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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka vilka bekymmer som kan uppstå under delar av byggprocessen 

när våningspåbyggnader ska genomföras. 

Studien tar sin början i en teoretisk referensram. Denna beskriver hur flerbostadshusen 

historiskt är uppbyggda, detaljplaneprocessen, tillgänglighetsproblematik, brandhänsyn, 

upphandlingsalternativ, projekteringsprocessen, konstruktion, skador och reparationer av 

betong, förstärkning, planering och logistik. Våningspåbyggnad är således en komplicerad 

process där flera olika aspekter måste beaktas. Fallstudier genomfördes för att få en stor bredd 

och förståelse för olika problem och möjligheter som kan uppstå under byggprocessen.  

Fyra stycken fall valdes ut. I varje fall intervjuades en representant från byggherre–, 

konstruktör– och entreprenörssidan. I fallstudierna undersöktes frågor kopplade till 

byggnadernas konstruktion, genomförandet av projektet samt övriga frågor kopplade till bl.a. 

regelverk och motivet till att genomföra projektet. 

Resultatet visar olika svårigheter och möjligheter som uppstått i de olika projekten. Problem 

som uppstått löstes ofta på olika sätt. Arbetsprocessen såg olika ut i projekten.  

Avslutningsvis diskuteras resultatet, vissa kopplingar görs till relevant litteratur. Studiens 

slutsats är att våningspåbyggnader skiljer sig från nybyggnationer samt ställer högre krav på 

samarbete och planering.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate what kind of issues may occur during parts of the 

construction process when vertical extension takes place. 

The study begins with a theoretical background. This describes how apartment buildings is 

constructed historically, process of zoning documents, accessibility problems, fire 

considerations, contract alternatives, design process, structural engineering,  damage and 

repairs of concrete, strengthening, planning and logistics. Vertical extension is a complex 

process. Several aspects need to be taken into consideration. Case studies were performed in 

order to gain depth and understanding of different problems and possibilities which may arise 

during the construction process. 

Four different cases were chosen. In each case one representative from the contractor side, the 

designing side and the entrepreneur side were interviewed. Questions linked to the design 

phase, the building phase and other questions were investigated. 

The result shows that different difficulties and possibilities occurred in the various projects. 

Problems were often solved in different ways. The working process differed in the projects. 

Finally the outcome is discussed and some connections to relevant literature are made. It is 

concluded that vertical extensions differs from new constructions. Vertical extensions put 

higher demand on cooperation and planning.   
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Beteckningar 

BBR är en förkortning för boverkets byggregler. 

BIM är en förkortning för Building information modeling. 

FRP är en förkortning för fiber reinforced polymers. 

NSM är en förkortning för Near surface mounted. 

Ombyggnad är en ”ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas” (PBL: § 4 kap 1). 

PBL står för plan och bygglagen. 

Påbyggnad är när en befintlig byggnad utökas i höjdled. 

ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad.  

Tillbyggnad är en ”ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym” 

(PBL: § 4 kap 1). 

Ändring av en byggnad är ”en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde” (PBL: § 4 kap 1). 

ÄTA står för ändrings–, tilläggs– och avgående arbeten. Ändringsarbete avser omfattningen 

och utförandet av den aktuella ändringen av kontraktsarbetet. Om kontraktarbetets omfattning 

ökas definieras arbetet som tilläggsarbete och om kontraktarbetet minskas som avgående 

arbete.
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

En ökande befolkning i kombination med en stor brist på bostäder ställer krav på ett ökat 

byggande av bostäder. Flera kommuner vill skapa ett större antal bostäder genom förtätningar. 

Förtätningar är även något som boverket förordar i publikationen Vision för Sverige 2025.  I 

publikationen beskrivs hur ett hållbart samhälle ska planeras och byggas. En tätbebyggd stad 

leder till att invånarna får kortare avstånd till servicefunktioner samtidigt som behovet av bilar 

minskar.  I Boverkets skrift Rätt tätt – En idéskrift om förtätning av städer och orter beskrivs 

ytterligare fördelar med förtätningar, t.ex. att ny och värdefull mark såsom jordbruksmark inte 

behöver bebyggas. Skriften påpekar också att det finns nackdelar med förtätningar om de inte 

utförs på rätt sätt. Byggnation av grönytor som behövs för rekreation är ett exempel på en 

sådan nackdel.   

Våningspåbyggnader tar ingen ny mark i anspråk. Befintliga kommunikationer och resurser 

såsom andra byggnader, vägar, avlopp och ledningar kan nyttjas. Våningspåbyggnader kan 

därför vara ett bra alternativ till nybyggnation.  De leder dessutom till att befintliga byggnader 

kan bevaras, resurser kan besparas och byggnadshistoria bibehållas (Bergenudd, 1981). Enligt 

Täljsten, Blanksvärd, och Sas (2011) kan det även vara mer ekonomiskt att genomföra olika 

former av ombyggnader, renoveringar, reparationer eller tillbyggnader än att utföra 

nybyggnationer. 

Efter 2004 har en viss intresseökning för våningspåbyggnader uppstått med anledning av 

förändringen av Jordabalken 1 kap.1 § (Bergsten, 2005). Lagen fastslår att en fastighet kan 

avgränsas endera horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Tidigare kunde en fastighet 

enbart avgränsas horisontellt. Begreppet tredimensionell fastighet syftar på en fastighet som 

är avgränsad både horisontellt och vertikalt (Jordabalk, 1kap, 1 och 1a§§). Det innebär att en 

och samma byggnad kan vara uppdelad i flera fastigheter med olika ägarskap. Följden blir att 

byggnader lättare kan användas till olika och fler ändamål såsom affärsverksamheter och 

boenden. 
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1.2 Problembeskrivning 

Det finns anledning att misstänka att antalet våningspåbyggnadsprojekt kommer att öka i 

framtiden. Behovet av kunskap inom området kommer i så fall att öka. Dessutom har det 

gjorts relativt få examensarbeten
1
 om färdiga våningspåbyggnader eller byggnader som håller 

på att projekteras för våningspåbyggnad. De studier som finns undersöker oftast möjligheten 

att genomföra våningspåbyggnader på specifika byggnader. Av de undersökta 

examensarbetena var det enbart ett arbete som undersökte färdiga våningspåbyggnadsprojekt
2
. 

Fler studerade fall som beskriver problem som uppstår i projekteringsarbetet och under 

byggnationen behövs. Intressanta frågeställningar: 

 Vad  är svårigheterna med att genomföra våningspåbyggnader? 

 Vilka problemområden påverkar projekteringen respektive genomförandet av 

våningspåbyggnader? 

 Vilka lösningar har valts i genomförda projekt och vad kan göras bättre i framtida 

projekt? 

 

1.3 Syfte och målsättning 

Syftet är att sammanställa en dokumentation som visar vilka problemområden som uppstått 

under delar av byggprocessen och lösningarna på dessa. Målsättningen är att rapporten ska 

vara behjälplig när framtida våningspåbyggnadsprojekt ska genomföras och eventuellt peka ut 

problemområden där ytterligare forskning behövs. Vi hoppas att aktörer som ännu ej 

genomfört någon våningspåbyggnad ska ha särskild nytta av vad som skrivs. 

