 Lasttotbrotttak4 Lbreddhus⋅ 4.494 105× N=:=Last P till vägg Tak 

Lasttotbrotttak4 Gkbrotttak Qkenbrotttak+ Qkövrigabrotttak4+ 32.806
kN
m

⋅=:=

Per lägenhetsbjälklag 

1.0Qk
1.0ψ Qk⋅

Pbruksbottenpermeter4
Pbruksbotten4

Lbreddhus
132.479

kN
m

⋅=:=

Lasttotbrukstak4 Gkbrukstak Qkenbrukstak+ Qkövrigabrukstak4+ 30.526
kN
m

⋅=:=

Qkövrigabrukstak4 1.0 Vindvert4 ψvind⋅ Nyttigbunden ψnyttigbunden⋅
Nyttigfri ψnyttigfri⋅+

...







bbreddplatta⋅+







4.168
kN
m

⋅=:=

Qkenbrukstak 1.0 Snö⋅ 7.6
kN
m

⋅=:=Gkbrukstak 1.0 Egenvikttak( ) 18.759
kN
m

⋅=:=
Tak 

Lasttotbrottlgh Gkbrottlgh Qkenbrottlgh+ 36.264
kN
m

⋅=:=

Qkenbrottlgh 1.3 Nyttigbunden Nyttigfri+( )⋅ bbreddplatta⋅ 9.88
kN
m

⋅=:=

Gkbrottlgh 1.0 Egenviktlghbjälklag( ) 26.384
kN
m

⋅=:=

Per lägenhetsbjälklag 

Pbrukstak4 Lasttotbrukstak4 Lbreddhus⋅ 4.182 105× N=:=

Lasttotbrukslgh Gkbrukslgh Qkenbrukslgh+ 33.984
kN
m

⋅=:=

Last P till pelareTak 



2. Last på mest belastad vägg, då lägger på en våning
Vindlast 
Enligt Boverkets handbok Snö och vindlast, 1997

Referensvindhastigheten vref5 24
m
s

:= Höjd över mark z5 h5bjälklag 13.5 m=:=

Karakteristiskt hastighetstryck
enligt Bilaga C

Terrängtyp 3 qk5 0.66
kN

m2
:=

Vind mot långsida

Vertikal last

Tak 
μ15 1.4:= μ25 1.2:=Enligt Figur 1.5 i Byggkonstruktion, 

Regel- och formelsamling, Isaksson T., 2007 μ35 0.7:= μ45 0.2:=

x är min av h5bjälklag 2⋅ 27 m= och Llängdhus 62.8 m= d.v.s. x5 27m:=

Resultanter till vindlasterna på taket

W45 Lbreddhus 0.5x5−( ) Llängdhus( )⋅ μ45⋅ qk5⋅ 1.658 103× N=:=

Den vertikala lasten blir Vtot5 W15 W25+ W35+ W45+ 4.541 105× N=:=

Per kvadratmeter bredd hus Vindpermeter25
Vtot5

Lbreddhus Llängdhus⋅
0.528

kN

m2
⋅=:=

Per meter bredd hus för en plattbredd Vindvert5 Vindpermeter25 bbreddplatta⋅ 2.006
kN
m

⋅=:=

W35 0.4x5( ) Llängdhus( )⋅ μ35⋅ qk5⋅ 3.133 105× N=:=

W25 0.1x5( ) Llängdhus 2 0.25⋅ x5−( )⋅ μ25⋅ qk5⋅ 1.054 105× N=:=

W15 2 0.1x5( )⋅ 0.25x5( )⋅ μ15⋅ qk5⋅ 3.368 104× N=:=



Totala vertikala lasten
Qkövrigabrotttak5 1.0 Vindvert5 ψvind⋅ Nyttigbunden ψnyttigbunden⋅

Nyttigfri ψnyttigfri⋅+
...








bbreddplatta⋅+







4.282
kN
m

⋅=:=

Lasttotbrotttak5 Gkbrotttak Qkenbrotttak+ Qkövrigabrotttak5+ 32.921
kN
m

⋅=:=

Last P till vägg Tak Pbrotttak5 Lasttotbrotttak5 Lbreddhus⋅ 4.51 105× N=:=

Plan 4 Pbrottplan45 Pbrotttak5 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅+ 9.478 105× N=:=

