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Sammanfattning 
 

 

Under de så kallade rekordåren mellan 1961-1975 byggdes det totalt 920,000 lägenheter i 

flerbostadshus i Sverige, och idag finns omkring 850,000 av dessa kvar. Den vanligaste 

byggnadstekniken under perioden var med byggande av förtillverkade våningshöga 

fasadelement tillsammans med en platsbyggd bokhyllestomme med tvärgående bärande 

innerväggar och gavlar.  

Syftet med arbetet är att kontrollera om en våningspåbyggnad på ett referenshus från 

miljonprogrammet med bokhyllestomme är möjlig för att skapa nya lägenheter som medför 

ökade hyresintäkter för fastighetsägaren, och kan medverka till ökad variation i området 

arkitektonisk och öka lägenhetsutbudet. Arbetet ger information om vad som behöver 

kontrolleras och utredas vid uppstarten av ett påbyggnadsprojekt.  

Arbetet jämför och beskriver tre olika stomförslag på en våningspåbyggnad. Alternativen 

som tas upp är massivträstomme med bärande flerskiktskiva, prefabricerad betong – och 

stålstomme bestående av HD/F-plattor och VKR-pelare, och ett alternativ bestående av 

volymelement.  

Inventering av konstruktionen och bärförmågan hos den befintliga stommen visar att det finns 

bärförmåga kvar att utnyttja. Utförda kontroller undersöker bl.a. bärförmågan hos väggar, 

grundsulor, samt det befintliga vindsbjälklaget. Kontroller utförs även med hänsyn till 

stabilitet då byggnaden betraktas som en stel enhet med en fiktiv påbyggnad. 

Slutsatsen av detta arbete är att en våningspåbyggnad är fullt möjlig på referenshuset.  

 Alternativet med massivträ klarar en fiktiv påbyggnad om tre våningar som valts som 

exempel i arbetet. 

 Alternativet med en prefabricerad betong och-stålstomme kan maximalt byggas på 

med två extra våningar, sedan blir grundtrycket dimensionerande och begränsar antalet 

våningar för påbyggnaden till två. 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Våningspåbyggnad, Påbyggnad, Förtätning, Miljonprogrammet, Rekordåren, 

Massivträ, Prefabricerad betong – och stålstomme, Volymelement
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Abstract 
 

 

During the so called ‘record years’ between 1961-1975 a total of 920,000 apartments were 

built in apartment buildings in Sweden. Today about 850.000 of these are still in use. The 

most common method of building during this period was by using prefabricated one-storey 

high façade units together with load-bearing interior cross walls and gable walls which were 

built on site. 

The purpose of this degree project is to find out if a storey extension on a reference-building 

from the so called ‘Million Programme’ with load-bearing interior cross walls is possible in 

order to create new apartments. If this is possible it would give an increase of income of rents 

to the owner of the apartment building and it could also contribute to an increase of variation 

in the area as regards both architecture and supply of apartments. This degree project gives 

information about what has to be checked and investigated before a storey extension project 

begins.  

This degree project compares and describes three different suggestions of structural 

construction systems for storey extensions. The alternatives dealt with are solid timber 

structural construction consisting of cross-laminated boards, a prefabricated concrete – and 

steel structural construction consisting of HD/F-elements and tube steel framing, and finally 

an alternative consisting of prefabricated building modules. 

The study of the structural construction and the load-bearing capacity of the existing building 

show that there is enough load-bearing capacity left to make use of. Performed checks 

investigate for example the load-bearing capacity of load-bearing walls, strip foundations as 

well as the existing loft floor. Checks are also performed with regard to the stability as the 

building is considered a stiff unit with a fictitious storey extension. 

The conclusion from this degree project is that a storey extension is fully possible on the 

reference-building.  

 The alternative with a solid timber structural construction allows a fictitious storey 

extension with three additional storeys, which has been chosen as an example in this 

degree project. 

 The alternative with the prefabricated concrete – and steel structural construction 

allows a fictitious storey extension of maximum two additional storeys, and then the 

ground pressure was dimensioning and limited the amount of additional storeys for the 

storey extension. 

 

Key words:  Storey extension, Million Programme, Record years, Structural construction; 

Solid Timber, Prefabricated concrete - and steel, building modules 
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Förord 
Detta kapitel förklarar omfattningen av arbetet och personer vi vill tacka för samarbete och 

goda råd under arbetets gång. 

 

 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har utförts vid avdelningen Byggteknik och 

design vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i samarbete med Skanska Sverige AB. 

Arbetet är utfört av författarna Aron Lindgren och Daniel Larsson under våren 2012. 

Ett speciellt tack riktas till Sten Nilsson, Specialist/Konstruktör på Skanska Teknik, för att 

bidragit med handledning och uppbackning av konstruktionsfrågor och visat stort 

engagemang och intresse för vårt arbete.  

Även tack till Alexandra Lauren, distriktschef på Skanska Region Hus Stockholm Bostäder, 

som gav oss möjligheten att skriva ett examensarbete om våningspåbyggnader.  

Sist men inte minst vill vi tacka examinator Sven-Henrik Vidhall för den pedagogiska 

undervisning han har gett oss under våra tre utbildningsår, samt klasskamrater som gjort 

studietiden både rolig och minnesvärd. 

Aron Lindgren 

  

Daniel Larsson 

  

Haninge, juni 2012 
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1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras en kort bakgrund till rapporten, vad syftet med arbetet är, 

vilka avgränsningar som har gjorts, och vilka metoder som har använts för att nå slutsatsen. 

Slutligen lämnas även en kort presentation av uppdragsgivaren Skanska Sverige AB. 

1.1  Bakgrund 

Under de så kallade rekordåren mellan 1961 till 1975 byggdes omkring 920,000 lägenheter i 

flerbostadshus och av dessa finns omkring 850,000 kvar i dagsläget (Industrifakta, 2008). 

Målet med byggandet var att lösa den akuta bostadsbristen och höja bostadsstandarden vilket 

också lyckades och trångboddheten försvann nästan helt för stunden (Mattsson-Linnala, 

2009). 

Idag är det ett annat problem, fastigheterna från rekordåren är i stort behov av upprustning 

och renovering då de börjar bli tekniskt nedslitna och stammar för vatten och avlopp behöver 

bytas. Stambyte leder ofta till att badrum och kök renoveras, och i samband med stambytet är 

det lämpligt att även byta värme – och ventilationssystem för att förbättra inomhusklimatet 

och sänka energikostnader. En sådan renovering av en fastighet med hyresrätter medför att 

hyran för hyresgästerna i vissa fall ökar med 50 – 70 % för att fastighetsföretaget vill nå en 

snabb break-even på investeringen (Lidgren & Widerberg, 2010), vilket i sin tur leder till att 

en del boende i fastigheten inte längre har råd att bo kvar (SVT, 2012). 

För att fastighetsföretagens krav på en snabb break-even ska uppfyllas utan att finansiera 

renoveringen med ökade hyresintäkter kan en våningspåbyggnad vara lämplig. En 

våningspåbyggnad skapar möjligheter för tredimensionell fastighetsbildning och skapandet 

av bostadsrätter i påbyggnaden, och en bostadsrättsförening går break-even direkt när 

lägenheterna sålts vilket gör att investeringstiden minskar. Ett fastighetsföretag med många 

hyresrätter får även möjligheten att blanda hyresrätter och bostadsrätter (Lidgren & 

Widerberg, 2010). 

1.2  Syfte 

Arbetets syfte är att studera förutsättningarna för en våningspåbyggnad på ett referenshus från 

miljonprogrammet. De förutsättningar som ska studeras noggrant är grundläggning – och 

bärförmåga hos den befintliga stommen och även kontrollera stabiliteten för byggnaden med 

en teoretiskt genomförd våningspåbyggnad. 

Arbetet exemplifierar och kontrollerar hur många extra våningar de olika stomlösningarna 

kan byggas på med på referenshuset. Arbetet lämnar slutligen en checklista som inkluderar 

vilka punkter som bör beaktas vid en våningspåbyggnad. 
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1.3  Avgränsning 

Konstruktionsmässiga kontroller av bärförmåga avgränsas till att enbart se till en fiktiv 

påbyggnad om tre våningar med massivträstomme respektive två våningar med prefabricerad 

betong – och stålstomme, kontroller av en påbyggnad med volymelement kommer därför ej 

genomföras men tas upp som ett stomförslag på en våningspåbyggnad i arbetet. 

Arbetet kommer heller ej innehålla fördjupningar av det arkitektoniska utseendet av vånings-

påbyggnaden, planlösningar, installationstekniska lösningar, kostnadskalkyler etc. då dessa 

faktorer skiljer sig mellan olika projekt och utifrån vad företaget önskas åstadkomma i det 

aktuella projektet. 

1.4  Metodik 

1.4.1 Metodval 

Arbetet grundar sig i en inventering av den befintliga konstruktionen och beräkningar enligt 

dagens normer för att kontrollera dess bärförmåga utifrån de befintliga handlingarna som 

finns tillgängliga på referenshuset.  

Nödvändiga kunskaper för arbetets genomförande har kommit från egna erfarenheter, och 

kunskaper om stabilitet har inhämtats genom litteraturstudie med utgångspunkt från 

Massivträ. Handboken. Vidare har arbetet erhållit kontinuerlig handledning från Skanska 

teknik. Beräkningar har skett för hand med stöd från egen programmering i Excel, och till 

viss del med hjälp av Strusoft WIN-statik som använts för en jämförelse av handberäkningar.  

1.4.2 Tillvägagångssätt  

Litteratur – och teoriurval har gjorts under arbetets gång. Kunskapsinsamlandet inleddes med 

att allmänt söka information om miljonprogrammet och våningspåbyggnader på internet för 

att få en bättre bild av dessa områden. Insamlandet av information består av tidigare studier 

av upprustning av miljonprogrammet och möjligheter med våningspåbyggnader från t.ex. 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

(SABO) och Boverket. Faktainsamlingen har under större delen av arbetet skett parallellt 

med beräkningar och kontroller. 

När handlingarna på referenshuset blev tillgängliga kunde den befintliga konstruktionen 

fastställas och utförligare beräkningsteorier tillämpas. Under ett platsbesök vid referenshuset 

skapades en bättre bild av hur området ser ut idag och i samband med platsbesöket 

genomfördes en okulär besiktning av byggnaden för att kontrollera att denna inte har några 

uppenbara skador i stommen som kan komma att vara kritiska vid en ökad belastning från en 

våningspåbyggnad.  
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Efter vidare samråd med Skanska togs beslutet att rapporten ej ska vara projektanpassad för 

referenshuset utan kunna tillämpas i olika projekt då en våningspåbyggnad är aktuell på en 

byggnad från miljonprogrammet, och arbetet ska därför lämna en checklista som kan 

användas i liknande projekt.  

Intervjuer och möten med olika aktörer inom området har skett löpande under arbetet för att 

få feedback och bättre kunskaper inom området. Möten har främst varit öga mot öga men 

även webmöte och telefonmöte har förekommit då inte alla parter varit stationerade i 

stockholmsregionen.  

1.4.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man får den information man avser att mäta (Nationalencyklopedin, 

2012). I denna rapport har endast ett referenshus studerats, men då detta hus har en vanlig 

stomlösning från rekordåren finns det en stor potential att liknande projekt kan genomföras 

med samma metodik och då erhålla liknande resultat för andra byggnader med 

bokhyllestomme byggda under rekordåren. Då referenshuset till faktum är från rekordåren 

och stommen är känd genom befintliga handlingar kan man anta att studien kan användas vid 

liknande inventeringar av förutsättningar för våningspåbyggnader.  

Reliabiliteten anger hur tillförlitlig studien är (Nationalencyklopedin, 2012), och kan bevisas 

genom att två olika studier med samma syfte och metodik erhåller samma resultat. Fås 

samma resultat kan studien anses ha en hög tillförlitlighet. I detta fall har enbart ett 

referenshus studerats och tillförlitligheten kan därför inte bevisas.   

1.5 Nulägesbeskrivning 

Skanska Sverige AB har verksamhet i Sverige inom hus - och anläggningsbyggnad samt 

utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Byggbolaget Skanska räknas som ett av 

Sveriges största byggbolag med cirka 11,000 medarbetare.  

Denna studie gjordes med handledning av Skanska Teknik, som är Skanskas egen 

teknikavdelning. Enheten Skanska Teknik bidrar till ökad teknisk kvalitetssäkring av 

företagets projekt och effektivisering av hela byggprocessen - från utveckling och 

anbudsskede till genomförande och förvaltning av tekniska lösningar.  

Skanska har stor erfarenhet inom bebyggelse från miljonprogrammet och har Sveriges största 

kunskapsbank, ”Miljonhemmet”, där erfarenheter samlats i en kunskapsbank. 

Kunskapsbanken innehåller arbetsmetoder, checklistor, analyser, kalkyler, utvärderingar och 

forskningsresultat. Exempel på åtgärder som kunskapsbanken har är metoder för bland annat 

energieffektivisering, miljösanering, betongåtgärder, gårdsutveckling och installations-

lösningar. (Skanska Sverige AB, 2012) 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel ges inledningsvis en kort och allmän beskrivning av miljonprogrammet, för att 

sedan ta upp vilka faktorer som påverkas av en våningspåbyggnad och som beställaren har 

fördel av att veta innan ett sådant projekt tar form. Avslutningsvis beskrivs de 

beräkningsteorier som är relevanta och ligger till grund för genomförda kontroller i arbetet.  

Det finns mycket skrivet om miljonprogrammet inom många olika områden. Litteraturen 

innefattar allt från bakgrunden till bostadsbristen som kom att mynna ut i byggandet av 

miljonprogrammet till rapporter om hur byggnaderna kan lågenergi-anpassas, sociala 

problem som finns i områdena eller hur en våningspåbyggnad kan ge en ökad arkitektonisk 

variation. Det svåra i arbetet har varit att granskat informationen och sållat ut vad som är 

relevant för arbetet. För en allmän överblick rekommenderas SBUFs rapport: 

Våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet (Lidgren & Widerberg, 2010) som dels 

ger en kort bakgrund om miljonprogrammet och framförallt inventerar förutsättningarna för 

en våningspåbyggnad, däremot är rapporten avgränsad från de konstruktionsmässiga 

kontroller som bör studeras vid en påbyggnad. 

Mycket av litteraturen som finns idag påpekar att miljonprogrammet är i behov av 

upprustning och att man kan lyfta ett miljonprogramsområde med en våningspåbyggnad och 

öka variationen och utbudet i området därigenom. Däremot finns det få undersökningar som 

går in i detalj på det konstruktionsmässiga och kontrollerar att den befintliga byggnadens 

bärförmåga verkligen klarar av den ökade belastningen från en våningspåbyggnad. Därför 

kan detta arbete bidra med kunskaper om vilka kontroller som är nödvändiga att genomföra 

innan ett påbyggnadsprojekt startar. 

2.1 Allmänt om miljonprogrammet 

Under rekordåren byggdes närmare en miljon lägenheter i flerbostadshus och 

byggnadstekniken industrialiserades för att kunna öka produktionstakten. Bokhyllestommen 

bestående av tvärgående bärande innerväggar och gavlar i betong med ej bärande 

fasadelement av lättbetong var ett vanligt stomsystem under den här tiden.    

Mellan åren 1961-1975 byggdes det totalt 920,000 lägenheter i flerbostadshus, och idag finns 

omkring 850,000 av dessa kvar (Industrifakta, 2008). Bostadsproduktionen under denna 

period kallas för rekordåren. Miljonprogrammet som det kallas vardagligt utryckt avser 

egentligen ett bostadspolitiskt styrt bostadsbyggande som skedde under denna period. 

Anledningen till att detta styrda bostadsbyggande genomfördes var för att lösa den akuta 

bostadsbristen och höja bostadsstandarden, vilket också lyckades (Mattsson-Linnala, 2009). 

Jämfört med tidigare bebyggelse skedde en radikal förändring av byggnadstekniken under 

rekordåren. De traditionella hantverksmetoderna ersattes av ett alltmer industrialiserat 
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byggande och de viktigaste byggnadsmaterialen blev stål och betong som var billiga och 

kunde produceras i Sverige. 

Under 1960-talet byggdes flertalet av flerbostadshusen med betongstommar av tvärgående 

bärande innerväggar och gavlar, detta stomsystem har kommit att kallas bokhyllestomme 

(Björk, Nordling, & Reppen, 2008).  

För att lyckas med att bygga bort bostadsbristen krävdes det att hantverket ersattes av ett 

industrialiserat byggande med ökad användning av maskinella anordningar och grovarbetare. 

Detta ledde till att produktiviteten ökade rejält. Betongstommarna kunde resas snabbt med 

hjälp av lyftkranar som var fasta eller kördes på spår (Björk, Nordling, & Reppen, 2008), 

detta medförde att avståndet mellan husen ofta bestämdes av lyftkranarnas räckvidd 

(Industrifakta, 2008). En förutsättning för att kunna hålla den höga produktionstakten var att 

marken var plan och inte tidigare bebyggd, många av miljonprogrammets stora 

bostadsområden byggdes därför på tidigare åkermark eller på mark som plansprängts (Björk, 

Nordling, & Reppen, 2008). 