 

1.4 Metod 

Initialt gjordes sökningar i olika databaser för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. 

Slagningar genomfördes i databaserna Web of Science, Compendex, Google Scholar och 

skolans egna Summon. Flera olika typer av sökord och kombinationer användes t.ex. vertical 

extension, storey extension, addition of floors, adding storey, våningspåbyggnad... Resultatet 

var klent. Den ursprungliga idén var att studien skulle utgå från problematik som identifierats 

i artiklarna. Istället byggdes en referensram upp utav litteratur som berörde projektering, 

byggnation och i viss mån våningspåbyggnader. Referensramen gav upphov till intressanta 

frågeställningar. För att besvara frågorna valdes fallstudier som är en kvalitativ metod. Fallen 

är fyra stycken till antalet och består av färdigställda våningspåbyggnader. Fallstudierna 

utgörs av semistrukturerade intervjuer med byggherre, konstruktör och entreprenör. 

Respondenterna valdes med anledning av att de tillsammans sannolikt skulle kunna besvara 

frågeställningarna.  

                                                 

1
 Se bilaga 1 för belägg. 

2
 Se Bogdale och Paluchiewicz (2011), bilaga 1 
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1.5 Avgränsningar 

Endast våningspåbyggnader av flerbostadshus har undersökts. Representanter från byggherre–

, entreprenörs– och konstruktörssidan har intervjuats. Fallstudierna utgörs enkom av 

intervjuer. I samband med framtagandet av den teoretiska referensramen framkom att 

betongstommar idag är den vanligaste stomtypen i flerbostadshus och att denna kan vara 

särskilt lämpad för våningspåbyggnader. Därför har förstärkningsåtgärder för 

betongkonstruktioner samt skador och reparationer av betong enbart beskrivits. De studerade 

fallens befintliga stomme utgörs dessutom framför allt av betong. 
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2. Flerbostadshus 

2.1 Hustyper 

Flerbostadshus har under det senaste århundradet utformats på olika sätt. I stapeldiagrammet 

nedan visas antal lägenheter i flerbostadshus av olika typ och dess ålder.  De lägenheter som 

finns från perioderna mellan 1931–2000 är framför allt i lamellhus. Lägenheter i övriga hus är 

inte lika vanliga. Tillskottet av antalet lägenheter i punkthus under perioderna som visas i 

diagrammet nedan har legat relativ stabilt från 1931–2000. Under miljonprogramsåren från 

1961–75 var byggproduktionen omfattande för framför allt lamellhus. Men även produktionen 

av antalet punkthus var fler. Fram till 1930 genomfördes ofta nybyggnationer av sluten 

kvartersbebyggelse men minskade i perioderna 1930 fram till 1980. Under 1980– och 90–

talen blev sluten kvartersbebyggelse allt vanligare. De fall som har undersökts i vår studie har 

varit lamellhus, punkthus och sluten kvartersbebyggelse. Bland de övriga hustyperna återfinns 

flerbostadsvillor, korridorhus, stjärnhus, terrasshus och loftgångshus (Björk, Kallstenius och 

Reppen, 2003). 

 

 
Figur 2.1 Stapeldiagram över antal lägenheter i flerbostadshus av olika typ och ålder. 

Återgivet från Björk, Kallstenius och Reppen, (2003). 
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2.1.1 Lamellhus och skivhus 

Lamellhus är en friliggande hustyp och blev vanliga kring 1930–talet. Vanligtvis är de två 

eller tre trapphusenheter långa. Trapphusen har 2–4 lägenheter per våningsplan. Husen ligger 

ofta i grupp, parallellt placerade. Lamellhusen kan antingen vara smalhus eller tjockhus. 

Tjockhus består av enkelsidiga lägenheter och smalhus har genomgående lägenheter. 

Lamellhus är ofta tre våningar höga. Kring 1960–talet började högre lamellhus byggas. Husen 

var 5– 9 våningar höga. De fick namnet skivhus (Björk, Kallstenius och Reppen, 2003). 

 

2.1.2 Punkthus 

Punkthus är friliggande och har 4–6 lägenheter per plan (Björk, Kallstenius och Reppen, 

2003). Husen är för det mesta runt tio våningar höga och inrymmer en hiss och trappa. 

Trapphusen är placerade i mitten av husen. Våningsplanens yta är samlad kring trapphuset. 

Vid en eventuell våningspåbyggnad kan den här typen av hus vara en fördel eftersom enbart 

en hiss behöver installeras eller förlängas. I husen är både fasader och lägenhetsavskiljande 

väggar lastbärande. Väggarna har ofta placerats med tanke på de individuella lägenheternas 

planlösningar (Johansson och Thyman, 2013).  

 

2.1.3 Sluten kvartersbebyggelse 

Sluten kvartersbebyggelse återfinns vanligtvis i städers centrum. Husen är byggda mot 

varandra ofta med innegård. Husen är vanligtvis tre till fem våningar höga. I vissa fall finns 

gårdshus på innergårdarna (Björk, Kallstenius och Reppen, 2003).  
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2.2 Stomsystem 

2.2.1 Det traditionella stomsystemet 

Det traditionella stomsystemet var det vanligaste bärande systemet för flerbostadshus vid 

nyproduktion fram till 1960
3
. Stomsystemet består av en hjärtmur

4
, ytterväggar och ibland 

tvärgående väggar. Grunden utgörs vanligen av en kallmur eller bruksmur
5
 av gråsten. På 

grunden vilar bärande hjärtmur och bärande fasader av tegel. Längst ner i huset finns två 

stycken tunnvalv. Tunnvalven är placerade mellan ytterväggarna och hjärtmuren. De löper 

genom huset i dess längdriktning. Ovanpå tunnvalven vilar byggnadens första bjälklag. I 

fasaden mellan husets fönster sitter murpelare. Murpelare är element i väggen som för ner 

laster vertikalt till grunden. På de nedre våningsplanen är murpelarna kraftigare. Högre upp 

minskar omfånget. I fasaden mellan murpelarna sitter fönster. Över fönsterhålen finns valv 

som för över laster från fasad och delar av bjälklaget horisontellt till murpelarna. Bjälklagen 

är utförda i trä. Varje bjälke sträcker sig från ena fasaden till den andra men är skarvade på 

mitten över hjärtmuren. Bjälkarna går in i fasadväggarna. Var tredje eller fjärde bjälke är 

dessutom infäst med järn som är inmurade i fasaden och hjärtmuren. Murarna hålls ihop av 

längsgående sträckankarjärn inlagda i murverket i bjälklagshöjd med ankarslutar. Även 

gavelmurarna förbinds med träbjälkarna med hjälp av järn (Björk, Kallstenius och Reppen, 

2003).  

 

2.2.2 Bokhyllestommen 

Under 1950–talet upphörde nästan all produktion av flerbostadshus med bärande 

tegelstommar. Teglet ersattes av betong. Stomsystemet med en hjärtvägg och bärande 

längsgående fasader ersattes av bärande tvärgående väggar, bjälklag och gavlar. 

