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Sammanfattning  

Det råder bostadsbrist i Stockholm, en lösning är att bygga nya bostäder. En annan lösning är att 

nyttja befintliga byggnader som inte används som bostäder, genom att bygga om kontor- och 

industrilokaler till bostäder. Det som händer är att industriområden flyttas längre ut från de 

attraktiva bostadsområdena. Ombyggnationer av byggnader med olika lokalkategorier kräver 

omfattande bearbetning och samarbete mellan flera aktörer såsom stadsplanerare, byggherrar, 

arkitekter, konstruktörer med flera. Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid 

ombyggnationsprojekt och vårt mål är att belysa några av dessa.  

Den här rapporten studerar först och främst konstruktörens roll, vad en konstruktör ska tänka på vid 

en ombyggnation. Författarna har huvudsakligen tittat närmare på platsgjutna betongstommar och 

då mer specifikt på hur håltagningar i bärande konstruktioner går till. Vidare hur stommen påverkas 

av nya öppningar för exempelvis fönster, dörrar eller installationsschakt och vilka risker som skall 

beaktas. För att få svar på dessa frågor har författarna tagit hjälp av sakkunniga i branschen och 

litteraturstudier. Även ett referensobjekt i pågående produktion har studerats. 

Rapporten är tänkt att hjälpa kommande studenter, nyutexaminerade byggnadsingenjörer och 

konstruktörer att få en bättre förståelse för de viktiga delar inom ombyggnationsprocessen. 

Förhoppningen är att checklistorna som framställs i rapporten skall vara till hjälp att strukturera 

arbetet för konstruktörer vid planering av håltagningar. Företaget kan med hjälp av dessa listor spara 

tid då de inte behöver ägna lika mycket tid åt vägledning när de tar in nyanställda konstruktörer som 

saknar erfarenhet inom ombyggnationer.  
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Abstract 

There is currently a shortage of residences in Stockholm, one solution is to build new residences. 

Another solution is to rebuilding office- and industrial buildings into residential units. Industrial areas 

are moving away from the city center and out to the suburbs. Reconstruct of old offices to new 

residences requires extensive teamwork between multiple actors. Such as urban planners, 

developers, architects, constructors and others. There are many aspects to consider when it comes 

to the remodeling of buildings. 

This report studies what a constructor should consider in the case of reconstruction. The authors will 

mainly study the concrete structures, more specifically the process of how new openings in bearing 

structures are done. Furthermore, how the construction is affected by the new openings for 

windows, doors or pipe- and elevator shafts and what risks there are to consider. To find answers for 

these questions the authors will interview several constructors and read relevant literature. 

The purpose of this report is to help future students, recent graduated engineers and constructors to 

get a better understanding of the important parts of the rebuilding process. The purpose of this 

report is to ease the work for companies when employing recent graduated engineers or 

constructors who do not have experience in the field. This will hopefully save them some time as 

they do not require as much guidance. 
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Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen i utbildningen för högskoleingenjörer inom Byggteknik 

och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan Haninge inom samhällsbyggnadsteknik. Arbetet omfattar 

15 högskolepoäng och har utförts under 10 veckor, vårterminen 2014, i samarbete med företaget 

Ramböll Sverige AB.  

Vi vill rikta ett stort tack till Tekn. Dr. Ali Farhang, handledare från KTH för sitt engagemang redan på 

tidigt stadie flera månader innan examensarbetets uppstart. Per Tinglöf handledare från Ramböll för 

god vägledning, rekommendation om ett aktuellt projekt för examensarbetet och tillgänglighet. Även 

examinatorn Sven-Henrik Vidhall för stöd, vägledning och allmänna rekommendationer gällande 

arbetet. Vidare vill vi tacka konstruktörerna Jaro Novák, Nikki Bone, Thomas Ljung och Carl Åkerhielm 

från Ramböll för den hjälp och kunskap som de har delat med sig av. 

 

 

 

Stockholm, maj 2014 

Leo Hilton och Muostafa Dawod. 
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Begreppsförklaring 

Relationshandlingar Handlingar i form av ritningar och tekniska beskrivningar som sammanställs 

efter färdigställande av byggnadsverk, vid nyproduktion, tillbyggnad, 

ombyggnad eller renoveringar. 

BBR Boverkets byggregler 

Eurokoder Gemensamma europeiska standarder för dimensionering av bärverk för 

byggnader och anläggningar. 

Tung stomme  Stomme byggd av tyngre material såsom stenhus.  

Stomme tyngre än 100 kg/m2. 

Lätt stomme  Stomme byggd av lättare material såsom trähus. 

Stomme lättare än 100 kg/m2. 

Värmekonduktivitet Beskriver ett materials isolerförmåga dvs. hur bra materialet leder värme. 

Upplag Där bjälklaget vilar på bärande konstruktion såsom vägg, pelare eller balk 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I och med att fler och fler människor söker sig till storstäderna sker en ständig exploatering, städerna 

växer och närförorter blir en del av stadskärnan. Det är trendigt att bo så centralt som möjligt och 

det råder stor bostadsbrist i de flesta storstäder.  

Stockholm stad har de senaste åren vuxit med 10 000 invånare varje år [1], det är svårt att hitta ledig 

mark för nya bostadsområden med en redan fungerande infrastruktur. Det medför att 

industriområden flyttas längre ut från de centrala delarna och de lokaler som lämnas byggs om till 

bostäder, restauranger och dylikt.  

I Stockholm pågår ett antal stora ombyggnationsprojekt där många kulturhistoriska byggnader skall 

bevaras, ett är Slakthusområdet i södra Stockholm som är en del i Vision Söderstaden 2030. I 

projektet, som är i planeringsstadiet, planeras 2 500-3 000  bostäder [2]. I Norra Djurgårdsstaden 

som byggs i Hjorthagen, planeras 12 000 bostäder i området som till stor del tidigare använts för 

gastillverkning och industriverksamhet [3]. I Råcksta i västra Stockholm byggs Vällingby Parkstad där 

cirka 1400 nya bostäder planeras. Där kommer Vattenfalls gamla kontor på 85 900 m2 byggas om till 

bostäder [4].  