Den vanligaste byggnadstekniken under perioden var med byggande av förtillverkade 

våningshöga fasadelement tillsammans med en platsbyggd bokhyllestomme. Dessa 

betongstommar med tvärgående bärande innerväggar och gavlar satte tydliga spår i husens 

planlösning och fasadernas utformning. Fasader med murade lättbetongblock som putsades 

var ett vanligt utförande under 1960-1970 men även våningshöga sandwichelement av betong 

förekom (Björk, Nordling, & Reppen, 2008). 

2.2 Våningspåbyggnadens påverkan på fastigheten 

Där det finns ett behov för förtätning genom påbyggnad måste många aspekter beaktas och 

det kan skilja sig mycket mellan de olika projekten. Avgörande faktorer om en 

våningspåbyggnad kan byggas ovanpå en befintlig byggnad är först och främst om det är 

juridiskt och tekniskt möjligt samt om det är lönsamt. Följande avsnitt tar upp olika aspekter 

som bör beaktas vid ett påbyggnadsprojekt. 

2.2.1 Utformning på befintlig byggnad 

Det befintliga husets tak kommer att utgöra grunden för påbyggnaden. För att undvika 

omfattande ombyggnationer och speciallösningar som skiljer sig från fall till fall så borde 

platta tak vara mest praktiskt och lämpligt för påbyggnader (Ahnström, 2004). Platta tak har 

därför visat sig ha en stor potential att genomföra en våningspåbyggnad på. Om taket 

utnyttjas för exploatering genom påbyggnad kan bostadsbehovet stimuleras och utnyttjandet 

av den befintliga tillgången på mark – infrastruktur – och vägar som redan finns kan utnyttjas 

utan några extra kostnader. (Boverket, 2009) 
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2.2.2 Påbyggnadens storlek 

En påbyggnad kan innebära stora kostnader och dessa måste vägas beroende på hur stor 

exploatering som önskas i området, vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt och om 

påbyggnaden ska utgöra en egen fastighet eller inte. Om påbyggnaden är tänkt att vara en 

egen fastighet genom tredimensionell fastighetsbildning finns det ett minimikrav på att den 

ska innehålla tre lägenheter (Lantmäteriet, 2012). Det är viktigt att kontrollera kommunens 

stads- och detaljplan gällande maximal byggnadshöjd och verksamhetstyp som ofta behöver 

justeras, och den processen tar ofta lång tid. Bestämmelser och tillgångar för servitut, 

gemensamhetsanläggningar, ledningar och anläggningsfastigheter bör även det undersökas 

innan ett påbörjat påbyggnadsprojekt (Lidgren & Widerberg, 2010). 

2.2.3 Befintliga handlingar 

Husens konstruktion kan skilja sig ifrån de befintliga bygghandlingarna då det ibland 

förekom avsteg från dessa för att spara tid och pengar, det är därför viktigt att kontrollera att 

husen byggdes i linje med de befintliga handlingarna (Ahnström, 2004). 

2.2.4 Stadsplanering 

I svenska städer kan ett flertal olika stadstyper identifieras och förutsättningarna för 

förtätning som ska leda till en hållbar stadsutveckling skiljer sig mellan dessa. Därför bör 

förtätning inte ske överallt, utan där det är mest lämpligt (Ahnström, 2004). En miljö med 

enbart bostäder eller enbart arbetsplatser upplevs ofta som en trist miljö. För att frångå 

otrivsamma och monotona boendemiljöer så måste en förtätning främja ett gott stadsliv. Det 

görs lämpligen med att eftersträva en funktionsblandning i området, det vill säga miljöer med 

en blandning av bostäder, kontor, affärer och andra verksamheter. Med förtätning i ett 

miljonprogramsområde kan det vara lämpligt att undersöka om det finns möjlighet att skapa 

kontor längst ned i en fastighet och bygga bostäder ovanpå (Ahnström, 2004).  

2.2.5 Boendemiljö 

Vid en våningspåbyggnad bör boendemiljön beaktas. Rekommenderande gränsvärden för 

buller från trafik och intilliggande anläggningar bör undersökas även för påbyggnaden. Den 

befintliga byggnadens bullersituation kan vara löst tidigare av fysiska åtgärder, så som 

bullerplank eller bullervallar intill vägar, utformning av intilliggande byggnader så 

bullernivåer hålls nere etc. Dessa bullerreduktioner måste kontrolleras så att de även skyddar 

våningspåbyggnaden.  

En förtätning med våningspåbyggnad kan medföra att boende i närliggande byggnad får 

försämrade solförhållanden, då påbyggnaden kan medföra en solskugga för byggnaden intill 

(Ahnström, 2004). En solstudie skall därför göras över området för att kontrollera att detta 

inte är ett problem. Solförhållanden ska sedan redovisas och prövas i samband med 

bygglovsansökan (Boverket, 2009). Om försämrade solförhållanden uppstår kan detta 

eventuellt lösas med att låta påbyggnaden få indragna fasader.  
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Tillkomna bostäder kan även ge en ökad trygghet i området då en ökad befolkningstäthet 

medför att fler människor rör sig i området och har koll på vad som händer, och är en kvalité 

för både de boende i området och för de som flyttar dit (Ahnström, 2004).  

2.2.6 Tillgänglighet 

Hos byggnader med tre - eller fler våningar är hiss ett krav. Påbyggnader ska bedömas som 

lämpliga ur tillgänglighetssynpunkt, och då är en viktig aspekt möjligheten till att ordna hiss 

till de nya bostäderna. Vid en våningspåbyggnad på ett trevåningshus måste, enligt lag, en 

hiss installeras och kostnaden för detta måste medräknas. Om hiss redan finns i byggnaden så 

ska den kontrolleras om det är möjligt att förlänga den, eller på annat sätt bygga så att de nya 

lägenheterna i påbyggnaden uppfyller kravet på tillgänglighet.   

Installation – eller förlängning av hissar medför stora kostnader. Ett alternativ för att minska 

antalet hissar kan vara att se över möjligheterna med att låta de nya lägenheterna i det översta 

planet bli tillgängliga via loftgång och därmed minska antalet hissar som behöver förlängas, 

alternativt installeras (Boverket, 2009). 

2.2.7 Kommunikationer och parkeringsmöjligheter 

När området för påbyggnaden studeras ska möjligheter till goda kommunikationer tas i 

hänsyn, såsom närhet till kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter. Riktlinjer att gå efter är 

rimliga gångavstånd på cirka 400-500 m till hållplatser och stationer för kollektivtrafik, och 

möjligheten att tillgodose parkeringsplatser för de nya bostäderna i närhet till området inom 

200 m (Ahnström, 2004). 

2.2.8 Identifiering av områdets läge 

Närhet till service är något att beakta vid förtätning, det handlar i första hand om att ta sig 

med rimliga gångavstånd, cirka 400 m, till kommersiell och offentlig service, så som daglig 

varuhandel och skolor. Alternativt bedöms rimligt gångavstånd till kollektivtrafik för att ta 

sig till sådan service. Vid förtätning bör påverkan på befintliga platser för utevistelse beaktas. 

Vid kraftig förtätning kan dessa platser få ett ökat slitage och kvalitén för området försämras 

för alla. Grönområden och parker bör finnas inom rimligt gångavstånd, högst 600-700 m 

(Ahnström, 2004).  

2.2.9 Brandutrymning 

Vid påbyggnad av ett befintligt hus är det viktigt att beakta branddimensioneringen, och hur 

brandutrymning ska lösas för de nya bostäderna. För utrymningsvägar finns ett krav på två 

oberoende utrymningsvägar där utrymning via fönster kan räknas som ett alternativ, och via 

trapphus som ett andra alternativ.  

Om antalet våningar är mindre än 8 krävs det enbart att trapphuset är avskilt som en egen 

brandcell. En våningspåbyggnad ökar antalet våningar, om dessa blir mer än åtta våningar 

måste byggnaden ha ett Tr2 trapphus och även nödbelysning. Tr2 trapphus innebär att 
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trapphuset är en egen brandcell som förses med brandsluss för att förhindra spridning av 

brandgaser till trapphuset och bör förses med brandgasventilation eller övertryckventilering. 

Utrymmet som ansluter till trapphuset ska även det vara en egen brandcell, och utgöras av en 

trapphall utan egentlig verksamhet.  

Om trapphuset är den enda utrymningsvägen får det inte heller finnas någon direkt 

förbindelse mellan trapphuset och källaren. Om källare finns kan förbindelsen mellan 

entréplan och källaren ske genom en brandsluss (Boverket, 2006).  

2.2.10 Befintliga installationer 

Det bör kontrolleras att den planerade våningspåbyggnad kan anslutas till kommunens 

befintliga vatten- och avloppsnät.  I de flesta fall går det att ansluta nya ledningar till de 

befintliga ledningarna i huset. Ibland kan det dock vara enklare att dra nya ledningar i 

anslutning till det nya hisschaktet t.ex. i befintliga och idag oanvända sopnedkast.  

Det befintliga elnätets kapacitet är ofta tillräcklig för att försörja en påbyggnad. Oftast är det 

enklast att installera ett fristående ventilationssystem för påbyggnadsdelen istället för att 

koppla på påbyggnadens ventilation på det befintliga ventilationssystemet (Lidgren & 

Widerberg, 2010). Är det befintliga ventilationssystemet däremot gammalt och ineffektivt 

kan det vara ett bra läge att byta ut det i samband med påbyggnaden och ansluta de befintliga 

lägenheternas ventilation till detta för att göra hela byggnaden energieffektivare. 

2.2.11 Avfallshantering 

En våningspåbyggnad medför en ökad mängd avfall. Befintligt miljöhus bör kontrolleras om 

det klarar den ökade kapaciteten, eller om det måste kompletteras med ett ytterligare hus 

(Ahnström, 2004).  

2.2.12 Tredimensionell fastighetsbildning 

Tredimensionell fastighetsbildning innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och i djupled 

så att våningsplan inom samma byggnad kan ligga som olika fastigheter och därmed ha olika 

ägare (Lantmäteriet, 2012). Detta gör det möjligt att bygga nya våningar på ett befintligt hus, 

minst tre bostadslägenheter om det är för bostadsändamål, och låta dessa bli bostadsrätter 

som kan säljas av när påbyggnaden är klar. Viktigt är att utreda vem som har ansvar för 

respektive del av byggnaden, och avgöra vad som ingår i den gemensamma egendomen 

respektive den enskilda fastighetsägarens. Installationer kan vara en aspekt att beröra, om de 

olika fastighetsägarna delar på befintliga installationsschakt eller om påbyggnaden måste 

kompletteras med ett nytt installationsutrymme (Lidgren & Widerberg, 2010).  

2.2.13 Involvera boende 

Det är viktigt att kommunicera med alla inblandade i processen, både brukare, beställare och 

utförare (Lidgren & Widerberg, 2010). För att skapa ett så stort helhetstänk som möjligt är 

det viktigt att skaffa sig god kunskap om hur boende vill förändra området i dagsläget. Detta 
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bör ligga till grund vid en förändring av området för att göra det trivsammare för de boende, 

och kommer sluta med ett bättre slutresultat där de boende känner en ökad trivsel i området. 

2.2.14 Befintlig konstruktion 

Det är viktigt att noggrant inventera den befintliga grunden och stommen om den klarar av 

påkänningen från en påbyggnad. Det statiska systemet för den befintliga konstruktionen bör 

fastställas tidigt och även hur lasterna från påbyggnaden ska föras ned till de befintligt 

bärande väggarna. Framförallt om planlösningen för de nya lägenheterna i vånings-

påbyggnaden inte önskas ha samma utformning som de befintliga på grund av nya 

tillgänglighetskrav, eller för att eftersträva att nytt utbud av lägenhetsstorlekar. En balkgrund 

för påbyggnaden kan vara nödvändig för att säkerställa att lasterna förs ned korrekt och 

balkgrunden skulle då även kunna utnyttjas som ett installationsskikt. 

2.2.15 Undergrundens bärförmåga 

Belastning av en byggnad medför alltid en deformation i undergrunden och sättningar i 

jorden. Storleken och tidsförloppet av dessa sättningar beror på byggnadens tyngd, 

jordlagrets mäktighet och deformationsegenskaper. I friktionsjordarter sätter sig jorden 

samtidigt som den belastas men inte efteråt, och sättningarna är vanligtvis små. I lera, torv 

och gyttja kan sättningarna däremot bli stora och pågå under lång tid. 

Vid en påbyggnad belastas undergrunden med ett högre grundtryck. Det är viktigt att 

kontrollera, gärna med en geoteknisk undersökning, att undergrunden kan bära den extra 

lasten från påbyggnaden. Detta kan annars leda till bakfall i ledningar eller att ledningar går 

av. De största problem skapas vid ojämn sättning, då huset kan börja luta och spricka. När 

husets väggar och grund spruckit måste stommens bärförmåga reduceras med hänsyn till den 

ökade belastningen från en våningspåbyggnad (Berg, 2008). 

2.2.16 Grundförstärkning 

Om grundens bärförmåga överskrids behöver den förstärkas för att klara av den ökade last 

som en påbyggnad medför. Tecken på att ett hus satt sig kan ofta ses på dörrar och fönster 

som kärvar, golven lutar och att det uppstår sprickor i murade eller betonggjutna fasader, 

grunder och väggar. Ett grundförstärkningsarbete startar ofta med en okulär besiktning av 

fastigheten och omgivningen. Vidare görs en geoteknisk undersökning, grundvattennivåer 

mäts, inmätning av befintliga väggar i plan, sättningsavvägning och kontroll av 

avloppsstammar så att en korrekt ritning kan uppföras som ligger till grund för en 

lastnedräkning av huset. Grunden förstärks ofta med pålar eller betongförstärkningar som kan 

vara att bredda grundsulan för att sprida ut husets tyngd på en större yta. Sådana arbeten görs 

både från in - och utsidan av huset (Berg, 2008). 

Grundförstärkning kan leda till stora kostnader och måste beaktas vid undersökning om en 

påbyggnad är möjlig på den befintliga byggnaden. Att rekommendera är att välja en 

påbyggnad med låg egentyngd så att en grundförstärkning kan undvikas. 
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2.2.17 Skyddsrum 

Det är viktigt att kontrollera om ett skyddsrum i byggnaden är i bruk. Om så är fallet måste 

skyddsrummet klara det tillskott av belastning från påbyggnaden med hänsyn till 

byggnadsras. Verkan av ras från närliggande byggnader skall även beaktas på ett avstånd av 

husets höjd dividerat med tre ifrån byggnaden (MSB, 2009). För mer djupgående information 

om raslast rekommenderas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation  

SR 09. 

2.3 Beräkningsteori 

Nedan presenteras de beräkningsteorier som ligger till grund för kontroller som utförts 

genom arbetet. 

2.3.1 Eurokoder 

Teorier för att kontrollera bärförmågan grundar sig i gällande Eurokoder. Eurokoder är 

samlingsnamnet för standarder och beräkningsregler för dimensionering av bärverk och blev 

obligatoriska för alla bärande konstruktioner inom den europeiska gemenskapen år 2011. 

Eurokoderna öppnar upp för en mer global marknad och ökar tillgången på kompetens vilket 

bidrar till en positiv effekt på konkurrensen och priserna och bidrar till en högre kvalitet på 

byggandet (Swedish standards institute, 2012).  

2.3.2 Bärande betongväggar 

Bärande betongväggar dimensioneras som oarmerade tvärsnitt enligt en förenklad 

dimensioneringsmetod enligt Eurokoden som beaktar excentriciteten. Väggen utsätts för 

vertikala laster från egentyngder, snölast och nyttiga laster från ovanliggande bjälklag.  

2.3.3 Grundkonstruktioner 

Grundsulor betraktas som styva konstruktioner eftersom den utkragande delen utanför den 

ovanpåliggande väggen är liten jämfört med grundsulans höjd. Grundsulan belastas av 

vertikala laster från ovanpåliggande konstruktion, dessa får ej överstiga undergrundens 

bärighet. 

Maximal bärförmåga av böjande moment i befintlig armering kontrolleras i ett vertikalsnitt 

längs bärande väggars utsida och beräknas utan lastspridning genom grundsulan då kraften 

antas föras ned vertikalt i grundsulan.  

Maximal bärförmåga av tvärkraft utan samverkan av tvärkraftsarmering kontrolleras i ett 

vertikalt snitt utanför den ovanpåliggande bärande väggens utsida utan lastspridning genom 

grundsulan.  
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2.3.4 Förankringslängd 

Armering ska förankras med hänsyn till vidhäftning så krafter kan överföras till betongen 

utan att längsgående sprickor eller avspjälkning uppstår. Förankringen skall även vara 

tillräcklig så inte vidhäftningsbrott inträffar. Grundförankringslängden beaktar den aktuella 

stålkvalitén, armeringsdiameter och stängernas vidhäftningsegenskaper. Sedan reduceras 

grund-förankringslängden då parametrar som tätskiktets tjocklek, samverkan av tvärgående 

armering och inverkan av tryck vinkelrät mot spjälkningsplanet beaktas.  