Stomsystemet kallas för bokhyllestomme. Hustypen är ofta stabil i den transversala 

riktningen. I husens längdriktning stabiliserar trapphusen mot horisontella laster. Pelarsystem 

är sällsynta i flerbostadshus (Björk, Kallstenius och Reppen, 2003). 

Fasaderna i byggnadernas längdriktning bestod av utfackningsväggar.  Under 1950–talet var 

utfackningsväggarna ofta uppbyggda av träreglar med mellanliggande isolering samt 

utanpåliggande material såsom eternit, plåt, tegel eller betong. Den vanligaste utformningen 

under 1960 till 1970 – talet var putsade lättbetongblock (Björk, Kallstenius och Reppen, 

2003).  

 

                                                 

3
 Räknat under perioderna 1880–1930, 1931–1945, 1946–1960, 1961–1975, 1976–1990 och 1990–2000. Det 

traditionella stomsystemet var således vanligare än bokhyllestommen byggnadsåren 1880–1930, 1931–1945 och 

1946–1960 (Björk, Kallstenius och Reppen, 2003). 
4
 Hjärtmur är en bärande vägg i husets längdriktning. Denna hjälper tillsammans med ytterväggarna till att bära 

tyngden från ovanliggande bjälklag. 
5
 I en bruksmur används murbruk till skillnad från en kallmur där inget bindemedel används. 
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2.3 Miljonprogrammet 

För flerbostadshusen som byggdes i början av sextiotalet till mitten av sjuttiotalet är två 

begrepp vanligt förekommande. Begreppet rekordåren syftar på hus byggda år 1961 – 1975 

och begreppet miljonprogrammet syftar på hus som byggdes perioden 1965 – 1975. 

Miljonprogrammet var statligt tillsatt och det byggdes omkring 1 miljon bostäder under denna 

tioårsperiod. Nästan två tredjedelar av bostäderna befanns i flerbostadshus (Reppen, 2006). 

I början av sextiotalet var bostadsbristen mycket stor samtidigt som standarden på befintliga 

hus var dålig. De nya bostäderna som skulle byggas fick inte bli för dyra. Det var ett tvång att 

hyrorna skulle hållas på en rimlig nivå. Samtidigt var arbetskraften dyr. Lösningen blev att 

industrialisera byggandet (Reppen, 2006). 

Med en majoritet på 85 % är lamellhuset det vanligaste flerbostadshuset som byggdes under 

rekordåren. Av dem så är raka trevåningshus vanligast. Flera saknar vind och ibland även 

källare. Andra hustyper som byggdes är skivhus, loftgångshus och radhus. Krav på hiss var 

lägre då än idag. Om bottenvåningen låg nära markplan var det tillåtet att bygga 

fyravåningshus utan hiss. Var måttet från markplan till översta våningsplanet större än nio 

meter krävdes hiss (Reppen, 2006). 

Redan på femtiotalet startade det industrialiserade byggandet. Under rekordåren 

prefabricerades fasadelement och ibland även stommar. Merparten av stommarna ca 80 % 

göts dock på plats. Det traditionella byggandet var personalkrävande vilket var en av 

orsakerna till att armerad betong kom att ersätta murverk. Bokhyllestomme blev den 

vanligaste utformningen av stommen och utfackningsväggar blev därmed vanligt. 

Utfackningsväggarna skiljer sig åt i utformning husen emellan. Skalmur av tegel är en vanligt 

förkommande variant. Innanför skalmuren finns ett isolerskikt av lättbetongblock. Ett annat 

exempel är förtillverkade betongelement med mineralullsisolering. Utfackningspartier med 

träreglar och isolering var också vanligt. Fasadtegel, asbestcement eller plåt klädde 

träreglarna. De vanligaste takutformningarna var flacka sadeltak eller motfallstak med 

avrinning invändigt (Reppen, 2006).  

Byggnaderna har stått emot tidens nötning mer eller mindre bra. En del fasader har klarat 

nötningen bra på andra förekommer skador. Skivmaterial kan vara skadade men skiljer sig åt 

beroende på material. Plåtskivor kan till exempel vara tillbucklade. Taken som ofta var flacka 

kan ha fått skador på grund av dålig tillsyn eller tätskikt av sämre kvalitet. Balkongernas 

betongplattor kan vara i dåligt skick p.g.a. karbonatisering. Avloppsstammar kan vara i 

undermålig kondition, speciellt första generationens stammar i plast. På en del hus har 

åtgärder redan vidtagits för att förbättra husens standard. Ett exempel på det är just stambyte. 

Ett annat exempel är tilläggsisolering av fasader eller tak. På en del håll har hissar installerats 

för att öka tillgängligheten. Tillgången på parkeringsplatser runt områdena är i regel god då 

det normerade antalet var 1,3 parkeringsplatser per lägenhet. Ofta finns fler parkeringsplatser 

än så (Reppen, 2006). 
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3. Lagar och regler vid påbyggnad  

3.1 Påbyggnad 

Enligt PBL 1 Kap. 4§ är en ändring av byggnad ”en eller flera åtgärder som ändrar en 

byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.” 

Både tillbyggnader och ombyggnader räknas som ändring av byggnader. En tillbyggnad 

innebär en ändring av en byggnad där byggnadens volym ökar. För att ändringen av 

byggnaden ska räknas som en ombyggnad ska ”hela byggnaden eller en betydande och 

avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas” (PBL, 1 kap. 4§).  En påbyggnad räknas 

alltså både som en tillbyggnad och ombyggnad. I boverkets byggregler anges att reglerna för 

ändring av byggnader gäller vid ombyggnader och tillbyggnader (BBR 1:2). 

Det finns många regler att ta hänsyn till när våningspåbyggnad är aktuellt. Enligt PBL 8 kap. 

1§ ska en byggnad “vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form–, färg– och 

materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse– eller 

orienteringsförmåga”. Vid ombyggnad ska denna paragraf uppfyllas för hela byggnaden eller, 

om det inte är rimligt, delen av byggnaden som påtagligt förnyas (PBL, 8 kap. 2§). När 

våningspåbyggnader genomförs ställs det således krav även på den befintliga byggnaden.  

Krav som står i PBL 8 kap. 1 § och 4
6
 § får anpassas och avsteg får göras med beaktning till 

ändringens storlek, byggnadens förutsättningar, byggnadens standard, reglerna om varsamhet 

och förbud mot förvanskning (PBL, 8 kap. 7 §). Följande avsnitt berör regler som särskilt bör 

beaktas vid påbyggnad. 

 

3.2 Detaljplaneprocessen 

Detaljplaner har en genomförandetid på 5–15 år.  Ändringar under genomförandetiden får inte 

göras om någon berörd fastighetsägare opponerar sig mot ändringen. Detaljplanen antas av 

kommunfullmäktige först efter att kommunen har hållit samråd med myndigheter, 

organisationer och berörda personer. Planförslaget följs av en granskningstid på minst tre 

veckor. Under granskningstiden får den som vill, meddela sina synpunkter. Planen kan 

överklagas om det skriftligen inkommer synpunkter som inte blivit tillgodosedda i planen 

(Rådberg, 2015).  