1.2 Uppgift 
Inför ett ombyggnationsprojekt av kontorslokaler till bostäder finns det flera saker att ta hänsyn till. 

Varje projekt är unikt och har olika förutsättningar beroende på konstruktion, lokalkategori, material 

och dylikt. Uppgiften i detta examensarbete är att tänka över och besvara frågeställningar gällande 

byggnadskonstruktioner som kan vara relevanta vid ombyggnationer av gamla kontorslokaler till 

bostäder. 

Följande tänkbara frågeställningar har tagits fram:  

 Varför river man inte och bygger nytt? 

 Hur skiljer sig processen för ombyggnation jämfört med nyproduktion? 

 Vilka metoder används vid olika typer av ingrepp i konstruktionen, t.ex. vid nya hiss- och 
installationsschakt? 

 Är förstärkning av konstruktionen nödvändig vid exempelvis nya öppningar för fönster och 
dörrar?  

 Behöver ändringar göras gällande fönsters placering och storlek med hänsyn till nya 
planlösningar? 

 Hur stora balkonger klarar konstruktionen och uppfyller de standarden?  

 Krävs grundförstärkning vid nya bärande konstruktioner? 

 Vad avgör val av material i bärande konstruktioner? 

 Vilka åtgärder krävs vid extra ljudisolering enligt dagens krav? 

 Uppfylls dagens krav på brandsäkerhet med hänsyn till bärförmåga, utrymningsvägar, 
trapphus mm? 
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 Kan produktionen effektiviseras och kvalitetssäkras med tydligare och mer detaljerade 
ritningar?  

 Hur ser konstruktörens arbetsgång ut vid håltagning? 

1.3 Mål 
Rapporten är tänkt att underlätta arbetet för konstruktörer med framtida ombyggnationsprojekt, 

genom att svara på några av de ovannämnda frågorna för att på så vis få fram en mer effektiv 

process. Målet är att ge författarna och kommande studenter en bättre förståelse för 

ombyggnationer, då Byggteknik och Design-programmet är mer fokuserat på nyproduktion. Även 

andra som saknar erfarenhet av ombyggnationer skall kunna ha nytta av rapporten. 

Med rapporten vill författarna också visa hur komplext det kan vara att utföra ett 

ombyggnationsprojekt. Framför allt gällande äldre byggnader är det vanligt att det saknas ritningar 

eller att befintliga ritningar är missvisande och i vissa fall felaktiga.    

1.4 Avgränsningar 
Eftersom examensarbetet skrivs under 10 veckor begränsas rapporten till ett fåtal frågeställningar 

från avsnitt 1.2. Avgränsningen görs för att kunna gå djupare in i frågorna och besvara dessa på ett 

utförligt och lärorikt sätt. Sista året av utbildningen har författarna valt inriktningen Husbyggnad, 

projektering och konstruktion i högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design. Därför görs en 

fördjupning på frågor beträffande byggnadskonstruktion. Endast platsgjuten betongstomme kommer 

studeras och beräkningar eller genomgång av formler är inte aktuellt i den här rapporten. 

Frågor enligt avsnitt 1.2, som behandlas speciellt i denna rapport är:  

 Varför river man inte och bygger nytt? 

 Vilka metoder används vid olika typer av ingrepp i konstruktionen, t.ex. vid nya hiss- och 
installationsschakt? 

 Är förstärkning av konstruktionen nödvändig vid exempelvis nya öppningar för fönster och 
dörrar?  

 Hur ser konstruktörens arbetsgång ut vid håltagning? 

1.5 Metoder och material 
Tillvägagångsättet kommer vara att samla information genom: 

1. Studier av referensmaterial såsom böcker, tidskrifter, rapporter och fakta från internet samt 

ta del av diverse konstruktionsritningar. 

2. Platsbesök på byggarbetsplatser. 

3. Intervjuer med erfarna i branschen.  

4. Studier av referensobjektet, ombyggnationen av Vattenfalls gamla kontorslokaler till 

bostäder, som är en del av Vällingby Parkstad i Råcksta, Stockholm.  
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1.6 Förväntade resultat 
Till slutet av examensarbetet förväntas författarna framställa förslag på checklistor som kan vara till 

hjälp för konstruktörer vid planering av olika ingrepp i betongstommen. Checklistorna kan fungera 

som manualer som tar upp vilka steg som skall följas vid håltagning för nya fönster eller dörrar och 

håltagning i bjälklag för nya rör hål och installationsschakt.  Förhoppningen är att checklistorna skall 

underlätta arbetsgången för konstruktörer. 
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2 Genomförande 

Rapporten har skrivits i samarbete med företaget Ramböll. Arbetet har till större del genomförts på 

Rambölls kontor i Stockholm och på KTH Haninge. Handledaren Per Tinglöf från Ramböll har stått till 

förfogande gällande expertkunskap inom ombyggnad. Per har även tillhandahållit information och 

konstruktionshandlingar till referensobjektet samt faktagranskning i rapporten.  KTH:s handledare 

Tekn. Dr. Ali Farhang har hjälpt till med granskning av rapporten.  

För att få bättre förståelse av omfattande ombyggnationsprojekt har författarna valt att besöka 

referensobjektets byggarbetsplats. Projektet omfattar två gamla kontorsbyggnader varav ett av 

husen är under produktion och det andra är så gott som färdigställt med nya hyreslägenheter. 

Platsbesöket har gett en bra inblick hur genomförandet av olika ingrepp i stommen går till. 

Ramböll Sverige AB är ett företag med 33 kontor och cirka 1500 medarbetare runt om i Sverige samt 

cirka 200 kontor och cirka 10000 medarbetare i världen. Det gör Ramböll till en av de största 

samhällsbyggarna och teknikkonsultföretagen i landet och norden [5].   
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3 Faktainsamling 

Faktainsamlingen har tagit en stor del av tiden, till rapporten har flera olika källor använts. Tryckta 

källor har varit mestadels bestått av äldre faktalitteratur inom byggteknik. Internet har varit en källa 

för att hitta senaste nytt i form av artiklar och rapporter om ombyggnationer samt faktainsamling. 