2.3.5 Befintligt vindsbjälklag 

Det befintliga bjälklaget kontrolleras för tillskottslast med hänsyn till erforderlig armering 

över stöd och fält, tvärkraft samt med hänsyn till rekommenderade sprickbredder för bjälklag 

i bostäder enligt Eurokoder. 

2.3.6 Stomstabilitet 

Med stomstabilitet avses stommens bärförmåga att motstå horisontella laster, som i arbetet är 

vindlaster. Vindlasten kommer ge upphov till både horisontella och vertikala grundreaktioner 

eftersom vindlastens resultant angriper en bit upp i byggnaden och skapar ett stjälpande 

moment och en horisontell grundreaktion.  

Vid kontroll av stjälpning betraktas byggnaden som en sammanhängande enhet, och 

kontrollen avser om byggnadens permanent gynnsamma egentyngd är tillräcklig för att 

motverka det stjälpande momentet på grund av vindlasten. 

En överslagsmässig kontroll av glidning kontrollerar om friktionskraften, som den 

sammanlagda horisontella vindlasten skapar, kan överföras mellan undergrunden och 

grundplattan. Den högst tillåtna skjuvhållfastheten bestäms av undergrundens material och 

dess inre friktionsvinkel (Martinsons Byggsystem KB, 2006). 

Kontroll av förankring och lyftkraft hos våningspåbyggnaden är nödvändig för att säkerställa 

att denna inte lyfter från den befintliga byggnaden. Detta kan säkerställas genom att 

kontrollera att påbyggnadens egentyngd är tillräcklig för att lyftkraften helt ska motverkas 

(Martinsons Byggsystem KB, 2006).   
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3 REFERENSHUSET 

Detta kapitel beskriver inledningsvis området och hur vanligt förekommande uppbyggnaden 

av referenshuset var under rekordåren, för att sedan mer djupgående beskriva hur 

referenshuset är uppbyggt och hur dess bärande system ser ut utifrån fakta som samlats in 

från de befintliga handlingarna över byggnaden. 

 

Figur 1. Bild på referenshuset (Foto: D. Larsson). 

3.1 Området 

Referenshuset som tilldelats för närmare granskning ligger i kvarteret Turkosen 13 i 

Fornbacken, Södertälje. Kvarteret består av fyra hus som genom en kvadratisk placering 

omger en stor innergård. Detta var en vanlig stadsplaneform från miljonprogrammet då det 

var viktigt att byggmaterial och kranar lätt kunde komma fram till byggarbetsplatsen 

(Wetterblad, 2009). Området har en stor innergård, och stora grönytor runtomkring som 

medför goda möjligheter till att placera en kran på vid en våningspåbyggnad. Husen förvaltas 

idag av den kommunala fastighetsägaren Telge Bostäder AB.  

3.2  Huset 

Referenshuset som används som exempel är ett högt lamellhus, även kallat skivhus, dessa var 

vanligt förekommande i förorter till de större städerna (Wetterblad, 2009). Referenshuset är i 

sex våningar med genomgående lägenheter, och en suterrängvåning. Suterrängvåningen har 

enkelsidiga smålägenheter och resterande yta är källare bestående av förråd, tvättstuga och 

teknikrum. Av husen från rekordåren byggdes cirka 50 % av dessa med källare eller 

suterrängvåning (Wetterblad, 2009). Huset har 4 trapphus med hiss installerat i varje 

trapphus. 

3.2.1 Okulär besiktning 

Ett platsbesök är nödvändigt vid en eventuell våningspåbyggnad för att tidigt kunna uppskatta 

skicket hos den befintliga byggnaden. En okulär besiktning innebär en att en undersökning av 
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synliga ytor på in – och utsidan av byggnaden utförs för att se om några uppenbara tekniska 

brister finns i byggnaden. Den okulära besiktningen kontrollerar lämpligen följande: 

 Om sprickor > 2 mm finns, och om riktningen på dessa antyder till att sättningar i 

byggnaden har uppkommit.  

 Om armeringskorrosion har inträffat. 

 Om träkonstruktioner finns kontrolleras dessa med hänsyn till om fuktskador har 

uppstått. 

 Om vattenavrinningen fungerar som den ska på taket så att vattensamlingar inte finns, 

samt skicket på takets ytskikt.  

Efter en okulär besiktning av referenshuset konstaterandes följande: 

 Vatten samlas på motfallstaket vilket har börjat läcka. 

 Fasader har skadats av frostsprängning. 

 Viss armeringskorrosion har inträffat längs marknivå. 

 Ingen betydande sprickbildning i bärande väggar. 

 Nya linhissar färdigställdes år 2011. 

Bilder från den okulära besiktningen av referenshuset kan ses i bilaga 1. 

3.3  Konstruktionsteknik 

3.3.1  Stomme 

Stomsystemet i referenshuset är uppbyggt av platsbyggd bokhyllestomme med tvärgående 

bärande innerväggar och gavlar, som är ett vanligt stomsystem från miljonprogrammet. Den 

bärande stommen är uppbyggd av platsgjuten betong där de tvärgående bärande väggarna i 

gavlar, innerväggar och lägenhetsskiljande väggar består av 150 mm betong, med 

hållfasthetsklass K250 som motsvarar dagens C20/25. Vid trapphus består väggarna av 270 

mm betong, med hållfasthetsklass K300 som motsvarar dagens C25/30. 

 

Figur 2. Planvy som visar referenshusets bärande system samt dess fasader. 
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Figur 3. Planvy som visar referenshusets bärande betongväggar samt ej bärande fackväggar. 

Bjälklaget består av 190 mm enkelspända plattor av betong upplagda på husets tvärväggar 

och har stålglättats i samband med gjutningen. I bjälklagskanter har extra armering inlagts så 

att varje bjälklag kan bära den ovanpåliggande fackväggen. Armeringen i plattorna består av 

NPS50, med en karakteristisk hållfasthet på 490 MPa. Övrig armering består av KS40, med 

en karakteristisk hållfasthet på 392 MPa. 

3.3.2  Grundläggning 

Referenshuset är grundlagt med utbredda plattor sammangjutna med källargolvet på packad 

sprängstensbotten, vars maximalt tillåtna grundtryck antas vara 500 kPa. Grundsulor för det 

befintliga huset har beräknats enligt trapetsmetoden, och har höjden 300 mm medan bredden 

hos sulorna varierar. 

3.3.3  Tak och fasader 

Taket är ett uppstolpat motfallstak och är belagt med takpapp och med indragna plåtinklädda 

förråd på taket. Fasader i gavlar består av 150 mm betong och 150 mm lättbetong, och i 

längsfasader av 250 mm lättbetong som enbart ska ta upp lasten från sin egen egentyngd. 
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4 STOMFÖRSLAG PÅ VÅNINGSPÅBYGGNADEN 

Detta kapitel presenterar olika förslag på stomval för våningspåbyggnaden, hur de är 

uppbyggda och vad som krävs vid montage för respektive lösning. Förslagen som beskrivs är 

våningspåbyggnader av massivträ, prefabricerad betong – och stålstomme och med 

volymelement.   

4.1  Massivträ 

 

Figur 4. Martinsons stomsystem (Martinsons Byggsystem KB, 2012). 

4.1.1  Stomkonstruktion 

Bjälklagselementen består av en limmad flerskiktskiva, med liv- och underfläns av limträ. 

Detta leder till att materialutnyttjandet är stort då hög bärförmåga kan tillgodoses med 

material på rätt ställen. Den maximala spännvidden för dessa element är 12 meter med en 

konstruktionshöjd på den bärande kassetten mellan 0,3-0,65 meter. Med träets låga vikt 

erhålls en låg egentyngd på dessa bjälklag med enbart cirka 1 kN/m
2
 för hela 

kassettbjälklaget, inklusive undertak. Eftersom flersiktskivan består av korslagda brädskikt så 

påverkas dess bredd obetydligt av fuktbetingade rörelser i träet.  

Kassettbjälklagets undersida utgörs oftast av ett fribärande undertak av gipsskivor på en 

glespanel som bärs upp av en vertikalt stående regel. Undertaken används för att förbättra 

ljudisoleringen men även för att dölja installationer för vatten, el, ventilation och 

sanitetsledningar som tillsammans med montage av elementen kopplas samman vid 

elementskarvar. Ventilationsrör och avloppsrör kan även hängas upp under flerskiktsskivan.  

Ytterväggen kan förtillverkas i våningshöga element eller platsbyggas. Principen är ungefär 

densamma. Massivträskivorna fogas ihop till stora skivor med hjälp av ett skruvförband och 

kompletteras med plastfolie samt isolering på utsidan. Vindskydd utvändigt distanseras oftast 
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med reglar som samtidigt hjälper till att stabilisera flerskiktskivan. Utvändig beklädnad görs 

enligt standard. På insidan kan antingen installationer fräsas in i spår och täckas invändigt av 

en gipsskiva eller så kompletteras väggen med en mindre isolerad spalt på insidan som är att 

föredra då spalten kan utnyttjas som installationsutrymme (Träguiden, 2012). Väggelementen 

har hög styvhet och bärförmåga och lämpar sig bra för stabilisering av byggnader. Eftersom 

flerskiktskivan har god styvhet så blir ofta den horisontala fogen mellan skivorna 

dimensionerande (Martinsons Byggsystem KB, 2006). 

4.1.2  Brand och ljud 

Förkolningshastigheten för massivträ är långsam, och innanför förkolningsskiktet bibehåller 

träet sin normala hållfasthet. Massivträ är mindre känslig mot kollaps jämfört med andra 

träkonstruktioner på grund av en större bärförmågereserv. Det är viktigt att brandtäta i, eller 

på, den ”kalla” sidan för att förhindra snabb genombränning. Väggar kan byggas upp så att 

brandteknisk klass REI 60 uppfylls i bärande och avskiljande syfte med beräkning av ensidig 

brandpåverkan. Brandkraven som bjälklaget uppfyller beror på vilken uppbyggnad 

bjälklagets undersida består av och kan fås upp till brandteknisk klass REI90. 

Kassettbjälklaget erhåller goda ljudvärden, upp till ljudklass B, om den bärande delen 

kompletteras med ett fribärande undertak och/eller med övergolv. En ljudabsorberande remsa 

bestående av ett elastiskt mellanlägg av Stepisol, eller likvärdig produkt, placeras under 

elementens upplag på väggen. Den lägenhetsskiljande väggen är tvådelad och görs färdig på 

fabrik i våningshöga element. Med en ljudisolerande spalt kan ljudklass B uppnås. För att 

ytterligare förbättra ljudisoleringsegenskaperna utöver den ljudisolerande spalten 

kompletteras väggen med en stomljudsisoleringslist av typ EPDM under väggens syll. 

Dimensionering av ljud beräknas genom uppmätta värden i labb (Martinsons Byggsystem 

KB, 2006). 

4.1.3  Installationer 

Under gynnsamma förhållanden kan installationer placeras inuti kassettbjälklaget, vilket 

sparar in på byggnadshöjd. Med en god planering av planlösningar kan mindre horisontella 

ventilationskanaler monteras mellan liven i kassettbjälklagen på fabrik, förutsatt att bjälklaget 

och kanalerna ligger i samma riktning, då möjligheterna för håltagning i liven är begränsade. 

I de fall då kanaler behöver gå tvärs liven kan dessa istället placeras vid bjälklagets upplag i 

undertaket. I flertalet fall kan även alla ventilationskanaler helt placeras i vertikala schakt.  

I våtutrymmen kan avloppsrören placeras i kassettbjälklag, utan att de korsar bjälklagsliven. 

För att klara ljudkrav i vertikalled får avloppsrören inte ha någon kontakt med bjälklagets 

undertak, utan dessa hängs då upp i den övre bärande delen av bjälklaget. Används övergolv 

kan dessutom ledningar läggas i detta, och elledningar monteras enkelt i undertakets 

glespanel (Martinsons Byggsystem KB, 2006). 
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4.1.4 Fuktpåverkan 

Träkonstruktioner i klimatskalet får inte utsättas för regn under byggskedet, därför används 

väderskydd under montage av massivträelementen. Om fuktnivån i byggnadsdelarna blir hög 

måste dessa torkas ut snabbt. Trä kan utsättas för ökad fuktkvot under kort tid bara den får tid 

att torka ut. Lufttätheten är viktig då det finns organiska material i klimatskalet, så ett hus av 

massivträstomme bör trycktestas för att vara säker på att varm fuktig inneluft inte tar sig ut i 

konstruktionen. 

4.1.5  Montage 

 

Figur 5. Extolerns placering kring byggnaden (Extoler AB, 2012). 

Montering av massivträelementen sker lämpligen via ett väderskydd från Extoler AB. 

Extolern är inte bara ett väderskydd utan ett monteringshjälpmedel. Den består av en kraftig 

och flexibel fackverksstruktur som höjs enkelt våning för våning.  

Plattformen är integrerad med belysning, personaltransport, personskydd, el, tryckluft och 

travers med lyftkapacitet på 10 ton och har en spännvidd upp till 25 m. Detta gör 

monteringen enkel och kostnader för en traditionell byggkran kan bortses, då alla lyft av 

elementen sker via Extolern direkt från lastbil (Extoler AB, 2012). 

 

Figur 6. Exempelplan för massivträstommen. Laster förs ned på de befintligt bärande väggarna. 
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4.2  Prefabricerad betong – och stålstomme 

 

Figur 7. Pelar-balkbärning i stål med prefabricerade HD/F-plattor (Skanska stomsystem AB, 2005). 

4.2.1  Stomkonstruktion 

Bjälklaget består av prefabricerade bjälklagselement vars bredd är 1,2 meter och längd upp 

till 12 meter. På dessa element görs en pågjutning av vanligtvis självkompakterande betong  

(SKB 2) med en tjocklek som styrs av elementens överhöjning, ljudkrav och eventuellt 

täckning av horisontell kanalisation. I detta alternativ av en våningspåbyggnad används HD/F 

120/27. Statiskt sett så ses plattorna fritt upplagda, alltså ingen kontinuitet kan tillgodoräknas 

över innerstöd.  

HD/F elementen begränsar möjligheterna för håltagning och balkonger blir svåra att spänna 

in i dessa bjälklag. Detta problem kan lösas med att komplettera håldäckselementen med 

massiva plattor, så kallade D och D/F element som medger en friare geometri. (Skanska 

Sverige AB, 2009). 

Håldäcksbjälklaget vilar på stålbalkar och pelare av typen VKR som placeras med ett 

centrumavstånd på 3 till 5 meter över bärande gavel – och innerväggar. Runt trapphus och 

hiss kompletteras stommen med massiva betongväggar för att stabilisera byggnaden. 

Upplaget för bjälklaget vid yttervägg består av en L-profil av stål och vid pelarrad inne i 

huset av en HSQ-balk (hattbalk). Dessa gjuts fast tillsammans med pågjutningen så att full 

mekanisk samverkan mellan stål och betong kan tillgodoräknas. Vid ytterhörn kan pelarraden 

kompletteras med diagonaler av till exempel påsvetsade plattjärn som komplement för 

stabiliteten.  

Stommen kompletteras med lätta utfackningsväggar med stålreglar och förses med valt 

fasadmaterial. 
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4.2.2  Brand och ljud 

Betongkonstruktioner har god beständighet med hänsyn till brand och behöver inte 

brandisoleras för önskat behov av brandmotstånd. Det kritiska vid brand i 

betongkonstruktioner är armeringen och den skyddas av erforderligt täckande betongskikt. 

Fogar mellan betongelementen måste kontrolleras så de är täta så brand inte sprids mellan 

brandceller. Den bärande stålkonstruktionen med balk och pelare måste brandisoleras 

alternativt brandmålas för att uppnå det önskade brandmotståndet.  

Bästa ljudmiljön i ett prefabricerat flerbostadshus fås genom planlösning med långa 

spännvidder och tunga lägenhetsskiljande väggar. Ett typiskt bjälklag med HD/F som får 

ljudklass B består av HD/F 120/27 med 50 mm avjämning, airolen och parkett (Skanska 

stomsystem AB, 2005). 

4.2.3  Installationer 

Elinstallationer kan dras färdigt i utfackningsväggar redan i fabrik. De horisontala tomrören 

på bjälklaget döljs av en pågjutning alternativt av en annan typ av övergolv. VA-installationer 

kan förberedas vid tillverkning av prefabricerade stommar i samråd med VVS-projektör. Det 

finns flera olika installationslösningar som måste beakta vad som lämpar sig bäst för just det 

aktuella projektet. Antingen placeras VA-installationer i ett uppstolpat övergolv, undertak i 

våtrum, rännor i massiva bjälklagsplattor, vertikala schakt eller avloppsenheter ingjutna i 

massiva bjälklagsplattor. Vid denna typ av stomme används ofta prefabricerade 

våtrumsmoduler som tillverkas helt färdiga i fabrik och staplas sedan ovanpå varandra i 

byggnaden (Skanska stomsystem AB, 2005). 