Enligt PBL 4 Kap. 2 § 2 pt. ska ”kommunen med detaljplan pröva en mark– eller 

vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns 

utformning för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras”.  En detaljplan innehåller en 

plankarta och en redogörelse av hur planen ska förstås och verkställas. ”I detaljplanen får 

                                                 

6
 Paragrafen anger att ett byggnadsverk ska ha ”de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om” 

bärförmåga, stadga, beständighet, säkerhet mot brand, skydd för hygien, hälsa och miljön, säkerhet vid 

användning, bullerskydd, energihushållning, lämplighet, tillgänglighet och användbarhet, hushållning med avfall 

och vatten samt bredbandsanslutning (PBL 8 kap. 4 §). 
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kommunen bestämma (1.) byggandets omfattning över och under markytan, (2.) byggnaders 

användning, (3) andel lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas 

storlek” (PBL 4 kap. 11§).  I detaljplanen bör tillåten byggnadshöjd och max antal våningar 

vara föreskrivet (Rådberg, 2015). 

Vill en byggherre genomföra en ändring som strider mot befintlig detaljplan ska kommunen 

redovisa huruvida de tänker inleda en sådan planläggning eller ej i ett planbesked (PBL 5 kap. 

2 §). Om kommunen beslutar att inte inleda en planläggning ska orsak till beslutet anges. Om 

beslutet däremot är positivt ska kommunen ange den tidpunkt då planläggningen ska ha nått 

fram till ett beslut om ändringen ska tillåtas eller ej, enligt PBL 5 kap. 5§.   

Planförfarandet tar i regel lång tid. Ett planförslag ska tas fram, det ska hållas samråd med 

berörda parter, förslaget ska kungöras och granskas.  Det finns två stycken förfaranden som 

används vid framtagandet av detaljplan, normalförfarandet och det utökade förfarandet. Vilket 

förfarande som ska användas regleras i PBL 5 kap. 6 § (Rådberg, 2015). 

 

3.3 Tillgänglighet 

Användbarhet och tillgänglighet används i BBR för ”personer med nedsatt rörelse– eller 

orienteringsförmåga”. Tillgänglighetshänsyn tas genom att uppfylla kraven i avsnitt 3:1 i 

BBR. Emellertid får kraven tillgodoses på annat sätt om motsvarande nivå på tillgänglighet 

och användbarhet uppnås. Om det finns synnerliga skäl får avsteg från tillgänglighet göras 

(BBR, 3:511). Vad gäller bostadsutformning ska kravnivåer som finns i avsnitt 3:2 i BBR 

eftersträvas (BBR, 3:52). Avfallsutrymmen ska anordnas så att reglerna som finns i 3:422–

3:423 eftersträvas (BBR, 3:54). Exempel på viktiga regler att ta hänsyn till anges nedan. 

I både ny– och tillbyggnad ska byggnaden projekteras så det bl.a. finns tillräckligt med 

utrymme att kunna vända en inomhusrullstol (1,3 m i diameter) inom byggnaden (BBR, 

3:113). Det ska dessutom finnas tillgängliga gångvägar (BBR, 3:122). Närhet till att slänga 

hushållsavfall är viktigt. Sträckan bör inte vara längre än 50 meter (BBR, 3:422). Kommunen 

får bestämma vilka krav som ska gälla angående utrymme för parkering. Det måste dock i 

skälig utsträckning finnas plats för parkering på tomten eller i närheten av tomten (PBL: 4kap 

13§ och 8kap 9§). I övrigt ska det i bostadslägenheten eller i dess närhet finnas ett utrymme 

som är låsbart för förvaring av säsongsutrustning. Det ska även finnas rum för förvaring av 

cyklar, utomhusrullstolar, barnvagnar, rollatorer och liknande föremål. Möjlighet ska finnas 

att kunna tvätta och torka maskinellt (BBR, 3:23). 

Vid våningspåbyggnad är det viktigt att beakta hisstillgänglighet både för den gamla och nya 

delen av byggnaden. När betydande förändringar av flerbostadshus görs ska en hiss 

installeras. Hissen kan installeras i en tillbyggnad intill trapphuset (BBR, 3:513). Hissar ska 

utformas tillgängliga. Det ska finnas plats för en person i rullstol samt en medhjälpare. 

Personer i rullstol ska självständigt kunna använda hissen (BBR, 3:144). Om äldre lägenheter 

ska göras tillgängliga med hiss måste hänsyn tas till ökade kostnader för detta. En ökad 
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tillgänglighet med hiss kan emellertid motivera en ökad hyra eftersom standarden för 

byggnaden förbättrats. Det är även viktigt att tänka på hur layouten kommer skilja sig mellan 

den nya påbyggnaden och den gamla byggnaden. Detta kan bl.a. påverka möjligheten för 

hissinstallation (Johansson och Thyman, 2013). 

I plan och bygglagen står att avsteg, från att byggnaden och dess tekniska egenskaper är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga, får 

göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 m
2 

inreds på en vind (PBL, 8 kap. 7 §). 

 

3.4 Brand 

Kraven på brandskydd och säkerhet vid ändring av byggnader är i stort sett densamma som 

för nybyggnader. Kraven på brandskydd och säkerhet ska uppfyllas i enlighet med avsnitten 

5:1–5:7 respektive avsnitt 8:2–8:8 i BBR.  Dock får kraven tillgodoses på annat sätt om 

motsvarande säkerhetsnivå som i avsnitt 5:1–5:7 respektive avsnitt 8:2–8:8 uppfylls. I vissa 

fall kan det finnas synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens 

förutsättningar. Då får avsteg från de angivna säkerhetsnivåerna i BBR kapitel 5 och kapitel 8 

göras (BBR, 5:8 och 8:10). Vidare delas byggnader in i byggnadsklasser utifrån behovet av 

skydd. För byggnader som är i behov av mycket stort skydd används byggnadsklass Br0, för 

stort skydd används Br1 och för byggnader med måttligt skydd används Br2.  Ett ökat skydd 

innebär att det ställs större krav på begränsning av brand– och brandgasspridning mellan olika 

brandceller (BBR, 5:22). Vilket brandskydd som krävs för byggnaden är mycket beroende av 

antalet våningar i byggnaden och dess höjd. 

Om byggnaden utförs med fler än 16 våningar bör denna utformas med byggnadsklassen Br0. 

Byggnadsklassen Br1 bör användas för byggnader med tre eller fler våningsplan. 

Flerbostadshus med två våningsplan bör lägst utföras med byggnadsklass Br2 (BBR, 5:22).  

Vid användning av boendesprinkler som brandskydd bör olika typer av sprinklersystem 

användas vid olika våningsplan. För byggnader med maximalt två våningsplan föreskrivs ett 

enklare sprinklersystem, vid högst åtta våningsplan bör ett mer gediget sprinklersystem 

användas och vid fler än åtta våningsplan används ett ännu bättre system (BBR, 5:2522).  

Flerbostadshus som utformats med fler än åtta men maximalt 16 våningar ska utformas med 

minst ett trapphus som avskärmas så att brand– och brandgasspridning begränsas till denna. I 

byggnader med fler än 16 våningar ska skyddet i trapphuset utformas än mer extensivt (BBR, 

5:246 och 5:321). Vidare får trapphus användas som enda utrymningsväg om det går att 

uppnå en tillfredsställande utrymning (BBR, 5:322). 