Erfarna och kompetenta konstruktörer på Ramböll Sverige AB har intervjuats för att ge en bättre 

inblick i konstruktörens del i ombyggnationsprocessen. De muntliga källorna har hjälpt till att skapa 

en uppfattning om hur arbetsgången ser ut för konstruktörer vid ombyggnationer.  Även gamla och 

nya ritningar från referensobjektet har studerats för att få en bättre förståelse.  

3.1 Litteraturgranskning 
Mycket information har tagits från www.svenskbetong.se.  Svensk Betong är en intresseorganisation 

som är en sammanslagning av Betongindustrin och SFF (Svenska Fabriksbetongsföreningen).  De 

påstår sig vara en kunskapsförmedlare och lyfter fram betongens fördelar och hur överlägsen den är i 

livscykelperspektivet. På så sätt ska de påverka debatten och samhällsbyggandet. Vem som skrivit 

texten framgår inte men den är publicerad av sakkunniga från byggbranschen. Det gör informationen 

trovärdig ur ett fackmannamässigt perspektiv. Texten borde därför även vara aktuell då delar av den 

ständigt uppdeteras. Det som inte lyfts fram tillräckligt på sidan är betongens nackdelar vilket kan 

förvirra läsaren något. Texten är kortfattad men innehållsrik. Innehållet är även lättläst så folk som 

inte är från byggbranschen kan förstå. 

Vidare har en del fakta tagits från ”Håltagning i och partiell rivning av betong vid ombyggnationer” 

som är en rapport från 1984 framtagen av CBI (Cement- och betonginstitutet). Rapporten är skriven 

av Per Johan Jönis och Christer Molin som är två erkänt kunniga personer inom betongforskning. 

Denna rapport behandlar olika typer av ingrepp i betongkonstruktionen. Håltagning genom borrning, 

bilning, skärning, spräckning och skärning med vattenstråle har varit kärnpunkterna i rapporten. Man 

får ingående beskrivning om olika då förekommande rivnings- och håltagningsmetoder. De flesta 

metoderna används än idag men med mer utvecklad teknik. Arbetsmiljö och ekonomi tas inte med i 

rapporten. 

3.2 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med flera konstruktörer från Ramböll. Frågorna som framgick i 

avgränsningsavsnittet har tagits upp vid intervjuer med olika konstruktörer där den väsentliga delen 

har handlat om arbetsgången för konstruktören vid ombyggnationer och håltagningar. Utöver dessa 

frågor har konstruktörerna fått frågan om vad de ansett varit svåraste delarna när de arbetat med 

just ombyggnationer, även om de utför beräkningar för hand eller om de använder sig av 

beräkningsprogram. De konstruktörer som varit involverade i referensobjektet i Vällingby Parkstad 

har även gett bra information om hur deras arbetsgång sett ut under projektets gång och vilka 

komplikationer de stött på. 

Alla konstruktörer har varit överens om att en checklista skulle vara ett bra stöd vid 

ombyggnadsprojekt för att inte missa viktiga moment och även att de skulle underlätta 

handledningen av nya ingenjörsgenerationer för företag. Deras svar har legat till grund för 

huvudpunkterna i checklistan såsom dokumentationsstudier, tillståndsbedömning, vilka laster som 

verkar på byggnaden, material och de andra punkterna som presenteras utförligt i resultatavsnittet.  

http://www.svenskbetong.se/
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4 Byggteknik  

4.1 Stomsystem 
För att skapa en bättre förståelse vid ombyggnationsprojekt kan det vara bra att veta hur byggnader 

var konstruerade under samma tidsperiod då objektet uppfördes. I det här kapitlet beskrivs kort hur 

byggnader vanligen uppfördes på 50- och 60-talet samt om hur de brukar uppföras idag. 

Det som avgör val av stomsystem är en sammanvägd värdering av olika aspekter, några av de mest 

avgörande faktorerna är funktion, kostnad, tid och kvalitet. I och med att platsgjutna betongstommar 

är en beprövad metod ger den en bra överblick på byggtid, kostnad och kvalitet [6]. 

Vid val av stomme tas även hänsyn till materialets egenskaper gällande inomhusklimat, brand, ljud, 

och fukt. En tung stomme kan exempelvis lagra värme och kyla bättre än en lätt stomme i och med 

sin värmekonduktivitet. Till hus som har höga energikrav väljs ofta en tung stomme [7].  

Flerbostadshus 

I flerbostadshus behövs väggar som avskiljer lägenheterna från varandra, därför utgörs stommen 

oftast av väggar och bjälklag. Olika typer har används under olika perioder, en vanlig metod i 

framförallt miljonprogramhusen som byggdes under åren 1964-1974 var tvärväggs-system, även 

kallat bokhylle-system. Där är bjälklagen upplagda på tvärgående väggar som fungerar som ljud- och 

brandisolering mellan lägenheter, trapphus och installationsschakt. Ytterväggarna utgörs oftast av 

icke bärande utfackningsväggar bestående av träreglar och mineralull. Om spännvidden blir för stor 

mellan de bärande väggarna används i modernare hus stålpelare med ett avstånd på maximalt 4 m 

för att plattkanternas deformationer inte skall bli för stora. Väggar som utsätts för jordtryck byggs i 

platsgjuten betong.  

Nackdelen med tvärväggs-system är att planlösningen inte går att ändra efter det huset är byggt. För 

att åstadkomma en mer flexibel planlösning används ofta hjärtväggs-system eller pelar-system där 

det är lättare att flytta de tvärgående, rumsavskiljande väggarna. Trapphus och hisschakt utförs då i 

platsgjuten betong för att ge byggnaden bättre sidostabilitet [8].  

Kontorshus 

I kontorshus eftersträvas ofta en mer öppen och flexibel planlösning, därför användes ofta tidigare 

pelar-system i form av platsgjutna pelardäck. Bjälklaget stöttas då upp av pelare vilket resulterar i en 

plan undersida utan några underliggande balkar eller konsoler. Därmed minskas behovet av undertak 

och det är lättare att dra ledningar och installationer. Idag används oftast prefab-stommar i 

kontorshus [9].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1 Överst två planer med bärande stomme med en resp. två hjärtväggar. Nederst till vänster stomme 
med bärande tvärväggar och till höger stomsystem med pelare [26]. 
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4.2 Betong som byggmaterial 
Betongen har många fördelar, den tål fukt väldigt bra och kan inte mögla. Fuktskador i form av röta 

och mögel kan uppstå i fuktkänsligt material som kommer i direkt kontakt med fuktig betong. Därför 

är det viktigt att torka ur byggfukten innan det byggs vidare med annat material som t.ex. trä. En 

fuktspärr krävs ändå mellan betongen och annat fuktkänsligt material.  