Håltagning i HD/F bjälklaget måste planeras redan i ett tidigt skede eftersom det kan behövas 

någon form av avväxling eller förstyvning för den lokala försvagningen som då uppstår.  

4.2.4 Fuktpåverkan 

Det kan tränga in vatten i kanalerna i håldäckselementen under byggtiden, därför är det 

viktigt att samtliga kanaler dräneras med hål underifrån i dess lågpunkt. Pågjutningen och 

eventuellt flytspackel får inte överstiga kritisk relativ fuktighet för den golvbeläggning som 

ska appliceras. Vid en tjock pågjutning krävs en relativt lång uttorkningstid som måste 

beaktas. Betong i sig har stort motstånd mot fuktgenomträngning, men är inte helt 

diffusionstät, det medför att fukt inifrån vandrar utåt i konstruktionen under 

uppvärmningsperioden. Utfackningsväggarna appliceras med ångspärr och tätas i skarvar 

mellan väggar samt mot betongvägg så inte varm fuktig luft tränger ut i konstruktionen.    
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4.2.5  Montage 

 

Figur 8. Exempelplan för den prefabricerade betong – och stålstommen. Laster förs ned på de befintligt bärande 

väggarna. 

Vid användning av ett prefabricerat stomsystem skall en monteringsplan upprättas som 

innehåller tillvägagångsättet vid montering till exempel arbetsmetoder och säkerställning av 

stabilitet. Monteringen sker vanligtvis utan mellanlagring direkt i monteringsordningen från 

lastbil. Mobila kranar är det vanligaste alternativet att montera stommen med (Svensk betong, 

2012) 

4.3  Volymelement 

 

Figur 9. Volymelementens placering på höjden (Lindbäcks bygg AB, 2012). 
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4.3.1 Stomme 

Volymernas placering på det befintliga huset sker antingen vinkelrät - eller parallellt husets 

längdriktning, och de staplas vertikalt rakt ovanpå varandra. De friliggande bjälklagen i 

modulerna fungerar som styva skivor för att kunna föra ned de horisontella lasterna i 

volymelementet till det underliggande volymelementets bärande väggar. Husets tak består av 

ett fackverk och har som funktion att föra ned snölasten effektivt på de staplade 

volymelementen. 

Stabilisering sker via skivverkan, då skivor monteras på insidan av volymerna. Vid 

förankring mellan modulerna används spikplåt på modulernas utsida. Modulerna klarar av en 

helt öppen sida konstruktionsmässigt men kräver då förstärkning med en limträbalk som 

avväxling (Lindbäcks bygg AB, 2012). 

4.3.2 Brand och Ljud 

Varje lägenhet, korridor, trapphus och installationsschakt är en egen brandcell. Modulerna 

skyddas mot brand med inklädnad av gips och tätning. Dubbla konstruktioner med 

friliggande innertak skiljt från ovanliggande moduls bjälklag skapar förutsättningar att klara 

av ljudklass B, och ljudklass A vid lite mer arbete. Det är viktigt med ljudöverföringen 

mellan modulerna därför placeras sylomer, en ljuddämpande remsa, mellan hammarband och 

ovanliggande syll för varje modul (Lindbäcks bygg AB, 2012).   

4.3.3 Installationer 

Alla installationer dras först i planelementen så som el och dosor i innerväggar, avlopp i 

bjälklagen och vatten i modulskiljande väggar. Eldragningen sammankopplas i modulen 

innertak och dras ut till schakt i trapphus. Mellan volymmodulerna kopplas installationerna 

ihop på bygget och sedan vidare till husets vertikala schakt (Lindbäcks bygg AB, 2012). 

4.3.4 Fuktpåverkan 

Kapell av plast skyddar modulerna under transporten och under eventuell lagring på 

byggarbetsplatsen. Vid dåligt väder kan monteringen skjutas upp och då lätta på kapellet i 

underkant för att undvika kondens. Taksektionen som används kan kontinuerligt lyftas på och 

används som fuktskydd under byggtiden. Taksektionen ligger färdig vid sidan av byggnaden 

och lyfts på plats efter arbetsdagens slut. Lufttätheten är av stor betydelse vid ökande krav av 

tjocklek på det värmeisolerade klimatskalet (Lindbäcks bygg AB, 2012). 

4.3.5 Montage 

Montering sker direkt från lastbil i monteringsordning med hjälp av byggkran. Varje modul 

har fyra förstärkta stolpar i tredjedelspunkterna som förses med lyftstroppar avsedda att 

användas vid monteringen. Styrdubb monteras på modulerna för att rikta in modulerna i rätt 

lägen. Modulerna monteras alltid rakt ovanför varandra i torn eftersom laster inte kan 

överföras effektivt om de monteras i förskjutna förband som tegelstenar.  
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Vid våningspåbyggnader med volymelement krävs även en balkgrund mellan det befintliga 

huset och påbyggnaden för att lasterna ska kunna föras ned effektivt från modulerna till de 

befintligt bärande väggarna via balkgrunden (Lindbäcks bygg AB, 2012). 

4.4 Uppstolpat tak 

 

Figur 10. Uppstolpat tak. 

Alternativen med massivträstomme och prefabricerad betong – och stålstomme antas få ett 

uppstolpat tak på våningspåbyggnaden. Det uppstolpade taket består ovanifrån av en 

takbeläggning, asfaltpapp, råspontluckor, överliggare av trä och stolpar av trä. Takstolarna 

tillverkas i sektioner för att underlätta monteringen och sätts på ett inbördes avstånd av 1,2 

meter. Vid uppstolpade tak bör de vertikala lasterna fördelas så jämt som möjligt över 

vindsbjälklaget. Detta sker lämpligen med lastfördelande ramstycke som takstolparna står på. 

Ramstyckena ligger orienterat tvärs husets längdriktning. På vindsbjälklaget placeras 

installationer för ventilation och sprutas med lösull på cirka 0,5 meters tjocklek.   
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5 KONTROLL AV BÄRFÖRMÅGA 

I detta kapitel presenteras det bärande systemet för referenshuset och kontrollerar 

inledningsvis bärförmågan hos den befintliga konstruktionen. Sedan kontrolleras 

lastutnyttjandegraden hos den befintliga konstruktionen och utförligare kontroller med den 

teoretiska påbyggnaden med en massivträstomme och en prefabricerad betong – och 

stålstomme.  

5.1  Befintlig konstruktion 

Kontrollerna längre fram, och genom hela arbetet, avser de utvalda väggarna som anses 

dimensionerande för byggnaden, se bild nedan. Dessa väggar används för att uppskatta 

bärförmågan i olika delar av byggnaden med olika förutsättningar och med hänsyn till 

väggtjocklek och grundläggning.  

 

Figur 11. Lastbredder hos utvalda väggar. 

5.1.1 Bärförmåga betongväggar 

Tabell 1. Bärförmåga betongväggar 

 

  

Väggen tjocklek 

[mm] 

Knäcklängd 

[mm] 

Betongkvalité 

 

Bärförmåga 

[kN/m] 

150 2500 C20/25 812 

270 2500 C25/30 3305 
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Att betongväggarna ska uppnå brottgränstillstånd anses inte dimensionerande för 

våningspåbyggnaden då tillskottet av tillkommande laster från våningspåbyggnaden med 

marginal ligger under väggarnas bärförmåga. Utnyttjandegraden för betongväggarna kommer 

därför inte påpekas ytterligare i rapporten. För information om beräkningar se bilaga 9-10. 

5.1.2 Kontroll av befintligt vindsbjälklag 

Det befintliga bjälklaget är i nuläget enbart dimensionerat för dess egentyngd och snölasten 

på taket. En kontroll av dess bärförmåga vid användning som ett vanligt våningsbjälklag 

belastat med dess egentyngd och nyttiga last är därför nödvändig för att bevisa att brott ej 

inträffar eller att nedböjningen blir för stor. Kontroller av bärförmåga nedan i avsnittet har 

handberäknats och sedan jämförts med Strusofts program Concrete beam där samma resultat 

erhölls. För vidare projektering är det även nödvändigt att kontrollera om det befintliga 

vindsbjälklaget uppfyller gällande ljud – och brandkrav. 

Kontroll av bjälklaget vid bärande innervägg visar att bjälklagets bärförmåga med hänsyn till 

tvärkraft vid stöd, och moment i stöd och fält med inverkan från den befintliga armeringen, är 

tillräcklig med ökad belastning från nyttig last. En överslagsmässig beräkning visar att 

nedböjningskravet för bjälklag i bostäder även det uppfylls med den ökade belastningen. 

Enligt Eurokod SS-EN 1992-1-1:2005 har sprickbredden ingen inverkan på beständigheten 

för bärverk med exponeringsklass X0 utan är endast satt med hänsyn till utseendet. Kontroll 

av sprickbredd i Strusoft Concrete Beam visar att bjälklaget erhåller en sprickbredd på 0,18 

mm som ligger under det rekommenderade värdet på 0,40 mm. För utförligare kontroller och 

beräkningar se bilaga 11. 

5.1.3 Kontroll av grundläggning 

Förutsättningar: 

Grundtryck (   ) från lastnedräkning antas jämt fördelad under källarväggens grundsula 

eftersom linjelasten från väggen förs ned centriskt. Grundens bärförmåga med packad 

sprängsten på berg antas klara en spänning upp till 500kPa. Grundsulan kan räknas som styv 

eftersom den utkragande delen utanför väggen är liten jämfört med dess höjd. Maximal 

bärförmåga av böjande moment i stadium 3 i befintlig armering kontrolleras i ett vertikalsnitt 

längs utsida vägg utan lastspridning genom grundsulan förutsatt att         . Maximal 

bärförmåga av tvärkraft utan samverkan av tvärkraftsarmering kontrolleras i ett vertikalt snitt 

      utanför väggens utsida utan lastspridning genom grundsula förutsatt att           

Kontrollerna av grundtryck avser, genom hela rapporten, de tre utvalda väggarna och bredden 

på respektive väggs grundsula kan ses i följande figur. 
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Figur 12. Bredd hos kontrollerade grundsulor. 

Kontroll av grundtryck: 

Tabell 2. Kontroll av grundläggning befintligt hus. 

 

Grundsula under: 

Bredd 

[m] 

Dim. Linjelast 

[kN/m] 

Grundtryck 

[kPa] 

Utnyttjandegrad grundtryck 

[%] 

Gavelvägg 0,60 216 360 72 

Vägg vid trapphus 0,95 364 383 77 

Innervägg 0,80 302 378 76 

 

Den dimensionerande linjelasten från lastnedräkningen återfinns i bilaga 6-8 och 

utnyttjandegraden är med hänsyn till det maximalt tillåtna grundtrycket hos den packade 

sprängstenen, vilket anses vara 500 kPa.  

5.1.4 Kontroll av förankringslängder 

Då bristfälliga handlingar finns på huset har inte förankringslängder gått att utläsa, men enligt 

dåvarande normer från statens betongkommittés utgåva B7-1968 är erforderlig 

förankringslängd för armering Ks40 och betongkvalitet K250; 40d. Beräkningar enlig dagens 

Eurokoder ger en erforderlig förankringslängd på 303 mm, som kan jämföras med B7-1968 

som ger                       . Alltså uppfyller de gamla normerna även 

dagens krav på förankringslängder. För beräkningar av erforderlig förankringslängd se bilaga 

12-13. 
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5.2 Massivträ 

Följande beräkningar och kontroller avser en våningspåbyggnad med tre våningar av 

massivträstomme som valt som exempel för detta stomförslag. 

 

Figur 13. Sektion med våningspåbyggnad med tre våningar av massivträ.  

5.2.1  Kontroll av grundläggning 

 

Figur 14. Beskrivande figur för kontroller av grundsulor med våningspåbyggnad med massivträstomme. 
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Tabell 3. Kontroll av grundläggning med tre extra våningar med massivträ. 

 

Grundsula under: 

Bredd 

[m] 

Dim. Linjelast 

[kN/m] 

Grundtryck 

[kPa] 

Utnyttjandegrad grundtryck 

[%] 

Gavelvägg 0,60 250 416 83 

Vägg vid trapphus 0,95 402 424 85 

Innervägg 0,80 342 428 86 

 

Den dimensionerande linjelasten från lastnedräkningen återfinns i bilaga 15-17 och 

utnyttjandegraden är med hänsyn till det maximalt tillåtna grundtrycket hos den packade 

sprängstenen, vilket anses vara 500 kPa.  

Tabell 4. Kontroll av böjande moment i grundsula med tre extra våningar med massivträ. 

 

Grundsula under: 

Höjd 

[m] 

Armering 

 

MRd 

[kNm/m] 

MEd 

[kNm/m] 

Utnyttjandegrad moment 

[%] 

Gavelvägg 0,3  8 s350 12,1 10,5 87 

Vägg vid trapphus 0,3  8 s140 30,1 24,5 81 

Innervägg 0,3  8 s160 26,3 22,6 86 

Tabell 5. Kontroll av tvärkraft i grundsula med tre extra våningar med massivträ. 

 

Grundsula under: 

Höjd 

[m] 

Armering 

 

VRd 

 [kN/m] 

VEd 

[kN/m] 

Utnyttjandegrad tvärkraft 

[%] 

Gavelvägg 0,3  8 s350 102,0 41,6 41 

Vägg vid trapphus 0,3  8 s140 113,8 91,2 80 

Innervägg 0,3  8 s160 102,0 85,6 84 

 

Kontrollerna avser en meterstrimla hos respektive grundsula. För förutsättningar se avsnitt 

5.1.3, beräkningar kan ses i bilaga 18-20. 
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5.2.2  Kontroll av stabilitet 

5.2.2.1 Stjälpning 

 

Figur 15. Resulterande vindlaster vid kontroll av stjälpning. 

Vid kontroll av stjälpning förutsätts byggnaden hänga samman som en hel enhet, där den 

horisontala vindlasten från de tre extra våningarna av påbyggnaden angriper som en resultant 

på det översta våningsplanet hos den befintliga byggnaden.  

Vindlast blir huvudlast, och byggnaden anses säkrad mot stjälpning om det stabiliserande 

momentet från byggnadens egentyngd och nyttiga last i bruksgränstillstånd är större än det 

stjälpande momentet orsakat av vindlaster, samt om den vertikala resultanten ligger inom 

byggnadens kärngräns, vilket betyder att resultanten ligger inom 
                

 
 från 

bottenplattans centrum. 

Det stabiliserande momentet för byggnaden blev 19 MNm vilket är betydligt större än det 

stjälpande momentet på 3 MNm. Den vertikala resultanten verkar på avståndet  

0,89 m från grundplattans centrum vilket betyder att resultanten ligger inom byggnadens 

kärngräns som är  
                

 
 
    

 
                

Det triangulära grundtrycket orsakat av stjälpning bör även kontrolleras då det medför ett 

förhöjt grundtryck, men då den nyttiga lasten då räknas i bruksgränstillstånd blev 

grundtrycket ej dimensionerande. Då de båda kraven är uppfyllda anses byggnaden säkrad 

mot stjälpning med en påbyggnad av tre våningar med massivträstomme. För beräkningar se 

bilaga 21. 
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5.2.2.2 Glidning av befintlig byggnad 

 

Figur 16. Glidning av hela byggnaden. 

En överslagsmässig beräkning används för att kontrollera om friktionskraften orsakat av den 

sammanlagda horisontella vindlasten kan överföras mellan undergrunden och grundplattan. 

Den sammanlagda horisontella vindlasten,        måste vara mindre än den maximala 

horisontella last,          , som kan överföras som en friktionskraft i plattans underkant för att 

byggnadens säkerhet mot glidning ska anses tillräcklig: 

                                  

Byggnadens säkerhet mot glidnings är alltså tillräcklig. För beräkning se bilaga 22. 

5.2.2.3 Kontroll av förankring av påbyggnad 

För att kontrollera behovet av förankring används en förenklad metod där påbyggnaden anses 

stabil i sig och verkar som en hel enhet. Kontrollen avser om påbyggnaden behöver förankras 

med hänsyn till horisontala vinlaster och lyftkrafter.  
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Figur 17. Horisontella resultanter på påbyggnaden. 

Vid kontroll av förankring antas den horisontella vindlasten som angriper på väggens 

lastbredd fördelas över halva elementbredden hos den lägenhetsavskiljande väggen hos 

påbyggnaden. Kontroll visar att påbyggnadens förmåga att ta upp de horisontella lasterna 

kräver att den lägenhetsavskiljande väggen förankras med expanderbult, centrumavstånd  

450 mm. Den befintliga byggnaden bedöms därmed ej ta skada av förankringskrafterna. För 

beräkning se bilaga 23. 

 

Figur 18. Lyft av påbyggnad. 