Andra krav är bl.a. att byggnader högre än 24 meter ska ha tillgång till släckvatten och i 

byggnader med fler än tio våningar ska det finnas minst en räddningshiss (BBR, 5:733 och 

5:734). Utrymning kan tillåtas från högre beläget fönster
7
 om räddningstjänst kan ge 

                                                 

7
 Högst 23 meter över marknivå (räknat till fönsteröppningens underkant). 
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erforderligt stöd vid brand och högst 15 personer använder denna väg (BBR, 5:323). Vid 

ändring av en byggnad ska denna utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande (BBR, 

5:81). En brandskyddsdokumentation ska dessutom upprättas där utformningen av 

brandskyddet beskrivs för delen som ändras (BBR, 5:812). 

Om användningsområdet för en vind ändras bör brandsäkerheten beaktas så att denna blir 

fullgod. Utrymningen ska kunna ske på ett tillfredställande sätt och utrymningsvägarna ska ha 

en god säkerhetsnivå (BBR, 5:833 och 5:855). 
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4. Ombyggnadsprocessen 

4.1 Upphandlingsalternativ 

Upphandling av ombyggnadsentreprenader skiljer sig gentemot nybyggnadsentreprenader. 

Detta beror på att det ofta är svårare att redovisa vilken omfattning av åtgärder som ska ingå i 

entreprenaden. Ambitiösa inventeringar kan ofta vara nödvändiga. Generalentreprenad där 

beställaren står för alla handlingar bör således passa mycket erfarna byggherrar som inte räds 

stort ansvar. Om det finns tids– eller erfarenhetsbrist hos byggherren kan totalentreprenad på 

fast pris vara ett alternativ. Detta medför att byggherren kan undgå ansvara för 

undersökningsarbetet. 

Vi ombyggnationer kan löpande räkning vara en lämplig ersättningsform. Förfarandet kan 

kompletteras med ett incitamentavtal vilket kan hjälpa till att minska kostnaderna för 

byggherren och öka vinsten för entreprenören. Nackdelar med löpande räkning är dock att det 

kan bli relativt stora administrationskostnader för kostnadsstyrning, tid och kontroller 

(Byggnadsstyrelsen, 1990). Ett annat upphandlingsalternativ är att lämna fastpris. Dock finns 

vissa nackdelar även med detta alternativ.  T.ex. att kostnadsförslaget i förfrågningsunderlaget 

kan vara felaktigt. Vid användande av allmänna bestämmelser ansvarar den som 

tillhandahållit handlingarna för att dessa är riktiga
8
. När fastpris används finns också risken att 

konsulten minimerar förbrukningen av resurser till en sådan nivå att tjänsten är korrekt utförd 

men inte mer. Beställaren å sin sida har en högre ambitionsnivå. Fastpris som ersättningsform 

kan även leda till att drivkraften att använda nya metoder och material blir låg. Konsulterna 

har ekonomiska krav på sig och måste välja säkra beprövade lösningar för att undvika 

ekonomiskt ansvar ifall metoden, materialet eller produkten inte fungerar som det var tänkt. 

Entreprenadform kan således påverka konsulters arbetsinsats och engagemang (Hansson et 

al., 2015) 

Ibland kan en s.k. efterupphandling göras om det är svårt att specificera vissa åtgärder. Dessa 

åtgärder bryts då ut från entreprenaden och en upphandling görs när vissa förhållanden är 

kända (Byggnadsstyrelsen, 1990). 

 

 

  

                                                 

8
 Se AB 04 1 kap. 6§ och ABT 06 1 kap. 6§.  
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4.2  Ombyggnadsprogram och projektering 

Vid ombyggnationer ska det inledande utredningsarbetet leda fram till ett 

ombyggnadsprogram. Ombyggnadsprogrammet är mer utförligt än byggnadsprogrammet som 

används vid nybyggnad. Arbetet med att ta fram ett ombyggnadsprogram börjar med att 

fastställa en verksamhetsbeskrivning baserad på funktionskrav som beställaren angett. Nästa 

steg är framtagandet av ett lokalprogram. Det krävs kunskap om den befintliga byggnaden för 

att fortsätta med arbetet. Kunskapen inhämtas genom inventering och teknisk 

konditionsbesiktning av byggnaden. I en förberedande inventering studeras olika 

bygghandlingar såsom arkitektritningar och konstruktionsritningar. Även intervjuer och 

fotodokumentation kan vara av intresse. De som senast hyrde byggnaden kan bidra med 

kunskap om upplevda funktionella och tekniska brister. Det är fördelaktigt om inventering 

görs allteftersom behovet av kunskap ökar. Den tekniska konditionsbesiktningen syftar till att 

komplettera förekommande ritningar och handlingar. Provborrningar kan vara ofrånkomliga. 

Ombyggnadsinventering och detaljinventering är andra inventeringar som görs. 

Ombyggnadsinventeringen är direkt kopplat till föreslagna ombyggnadsåtgärder och 

detaljinventeringen är anknuten till det direkta projekteringsarbetet. Slutligen görs en 

sammanfattning av inventeringarna där rekommendationer för den kommande byggnaden 

anges vilket kan vara till hjälp för projektörer och beslutsfattare (Byggnadsstyrelsen, 1990).  

Vidare anlitas en projektörsgrupp bestående av arkitekt, konstruktör, VVS och el–projektörer. 

När programmet är klart ska det innehålla målbeskrivning, verksamhetsbeskrivning, 

lokalprogram, tomtutredning, programskisser, orienterande beskrivning, tekniskt program, 

plan för genomförande samt programkalkyl. Målbeskrivningen innehåller generella 

värderingar och ställningstaganden som är styrande för utformningen av projektet. 

Lokalprogrammet anger ramen för den framtida användarens lokalbehov och eftersträvad 

utrymmesstandard. Inom ramen för lokalprogrammet anges också en lokalförteckning där 

förslag på fördelning av utrymmen anges. Programkalkylen ska kunna hjälpa till att styra den 

fortsatta projekteringen. Under arbetet med programmet fastställs avgörande beslut vad gäller 

ekonomi, teknik och funktion. Ombyggnadsprogrammet utgör grunden för projekteringen 

(Byggnadsstyrelsen, 1990). 