För att inomhusklimatet ska bli tillfredställande måste grund och ytterväggar i betong alltid 

värmeisoleras. Detta för att betongen har hög värmeledningsförmåga.  

Betongen är även ett icke antändligt material vilket ger den högsta brandklassificering, A1 enligt 

europeisk standard. Hög värmelagringsförmåga gör att betongen kan användas till brandavskiljande 

delar i brandceller. Det minskar risken avsevärt för att branden ska sprida sig till andra delar av 

byggnaden och underlättar utrymning. Det som kan hända när betongen utsätts för höga 

brandtemperaturer är att ytskiktet kan lossna, så kallad spjälkning. Det sker dock oftast när betongen 

innehåller fukt [10] [11]. 

Kombinationen av armerad betong och betongens höga tryckhållfasthet gör det mycket användbart 

vid husbyggnationer. Däremot har betongen låg draghållfasthet, de partier med dragpåverkan 

armeras med stålarmering som tar upp dragkrafterna. Utöver ovannämnda egenskaper har betongen 

även god värmelagringförmåga och det är ett slitstarkt material med lång livslängd [12]. 

Fysikaliska egenskaper Termiska egenskaper 

Densitet    

Tryckhållfasthet 

Draghållfasthet                

E-modul                   

Kryptal (ca 10 år) 

Permeabilitet (specifik 

luftgenomsläpplighet) 

2300 - 2400 kg/m³    

10 - 130 MPa                

1 - 10 MPa                  

20 - 50 GPa                   

2 - 4                           

0,00001 m³/mhPa 

 

Värmediffusivitet  

Värmekapacitet 

Värmeledningstal  

 

0,8 - 1,0 m²/s                  

1,05 kJ/kg°C  

2,4 W/m°C 

Tabell 1 Betongens egenskaper  [13]. 

4.3 Krav som ställs på betongstommar. 
Ett byggnadsverk skall uppfylla vissa krav som fastställs av olika myndigheter. Kraven formuleras i 

europeiska konstruktionsstandarder, eurokoder, och som komplement till eurokederna finns 

nationella val i EKS (Boverkets föreskriftserie) [14]. I SFS (Svensk författningssamling) 8 kap. 4 § 

beskrivs de tekniska egenskapskrav som ställs på en byggnad. Nedan listas de viktigaste tekniska 

egenskapskraven för betongstommar:  

 

Bärförmåga, stadga och 
beständighet. 

En konstruktion skall uppföras på ett sådant sätt att den klarar att bära 
last utan att brott uppstår.    

Energihushållning och 
värmeisolering. 

En byggnad skall isoleras på ett sådant sätt att ett bra inomhusklimat 
och att energikraven uppfylls. 

Skydd med hänsyn till 
hygien, hälsa och miljö. 

Konstruktionen skall fuktskyddas för att förhindra fuktskador som kan 
leda till ohälsa i inomhusmiljön. 

Säkerhet i händelse av 
brand. 

En konstruktion skall klara en brand under en bestämd tid utan att 
bärförmågan påverkas och skall ha en avskiljande funktion. 
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BBK 04 ersatt med Eurocode 

I ombyggnadsprojekt är det bra att ha i åtanke att normerna för dimensionering ändras kontinuerligt. 

Normerna som gällde vid byggnadens uppförande är inte de samma som idag. BBK 04 (Boverkets 

handbok om betongkonstruktioner) är en handbok som innehåller utdrag ur och kommentarer till 

BKR (Boverkets konstruktionsregler). Den ger exempel på hur dimensionering, utförande och 

kontroller av betongkonstruktioner skall gå till. Reglerna är från och med 1 januari 2011 ersatta med 

eurokoder. Vid dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige tillämpas EKS tillsammans med 

eurokoderna. EKS är ett nationellt tillval som i årsskiftet 2011 ersatte BKR (Boverkets 

konstruktionsregler). Alla ombyggnationer skall utföras enligt gällande normer [15].  
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5 Varför river man inte och bygger nytt? 

En tänkbar frågeställning vid ändringsbehov av ett befintligt byggnadsverk är varför det inte rivs och 

byggs nytt? I förstudieskedet granskas förutsättningarna närmare om det är möjligt att verkställa 

idén eller inte.  

Det finns åtskilliga faktorer som påverkar beslutet som bland annat: 

 Att byggnaden är kultur-märkt. 

 Kostnadsfråga. 

 Politiska beslut. 

 Att stommen är i bra skick och är onödigt att riva. 

 Att stommen är lämplig för det tänkta ändamålet. 

 Områdets karaktär. 

 Processens tid. 
 

Det är svårt att generalisera faktorer som påverkar beslut om rivning eftersom alla projekt har olika 

förutsättningar. Vilka faktorer som väger tyngst kring projektet kan skilja stort mellan olika projekt 

och prioriteras olika beroende på diverse omständigheter. Kulturmärkning är den faktor som oftast 

väger tyngst, medan de andra faktorerna väger in olika mycket från projekt till projekt.  

Det som kan vara till fördel med att riva gamla byggnader och bygga nytt är att marken kan utnyttjas 

på ett mer effektivt sätt. Med nya hus kan bättre planlösningar utformas med bättre funktion och det 

är lättare att planera installationer. Möjligheten att få fler byggnader med större antal lägenheter 

kan vara av stor betydelse. Nackdelarna däremot kan vara att områdets karaktär förändras, vilket kan 

vara en känslig fråga för de som bor och verkar i området. Det krävs också mer arbete med fler och 

större maskinredskap som kan medföra störande miljö för omgivningen [16]. 
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6 Håltagning i betongkonstruktion vid ombyggnad 

Håltagning som utförs i samband med ombyggnationer kan omfatta olika storlekar och former, allt 

från mindre hål för enstaka rör eller kablar till rivning av hela väggar. Vid ombyggnation av t.ex. 

kontorslokaler till bostäder behövs ofta nya hiss- och installationsschakt eller nya dörr- och 

fönsteröppningar. Även vid nybyggnationer kan det bli aktuellt med håltagningar i de fall då det blivit 

fel i utförandet samt om konstruktören eller arkitekten kommer med ändringar i efterhand [16].     