Plan 3 Pbrottplan35 Pbrotttak5 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 2⋅+ 1.445 106× N=:=

Plan 2 Pbrottplan25 Pbrotttak5 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 3⋅+ 1.941 106× N=:=

Tak Botten Pbrottbotten5 Pbrotttak5 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 4⋅+ 2.438 106× N⋅=:=

Per längd bredd hus Pbrottbottenpermeter5
Pbrottbotten5

Lbreddhus
177.978

kN
m

⋅=:=

Qkövrigabrukstak5 1.0 Vindvert5 ψvind⋅ Nyttigbunden ψnyttigbunden⋅
Nyttigfri ψnyttigfri⋅+

...







bbreddplatta⋅+







4.282
kN
m

⋅=:=

Lasttotbrukstak5 Gkbrukstak Qkenbrukstak+ Qkövrigabrukstak5+ 30.641
kN
m

⋅=:=

Last P till pelare Pbrukstak5 Lasttotbrukstak5 Lbreddhus⋅ 4.198 105× N=:=

Pbruksbotten5 Pbrukstak5 Lasttotbrukslgh Lbreddhus⋅ 4⋅+ 2.282 106× N=:=

Per längd bredd hus Pbruksbottenpermeter5
Pbruksbotten5

Lbreddhus
166.578

kN
m

⋅=:=

3. Last på mest belastad vägg, då lägger på två våningar

Tak 
Bruksgränstillstånd 

Brottgränstillstånd 



Vertikal last

Enligt Figur 1.5 i Byggkonstruktion, 
Regel- och formelsamling, Isaksson T., 2007

3. Last på mest belastad vägg, då lägger på två våningar
Vindlast 
Enligt Boverkets handbok Snö och vindlast, 1997

Referensvindhastigheten vref6 24
m
s

:= Höjd över mark z6 h6bjälklag 16.2 m=:=

Karakteristiskt hastighetstryck
enligt Bilaga C

Terrängtyp 3 qk6 0.69
kN

m2
:=

Vind mot långsida

Tak 
μ16 1.4:= μ26 1.2:=

μ36 0.7:= μ46 0.2:=

x är min av h6bjälklag 2⋅ 32.4 m= och Llängdhus 62.8 m= d.v.s. x6 32.4m:=

Resultanter till vindlasterna på taket

W36 0.4x6( ) Llängdhus( )⋅ μ36⋅ qk6⋅ 3.931 105× N=:=

W46 Lbreddhus 0.5x6−( ) Llängdhus( )⋅ μ46⋅ qk6⋅ 2.167− 104× N=:=

Den vertikala lasten blir Vtot6 W16 W26+ W36+ W46+ 5.472 105× N=:=

Per kvadratmeter bredd hus Vindpermeter26
Vtot6

Lbreddhus Llängdhus⋅
0.636

kN

m2
⋅=:=

Per meter bredd hus för en plattbredd Vindvert6 Vindpermeter26 bbreddplatta⋅ 2.417
kN
m

⋅=:=

W26 0.1x6( ) Llängdhus 2 0.25⋅ x6−( )⋅ μ26⋅ qk6⋅ 1.25 105× N=:=

W16 2 0.1x6( )⋅ 0.25x6( )⋅ μ16⋅ qk6⋅ 5.07 104× N=:=



Totala vertikala lasten
Brottgränstillstånd 
Tak 

Lasttotbrotttak6 Gkbrotttak Qkenbrotttak+ Qkövrigabrotttak6+ 33.024
kN
m

⋅=:=

Last P till vägg Tak 

Plan 5

Plan 4

Plan 3

Pbrottplan26 Pbrotttak6 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 4⋅+ 2.44 103× kN⋅=:=Plan 2

Botten Pbrottbotten6 Pbrotttak6 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 5⋅+ 2.937 103× kN⋅=:=

Per längd bredd hus
Pbrottbottenpermeter6

Pbrottbotten6
Lbreddhus

214.345
kN
m

⋅=:=

Tak 

Lasttotbrukstak6 Gkbrukstak Qkenbrukstak+ Qkövrigabrukstak6+ 30.744
kN
m

⋅=:=

Last P till pelare
Pbruksbotten6 Pbrukstak6 Lasttotbrukslgh Lbreddhus⋅ 5⋅+ 2.749 106× N=:=