Vid ombyggnadsprojekt startar projekteringen innan arbetet med ombyggnadsprogrammet är 

avslutat. Byggskedet startar innan projekteringen är avslutad. Det är nödvändigt att 

projektering och byggskede löper parallellt eftersom att nya förutsättningar kan dyka upp när 

delar av byggnaden rivs. En byggnads exakta uppbyggnad kan uppdagas först i byggskedet. I 

dessa fall kan projektören visa en möjlig lösning som kan användas i kalkylarbetet. Men det 

blir viktigt att ange att andra utföranden kan behövas efter att de nödvändiga förutsättningarna 

tydliggjorts. Projektörer kan således behöva medverka under hela ombyggnadsarbetet 

(Byggnadsstyrelsen, 1990). Detta kan vara en fördel eftersom systemfel vad gäller 

erfarenhetsåterföringen annars lättare uppstår. Konsulter som deltar i projekteringen och inte 

är med i senare skeden får nämligen inte reda på hur ritningarna fungerat att bygga efter 

(Hansson et al., 2001). 
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Ett annat systemfel är inkompletta bygghandlingar. Detta utgör särskilt ett bekymmer vid 

ombyggnationer. Besvärliga konstruktionsdetaljer kan då få en diffus utformning och märks 

med förkortningen ”LPP” som står för löses på plats. Entreprenören får alltså själv uppdraget 

att på egen hand lösa problemet. Är arbetsledarna skickliga vållar det i regel inte något 

problem. Kvar lämnas dock frågan om vilken part som har ansvaret för konstruktionsdetaljen 

om fel eller brister skulle uppstå. Andra problem som kan uppstå är att användarna av den 

färdiga byggnaden upplever brister som hade kunnat undvikas om det hade funnits en kontakt 

mellan dem och exempelvis arkitekter under projekteringen. Bristerna rör utformning och 

utformning i förhållande till brukarnas förmåga att betala (Hansson et al., 2001). 

 

4.2.1 Inventering av skador på betongstommar 

Många av dagens betongstommar härstammar från 1960– och 1970–talet (Reppen, 2006). 

Stommarna är därför av varierande skick. Vad gäller betong och dess beständighet är det 

framförallt tre stycken faktorer som ger upphov till skador, nämligen frostangrepp, 

armeringskorrosion och kemiska angrepp (Blank, 1988). 

När en byggnad ska utsättas för en lastökning är det lämpligt att utföra en besiktning av 

byggnaden för att fastställa om konstruktionen är i tillräckligt bra skick. Eventuellt behöver 

konstruktionen repareras eller förstärkas. För att genomföra besiktningar av 

betongkonstruktioner krävs kunskap om konstruktionens statiska verkningssätt, 

materialteknologi, nedbrytningsmekanismer, typiska skador och reparationsmetoder. 

Inledningsvis bör en datainsamling utföras. Den bör innehålla information om betongkvalitet, 

ålder, tidigare reparationer om det förekommit, skador som observerats tidigare och förstås 

konstruktionsritningar som tillhör byggnaden. I nästa steg görs en planering över vad som ska 

mätas och kontrolleras. Ska undersökningen genomföras som en stickprovsundersökning? och 

hur stor ska den vara?   Ju större stickprovet är desto dyrare blir undersökningen. Samtidigt 

blir undersökningen mer pålitlig. En medelväg kan vara att undersöka de viktigaste 

konstruktionselementen med allkontroller medan det på övriga element utförs stickprover 

(Blank, 1988). 

En enklare undersökning att börja med är okulärbesiktningen. Den kan ge en god uppfattning 

av skadetyper och dess omfattning (Blank, 1988). Hammarknackning vid okulärbesiktning är 

så enkelt som det låter. Oväntade ljud kan vara tecken på delamination. Delamination i betong 

kan uppstå genom att armeringens täckskikt skiljs från den övriga betongen p.g.a. att 

rostangripen armering har en sprängande verkan eftersom produkterna som bildats har en 

större volym (Delatte, 2009). Mer avancerade metoder kan användas såväl i fält som på 

laboratorier. På laboratorier undersöks borrkärnor hämtade från stommen (Blank, 1988). Ett 

exempel på en mer avancerad metod är ultraljudsundersökning. Ultraljud har använts i flera 

decennier och visat sig mycket användbart (Delatte, 2009). 

Det är viktigt att ta reda på vad som orsakat en skada. Orsaken har nämligen betydelse vid val 

av reparationsmetod och material. Det finns hundratals olika material på marknaden avsedda 
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att användas vid reparation av betong. De flesta material är cementhaltiga eller polymera. Vid 

vissa skadetyper är en del material mer lämpliga än andra (Delatte, 2009). Det kan vara svårt 

att bedöma skadors omfattning och reparationskostnader utan att använda ställningar och dyr 

utrustning. I någon mån måste en bedömning ändå göras för att ta reda på om det är 

ekonomiskt lönsamt att genomföra reparationsarbeten. Ibland är det bättre att riva och bygga 

nytt (Blank, 1988). 

 

4.3 Konstruktion – befintlig byggnad 

Det befintliga husets bärande delar kommer att utsättas för en lastökning vid en 

våningspåbyggnad. Följaktligen är det en fördel om den befintliga konstruktionen är 

överdimensionerad. Kostnaden för eventuella förstärkningsåtgärder kan ha en stor betydelse 

för projektets genomförande. Hus med stommar i betong kan vara särskilt lämpade för 

våningspåbyggnader. Betongstommar är i många fall överdimensionerade vilket innebär att 

förstärkningsåtgärder ofta inte behövs (Bergenudd, 1981).  

Konstruktionen av en våningspåbyggnad kan underlättas om påbyggnadens planlösning är 

likadan som planlösningen i den underliggande våningen i originalhuset. Det blir nämligen 

lättare att föra ned lasterna (Bergenudd, 1981). 

När våningspåbyggnader utförs ökar byggnadshöjden. I samband med det ökar vindlasten på 

byggnaden (Rehnström och Rehnström, 2014). Det höjer kraven på horisontalstabilisering. 

Trycket på grundsulorna ökar. Förstärkning av grund och horisontalstabilisering kan bli 

aktuellt. Dessutom kan de horisontella snedställningslasterna öka, vid väggarna, med ökad 

byggnadshöjd. Det beror på att byggnadens tyngd blir större (Isaksson, Mårtensson och 

Thelandersson, 2010).  

I flervåningshus används ofta en stomstabilisering med skjuvväggar vilket självfallet går att 

använda även för påbyggnader. Vinden från långsidan tas upp av bjälklagen via 

ytterväggarna. Via bjälklagen tar sedan skjuvväggarna lasten och för ned den till grunden. 

Stommen kan vara av stål, trä eller betong. Vid användande av stål och trä så är bärförmågan 

lägre än för betongskivor vilket innebär att fler stabiliserande skivor behövs. Vind mot 

gavelsidan tas ofta upp av trapphus eller hiss när stommen är av betong (Isaksson, Mårtensson 

och Thelandersson, 2010).  

Vindförband eller fackverk som används vid stomstabilisering består nästan uteslutande av 

stålmaterial (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson, 2010). Det går även mycket bra att 

använda diagonala element s.k. snedsträvor av trä för att stabilisera byggnader (Svenskt Trä, 

2015). 
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4.4 Förstärkning av betongstommar 

För våningspåbyggnader kan det vara aktuellt med förstärkning eller reparation av olika 

lastbärande delar. Det finns två skäl till att en byggnad behöver förstärkas. Det främsta är att 

konstruktionen tvingas ta ökad last. Det andra är att byggnadsmaterial har brutits ner och 

byggnaden har tappat bärförmåga. En nedbrytning av konstruktionen kan ha inträffat på grund 

av undermåligt underhåll, misstag i projekteringen eller genom olyckor såsom brand. Även 

brister i projekteringen kan orsaka ett behov av förstärkningsåtgärder (Täljsten, Blanksvärd 

och Sas, 2011). 