Vid ombyggnationer eller andra arbeten där det krävs ingrepp i betongstommen anlitas sakkunniga. 

Konstruktörer får i uppdrag att undersöka om ingreppet är möjligt och i så fall vilken metod som bör 

användas vid ingreppet. Utgångspunkten är att studera gamla ritningar och jämföras med 

verkligheten som ibland kan avvika från tillgängliga handlingar, särskild i äldre byggnader. Mätningar 

och provtagningar görs på plats för att komplettera befintliga bygghandlingar. Det kan även ha gjorts 

ändringar som inte dokumenterats eller arkiverats, därför skall relationshandlingar uppdateras 

kontinuerligt efter varje väsentligt ingrepp.  

Vid ombyggnationsuppdrag där bygghandlingar saknas kan inmätningar och provtagningar 

kompletteras, genom att studera typritningar från lokala byggnader som är uppförda under samma 

tidsperiod. Även äldre konstruktionsböcker med gamla normer kan vara till hjälp för att skapa sig en 

uppfattning hur husen byggdes då. Förvaltare bör arkivera alla relationshandlingar som berör 

fastigheterna, så de är tillgängliga vid framtida ombyggnationer. Konstruktionens skick bör också 

kontrolleras genom en tillståndsbedömning, eftersom betongens och armeringens egenskaper kan 

försämras med tiden. Det kan ske genom en visuell undersökning, provtagningar och mätningar på 

plats [17] [18]. 

6.1 Hålets placering 
För att undvika försvagning av byggnadens bärförmåga och stabilitet, bör nya hål inte placeras vid 

kritiska punkter i konstruktionen. Kapning av armering i väggar och bjälklag bör undvikas i största 

möjliga mån, därför skall håltagning i bjälklag intill upplag där det oftast finns tätare armering 

undvikas. Även håltagning intill pelare bör undvikas på grund av risk för genomstansning. En annan 

kritisk del är hjärtväggar och trapp- och hisschakt som ofta har en stabiliserande funktion.  

Vid tidigt samarbete mellan arkitekter och konstruktörer kan man reducera risken för komplikationer 

av detta slag. Vid eventuella komplikationer kan möjligheten att flytta hålets placering diskuteras i ett 

tidigt skede, på det sättet kan arbetet med extra förstärkningar av stommen minskas [17]. 

 

6.2 Metoder för håltagning i platsgjuten betong 
Det finns ett flertal metoder som används vid håltagning i betong och metoderna har utvecklats 

mycket under de senaste decennierna. Den planerade öppningens geometri, storlek och placering är 

avgörande vid val av metod såsom borrning, sågning eller bilning. 

Vid håltagning är det viktigt att utsättaren är noggrann och tolkar ritningarna rätt, då markeringen för 

hålets placering är på millimeternivå. Håltagarens uppgift är att utföra håltagningen, ansvaret ligger 

på dem att följa markeringsanvisningar för nya hål [17].    
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Nedan beskrivs de vanligaste och mest tillämpade håltagningsmetoderna i betong:  

Borrning 

Slagborrning är en metod som används vid mindre håltagningar för exempelvis kablar eller mindre 

installationer som inte behöver särskilt stor precision. Betongen borras med hjälp av ett hydrauliskt 

tryck på borren från borrmaskinen, det gör att den tränger genom betongen på ett enkel och smidigt 

sätt. Metoden kan leda till dammutveckling och störningar vid arbetsplatsen, ljudet transporteras via 

stommen till andra delar av byggnaden. Mindre men ofarliga sprickor kan också uppstå i 

konstruktionen [19]. 

Skärborrning är en metod som används när exakta cirkulära hål behövs. Metoden används vid 

exempelvis sömborrning, med sömborrning menas att genom flera borrningar intill varandra skapa 

en större öppning (se bild nedan). Till ingreppet kan en diamantkärnborr användas med en storlek 

mellan 51 mm och 650 mm i diameter. Det är en tidseffektiv och smidig metod men den kräver 

vatten vid utförandet för att kyla borrhylsan och begränsa dammutveckling, vilket kan leda till 

fuktskador om överflödigt vatten inte tas om hand [19] [20]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 1 Sömborrning med stålpelarförstärkning av bjälklag  
Foto: Muostafa Dawod, projektet Vällingby Parkstad 

 Bild 2 Sömborrning för nytt schakt  
Foto: Muostafa Dawod, projektet Vällingby Parkstad 
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Sågning 

Det finns olika typer sågning, vägg- och golvsågning, vajersågning och handhållen sågning. Vid vägg- 
och golvsågning används en maskin med ett cirkulärt sågblad, metoden är lämplig vid större 
håltagningar i väggar, bjälklag eller golvplatta (se bilder nedan). Den används till nya dörr- och 
fönsteröppningar eller vid rivning av en vägg. Vid stora runda öppningar, som exempelvis 
spiraltrappor, kan istället en vajersåg användas som skär igenom bjälklaget med hjälp av flätad 
diamantbeströdd vajer. I samband med dessa ingrepp krävs ibland förstärkning av konstruktionen 
innan arbetet påbörjas. Liksom vid skärborrning kräver maskinerna stor vattenåtgång, fukten kan 
skada andra delar av byggnaden om vattnet inte tas om hand under arbetets gång. Handhållen 
sågning används till mindre öppningar men bör undvikas av arbetsmiljömässiga skäl [21] [22]. 

Sågning har hög precision samt ger en slät och fin yta. Det förekommer ibland översågning i hörn 
trots att konstruktören påpekar i konstruktionshandlingar att översågning inte får ske. Översågning i 
hörn kan leda till oönskad försvagning av konstruktionen [17].  