Kontroll av lyftkraft avser om det stabiliserande momentet från massivträpåbyggnadens 

egentyngd är tillräcklig för att motverka det lyftande momentet orsakat av vindlaster för att 

kontrollera att påbyggnaden ej lyfter från den befintliga underkonstruktionen. Kontroller 

visar att påbyggnadens kapacitet för att motverka lyftkrafter är tillräcklig. För beräkning se 

bilaga 24. 
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5.3 Prefabricerad betong - och stålstomme 

Följande beräkningar och kontroller avser en våningspåbyggnad med två våningar av 

prefabricerad betong - och stålstomme. 

 

Figur 19. Sektion med våningspåbyggnad med två våningar av prefabricerad betong - och stålstomme. 

5.3.1  Kontroll av grundläggning 

 

Figur 20. Beskrivande figur för kontroller av grundsulor med våningspåbyggnad med prefabricerad betong - och 

stålstomme. 
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Tabell 6. Kontroll av grundläggning med två extra våningar med prefabricerad betong - och stålstomme 

 

Grundsula under: 

Bredd 

[m] 

Dim. Linjelast 

[kN/m] 

Grundtryck 

[kPa] 

Utnyttjandegrad grundtryck 

[%] 

Gavelvägg 0,60 262 436 87 

Vägg vid trapphus 0,95 447 471   94 

Innervägg 0,80 369 461 92 

 

Den dimensionerande linjelasten från lastnedräkningen återfinns i bilaga 26-28 och 

utnyttjandegraden är med hänsyn till det maximalt tillåtna grundtrycket hos den packade 

sprängstenen, vilket anses vara 500 kPa.  

Tabell 7. Kontroll av böjande moment i grundsula med två extra våningar med prefabricerad betong - och 

stålstomme. 

 

Grundsula under: 

Höjd 

[m] 

Armering 

 

MRd 

[kNm/m] 

MEd 

[kNm/m] 

Utnyttjandegrad moment 

[%] 

Gavelvägg 0,3  8 s350 12,1 10,2 84 

Vägg vid trapphus 0,3  8 s140 30,0 27,2 91 

Innervägg 0,3  8 s160 26,3 24,3 92 

Tabell 8. Kontroll av tvärkraft i grundsula med två extra våningar med prefabricerad betong - och stålstomme. 

 

Grundsula under: 

Höjd 

[m] 

Armering 

 

VRd 

 [kN/m] 

VEd 

[kN/m] 

Utnyttjandegrad tvärkraft 

[%] 

Gavelvägg 0,3  8 s350 102,0 43,6 43 

Vägg vid trapphus 0,3  8 s140 113,8 101,3 89 

Innervägg 0,3  8 s160 102,0 92,2 90 

 

Kontrollerna avser en meterstrimla hos respektive grundsula. För förutsättningar se avsnitt 

5.1.3, beräkningar kan ses i bilaga 29-31. 

5.3.2  Kontroll av stabilitet 

Den prefabricerade betong – och stålstommen har större egentyngd och dessutom ett mindre 

våningsplan jämfört med massivträstommen. Genom att resonera kring att en större 

egentyngd medför ett högre stabiliserande moment, samtidigt som ytan där vindlasten verkar 

på mindre kan alternativet med en prefabricerad betong - och stålstomme anses säkrad mot 

stjälpning och glidning då tidigare beräkningar av stabilitet för massivträstommen visat att 

det befintliga husets stabilitet är tillräcklig. Utförligare kontroller anses ej nödvändiga.   
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6 FÖR – OCH NACKDELAR 

I kapitlet definieras för – och nackdelar med de utvalda stomförslagen. 

6.1 Fördelar med de olika stomförslagen 

Tabell 9. Fördelar med respektive stomförslag. 

Massivträ  Låg egentyngd 

 Planelement – flexibel planlösning 

 Lättbearbetat och små kostnader för håltagning och sågning 

 Hög industrialiseringsgrad leder till förkortad produktionstid 

på byggarbetsplatsen 

 Installationer monterade på fabrik  

 Är torrt från början – behöver inte vänta på att huset ska 

torka under byggnationen 

 Förnyelsebar råvara – binder koldioxid och kräver mindre 

energi vid framställning jämför med betonghus 

 Trä är fuktighetsreglerande – bidrar till bra inomhusklimat 

 

Prefabricerad 
betong - och 
stålstomme 

 Planelement – flexibel planlösning 

 Ej beroende av väder 

 Dess högre egentyngd är gynnsam för stabiliteten 

 Ej känslig för fukt 

 Minskad risk för storbränder 

 

Volymelement  Låg egentyngd 

 Yttertaket förmonteras och fungerar som väderskydd under 

bygget 

 Hög industrialiseringsgrad medför kort produktionstid på 

byggarbetsplatsen 
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6.2 Nackdelar med de olika stomförslagen 

Tabell 10. Nackdelar med respektive stomförslag. 

Massivträ  Kräver väderskydd 

 För vissa utformningar kan den låga egentyngden kräva att 

byggnaden förankras för att klara horisontalkrafter 

 Spännvidder > 6 m för bjälklag kräver något högre elementhöjd 

jämfört med betongbjälklag 

 Medför en brandbelastning, kostnaden för skador av brand är fem 

gånger högre jämfört med betonghus 

 Komplex konstruktion, projektering och montage bör ske av 

samma företag 

 

Prefabricerad 
betong - och 
stålstomme 

 Större egentyngd än de andra alternativen 

 Dyrt och komplicerat med håltagning och sågning i betongen 

 Grövre installationer kan ej gjutas in i bjälklaget utan måste läggas 

i undertak 

 Balkonger är svåra att spänna in i bjälklaget utan kräver separat 

bärning utanför fasad eller genom snedstag 

 Grövre pågjutning kräver lång uttorkningstid 

 Vid längre spännvidder krävs överhöjning av håldäcksbjälklagen 

som kan medföra problem vid anslutningar av längsgående väggar 

 Med lång spännvidd och relativt lätt egenvikt blir håldäcks-

bjälklaget känsligt för vibrationer 

 Dålig ytjämnhet hos pågjutningen kan leda till ”knarrljud” i 

parketten 

 Många lyft och transporter. Krantid ofta dimensionerande för 

produktionstiden 

 

Volymelement  Volymerna måste staplas rakt ovanpå varandra 

 Planlösningen måste anpassas till volymelement, svårt att skapa 

öppna ytor  

 Balkgrund krävs ofta så lasterna från modulerna kan föras ned på 

de bärande väggarna 
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7 SLUTSATS 

Detta kapitel besvarar inledningsvis syftet med arbetet och vilka slutsatser som kan dras 

utifrån arbetet. Sedan lämnas en checklista med viktiga steg som bör beaktas innan en 

påbörjad projektering av en våningspåbyggnad.  

Referenshuset har, som många andra byggnader från miljonprogrammet, en platsbyggd 

bokhyllestomme, där några stora spännvidder aldrig uppnås. Betongen tjänar bra som 

material och utifrån arbetets genomförda kontroller erhålldes följande slutsatser: 

 De befintliga bärande betongväggarnas bärförmåga ligger med marginal över den 

ökade lasten från en påbyggnad. 

 Det befintliga vindsbjälklaget, som vid en påbyggnad blir ett våningsbjälklag, klarar av 

tillskottslasten i form av nyttig last istället för snölast. 

 Armeringens förankringslängd i befintliga grundsulor uppfyller dagens normer och 

klarar av den ökade påkänningen från en påbyggnad. 

Utifrån alternativet med en våningspåbyggnad med stomme av massivträ kan följande 

slutsats dras: 

 En våningsåbyggnad med stomme av massivträ kan utföras med de tre extra våningarna 

som valts som exempel. 

Slutsatsen från det alternativet är att träets låga egentyngd inte har så stor påverkan på 

grundtrycket, och den befintliga betongkonstruktionen hjälper till att stabilisera hela 

byggnaden som ej riskerar att stjälpa med en lätt våningspåbyggnad. Genomförda kontroller 

visar att det finns ytterligare kapacitet hos den befintliga konstruktionens bärförmåga kvar att 

utnyttja för påbyggnad med massivträstomme. 

Slutsatsen från alternativet med en prefabricerad betong - och stålstomme bestående av 

HD/F-plattor och VKR-pelare är: 

 En våningspåbyggnad med prefabricerad betong – och stålstomme möjliggör en 

påbyggnad med två extra våningar. 

Slutsatsen med detta stomalternativ är att HD/F-plattornas relativt tunga egentyngd ger en 

ökad påkänning på grundsulor som medför att grundtrycket blir det som är dimensionerande 

för detta alternativ och begränsar maximalt antal våningar för påbyggnaden till två.  
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7.1 Checklista 

7.1.1 Allmänt 

Allmänna punkter som bör beaktas vid en tänkt våningspåbyggnad. Punkterna angivs ej i 

arbetsordning utan är tänkta som stöd vid en förstudie: 

 Plats för noteringar: 

Detaljplan 
 

Kan projektet genomföras inom gällande detaljplan? Om 

inte kan detaljplanen ändras? – lång process. 
 

Anlita en arkitekt och konstruktör 
 

Ta med en arkitekt och konstruktör tidigt i processen för att 

bestämma utformningen av påbyggnaden och för att ha tid 

att kunna anpassa stomlösningen. 

 

Samordning 
 

Är en renovering, till – eller nybyggnad planerad? Kan detta 

i så samordnas med en påbyggnad för att dubbelutnyttja 

material och arbete? 

 

Förtätning 
 

Finns det ett behov av nya bostäder? Vilka lägenhetstyper 

och storlekar finns det då behov av i området? 
 

Kvarboende 
 

Ska de boende bo kvar under påbyggnaden? Identifiera 

störningar som kan uppstå, och säkerställ säkerheten för de 

kvarboende. 

 

Involvera boende 
 

Ta kontakt med de boende i området och hör vad de tycker 

om en påbyggnad och om de har några önskemål för 

området. 

 

Löpande information 
 

Ge löpande information till de boende om vad som ska göras 

och under vilken dag och tid detta ska ske. 
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Kommunikationer 
 

Finns det närhet till kollektivtrafik i området som kan nyttjas 

av påbyggnadens boende? 400-500 m till hållplatser och 

stationer för kollektivtrafik anses som rimliga avstånd. 

 

Parkering 
 

Finns det möjlighet att skapa nya parkerings-platser för de 

boende i påbyggnaden i närhet till området inom 200 m? 
 

Avfallshantering 
 

En påbyggnad ger en ökad mängd avfall. Behövs det 

kompletteras med ett extra miljöhus? 
 

Befintlig konstruktion 
 

Inventera den befintliga konstruktionen noggrant, och 

kontrollera att byggnaden uppfördes i linje med 

handlingarna. 

 

Solförhållanden 
 

Kan solskugga bli ett problem vid påbyggnaden? Det kan i 

sådana fall motverkas med att dra in påbyggnaden från 

befintlig fasad. 

 

Miljöpåverkan 
 

Ger påbyggnaden eller eventuell upprustning av området 

upphov till sådan betydande miljöpåverkan att en 

miljökonsekvens-beskrivning behöver upprättas? 

 

Områdets läge 
 

Finns kommersiell och offentlig service på rimliga 

gångavstånd? (cirka 400 m). Eller finns kollektivtrafik på 

rimligt avstånd att ta sig till sådana platser? Finns anslutande 

platser för lek och utevistelse i området? (cirka 600-700 m). 

Finns orörda naturytor i närheten av området? 

 

Mellankommunala intressen 
 

Kommer förtätningen att belasta angränsande kommuners 

intressen så som kollektivtrafik, avfallshantering, störande 

verksamhet etc.? 
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Trafik 
 

Kommer förtätningens ökande av trafik i området påverka 

hälsa för kringboende? Så som buller och luftkvalité. 

Kommer byggnationen medföra störningar av trafiken i 

området? 

 

Teknisk försörjning 
 

Finns kapacitet åt påbyggnaden för teknisk försörjning så 

som vatten, avlopp, värme och el? Hur kan installations-

schakt lösas för påbyggnaden? 

 

Tillgänglighet 
 

Kan påbyggnaden tillgodoses med hiss? Finns god 

tillgänglighet för rörelsehindrade i området? 
 

Bullernivåer 
 

Uppnår även påbyggnaden rekommenderande gränsvärden 

för buller från trafik och intilliggande anläggningar? 
 

Trygghet 
 

Är trygghetskänslan i området idag god och tillräcklig även 

vid en förtätning? Hur kan en förhöjd trygghet i området 

annars åstadkommas?  

 

Brand 
 

Kan påbyggnaden tillgodoses med två oberoende 

utrymningsvägar? Fungerar den befintliga byggnadens 

brandventilation som den ska? 

 

Stadsplanering 
 

Finns god funktionsblandning i området? Är förtätning 

lämplig i området med hänsyn till hållbar stadsutveckling? 
 

Tredimensionell fastighetsbildning 
 

Är det tänkt att befintliga huset och påbyggnaden ska delas 

upp i tredimensionell fastighetsbildning? Om så är fallet vad 

ska ingå i den gemensamma egendomen? 
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Befintligt tak 
 

Är det befintliga taket i så pass gott skick att det går att 

återanvända? Platta tak har annars stor potential för 

påbyggnader då dessa kräver mindre förarbete. 

 

Skyddsrum 
 

Finns skyddsrum i byggnaden? Kontakta då MSB och 

kontrollera om det är i bruk. 
 

Energieffektivisering 
 

Kräver den befintliga byggnaden mycket energi? Kan den 

befintliga byggnaden energieffektiviseras i samband med 

påbyggnaden?  

 

Lönsamhetskalkyl 
 

Kommer påbyggnaden vara lönsam? Om inte, är det ändå av 

intresse att genomföra projektet för att samtidigt göra 

området attraktivare? 

 

 

7.1.2 Kontroll av bärförmåga 

Punkter som bör kontrolleras med hänsyn till den befintliga byggnadens bärförmåga: 

Kontrollera befintliga handlingar 
 

Sök bygghandlingar över den aktuella byggnaden på 

Stadsbyggnadskontoret i aktuell kommun. 
 

Okulär besiktning 
 

Kontrollera om några uppenbara skador finns i stommen. 

Verkar huset vara byggt i linje med befintliga handlingar? 

Behöver en geoteknisk undersökning och sättnings-avvägning 

utföras? 

 

Fastställ stommen 
 

Fastställ det statiska systemet för det befintliga huset. 
 

Lastnedräkning 
 

Gör en lastnedräkning för det befintliga huset.  
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Bärförmåga befintligt hus 
 

Kontrollera bärförmågan hos bärande väggar, grundläggning, 

undergrund och förankrings-längder hos armering. 
 

Välj stomme av påbyggnad 
 

Gör en lastnedräkning för påbyggnaden, och bestäm hur laster 

ska föras ned över de befintligt bärande väggarna. 
 

Kontrollera bärförmåga 
 

Kontrollera bärförmågan hos bärande väggar, grundläggning, 

undergrund och förankrings-längder hos armering med 

tillskottslaster från påbyggnaden. Även om det befintliga 

vindsbjälklaget kan användas som ett våningsbjälklag. 

 

Stabilitet 
 

Kontrollera stjälpning och glidning med hänsyn till 

horisontella laster för det befintliga huset med en genomförd 

påbyggnad, och kontrollera om påbyggnaden kräver 

förankring i den befintliga stommen. 
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8 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Detta kapitel belyser i början vad som är av vikt att tänka på vid planering av 

våningspåbyggnader. Senare under framtida arbete lämnas frågeställningar som vore 

intressanta att få svar på, så som om påbyggnader verkligen är lönsamma och vem som 

tjänar på en våningspåbyggnad. 

8.1  Rekommendationer 

Många av miljonprogrammets byggnader ligger i slitna områden som är i behov av 

upprustning. Vid ett påbyggnadsprojekt av dessa byggnader rekommenderas att tänka större, 

se till hela området, för att inte enbart skapa nya, moderna lägenheter på de befintliga 

byggnaderna utan även göra någonting åt hela området så den befintliga miljön för de som 

redan bor där blir mer trivsam. Bra gemensamma utrymmen för umgänge kan saknas i dessa 

områden, som även kan upplevas som otrygga. Att utveckla gårdarna är därför önskvärt i 

samband med en påbyggnad så de nyinflyttade känner sig trygga i deras nya bostadsområde.  

Valet av stomme bör göras med hänsyn till hur många extra våningar som önskas att bygga 

på med i det aktuella projektet. En stomme av massivträ har låg egentyngd och har visat sig 

kunna byggas på med fler våningar än alternativet med en prefabricerad betong – och 

stålstomme, men massivträstommen är en komplex konstruktion och kräver att projektörer 

och statiker har nära samarbete med leverantören, och det är därför lämpligt att ett företag 

som önskar bygga med massivträ handlar upp projekteringen och endast monterar 

påbyggnaden. Ett företag som använder sig av prefabricerade stommar borde kunna använda 

även den stommen för påbyggnader. Detta skulle medföra att företaget kan använda den 

kunskapsbank som de redan besitter för att projektering och montage kan ske så effektivt som 

möjligt. 