Valet av förstärkningsmetod beror av flera faktorer. Dessa är: 

 Vilka störningar som uppstår på grund av förstärkningsmetod  

 Tiden det tar att utföra förstärkningen 

 Utseende på förstärkningen (arkitektur) 

 Hållfastheten hos aktuella bärande delar 

 Återstående livslängd hos konstruktionen 

 Kostnaden för förstärkningen  

Om förstärkning är aktuellt bör en faktainsamling göras. Den ska innehålla information om de 

berörda bärverken, laster, konstruktionens tillstånd, armeringen och betongens kvaliteter samt 

eventuella skador (Statens råd för byggnadsforskning, 1978). Det är även viktigt att undersöka 

hur övriga konstruktionsdelar påverkas av förstärkningen (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 

2011). Ritningar och eventuella beräkningar ska kontrolleras. Dessutom bör en 

okulärbesiktning och kanske olika mätningar göras. I många fall räcker det med att undersöka 

olika bygghandlingar, besiktiga aktuell konstruktion och därefter göra en utredning av laster. I 

svårare fall kan provbelastningar vara nödvändiga. Om man med beräkningar kan påvisa att 

en förstärkning inte behöver göras går det att spara in en hel del resurser (Statens råd för 

byggnadsforskning, 1978).  

 

4.4.1 Förstärkning med fiberkomposit 

Ett sätt att förstärka betongkonstruktioner är med fiberkompositer. Fibermaterialet kan vara av 

glas–, kol– eller aramid. Fibrerna i kompositen hålls samman med något som kallas för 

polymermatris. I praktiken är det ofta en härdplast t.ex. epoxi. Funktionen är att binda 

samman fibrerna till varandra och med betongkonstruktionen som ska förstärkas. Matrisen 

överför skjuvkrafter mellan fibrerna. Överföringen av krafterna sker alltså med ett starkt lim.  

Dessutom skyddar matrisen fibrerna. Fibrerna är linjärelastiska ända tills brott uppstår. 

Kolfiberkompositer är den vanligaste typen vid förstärkningar. Kolfiber har en mycket bra 

beständighet i de flesta byggnadsmiljöer (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 2011). 

Materialegenskaperna hos fiberkompositer är riktningsberoende (anisotropt material). Det är 

alltså viktigt att ta hänsyn till hur fibrerna är placerade i materialet. Oftast sitter fibrerna 

placerade endast i en riktning. Hållfastheten är bäst i fibrernas längdriktning. Fiberkompositer 
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är bättre på att uppta dragkrafter än tryckkrafter. Vid förstärkning med fiberkompositer är det 

viktigt att fibrerna har hög töjbarhet, stor elasticitetsmodul och hög brotthållfasthet. Det är 

dessutom viktigt att betongytan är ren och har tillräcklig tryckhållfasthet. Kompositen bör 

sitta väl förankrad i betongen. Limfogen är den mest utsatta komponenten i förstärkningen. 

Kompositer kan behöva skydd mot brand och direkt solljus (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 

2011).  

Kompositen verkar som ett yttre armeringslager när den är limmad på undersidan av 

betongbjälklag eller balkar. Innan kompositer limmas fast blästras betongytan. Sedan rengörs 

ytan varefter primer appliceras på ytan. Den hjälper till att skapa god vidhäftning samtidigt 

som limmet förhindras att sugas in i betongen kapillärt (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 2011). 

Förstärkning med NSM
9
–stavar eller täckskiktsmonterad förstärkning är en 

förstärkningsteknik där på betongen sågas spår för kompositstavar. Stavarna limmas sedan på 

plats. En fördel med NSM är att förankringskapaciteten är större p.g.a. att förankringen sker i 

flera plan. Laminat och NSM är lämpligt vid förstärkning av plana ytor. Väv är lämpligt vid 

krökta ytor till exempel pelare (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 2011). 

 

4.4.2 Förstärkning av pelare 

Pelare kan begränsas av krossbrott i betongen, flytning i drag– eller tryckarmeringen eller av 

stabilitetsbrott. För att öka bärförmågan kan kompletterande stålkonstruktioner användas. 

Kringgjutning är också en vedertagen metod. Ibland måste emellertid pelare bytas ut helt och 

hållet (Statens råd för byggnadsforskning, 1978). Vid förstärkning med hjälp av 

fiberkompositer förstärks pelare ofta genom en så kallad omslutningseffekt. Detta innebär att 

dess tvärutvidgning förhindras med en väv som limmas runt pelaren. Omslutningseffekten 

fungerar bäst om pelaren är tryckbelastad i centrum av pelarens tvärsnitt. Både 

tryckhållfastheten och förmågan att stå emot deformationer ökar tack vare 

omslutningseffekten. Metoden är inte lämplig för slanka pelare där det finns en risk för brott 

med anledning av knäckning. Omslutningseffekten är mest effektiv för cirkulära tvärsnitt. Vid 

varierande luftfuktighet och minusgrader kan det vara negativt att omsluta hela pelaren. 

Anledningen är att risken för frostsprängning blir stor. Istället kan delar av pelaren omslutas. 

Pelarens momentkapacitet kan givetvis stärkas med fiberkompositer. Detta görs då på samma 

sätt som för en balk vilket beskrivs lite senare i texten (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 2011).  

Det går att förstärka pelare genom kringgjutning med betong helt eller delvis. Vid gjutning 

kring hela pelaren knackas först pelarens hörn av. Därefter placeras armeringsjärn och slutna 

byglar runt pelaren. Slutligen kringgjuts pelaren. Om det inte går att gjuta runt hela pelaren 

finns möjligheten att endast gjuta kring lämpliga sidor av den. Kringgjutningen bör förankras 

på lämpligt sätt i pelaren. Det är viktigt att ytan kring den befintliga pelaren behandlas så att 

                                                 

9
 Near surface mounted 
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tillräcklig vidhäftning uppnås. Den pågjutna betongen kommer krympa mer än den befintliga 

pelarens betong. Därför bör pelaren förvattnas innan gjutning eller avlastas för att minska 

sprickverkan. Det går att avlasta en pelare med stämp under kringgjutningen. På så sätt kan 

belastningsandelen på kringgjutningen öka när betongen torkat och stämpen tagits bort 

(Statens råd för byggnadsforskning, 1978). 

Slanka pelare vars bärförmåga ofta avgörs av knäcklaster kan öka sin bärförmåga genom att 

knäcklängden minskas eller att böjstyvheten ökas. Knäcklängden kan minskas genom att 

ändra inspänningsförhållanden eller genom att sidostaga pelaren. Böjstyvheten kan ökas med 

en avstyvning t.ex. genom att fästa stålplåtar till pelaren (Statens råd för byggnadsforskning, 

1978). 

Pelare kan avlastas helt eller delvis med nya stålpelare. De nya stålpelarna slås fast med kilar 

placerade i någon ände på stålpelaren. Kilarna slås tills tillräcklig avlastning uppnåtts. Kilarna 

svetsas därefter samman med konstruktionen. En annan metod är att använda domkraft och 

stämp (Statens råd för byggnadsforskning, 1978).  