Bilning 

Mekanisk bilning är en av de första och fortfarande mest förekommande metoderna som används 
för ingrepp i betongkonstruktioner. Denna metod passar allt från små rivningsarbetet med mindre 
handmaskiner till större rivningsarbete som kräver stora fjärrstyrda maskiner. Bilning medför 
bullerstörning i form av stomljud och dammutveckling runt arbetsplatsen och kan även medföra 
sprickbildning i konstruktionen. Handmaskiner är tunga och jobbiga att handskas med, vibrationerna 
kan medföra långvariga besvär hos personer som arbetar för länge med dessa maskiner [19]. 

Vattenbilning är en metod som används mycket för att lösgöra skadad betong, ingreppet sker med 
en vattenstråle med mycket högt tryck. Metoden ger ren yta vilket underlättar vidhäftningen av ny 
betong. Den medför ingen sprickbildning och ur arbetsmiljösynpunkt är metoden skonsammare än 
andra, då man slipper damm, vibrationer och stomljud. Däremot används stor mängd vatten som 
måste tas om hand. Metoden kan även användas till att skära i betong [23].  

Bild 3 Sågning i bärande vägg med stålpelarförstärkning                   Bild 4 Sågning av golvplatta för nya installationer 
Foto: Muostafa Dawod, projektet Vällingby Parkstad 
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6.3 Avväxling och förstärkningar 
Vid ökad belastning eller försvagning av konstruktionen kan det behövas någon typ av förstärkning. 
En del konstruktioner är redan överdimensionerade och klarar ofta en ökad last eller enklare ingrepp.    
Kontroller måste utföras för att se hur håltagningen påverkar konstruktionen och om en förstärning 
är nödvändig. Ingreppets placering, storlek och geometri har stor betydelse på konstruktionens 
bärförmåga och stabilitet. 

En förstärkningsmetod som används är avväxling med förspänd stålbalk. Den förspänns med hjälp av 
kilar mellan balken och plattan, för att skapa en gynnsam inverkan på plattans deformation och 
undvika sprickbildning. Avväxling med stålbalk uppfyller bra funktion för konstruktionen men är svåra 
att dölja [24]. En annan metod är att avväxla med stålpelare för att föra ned lasterna från den 
försvagade delen vidare ned i konstruktionen. När förstärkning sker med stålpelare måste 
genomstansning i bjälklaget kontrolleras. Stålkonstruktioner skall brandskyddas enligt normerna. 

Vidare är kolfiberförstärkning en metod som normalt används vid förstärkning av försvagade 
konstruktioner för att motverka mindre sprickbildningar. Vid håltagning används kolfiberförstärkning 
dels för att motverka sprickbildning runt det nya hålet, och dels för att ersätta bärförmågan för 
eventuell kapad armering. Fördelen är att den inte medför oönskad last på konstruktionen och att 
den är lätt att hantera, däremot krävs omfattande förarbete och kolfibern är dessutom känslig mot 
brand. Det är även viktigt att dokumentera och tydliggöra på plats, var den är placerad för att inte 
skada förstärkningen vid kommande om- eller tillbyggnader. 

Vid en håltagning av en konstruktionsdel som redan är försvagad på grund av befintliga öppningar 
kan även betongförstärkning vara aktuellt. Den nya håltagningen kanske kräver att andra hål gjuts 
igen för öka bärförmåga och stabiliteten [17] [18].     

Vid större ingrepp eller borttagning av en vägg skall även hänsyn tas till vad som finns under väggen. I 

byggnader med t.ex. butiker eller garage i bottenvåningen, kan bjälklagen vara inhängda i platsgjutna 

väggskivor. Dessa kallas samverkande stomdelar. Vid ett sådant ingrepp krävs avväxling av bjälklaget 

[25].  

Vilken förstärkningsmetod som skall tillämpas bör diskuteras med konstruktören. 
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6.4 Referensobjekt, Vällingby Parkstad- Kv. Vattenfallet 2   
För att kunna relatera till hur utförandet av håltagningar går till, har ett projekt som är under 
produktion studerats. Kvarteret Vattenfallet 2 är en fastighet som ligger i Råcksta i västra Stockholm 
och är en del av nya stadsdelen Vällingby Parkstad. Husen är byggda under åren 1958-1964 och ägs 
idag av Alecta. Vattenfall ägde tidigare husen men då de behövde modernare kontor med bättre läge 
och närmare kommunikationer valde de att flytta till nya lokaler i Solna. Fastigheten köptes först upp 
av Sveafastigheter som hade svårt att hitta nya hyresgäster till fastigheten och därför bestämde de 
sig att bygga om husen till flerbostadshus med 462 lägenheter, en skola och en förskola. Under ett 
tidigt skede i projekteringen såldes fastigheten vidare till Alecta. 

Området är attraktivt för bostäder då Råcksta tunnelbanestation samt Vällingby centrum ligger på 
kort gångavstånd [4]. De tre höghusen är blåklassade, dvs. den högsta klassen för 
byggnadsminnesmärkning. Trots det har vissa åtgärder ändå gjorts på fasaden i form av nya franska 
balkonger. De har dock integrerats på ett diskret sätt och inte förändrat husens yttre karaktär 
nämnvärt. 

Bild 5 bild på husen, Källa: AIS Arkitekter i Sverige  

Ramböll har haft i uppdrag att till de två yttersta husen ta fram nya konstruktionshandlingar för den 
planerade ombyggnationen, totalt har fyra konstruktörer arbetat drygt ett år med projektet. Arbetet 
började i ett tidigt skede under projektering, vilket förenklade planeringen av nya öppningar. Genom 
att studera befintliga bygghandlingar fick de en bra uppfattning om konstruktionen. Ett vanligt 
förekommande i äldre byggnader är att det saknas ritningar, så även i det här projektet där det 
saknades dokumentation om grunden, vilket komplicerade processen. 