Vårt arbete visar på att en lätt stomme är att rekommendera då det önskas att bygga på ett 

extra antal våningar på ett hus från miljonprogrammet med bokhyllestomme. 

Massivträstomme är ett exempel på en lätt stomme som exemplifierats i arbetet, men 

liknande resultat borde fås med exempelvis en lättregelstomme av stål eller andra 

träkonstruktioner. Det är då av vikt att lösa stabiliteten för påbyggnaden så den är stabil i sig 

och verkar som en hel enhet och kontrollera att den befintliga konstruktionen klarar av att ta 

hand om de förankringskrafter som uppkommer vid infästning av påbyggnaden. 

8.2  Framtida arbete 

En mycket intressant frågeställning som vi tyvärr inte kunnat besvara men vill belysa är om 

en våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet i samband med en kommande, 

nödvändig renovering av dessa byggnader skulle kunna minska investeringstiden för 

renoveringen? genom att skapa en ny inkomstkälla i form av nya hyresintäkter? eller att 
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utnyttja tredimensionell fastighetsbildning och sälja av lägenheterna i påbyggnaden som 

bostadsrätter? 

Vad som skulle behöva göras är att följa ett flertal påbyggnadsprojekt från start till mål med 

både kommunala - och privata fastighetsägare och med olika upplåtelseformer i 

våningspåbyggnaden för att se om det verkligen är lönsamt, och även om man genomför 

påbyggnaden i samband med en renovering av den befintliga byggnaden.  

Det intressanta då vore att se om det finns någon lönsamhet med våningspåbyggnader över 

huvud taget? Och om det inte är lönsamt, hur stort blir det negativa resultatet med inverkan 

från de ökade hyresintäkterna över tiden? Är det ett litet negativt resultat skulle en 

våningspåbyggnad ändå kunna motiveras med att det kan hjälpa till att lyfta området och 

skapa en mer eftertraktad miljö och göra det trevligare att bo där då utbudet och variationen i 

miljonprogramsområdet skulle kunna varieras och inte bli så monotont som det i vissa fall är 

idag.  

Om en sådan studie genomförs är det också aktuellt att kontrollera vem det är som tjänar på 

våningspåbyggnaden? Är det leverantören av stomlösningen på påbyggnaden som tjänar mest 

pengar? Då kan det vara intressant att ta in offerter från utländska aktörer för att skapa en 

högre konkurrens och pressa ned priserna från leverantören. Eller är det entreprenören som 

har största vinstmarginalen vid påbyggnadsprojekt som slipper några dyra 

grundläggningskostander? Vad kan då göras för att sänka entreprenörskostnaderna? 

Som kan ses finns det många intressanta infallsvinklar som kräver mycket mer tid och 

undersökningsarbete för att besvara än vad vi har haft tid med, men miljonprogrammets 

möjligheter för förbättring är stora och genom att förbättra dessa områden kan många 

människors liv förändras.  
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BILAGA 1: Okulär besiktning av referenshuset 

 

Figur 21. Vattensamling vid takavvattning (Foto: D. Larsson). 

 

 

Figur 22. Vattensamling längs taket (Foto: A. Lindgren). 
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Figur 23. Frostsprängning i fasad orsakat av avsaknad av avrinningsplåt (Foto: D. Larsson). 

 

 

Figur 24. Armeringskorrosion längs marknivå (Foto: D. Larsson). 
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Figur 25. Sprickbildning < 1 mm (Foto: D. Larsson). 
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BILAGA 2: Teori för lastnedräkning 

Reduktionsfaktor med hänsyn till belastad area för kategori A blir enligt SS-EN 6.3.1.2(10): 

   
 

 
   

  

 
     

(2.1) 

Där    är kombinationsfaktorn i EN 1990, tabell A1.1 

    = 10 m2 

   är belastad area i m
2 

 

Reduktionsfaktor med hänsyn till antal belastade våningar blir enligt SS-EN 6.3.1.2(11): 

   
  (   )  

 
 (2.2) 

Där    är kombinationsfaktorn i EN 1990, tabell A1.1 

 n är antal [> 2] belastade våningsplan av samma kategori 

 

Värde på snölastens grundvärde, sk, för referenshuset i Södertälje kommun är enligt EKS 8 

tabell C-9: 

 sk = 2,0 kN/m2 

Karakteristisk snölast på tak blir enligt SS-EN 1991-1-3: 

                                      
  (2.3) 

Där   = Formfaktor som beror av takytans form -     taklutning = 0,8 

   = Exponeringsfaktor – normalvärde = 1,0 

   = Termisk koefficient – normalvärde = 1,0 

 

Värde på referensvindhastigheten, vb, för referenshuset i Södertälje kommun är enligt EKS 8 

tabell C-10: 

 vb = 24 m/s 
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BILAGA 3: Lastsammanställning av variabla laster 

Variabla laster / Lastfall           

Bet Beskrivning Övrigt   qk Qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 

        [kN/m2] [kN]       

 
Snölast enligt SS-EN 1991 1-3 

       

 
Värden på Ψ-faktor enligt EKS 8 tab. B-5 

       sk Snölast på mark 
  

2,0 
    Ce Exponeringsfaktor Normal  1,0 

     Ct Termisk koefficient. 
 

1,0 
     μ1 Formfaktor < 30° 0,8 
     s DIM. Snölast 

  
1,6 

 
0,7 0,4 0,2 

         

 
Vindlast enligt SS-EN 1991 1-4 

       

 
Värden på Ψ-faktor enligt EKS tab. B-5 

       vb Referenshastighet, vind 24 m/s 
     

 
Terrängtyp III 

      

 
Höjd på huset 30 m 

     qp Karakteristiskt hastighetstryck 
    

0,3 0,2 0,0 

         

 
Nyttig last enligt EKS 8 tab.6.2 

       

 
Värden på Ψ-faktor enligt EKS tab. B-1 

       

 
kategori A 

       

 
Bjälklag 

  
2,0 2,0 0,7 0,5 0,3 

 
Trappor 

  
2,0 2,0 0,7 0,5 0,3 

 
Balkonger 

  
3,5 2,0 0,7 0,5 0,3 

 
Vindsbjälklag I 

  
1,0 1,5 0,7 0,5 0,3 

 
Vindsbjälklag II 

  
0,5 0,5 0,7 0,5 0,3 

         

 
Säkerhetsklass 3 enligt EKS 8 Bilaga 1 

       

 
Partialkoefficient ϒd 1,0 
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BILAGA 4: Lastsammanställning permanenta 

horisontella laster av befintlig byggnad 

Permanenta laster Horisontella byggdelar 

Bet Beskrivning h Tunghet  Ingående material gk 

    [m] [kN/m3]   [kN/m2] 

H1 Våningsbjälklag 0,025 5,0 Eklamellrutor 0,13 

 
(normalvåning och 0,190 24,0 190 betong 4,56 

 
bjl över källare) 

  
∑ 4,69 

      H2 Bottenbjälklag 0,002 16,0 Plastfiltmatta 0,03 

 
(direkt på mark) 0,032 0,3 30 hård träfiberskiva 0,01 

  
0,022 5,0 1" råspont 0,11 

  
0,070 5,0 2" x 3" s600 0,03 

  
0,045 5,0 2" x 2" underlägg 0,23 

  
0,060 0,3 60 mineralullskiva 0,02 

  
0,080 24,0 80 betong 1,92 

    
∑ 2,34 

      H3 Vindsbjälklag 0,030 0,30 30 mineralullskiva 0,01 

 
(oinredd vind) 0,100 0,30 100 mineralullskiva 0,03 

  
0,160 24,0 160 betong 3,84 

    
∑ 3,88 

      H4 Vindsbjälklag 0,002 16,0 Papp 0,03 

 
(inredd vind) 0,350 6,0 350 lättbetongkross 2,10 

  
0,160 24,0 160 betong 3,84 

    
∑ 5,97 

      H6 Takkonstruktion 
  

∑ 0,60 

 
(Uppstolpat tak) 

    

      H7 Balkong 0,15 24 150 betong 3,60 

    
∑ 3,60 

      H8 Grundsula 0,3 24 300 betong 7,20 

    
∑ 7,20 
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BILAGA 5: Lastsammanställning permanenta 

vertikala laster av befintlig byggnad 

Permanenta laster Vertikala byggdelar 

Bet Beskrivning b Tunghet  Ingående material gk 

    [m] [kN/m3]   [kN/m2] 

B1 Yttervägg 0,25 6 250 lättbetongblock 1,50 

 
(långsida) 

  
∑ 1,50 

      B2 Yttervägg 0,15 6 150 lättbetongblock 0,90 

 
(kortsida) 0,15 24 150 betong 3,60 

  
0,03 0,3 30 tilläggsisolering 0,01 

    
∑ 4,51 

      B3 Yttervägg 0,01 0,3 Asbestcementskiva 0,00 

 
(vid balkonger) 0,008 0,3 Asbestcellulosacementremsor 0,00 

  
0,003 0,3 Asbestcellulosacementskivor 0,00 

  
0,03 0,3 30 mineralullskiva 0,01 

  
0,08 0,3 80 mineralullskiva 0,02 

  
0,12 5 2" x 5" reglar s600 0,60 

  
0,013 8 13 gipsskiva 0,10 

    
∑ 0,74 

      B4 Källaryttervägg 0,18 24 180 betong 4,32 

  
0,30 0,3 300 träull 0,09 

    
∑ 4,41 

      B5 Källarinnervägg 0,15 24 150 betong 3,60 

 
(bärande) 

  
∑ 3,60 

      B6 Innervägg 0,15 24 150 betong 3,60 

 
(lägenhetsavskiljande) 

  
∑ 3,60 

      B7 Innervägg 0,27 24 270 betong 6,48 

 
(vid trapphus) 

  
∑ 6,48 

      B8 Innervägg  0,15 24 150 betong 3,60 

 
(bärande) 

  
∑ 3,60 
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BILAGA 6: Lastnedräkning gavelvägg på befintlig byggnad 

  

Vid Last- Last- Perm. - Variabla laster DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,6m Gk - kvasi NL - kvasi

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m2) (kN/m2) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 1,95 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 4,3 2,4 1,8 4,9 6,1

6 4,3 2,4 1,8 4,9 6,1 6 1,2 0,6

H3 Vindsbjl. 1,95 1,00 1,00 3,88 0,91 0,5 0,7 0,5 0,3 8,5 8,1 7,9 10,2 9,6 7,6 0,3

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

5 19,8 19,3 19,1 25,4 23,2 32

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 1,00 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 13,0 11,1 10,3 15,0 15,3 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

4 24,3 22,4 21,6 30,2 28,9 62

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 1,00 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 13,0 11,1 10,3 15,0 15,3 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

3 24,3 22,4 21,6 30,2 28,9 92

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,90 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,7 10,9 10,2 14,6 14,8 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

2 23,9 22,2 21,5 29,8 28,3 122

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,5 10,8 10,1 14,4 14,5 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

1 23,7 22,1 21,4 29,6 28,1 151

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,3 10,7 10,1 14,3 14,4 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

BV 23,6 22,0 21,4 29,5 27,9 181

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,3 10,7 10,1 14,2 14,3 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

KV 23,5 22,0 21,4 29,4 27,8 210

GS H8 Grundsula 0,60 1,00 7,20 4,3 4,3 4,3 5,8 5,2 216 360 4

∑ 172 159 154 147 8

Last från Bruksgräns BrottgränsInfluensyta

(kN/m) (kN/m)
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BILAGA 7: Lastnedräkning vägg vid trapphus på befintlig byggnad 

  

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,95m Gk - kvasi NL - kvasi

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m2) (kN/m2) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 3,75 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 8,3 4,7 3,5 9,3 11,7

6 8,3 4,7 3,5 9,3 11,7 12 2,3 1,2

H4 Vindsbjl. 3,75 0,78 1,00 5,97 0,91 1,0 0,7 0,5 0,3 25,3 23,8 23,3 30,3 28,5 22,4 1,1

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

5 41,5 40,0 39,5 52,2 47,9 64

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 1,00 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,4 20,5 19,3 27,2 27,2 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

4 39,6 36,7 35,5 49,0 46,7 113

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 1,00 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,4 20,5 19,3 27,2 27,2 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

3 39,6 36,7 35,5 49,0 46,7 162

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,90 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,8 20,2 19,2 26,6 26,4 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

2 39,0 36,4 35,4 48,5 45,9 210

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,5 20,1 19,1 26,3 26,0 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

1 38,7 36,3 35,3 48,2 45,5 259

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,4 20,0 19,0 26,2 25,8 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

BV 38,6 36,2 35,2 48,0 45,2 307

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,3 19,9 19,0 26,1 25,6 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

KV 38,5 36,1 35,2 47,9 45,1 355

GS H8 Grundsula 0,95 1,00 7,20 6,8 6,8 6,8 9,2 8,2 364 383 7

∑ 291 270 262 250 16

Last från Influensyta Bruksgräns Brottgräns

(kN/m) (kN/m)

Variabla laster
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BILAGA 8: Lastnedräkning innervägg på befintlig byggnad 

 

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster (kN/m) last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,8m Gk - kvasi NL - kvasi

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m2) (kN/m2) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 3,90 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 8,6 4,8 3,6 9,7 12,2

6 8,6 4,8 3,6 9,7 12,2 12 2,3 1,2

H4 Vindsbjl. 3,90 0,77 1,00 5,97 0,91 1,0 0,7 0,5 0,3 26,3 24,8 24,2 31,5 29,6 23,3 1,2

B6 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0

5 35,3 33,8 33,2 43,6 40,4 56

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 1,00 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 24,3 21,3 20,1 28,2 28,2 18,3 2,3

B6 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0

4 33,3 30,3 29,1 40,4 39,1 96

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 1,00 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 24,3 21,3 20,1 28,2 28,2 18,3 2,3

B6 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0

3 33,3 30,3 29,1 40,4 39,1 137

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,90 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,7 21,0 19,9 27,7 27,4 18,3 2,3

B6 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0

2 32,7 30,0 28,9 39,8 38,2 176

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,4 20,9 19,8 27,4 27,0 18,3 2,3

B6 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0

1 32,4 29,9 28,8 39,5 37,8 216

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,2 20,8 19,8 27,2 26,8 18,3 2,3

B6 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0

BV 32,2 29,8 28,8 39,4 37,6 255

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,1 20,7 19,7 27,1 26,6 18,3 2,3

B6 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0

KV 32,1 29,7 28,7 39,2 37,4 295

GS H8 Grundsula 0,80 1,00 7,20 5,8 5,8 5,8 7,8 6,9 302 378 6

∑ 246 224 216 204 16

(kN/m)

Last från Influensyta Variabla laster Bruksgräns Brottgräns
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BILAGA 9: Bärförmåga hos gavelvägg och bärande 

innervägg 

Förenklad dimensioneringsmetod för knäckning enligt SS-EN 1992-1-1 2005 kapitel 12.6.5.2 

Väggarna i befintligt hus räknas som oarmerade tvärsnitt. 

Förutsättningar: 

Tvärsnittets bredd          

Väggens tjocklek            

Tvärsnittets höjd (knäcklängd)             

Betong – BTG 2 STD K250 (C20/25) 

fck   20 Mpa ger      
         

  
 
        

   
           (9.1) 

                  (9.2) 

       (  
      

  
)       

  

  
 (  

      

  
)  (9.3) 

           (9.4) 

   
  

  
       

  

  
 
   

  
            (9.5) 

   
  

   
 
    

   
      (9.6) 

                         (9.4) 

       (  
      

  
)       

  

  
      (  

       

   
)       

    

   
       

(  
      

  
)  (  

       

   
)            (9.3) 

                                          
             (9.2) 
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BILAGA 10: Bärförmåga hos vägg vid trapphus 

Förenklad dimensioneringsmetod för knäckning enligt SS-EN 1992-1-1 2005 kapitel 12.6.5.2 

Väggarna i befintligt hus räknas som oarmerade tvärsnitt. 

Förutsättningar: 

Tvärsnittets bredd          

Väggens totala           

Tvärsnittets höjd (knäcklängd)             

BTG 2 STD K300 (C25/30) 

fck   25 Mpa ger      
         

  
 
        

   
           (10.1) 

Dimensionering: 

                   (10.2) 

       (  
      

  
)       

  

  
 (  

      

  
)  (10.3) 

           (10.4) 

   
  

  
       

  

  
 
   

  
            (10.5) 

   
  

   
 
    

   
      (10.6) 

                         (10.4) 

       (  
      

  
)       

  

  
      (  

       

   
)       

    

   
       

(  
      

  
)  (  

       

   
)             (10.3) 

                                          
              (10.2) 
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BILAGA 11: Kontroll av befintligt vindsbjälklag 

Armeringsnät – Nps 50 

fyk   490 MPa ger      
    

  
 

   

    
          (11.1)    

Betong – BTG 2 STD K250 (C20/25) 

fck   20 Mpa ger      
         

  
 
        

   
           (11.2) 

Förutsättningar: 

Armering stöd 𝜙10s130, Nps 50,                        
 ⁄  

Armering fält 𝜙6s100, Nps 50,                        
 ⁄  

Betongkvalité – BTG 2 STD K250 (C20/25) 

Inre momentarm för stöd                       

Inre momentarm för fält                      

Bjälklagsbredd b = 1000 mm 

Bjälklagshöjd h = 160 mm 

Facklängd           

Säkerhetsklass 2 ger ϒd=0,91 

                       

 

Figur 26. Lastuppställning i Strusoft Concrete Beam för vindsbjälklag. 