Per längd bredd hus Pbruksbottenpermeter6
Pbruksbotten6

Lbreddhus
200.665

kN
m

⋅=:=

Bruksgränstillstånd 

Pbrukstak6 Lasttotbrukstak6 Lbreddhus⋅ 4.212 105× N=:=

Pbrottplan36 Pbrotttak6 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 3⋅+ 1.943 103× kN⋅=:=

Pbrottplan46 Pbrotttak6 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅ 2⋅+ 1.446 103× kN⋅=:=

Pbrottplan56 Pbrotttak6 Lasttotbrottlgh Lbreddhus⋅+ 949.246 kN⋅=:=

Pbrotttak6 Lasttotbrotttak6 Lbreddhus⋅ 452.426 kN⋅=:=

Qkövrigabrukstak6 1.0 Vindvert6 ψvind⋅ Nyttigbunden ψnyttigbunden⋅
Nyttigfri ψnyttigfri⋅+

...







bbreddplatta⋅+







4.385
kN
m

⋅=:=

Qkövrigabrotttak6 1.0 Vindvert6 ψvind⋅ Nyttigbunden ψnyttigbunden⋅
Nyttigfri ψnyttigfri⋅+

...







bbreddplatta⋅+







4.385
kN
m

⋅=:=



Bilaga 6 Tillåten last enligt Betongbanken 

Dimensioneringsförutsättningar enligt Betongbanken: 

• Säkerhetsklass 3 
• Exponeringsklass XC1 (torr eller ständigt våt) 
• Livslängdsklass L50 
• Betong: C25/30 
• Våningshöjd: Max 3 m 
• Bjälklagstjocklek: Max 250 mm 
• Vertikal last:  

o Nyttig last i bruksstadiet: 
o Bostäder/kontor 1,75 kN/m2 
o Last från mellanvägar 0,5 kN/m2 
o Lasten utgör summan av en bunden och en fri lastdel. Det vanliga 

lastvärdet 1,75 kN/m2 motsvaras av det karakteristiska lastvärdet 2,5 
kN/m2. 

• Horisontell last:  
o 1,0 kN enligt BKR 3:41 samt oavsiktlig stöt 20 kN (olyckslast) 

En vägg med armeringsmängden 0 kg/m2 och en väggtjocklek som är så nära den utvalda 
väggen som möjligt, det vill säga 18 cm, kan enligt Betongbanken ta en vägglast på 1415 
kN/m, se Figur B1, [24]. 

 
Figur B1, Sektionsbild. Tillåten last på vägg i ett fyravåningshus enligt Betongbanken, 
[24] 



 



Bilaga 7 Tillåten last enligt Ramanalys 

Den vägg som var smalast och behövde ta störst tyngd från övre plan kontrollerades och 
analyserades i programmet Ramanalys, [31], som en betongpelare. De dimensionerande 
lasterna P, se Tabell B1, räknades fram genom att multiplicera värdena från Tabell 6.5 
med längden på bjälklaget ovanför som väggen behöver kunna bära upp.  

Brottgränstillstånd Brottgränstillstånd 
Nuvarande 458 426 
Ytterligare en våning 576 534 
Ytterligare två våningar  685 643 

Tabell B1, Dimensionerande laster i kN. Värden från Tabell 6.5 multiplicerat med 
väggens längd 3,8 m.  

Värdena från tabellen, samt information om material, C28/35, och storlek på väggen, 
2100x120 mm, fördes in i programmet som därefter kontrollerade slankhetstalet samt 
moment-, normalkrafts- och tvärkraftskapaciteten. Programmet tog även hänsyn till 
initialkrokighet. Se Figur B1-B2 samt Tabell B2 för att se kontrollen som Ramanalys 
utförde. Väggen har ingen armering. 

 
Figur B1, Kontroll enligt Ramanalys då en våning lagts på. 



 
Figur B2, Kontroll enligt Ramanalys då två våningar lagts på. 

Utnyttjandegrad 
Nuvarande last  0,628 
Ytterligare en våning 0,662 
Ytterligare två våningar 0,695 

Tabell B2, Utnyttjandegrad av den mest utsatta väggen med laster från lastnedräkningen, 
enligt Ramanalys 

 



Bilaga 8 Fasadens isoleringsförmåga
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