Eftersom husen är byggda för cirka 50 år sedan för kontorslokaler innebär det att det finns färre antal 
installationsschakt jämfört med moderna flerbostadshus. Det har medfört att ett större antal nya 
håltagningar varit nödvändiga i husen. Andra åtgärder som krävts är att öppna upp för nya fönster, 
dörrar och entréer då marknivån har sänkts runt delar av husen (se bild 6).  
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Bilderna visar de nya öppningar som gjorts i de bärandeväggarna som tidigare utgjorde källarväggar. 
Ingreppen har medfört att konstruktionen fått en försvagad stabilitet och bärförmåga. Innan 
håltagningarna påbörjades utfördes därför avväxlingar för att ta upp och föra ned lasterna vidare ned 
till grunden. En av konstruktörernas uppgifter har varit att, med hjälp av beräkningar ta fram lämplig 
avväxlingsmetod för att byggnaden skall kunna bevara likvärdig bärförmåga och stabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Även bärande innerväggar har sågats ur då större rum efterfrågats. För att undvika sprickbildning och 
förstärka ovanliggande bjälklag har en stålbalk förspänts genom att bultas och kilas fast i befintlig 
konstruktion. Stålpelare för ned krafterna från balken vidare i konstruktionen (se bild ovan) [17].  

  

Bild 7 Förspänd, kilad stålbalk. 
Foto: Muostafa Dawod, projektet Vällingby Parkstad    

Bild 6 Visar nya håltagningar i före detta källarväggar, utsida och insida. 
             Foto: Muostafa Dawod, projektet Vällingby Parkstad    
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7 Resultat 
Enligt överenskommelse med båda handledarna togs beslutet att examensarbetet skulle resultera i 

en checklista för konstruktörer på Ramböll, som beskriver huvudpunkterna i arbetsgången vid 

håltagning i betongkonstruktioner i samband med ombyggnationer. Samtalen med konstruktörer 

från Ramböll har bekräftat att en checklista skulle underlätta arbetsgången och minimera risken att 

missa viktiga steg. De muntliga källorna har lagt grunden till huvudpunkterna i checklistan, de mest 

omfattande delarna som betonats är dokumentationsstudier, tillståndsbedömning och olika typer av 

förstärkningar. Därför har extra checklistor i form av bilagor tagits fram för att specificera dessa 

delar. Vidare behövs kontroll av vilka laster som verkar på byggnaden och även en analysdel som tar 

hänsyn till om håltagningen leder till försvagning av konstruktionen. Andra viktiga punkter är 

konstruktionens material och detaljutformning samt hålets placering och geometri.  

Utifrån insamlad information har följande checklista framställts, vilken är tänkt att vara till hjälp för 

konstruktörer på Ramböll:  

Företag  Checklista 

Dimensionering vid håltagning i betongkonstruktioner  

Uppdragsledare/ansvarig: Datum: 

Objekt/projekt: 

Uppdragsnummer: 

Moment Utfört 

Ja/Nej 

Kommentar 

1. Dokumentationsstudier 

(Se bilaga 1) 

  

2. Tillståndsbedömning  

(Se bilaga 2) 

  

3. Laster 

Egentyngder    

Nyttiga laster 

(med reduktioner vid höga 

byggnader) 

  

Snölaster    

Vindlaster   

Lastvägar   

Lastfördelning   

Lastnedräkning   

Lastkombinationer  

(Brott- och 

bruksgränstillstånd) 
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4. Analys 

Spännvidder   

Stomstabilisering   

Snedställning  

(med reduktioner vid höga 

byggnader) 

  

Slankhetskontroll 

(pelare/pelarväggar) 

  

Andra ordningens moment 

(pelare/pelarväggar) 

  

Förutsättningar för stämpning   

Genomstansning    

Förekommer kapning av 

armering? 

  

5. Material och detaljutformning 

Betongkvalitet   

Armeringskvalitet   

Täckande betongskikt   

Armeringsmängd   

Armeringsdimension   

Armeringens läge   

Förankrings- och 

skarvlängder 

  

6. Förstärkningsmetod 

(Se bilaga 3) 
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Företag  Bilaga 1  

Dokumentationsstudier vid ombyggnad 

Uppdragsledare/ansvarig: Datum: 

Objekt/projekt: 

Uppdragsnummer: 

Moment Utfört 

Ja/Nej 

Kommentar 

Gamla bygghandlingar kan finnas hos: 

Fastighetsägaren   

Företagsarkiv    

- Avdelningen   

- Källarvåningen   

- St. Eriksplan   

Byggnadsnämnden   

Stadsbyggnadskontoret    

Riksarkivet/Stadsarkivet   

Informationsökning via 

internet 

  

Studera/Kontrollera: 

Befintliga ritningar     

Befintliga statiska 

beräkningar   

  

Tidigare ombyggnationer   

Stomsystem   

Avvikelser  

(stomplan) 

  

Platsbesök   

Övriga avvikelser   

Byggnadsgeologisk karta från 

kommunen(grund) 

  

Inmätningar    

3D-scanning   
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Företag  Bilaga 2 

Tillståndsbedömning av stommen vid ombyggnad 

Uppdragsledare/ansvarig: Datum: 

Objekt/projekt: 

Uppdragsnummer: 

Moment Utfört 

Ja/Nej 

Kommentar 

Visuell undersökning genom 

platsbesök 

  

Provtagningar 

Val av provställen   

Täckande betongskikt   

Betongkvalitet    

Betongens fukthalt   

Betongens kloridhalt   

Korrosion av armering   

Armeringens läge   

Armeringsdimension   

Tryck- och sprickhållfasthet   

Sprickmätning   

Defekter/försvagningar   

Asbest   

Kloridhalter   
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Företag  Bilaga 3  

Förstärkning och lastavvväxling vid ombyggnad 

Uppdragsledare/ansvarig: Datum: 

Objekt/projekt: 

Uppdragsnummer: 

Moment Utfört 

Ja/Nej 

Kommentar 

Kontroller 

Studera upplag   

Öppningens placering   

Öppningens storlek och 

geometri 

  

Förutsättningar för tillfällig 

lastavväxling  

  

Genomstansning   

Metodval 

Avväxling med 

stålbalk/pelare 

  

Avväxling med ny 

betongkonstruktion 

  

Kolfiberförstärkning   
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8 Diskussion och slutsatser  