Laster (ekv. 6.10 a): 

                  ⁄        ⁄  

                                       ⁄  (11.3) 

                                 ⁄  (11.4) 

                             

Dimensionerande moment:  
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                    (    )   
         (         )        

           (11.5) 

        
  

   
         

(
              

 
)
 

      
                          (11.6) 

Nyttiga lasten läggs enbart i ena facket för värsta fältmomentet. 

        
  

   
         

((       )         )
 

      
                          (11.7) 

∑                                         

Dimensionerande tvärkraft (stöd): 

                     (    )  
 

 
      (         )  

   

 
         (11.8) 

   ( )                          (         )                    (11.9) 

Kontroll av moment vid fält: 

 ̅  
     

         
 

        

              
         (11.10) 

    √     ̅    √                    (11.11) 

             (  
 

 
)              (  

       

 
)            

         ⁄                  ⁄  (11.12) 

Kontroll av moment vid stöd: 

 ̅  
     

         
 

        

              
         (11.13) 

    √     ̅    √                    (11.14) 

             (  
 

 
)              (  

       

 
)            

         ⁄                  ⁄  (11.15) 

Kontroll av tvärkraft vid stöd utan tvärkraftsarmering: 
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      (  
   

   
)      (  

  

   
)        (11.16) 

                                               

                           ⁄  (11.17) 

    √
   

  
   √

   

   
                    (11.18) 

   
     

    
 

   

        
               (11.19) 

      [       (          )
 

 ]       [        (              )
 

 ]          

        (11.20) 

            
 

     
 

           
 

    
 

            (11.21) 

min                                           ( )          (11.22) 

En jämförelse av handberäkning och kontrollberäkning i Strusoft Concrete Beam:  

 

Figur 27. Moment - och tvärkraftsdiagram från Strusoft. 
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Figur 28. Erforderlig armering enligt Strusoft. 

Strusoft ger stödarmering 
    

 
 𝜙                                     (11.23) 

Strusoft ger fältarmering 
    

 
 𝜙                                   (11.24) 

Kontroll av sprickbredd: 

Enligt SS-EN 1992-1-1:2005 Tabell 7.1N är den rekommenderade sprickbredden för 

bärverksdelar utan vidhäftande spännarmering i kvasipermanent lastkombination och med 

exponeringsklass X0: 0,40 mm. 

 

Figur 29. Sprickbredd enligt Strusoft Concrete beam. 

Strusoft Concrete Beam ger, med laster enligt ovan, en sprickbredd på  

0,18 mm < 0,40 mm – OK! 

Det befintliga vindsbjälklaget bärförmåga anses tillräcklig för att användas som ett 

våningsbjälklag med hänsyn till den ökade nyttiga lasten och egentyngd.   
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BILAGA 12: Kontroll av förankringslängder i 

grundsula under innervägg och gavelvägg 

Enligt SS-EN 1992-1-1:2005 kap. 8.4 

Förutsättningar  

Armering – Ks40 

fyk   392 MPa ger      
    

  
 

   

    
          (12.1) 

Betong – BTG 2 STD K250 (C20/25) 

fctk,0,05   1,5 Mpa ger      
         

  
 
         

   
          (12.2) 

Vidhäftningshållfasthet (   ) enligt kap. 8.4.2  

        (Förutsatt goda vidhäftningsförhållanden) 

                                  

                                                (12.3) 

Erforderlig grundförankringslängd (      ) enligt kap. 8.4.3 

       (
 

 
) (

   

   
)  (

 

 
) (

   

    
)         (12.4) 

Dimensionerande förankringslängd (   ) enligt kap 8.4.4 

       (Form på stänger är rak samt dragen) 

   (                                                 )        

     
    (    )

 
 
    (    )

 
                       (12.5) 

       (Förutsatt ingen samverkan med samverkan av längsgående armering i 

grundsula) 

    1,0 (Ingen fastsvetsad armering finns i grundkonstruktionen) 

       (Omslutning genom tvärgående tryck förutsätts ej) 

                                                         (12.6)  
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BILAGA 13: Kontroll av förankringslängder i 

grundsula under vägg vid trapphus 

Enligt SS-EN 1992-1-1:2005 kap. 8.4 

Förutsättningar 

Armering – Ks40 

fyk   392 MPa ger      
    

  
 

   

    
          (13.1) 

Betong – BTG 2 STD K300 (C25/30) 

fctk,0,05   1,8 Mpa ger      
         

  
 
         

   
          (13.2) 

Vidhäftningshållfasthet (   ) enligt kap. 8.4.2  

        (Förutsatt goda vidhäftningsförhållanden) 

                                  

                                               (13.3) 

Erforderlig grundförankringslängd (      ) enligt kap. 8.4.3 

       (
 

 
) (

   

   
)  (

 

 
) (

   

   
)         (13.4) 

Dimensionerande förankringslängd (   ) enligt kap 8.4.4 

       (Form på stänger är rak samt dragen) 

   (                                                 )        

     
    (    )

 
 
    (    )

 
                       (13.5) 

       (Förutsatt ingen samverkan med samverkan av längsgående armering i 

grundsula) 

    1,0 (Ingen fastsvetsad armering finns i grundkonstruktionen) 

       (Omslutning genom tvärgående tryck förutsätts ej) 

                                                          (13.6) 
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BILAGA 14: Lastsammanställning permanenta laster 

av massivträ 

Permanenta laster Horisontella byggdelar 

Bet Beskrivning b Tunghet  Ingående material gk 

    (m) (kN/m3)   (kN/m2) 

K1 Våningsbjälklag 0,507 - MBK 03-02 1,07 

      K2 Bjälklag i trapphus 0,12 5 120 KL-Trä 0,60 

      K3 Balkong 0,12 5 120 KL-Trä 0,60 

Permanenta laster Vertikala byggdelar 

Bet Beskrivning b Tunghet  Ingående material gk 

    (m) (kN/m3)   (kN/m2) 

T1 Yttervägg 0,03 5 25x300 Limträpanel 0,13 

  
0,02 5 22x70 Läkt s1200 0,01 

  
0,012 6 12x70 Plywood s1200 0,00 

  
0,21 0,035 3x70 min.ull 0,01 

  
0,145 5 45x145 Regel s1200 0,03 

  
0,12 5 120 KL-Trä 0,60 

  
0,015 8 15 Brandgips 0,12 

    
∑ 0,89 

      T2 Innervägg bärande  0,015 8 15 Brandgips 0,12 

  
0,082 5 82 KL-Trä 0,41 

  
0,015 8 15 Brandgips 0,12 

    
∑ 0,65 

      T3 Lägenhetsskiljande 0,03 8 2x15 Brandgips 0,24 

  
0,012 6 12 K-Plywood 0,07 

  
0,12 0,035 120 min.ull 0,00 

  
0,12 5 45x120 Regel s600 0,05 

  
0,12 5 45x120 Regel s600 0,05 

  
0,12 0,035 120 min.ull 0,00 

  
0,012 6 12 K-Plywood 0,07 

  
0,03 8 2x15 Brandgips 0,24 

    
∑ 0,72 

      T4 Hisshacktsvägg 0,015 8 15 Brandgips 0,12 

  
0,095 5 95 KL-Trä 0,48 

  
0,015 8 15 Brandgips 0,12 

    
∑ 0,72 
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BILAGA 15: Lastnedräkning gavelvägg med våningspåbyggnad av massivträ 

  

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,6m Gk - kvasi NL - kvasi

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m
2
) (kN/m

2
) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 1,95 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 4,3 2,4 1,8 4,9 6,1

9 4,3 2,4 1,8 4,9 6,1 6 1,2 0,6

K1 Våningsbjl. 1,95 1,00 1,00 1,07 0,91 1,0 0,7 0,5 0,3 4,0 3,1 2,7 4,4 4,9 2,1 0,6

T1 Yttervägg 2,5 0,89 1,0 2,2 2,2 2,2 3,0 2,7 2,2

8 6,3 5,3 4,9 7,4 7,6 14

K1 Våningsbjl. 1,95 1,00 1,00 1,07 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 6,0 4,0 3,3 6,3 7,6 2,1 1,2

T1 Yttervägg 2,5 0,89 1,0 2,2 2,2 2,2 3,0 2,7 2,2

7 8,2 6,3 5,5 9,3 10,3 24

K1 Våningsbjl. 1,95 1,00 1,00 1,07 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 6,0 4,0 3,3 6,3 7,6 2,1 1,2

T1 Yttervägg 2,5 0,89 1,0 2,2 2,2 2,2 3,0 2,7 2,2

6 8,2 6,3 5,5 9,3 10,3 34

H4 Vindsbjl. 1,95 1,00 0,90 5,97 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 15,2 13,4 12,7 17,7 17,5 11,6 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

5 26,4 24,7 24,0 32,9 31,1 67

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,5 10,8 10,1 14,4 14,5 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

4 23,7 22,1 21,4 29,6 28,1 97

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,3 10,7 10,1 14,3 14,4 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

3 23,6 22,0 21,4 29,5 27,9 126

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,3 10,7 10,1 14,2 14,3 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

2 23,5 22,0 21,4 29,4 27,8 156

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,79 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,2 10,7 10,1 14,2 14,2 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

1 23,5 22,0 21,3 29,4 27,7 185

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,78 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,2 10,7 10,1 14,1 14,1 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

BV 23,4 21,9 21,3 29,3 27,7 214

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,77 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,1 10,6 10,0 14,1 14,1 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

KV 23,4 21,9 21,3 29,3 27,6 244

GS H8 Grundsula 0,60 1,00 7,20 4,3 4,3 4,3 5,8 5,2 250 416 4,3

∑ 180 167 162 164 8

(kN/m) (kN/m)

Last från Influensyta Variabla laster Bruksgräns Brottgräns
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BILAGA 16: Lastnedräkning vägg vid trapphus med våningspåbyggnad av massivträ 

  

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,95m Gk - kvasi NL - kvasi

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m
2
) (kN/m

2
) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 3,75 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 8,3 4,7 3,5 9,3 11,7

9 8,3 4,7 3,5 9,3 11,7 12 2,3 1,2

K1 Våningsbjl. 3,75 0,78 1,00 1,07 0,91 1,0 0,7 0,5 0,3 6,9 5,5 4,9 7,7 8,4 4,0 1,1

T4 Hisschakt 2,5 0,72 1,0 1,8 1,8 1,8 2,4 2,2 1,8

8 8,7 7,3 6,7 10,1 10,5 22

K1 Våningsbjl. 3,75 0,78 1,00 1,07 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 9,8 6,9 5,8 10,5 12,3 4,0 2,3

T4 Hisschakt 2,5 0,72 1,0 1,8 1,8 1,8 2,4 2,2 1,8

7 11,6 8,7 7,6 12,9 14,5 37

K1 Våningsbjl. 3,75 0,78 1,00 1,07 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 9,8 6,9 5,8 10,5 12,3 4,0 2,3

T4 Hisschakt 2,5 0,72 1,0 1,8 1,8 1,8 2,4 2,2 1,8

6 11,6 8,7 7,6 12,9 14,5 51

H4 Vindsbjl. 3,75 0,78 0,90 5,97 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 27,6 25,0 24,0 32,5 31,6 22,4 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

5 43,8 41,2 40,2 54,4 51,1 106

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,5 20,1 19,1 26,3 26,0 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

4 38,7 36,3 35,3 48,2 45,5 154

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,4 20,0 19,0 26,2 25,8 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

3 38,6 36,2 35,2 48,0 45,2 202

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,3 19,9 19,0 26,1 25,6 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

2 38,5 36,1 35,2 47,9 45,1 250

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,79 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,2 19,9 19,0 26,0 25,5 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

1 38,4 36,1 35,2 47,9 45,0 298

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,78 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,1 19,8 18,9 25,9 25,4 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

BV 38,3 36,0 35,1 47,8 44,9 345

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,77 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,1 19,8 18,9 25,9 25,3 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

KV 38,3 36,0 35,1 47,7 44,8 393

GS H8 Grundsula 0,95 1,00 7,20 6,8 6,8 6,8 9,2 8,2 402 424 6,8

∑ 293 273 266 268 16

(kN/m) (kN/m)

Last från Influensyta Variabla laster Bruksgräns Brottgräns



- 22 - 

 

BILAGA 17: Lastnedräkning innervägg med våningspåbyggnad av massivträ 

 

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,8 Gk - kvasi NL - kvasi NL - bruk

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m2) (kN/m2) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 3,90 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 8,6 4,8 3,6 9,7 12,2

9 ∑ 8,6 4,8 3,6 9,7 12,2 12 2,3 1,2 6,6

K1 Våningsbjl. 3,90 0,77 1,00 1,07 0,91 1,0 0,7 0,5 0,3 7,2 5,7 5,1 8,0 8,7 4,2 1,2

T2 Innervägg 2,5 0,72 1,0 1,8 1,8 1,8 2,4 2,2 1,8 4,1

8 9,0 7,5 6,9 10,4 10,8 23

K1 Våningsbjl. 3,90 0,77 1,00 1,07 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 10,2 7,2 6,0 10,9 12,8 4,2 2,3

T2 Innervägg 2,5 0,72 1,0 1,8 1,8 1,8 2,4 2,2 1,8 8,2

7 12,0 9,0 7,8 13,3 15,0 38

K1 Våningsbjl. 3,90 0,77 1,00 1,07 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 10,2 7,2 6,0 10,9 12,8 4,2 2,3

T2 Innervägg 2,5 0,72 1,0 1,8 1,8 1,8 2,4 2,2 1,8 8,2

6 12,0 9,0 7,8 13,3 15,0 53

H4 Vindsbjl. 3,90 0,77 0,90 5,97 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 28,7 26,0 24,9 33,8 32,9 23,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

5 37,7 35,0 33,9 45,9 43,7 99

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,4 20,9 19,8 27,4 27,0 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

4 32,4 29,9 28,8 39,5 37,8 138

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,2 20,8 19,8 27,2 26,8 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

3 32,2 29,8 28,8 39,4 37,6 178

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,1 20,7 19,7 27,1 26,6 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

2 32,1 29,7 28,7 39,2 37,4 217

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,79 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,0 20,7 19,7 27,0 26,5 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

1 32,0 29,7 28,7 39,2 37,3 256

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,78 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,0 20,6 19,7 26,9 26,4 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

BV 32,0 29,6 28,7 39,1 37,2 295

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,77 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,9 20,6 19,7 26,9 26,3 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

KV 31,9 29,6 28,7 39,0 37,1 334 84

GS H8 Grundsula 0,80 1,00 7,20 5,8 5,8 5,8 7,8 6,9 342 428 5,8

∑ 248 228 220 222 16

Brottgräns

(kN/m)

Last från Influensyta Variabla laster Bruksgräns

(kN/m)
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BILAGA 18: Kontroll av grundsula under gavelvägg 

med våningspåbyggnad av massivträ 

Förutsättningar: 

Grundtryck             (Se bilaga 15) 

Linjelast  F = 250 kN (Se bilaga 15) 

Armering  𝜙8s300, Ks40 

Betongkvalité   BTG 2 STD K250 (C20/25) 

Inre momentarm  d = 250 mm 

Grundsulans bredd  b = 600 mm 

Grundsulans höjd  h = 300 mm 

 

Figur 30. Grundsula under gavelvägg – påbyggnad av massivträ. 
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BILAGA 19: Kontroll av grundsula hos vägg vid 

trapphus med våningspåbyggnad av massivträ 

Förutsättningar: 

Grundtryck             (Se bilaga 16) 

Linjelast  F = 402 kN (Se bilaga 16) 

Armering  𝜙8s140, Ks40 

Betongkvalité  BTG 2 STD K300 (C25/30) 

Inre momentarm  d = 250mm 

Grundsulans bredd  b = 950mm 

Grundsulans höjd  h = 300mm 

 

Figur 31. Grundsula under vägg vid trapphus- påbyggnad av massivträ. 
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BILAGA 20: Kontroll av grundsula under bärande 

innervägg med våningspåbyggnad av massivträ 

Förutsättningar: 

Grundtryck             (Se bilaga 17) 

Linjelast  F = 342 kN (Se bilaga 17) 

Armering  𝜙8s160, Ks40 

Betongkvalité BTG 2 STD K250 (C20/25) 

Inre momentarm  d = 250mm 

Grundsulans bredd  b = 800mm 

Grundsulans höjd  h = 300mm 

 

Figur 32. Grundsula under bärande innervägg - påbyggnad av massivträ. 
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BILAGA 21: Kontroll av stjälpning med 

våningspåbyggnad av massivträ 

Förutsättningar:  

Säkerhetsklass  3 → γd =1,0 

Vindlast, vb  24 m/s 

Terrängtyp  III 

Höjd, z 32 m 

qp(z) på höjden 32 m för vb = 24 m/s ger qp(z) = 0,84 kN/m
2
. 