Konstruktörens arbete med att bestämma olika typer av håltagning vid ombyggnationer är ett 
komplicerat arbete. Det krävs erfarenhet som de flesta nyutexaminerade ingenjörerna saknar. 
Utbildningen Byggteknik och Design på KTH innefattar inte något moment som behandlar håltagning 
i betongbjälklag eller väggar. Det kan även vara svårt för konstruktörer som inte tidigare arbetat med 
ombyggnationer. Arbetet kräver helhetstänk, hur exempelvis en håltagning påverkar konstruktionens 
stabilitet och bärförmåga. Inget objekt är det andra likt vilket gör att en separat kontroll måste göras 
för varje enskilt ingrepp. Beroende på ingreppets storlek, form och placering studeras möjligheten att 
utföra det tänkta ingreppet. Därför är det viktigt att beställaren, arkitekten och konstruktören har ett 
nära samarbete redan från ett tidigt stadium i projekteringen. De får diskutera vad som är möjligt att 
utföra, vad ett ingrepp innebär för konstruktionen och eventuella extra åtgärder som ingreppet 
kanske medför.  

Samtal med flera konstruktörer har pekat mot att få fram gamla bygghandlingar i form av ritningar, 
beräkningar och relationshandlingar är ett tidkrävande momenten. Att få fram dessa handlingar har 
en viktig roll för det fortsatta arbetet. Särskilt svårt är det att få fram kompletta bygghandlingar till 
byggnader som är uppförda före 1950. Många byggnader saknar även dokumentation som berör 
ombyggnationer som gjorts under årens lopp. Ett platsbesök kan vara aktuellt för att se om det finns 
några avvikelser från bygghandlingarna i form av nya till- eller ombyggnader. Vid 
ombyggnationsuppdrag där bygghandlingar saknas kan inmätningar och provtagningar kompletteras, 
genom att studera typritningar från lokala byggnader som är uppförda under samma tidsperiod. 
Även äldre konstruktions böcker med gamla normer kan vara till hjälp för att skapa sig en uppfattning 
hur husen byggdes då.  När all dokumentation är framtagen skall den studeras noga för att skapa en 
uppfattning om husets uppbyggnad. En viktig del är att studera stomsystem och om det finns några 
avvikelser i stomplanen. Det kan även vara bra att ta fram en byggnadsgeologisk karta från 
kommunen för att kontrollera vilken typ av mark huset står på. Därför har en separat checklista tagits 
fram som vägledning vid dokumentationsstudier. 

En viktig del i projekteringen är att kontrollera konstruktionens skick, därför görs en 
tillståndsbedömning. Via ett platsbesök kan en visuell undersökning göras för att till en början se om 
det finns synliga och uppenbara skador på konstruktionen. Sedan måste även provtagningar och 
mätningar göras för att kontrollera betongens sprickvidd, tryck- och spräckhållfasthet, kloridhalter 
och det kan även vara bra att kontrollera om den innehåller asbest. Provtagningar kan även vara till 
hjälp för att kontrollera betongenskvalitet och kloridhalter. I de fall då dokumentation saknas kan 
också täckande betongskikt och armeringens läge mätas fram. Därför har även här en separat 
checklista tagits fram som vägledning. 

Ingreppets placering, storlek och geometri har stor betydelse på konstruktionens bärförmåga och 
stabilitet. Vilken typ av förstärkningsåtgärd som krävs måste undersökas noggrant. Det är viktigt att 
studera stommen och hur exempelvis en håltagning nära ett upplag påverkar konstruktionen. 
Genomstansning i bjälklagen måste kontrolleras vid stämpning eller lastavväxling med ny stålpelare. 
En avväxling med stålbalk uppfyller bra funktion för konstruktionen men är svåra att dölja. 
Stålkonstruktioner skall brandskyddas enligt normerna.  
Kolfiberförstärkning kan ersätta bärförmågan för kapad armering men endast till en viss grad och 
motverka sprickbildning vid nya öppningar.  
Även betongförstärkning kan vara aktuellt vid nya håltagningar. Befintliga hål i väggar eller bjälklag 
måste ibland gjutas igen för att öka konstruktionens stabilitet och bärförmåga före nya håltagningar. 
Vilken förstärkningsmetod som skall tillämpas bör diskuteras med konstruktören. 
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8.1 Förslag till fortsatt arbete 
Arbetet med ombyggnationer kommer att fortsätta vara högaktuellt. Byggtekniken utvecklas i takt 
med att nya tillämpningar av byggnadsnormer och krav uppkommer. Det som behandlas i rapporten 
är bara en liten del av ombyggnadsproblematiken och mer kan bearbetas i framtiden. Det 
rekommenderas att fortsätta studera hur en ombyggnation kan effektiviseras, därför kan följande 
frågeställningar vara intressanta för framtida studier eller examensarbeten. 

 Kan produktionen effektiviseras och kvalitetssäkras med tydligare och mer detaljerade 
ritningar?  

 Uppfylls dagens krav på brandsäkerhet med hänsyn till bärförmåga, utrymningsvägar, 
trapphus mm? 

 Vilka åtgärder krävs vid extra ljudisolering enligt dagens krav? 

 Vad avgör val av material i bärande konstruktioner? 

 Krävs grundförstärkning vid nya bärande konstruktioner? 

 Hur stora balkonger klarar konstruktionen och uppfyller de standarden?  

 Behöver ändringar göras gällande fönsters placering och storlek med hänsyn till nya 
planlösningar? 

 Hur skiljer sig processen för ombyggnation jämfört med nyproduktion? 

 

Förhoppningen var även att ta fram separata checklistor för konstruktörens arbetsgång vid stål- 
betong- och kolfiberförstärkningar som anges i bilaga 3 i checklistan. På grund av tidsbrist valde 
författarna att inte gå vidare med dessa, detta är också ett förslag på fortsatt arbete. Under arbetets 
gång har även en annan frågeställning krupit fram, kolfiberfärstärkningar används inte i den 
utsträckning som den skulle kunna. Anledningen kan vara, som Mattias Nordlander tar upp i sin 
rapport Studie av kolfiberförstärkningar i betongkonstruktioner, att det inte funnits klara riktlinjer i 
svenska standarder eller byggnormer angående kolfiberförstärkning [26]. 
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