Formfaktorer för utvändig vindlast för vertikala väggar på byggnader med rektangulär 

planform: 

 

 
 

  

    
     (21.1) 

→ Zon D, cpe, 10 = + 0,8 

→ Zon E, cpe, 10 interpoleras och ger =  (    (
   

 
)     )         

Formfaktor för utvändig vindlast på tak: 

→ Zon H, cpe, 10 =       uppskattas som utbredd över ett hela taket för att vara på säkra sidan. 

 

Figur 33. Bredder som ligger till grund för följande hänvisningar och beräkningar. 
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Figur 34. Vindlast på byggnad med teoretisk våningspåbyggnad. 

De horisontella vindlasterna på våningspåbyggnadens väggar räknas om till linjelaster i nivå 

med bjälklagen i brottsgränstillstånd: 

 

Figur 35. Ekvivalenta linjelaster på bjälklagen på våningspåbyggnaden.  

Ekv. 6.10.b. Vind = huvudlast 

          ( )                     (        )                (21.2) 
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            ( )                     (        )               (21.3) 

          ( )                     (        )               (21.4) 

∑                                  

Vindlasten på taket räknas om till en linjelast längs taket i brottgränstillstånd: 

Ekv. 6.10.b. Vind = huvudlast 

           ( )                                           (21.5) 

De horisontella vindlasterna på det befintliga husets väggar räknas om till linjelaster i nivå 

med bjälklagen i brottsgränstillstånd och lasten från våningspåbyggnaden adderas som en 

koncentrerad linjelast på det översta bjälklaget: 

 

Figur 36. Ekvivalenta linjelaster på bjälklagen på det befintliga huset.  

          ( )             ∑                  (        )            

           (21.6) 

            ( )                     (        )               (21.7) 

          ( )                                         (21.8) 
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Det stjälpande momentet på grund av vindlaster vid momentjämvikt kring den vertikala 

lastresultantens angreppspunkt blir: 

 

Figur 37. Laster och kraftjämvikt vid kontroll av stjälpning och glidning.  

          (            )                (                            

                                )                          (21.9) 

Det mothållande lasterna enligt lastnedräkning (se bilaga 14) blir: 

                           

                    som brukslast 

Det stabiliserande momentet blir: 

                 (      )              (21.10) 
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Momentjämvikt kring resultantens angreppspunkt löser ut excentriciteten som blir: 

                               (21.11) 

→   
    

       
        

Byggnaden anses säkrad mot att stjälpa om det stabiliserande momentet är större än det 

stjälpande och om den vertikala resultanten från permanent gynnsam egentyngd och nyttig 

last ligger inom byggnadens kärngräns, det vill säga inom B/6 från byggnadens centrum: 

          
 

 
 
    

 
             (21.12) 

Det stabiliserande moment måste vara större än det stjälpande för att byggnaden ska anses 

säkrad mot stjälpning: 

     

       
 

        

           
 
     

    
         (21.13) 

Då kraven är uppfyllda kan byggnaden anses säkrad mot stjälpning.  
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BILAGA 22: Kontroll av glidning med 

våningspåbyggnad av massivträ 

Den sammanlagda horisontella vindlasten som ska vara möjlig att överföra till grunden är: 

(för förklarande bild se bilaga 21) 

                     (              )         (22.1) 

Byggnaden står på packad sprängsten med karakteristik friktionsvinkel       . Den 

dimensionerande friktionsvinkeln blir: 

         (
     

     
)        (

     

       
)      (22.2) 

     (                             )       (      )          (22.3) 

                                  (22.4) 

→ Resulterande vertikal kraft blir                                 (22.5) 

Skjuvhållfastheten ges av sambandet: 

  
      

 
       

    

        
                 (22.6) 

Den last som kan överföras till plattans underkant som en friktionskraft blir då: 

                                                  (22.7) 

Byggnadens säkerhet mot glidning är tillräcklig. 
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BILAGA 23: Kontroll av förankring under bärande 

innervägg med våningspåbyggnad av massivträ 

Förutsättningar: 

Summa vindlast från långsida                    

                  

                   (för bild på bredder se bilaga 21) 

                                       

 

Figur 38. Resulterande vindlast. 

                                   (23.1) 

Den halva horisontala vindlasten antas föras ned i halva lägenhetsavskiljande väggen: 

                  ⁄  

                                                   med dimensionerande 

bärförmåga                  (Swebolt AB, 2004 – Handbok för infästningar) med 

hänsyn till betong i sprucket tvärsnitt och i dragen zon. 

            
    

   
 
    

   
       (23.2) 

Skruven fördelas längs hela väggen med centrumavstånd: 

       
  

           
 
    

  
                           (23.3) 

Infästning med hänsyn till glidning för tillskott av vindlast antas vara små och försumbara för 

det befintliga husets bärförmåga. 
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BILAGA 24: Kontroll av lyftförankring under bärande 

innervägg med våningspåbyggnad av massivträ 

Förutsättningar: 

                                                   

Summa vindlast från tak                  

                              (24.1) 

                                 (24.2) 

                                                   

                  

 

Figur 39. Kontroll av lyftförankring under bärande innervägg. 

                                        (24.3) 

Momentekvation runt punkt A ger: 

               
         

    

 
                         

    
 
                            

    
         (24.4) 

Ingen förankring erfordras med hänsyn till lyft av vindlast.   
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BILAGA 25: Lastsammanställning permanenta laster 

av prefabricerad betong - och stålstomme 

Permanenta laster Horisontella byggdelar 

Bet Beskrivning b Tunghet  Ingående material gk 

    [m] [kN/m3]   [kN/m2] 

HD1 Håldäcksbjälklag 0,05 
 

50 mm pågjutning 
 

  
0,27 

 
HD/F 120/27 

 

    
∑ 4,40 

Permanenta laster Vertikala byggdelar 

Bet Beskrivning b Tunghet  Ingående material gk 

    [m] [kN/m3]   [kN/m2] 

P1 Utfackning med pelare 0,009 24 Ventilerat putssystem 0,22 

  
0,01 

 
Luftspalt 0,00 

  
0,05 0,035 Fasadskiva 0,00 

  
0,013 8 gipsbaserad kompositskiva 0,10 

  
0,145 

 
145 stålregel s600, vertikal 0,01 

  
0,145 0,035 145 ISO 0,01 

  
0,145 

 
145 stålregel s600, horisontal 0,01 

  
0,145 0,035 145 ISO 0,01 

    
Pelare VKR 100x100 0,74 

    
Hattbalk HSQ 25/15 1,10 

  
0,001 

 
Plastfolie 0,00 

  
0,095 

 
95 stålregel s600, vertikal 0,01 

  
0,095 0,035 95 ISO 0,00 

    
∑ 2,22 

      P2 Lägenhetsskiljande 0,025 8 2x12,5 gipsskiva 0,20 

  
0,035 0,12 120 ISO 0,00 

  
0,12 

 
120 stålregel s600 0,01 

    
Pelare VKR 100x100 0,74 

    
Hattbalk HSQ 25/15 1,10 

  
0,010 0 luftspalt 0,00 

  
0,12 

 
120 stålregel s600 0,01 

  
0,035 0,12 120 ISO 0,00 

  
0,025 8 2x12,5 gipsskiva 0,20 

    
∑ 2,27 
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BILAGA 26: Lastnedräkning gavelvägg med våningspåbyggnad av prefabricerad 

betong - och stålstomme 

  

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,6m Gk - kvasi NL - kvasi

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m
2
) (kN/m

2
) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 1,95 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 4,3 2,4 1,8 4,9 6,1

8 4,3 2,4 1,8 4,9 6,1 6 1,2 0,6

HD1 Håldäcksbjl. 1,95 1,00 1,00 3,90 0,91 1,0 0,7 0,5 0,3 9,6 8,6 8,2 11,2 11,0 7,6 0,6

P1 Yttervägg 2,5 2,22 1,0 5,6 5,6 5,6 7,5 6,7 5,6

7 15,1 14,1 13,7 18,7 17,6 25

HD1 Håldäcksbjl. 1,95 1,00 1,00 3,90 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 11,5 9,6 8,8 13,1 13,6 7,6 1,2

P1 Yttervägg 2,5 2,22 1,0 5,6 5,6 5,6 7,5 6,7 5,6

6 17,1 15,1 14,3 20,6 20,3 45

H4 Vindsbjl. 1,95 1,00 1,00 5,97 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 15,5 13,6 12,8 18,0 18,1 11,6 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

5 26,8 24,9 24,1 33,2 31,6 79

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,90 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,7 10,9 10,2 14,6 14,8 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

4 23,9 22,2 21,5 29,8 28,3 108

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,5 10,8 10,1 14,4 14,5 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

3 23,7 22,1 21,4 29,6 28,1 138

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,3 10,7 10,1 14,3 14,4 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

2 23,6 22,0 21,4 29,5 27,9 168

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,3 10,7 10,1 14,2 14,3 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

1 23,5 22,0 21,4 29,4 27,8 197

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,79 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,2 10,7 10,1 14,2 14,2 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

BV 23,5 22,0 21,3 29,4 27,7 226

H1 Våningsbjl. 1,95 1,00 0,78 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 12,2 10,7 10,1 14,1 14,1 9,1 1,2

B2 Yttervägg 2,5 4,51 1,0 11,3 11,3 11,3 15,2 13,5 11,3

KV 23,4 21,9 21,3 29,3 27,7 256

GS H8 Grundsula 0,60 1,00 7,20 4,3 4,3 4,3 5,8 5,2 262 436 4,3

∑ 190 176 171 177 8

(kN/m) (kN/m)

Last från Influensyta Variabla laster Bruksgräns Brottgräns
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BILAGA 27: Lastnedräkning vägg vid trapphus med våningspåbyggnad av 

prefabricerad betong - och stålstomme 

  

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,95m Gk - kvasi NL - kvasi

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m2) (kN/m2) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 3,75 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 8,3 4,7 3,5 9,3 11,7

8 8,3 4,7 3,5 9,3 11,7 12 2,3 1,2

HD1 Håldäcksbjl. 3,75 0,78 1,00 4,40 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,3 19,4 18,3 25,8 26,0 16,5 2,3

P3 200 btg 2,5 4,80 1,0 12,0 12,0 12,0 16,2 14,4 12,0

7 34,3 31,4 30,3 42,0 40,4 54

HD1 Håldäcksbjl. 3,75 0,78 1,00 4,40 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,3 19,4 18,3 25,8 26,0 16,5 2,3

P3 200 btg 2,5 4,80 1,0 12,0 12,0 12,0 16,2 14,4 12,0

6 34,3 31,4 30,3 42,0 40,4 96

H4 Vindsbjl. 3,75 0,78 0,90 5,97 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 27,6 25,0 24,0 32,5 31,6 22,4 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

5 43,8 41,2 40,2 54,4 51,1 150

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,5 20,1 19,1 26,3 26,0 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

4 38,7 36,3 35,3 48,2 45,5 198

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,4 20,0 19,0 26,2 25,8 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

3 38,6 36,2 35,2 48,0 45,2 246

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,3 19,9 19,0 26,1 25,6 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

2 38,5 36,1 35,2 47,9 45,1 294

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,79 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,2 19,9 19,0 26,0 25,5 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

1 38,4 36,1 35,2 47,9 45,0 342

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,78 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,1 19,8 18,9 25,9 25,4 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

BV 38,3 36,0 35,1 47,8 44,9 390

H1 Våningsbjl. 3,75 0,78 0,77 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 22,1 19,8 18,9 25,9 25,3 17,6 2,3

B7 Trappomslut. 2,5 6,48 1,0 16,2 16,2 16,2 21,9 19,5 16,2

KV 38,3 36,0 35,1 47,7 44,8 438

GS H8 Grundsula 0,95 1,00 7,20 6,8 6,8 6,8 9,2 8,2 447 471 6,8

∑ 316 296 288 307 16

(kN/m) (kN/m)

Last från Influensyta Variabla laster Bruksgräns Brottgräns
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BILAGA 28: Lastnedräkning innervägg med våningspåbyggnad av prefabricerad 

betong - och stålstomme 

 

Vid Last- Last- Perm. - DIM. Grund Egen Nyttig

golv red. red. laster last tryck tyngd last

på Bet Beskrivning h b fakt. A fakt. NL Gk ϒd qk Ψ0 Ψ1 Ψ2 Kara. Frek. Kvasi. Ekv 6.10.a Ekv 6.10.b B=0,8 Gk - kvasi NL - kvasi NL - bruk

plan (m) (m)  αA  αn (kN/m2) (kN/m2) ∑(kN/m) (kPa) (kN/m) (kN/m)

H6 Tak 3,90 1,00 1,00 0,6 1,0 1,6 0,7 0,4 0,2 8,6 4,8 3,6 9,7 12,2

8 ∑ 8,6 4,8 3,6 9,7 12,2 12 2,3 1,2 6,6

HD1 Håldäcksbjl. 3,90 0,77 1,00 4,40 0,91 1,0 0,7 0,5 0,3 20,2 18,7 18,1 24,0 22,9 17,2 1,2

P2 LS 2,5 2,27 1,0 5,7 5,7 5,7 7,7 6,8 5,7 4,1

7 25,9 24,3 23,7 31,6 29,7 44

HD1 Håldäcksbjl. 3,90 0,77 1,00 4,40 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,2 20,2 19,0 26,9 27,0 17,2 2,3

P2 LS 2,5 2,27 1,0 5,7 5,7 5,7 7,7 6,8 5,7 8,2

6 28,9 25,9 24,6 34,5 33,8 78

H4 Vindsbjl. 3,90 0,77 1,00 5,97 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 29,3 26,3 25,1 34,4 33,7 23,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

5 38,3 35,3 34,1 46,5 44,5 125

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,90 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,7 21,0 19,9 27,7 27,4 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

4 32,7 30,0 28,9 39,8 38,2 165

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,85 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,4 20,9 19,8 27,4 27,0 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

3 32,4 29,9 28,8 39,5 37,8 204

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,82 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,2 20,8 19,8 27,2 26,8 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

2 32,2 29,8 28,8 39,4 37,6 244

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,80 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,1 20,7 19,7 27,1 26,6 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

1 32,1 29,7 28,7 39,2 37,4 283

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,79 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,0 20,7 19,7 27,0 26,5 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

BV 32,0 29,7 28,7 39,2 37,3 322

H1 Våningsbjl. 3,90 0,77 0,78 4,69 0,91 2,0 0,7 0,5 0,3 23,0 20,6 19,7 26,9 26,4 18,3 2,3

B8 Innervägg 2,5 3,60 1,0 9,0 9,0 9,0 12,2 10,8 9,0 8,2

KV 32,0 29,6 28,7 39,1 37,2 361 76

GS H8 Grundsula 0,80 1,00 7,20 5,8 5,8 5,8 7,8 6,9 369 461 5,8

∑ 267 246 237 250 16

(kN/m) (kN/m)

Last från Influensyta Variabla laster Bruksgräns Brottgräns
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BILAGA 29: Kontroll av grundsula under gavelvägg 

med våningspåbyggnad av prefabricerad betong - 

och stålstomme 

Förutsättningar: 

                       (Se bilaga 26) 

Linjelast F = 262 kN (Se bilaga 26) 

Armering 𝜙8s300, Ks40 

Betongkvalité – BTG 2 STD K250 (C20/25) 

Inre momentarm d = 250mm 

Grundsulans bredd b = 600mm 

Grundsulans höjd h = 300mm 

 

Figur 40. Grundsula under gavelvägg – påbyggnad med prefabricerad betong - och stålstomme. 
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BILAGA 30: Kontroll av grundsula hos vägg vid 

trapphus med våningspåbyggnad av prefabricerad 

betong - och stålstomme 

Förutsättningar: 

                       (Se bilaga 27) 

Linjelast F = 447 kN (Se bilaga 27) 

Armering 𝜙8s140, Ks40 

Betongkvalité – BTG 2 STD K300 (C25/30) 

Inre momentarm d = 250mm 

Grundsulans bredd b = 950mm 

Grundsulans höjd h = 300mm 

 

Figur 41. Grundsula under vägg vid trapphus - påbyggnad med prefabricerad betong - och stålstomme. 
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BILAGA 31: Kontroll av grundsula under bärande 

innervägg med våningspåbyggnad av prefabricerad 

betong - och stålstomme 

Förutsättningar: 

                       (Se bilaga 28) 

Linjelast F = 369 kN (Se bilaga 28) 

Armering 𝜙8s160, Ks40 

Betongkvalité – BTG 2 STD K250 (C20/25) 

Inre momentarm d = 250mm 

Grundsulans bredd b = 800mm 

Grundsulans höjd h = 300mm 

 

Figur 42. Grundsula under bärande innervägg - påbyggnad med prefabricerad betong - och stålstomme. 
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