 

4.4.3 Förstärkning av balkar 

Bärförmågan hos balkar bestäms i brottstadiet ofta av dess momentkapacitet, stabilitet 

(vippning) och tvärkraftskapacitet. I bruksgränsstadiet begränsas balken av bl.a. sprickor och 

deformationer (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson, 2010). 

Om balken är underarmerad kan den förstärkas genom extra dragarmering. Vid överarmering 

kan balken stärkas genom en ökad höjd eller ökad bredd. Vid förstärkning med hänsyn till 

böjning kan dragarmering och byglar placeras i dragzonen, därefter pågjuts vanligtvis 

sprutbetong. Bärförmågan blir ungefär densamma som om balken varit monolitiskt tillverkad. 

Nedböjningarna blir däremot större. En annan metod att förstärka balkar är att efterspänna 

dem med utanpåliggande dragstag (Statens råd för byggnadsforskning, 1978). 

Balkar kan avlastas helt eller delvis med stålkonstruktioner.  En betongbalk kan avlastas helt 

genom att en stålbalk placeras ovanför betongbalken på stöd som är placerade ovanför 

betongbalkens stöd. Ett annat sätt är att skruva stålprofiler till sidan av balken eller på 

undersidan. Det gör att betongbalken kommer fortsätta bära last, därmed blir den delvis 

avlastad (Statens råd för byggnadsforskning, 1978). 

Balkens bärförmåga kan ökas med extra stöd vilket t.ex. kan vara lämpligt då lastvägen 

ändras. När metoden används bör hänsyn tas till hur mycket armering som ligger i överkant 

med tanke på dragkrafterna som kan uppstå där (Statens råd för byggnadsforskning, 1978). 

Momentkapaciteten kan förstärkas med fiberkompositer. Det kan genomföras med väv, 

NSM
10

 eller laminat som limmas i underkanten på balken. Laminat är lämpligast vid plana 

                                                 

10
 Near surface mounted 
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ytor och väv används främst vid krökta ytor. Vid förstärkning av momentkapaciteten med 

fiberkompositer tas tryckspänningar av den övre betongarean och dragspänningar av både den 

tidigare armeringen samt av fiberkompositen (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 2011). 

Tvärkraftskapaciteten beror av lastens angreppspunkt, betongens hållfasthet, balkens 

geometri, normalkraft, placering av armering och förstärkning. Den vanligaste typen av 

tvärkraftsförstärkning med fiberkomposit är en väv som lindas runt konstruktionen. Det är 

viktigt att kompositen förankras väl. FRP
11

 i T–balkar lindas oftast runt tre sidor och 

förankras mekaniskt i den tryckta delen av balken. För en vanlig rektangulär balk är det 

optimalt att linda runt hela sektionen med FRP (Täljsten, Blanksvärd och Sas, 2011). Ett annat 

sätt att förstärka med avseende på tvärkraftskapacitet är med kompletterande byglar och 

kringgjutning. Det går även att använda utanpåliggande efterspända byglar. Byglarna kan 

monteras utanpå balken eller placeras i hål som borrats genom balken (Statens råd för 

byggnadsforskning, 1978). 

 

4.4.4 Förstärkning av bjälklag 

En bjälklagplattas bärförmåga bestäms ofta av dess momentkapacitet, deformation eller 

sprickbredd. I vissa fall bestäms kapaciteten av tvärkraften. Då oftast när pelardäck används 

(Isaksson, Mårtensson och Thelandersson, 2010).  

Det effektivaste sättet att öka momentkapaciteten, med pågjutning, hos ett överarmerat 

bjälklag är att öka konstruktionshöjden. För ett underarmerat bjälklag ökas 

momentkapaciteten med kompletterande dragarmering. Kring dragarmeringen gjuts sedan 

betong. Vanligtvis används sprutbetong. Innan den appliceras blästras och vattnas ytan. En 

ökad konstruktionshöjd ökar även tvärkraftskapaciteten (Statens råd för byggnadsforskning, 

1978). Speciellt för lätta bjälklag kan akustiken förbättras med pågjutning av betong (Svenskt 

Trä, 2015). Plattor kan liksom balkar förstärkas med efterspända utanpåliggande dragstag och 

därmed öka momentkapaciteten (Statens råd för byggnadsforskning, 1978). 

För håldäcksbjälklag kan lastkapaciteten ökas genom att armeringskorgar placeras i hålen, 

varefter hålen gjuts igen. Det stärker främst tvärkraftskapaciteten. Nackdelen är att hålen inte 

kan utnyttjas för installationer och dylikt (Statens råd för byggnadsforskning, 1978).  

Risken för skjuvbrott är störst nära stöd eller koncentrerade laster. Ytterligare stöd precis 

invid pelare och väggar kan öka tvärkraftskapaciteten (Johansson och Thyman, 2013). Om 

bärförmågan för bjälklag ökas genom mellanstöd fås ett moment vid detta stöd. Utan 

armering i överkant kan sprickor uppstå.  

 

                                                 

11
 FRP är en förkortning för fiber reinforced polymers. 



20 

 

4.4.5 Förstärkning av väggar 

Väggars lastbärande förmåga begränsas av dess hållfasthet och styvhet. Styvheten kan ökas 

genom att fästa styva element på väggen. Att gjuta mot en vägg ger inte så mycket avlastning 

eftersom det blir svårt att få betongen att ta upp vertikalkrafter från ovanliggande bjälklag. 

Styvheten hos väggen ökar däremot. Väggen blir mindre slank (Johansson och Thyman, 

2013).  

Konstruktionen kan förstärkas genom avlastning med yttre pelare och balkar. Andelen last 

den nya konstruktionen kommer att ta beror av eventuella kilar som används, användning av 

domkraft och konstruktionens styvhet. En ökad styvhet gör att den nya konstruktionen 

kommer att ta mer last. Väggar som tar enstaka punktlaster kan förstärkas med pelare under 

dessa (Statens råd för byggnadsforskning, 1978).  

 

4.4.6 Förstärkning av grund 

Förstärkning av grund är ett komplext ämne. I fallstudierna framkom att enbart ett fall 

behövde förstärka grunden. Detta fall var grundlagt på pålar. Därför görs en begränsad 

beskrivning av förstärkning för byggnader grundlagda på pålar. 

Om en byggnad, grundlagd på ändbärande pålar, utsätts för en lastökning t.ex. en 

påbyggnation kan det vara nödvändigt att förstärka bärigheten genom att tillföra nya pålar. 

Det kan göras på två sätt om de gamla pålarna är maximalt belastade. Det första sättet går ut 

på att de nya pålarna placeras så att de tar lasttillskottet. Det andra sättet utnyttjar pålar som är 

förspända. De förspända pålarna kan även uppta befintlig last från den gamla delen. På så sätt 

kan de redan befintliga pålarna avlastas så att de kan bära last även från påbyggnaden 

(Johansson och Thyman, 2013). 
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5. Byggarbetsplatsen 

5.1 Planering 

Det finns ett antal skäl till varför det är viktigt med en noggrann planering. Några av dessa är 

att: hålla tider, ha en god ekonomi, se till att rätt resurser anskaffas, styra bygget, uppnå en 

säker arbetsmiljö, få god kvalitet, minimera störningar och lära känna bygget (Révai, 2012). 

Vid ombyggnadsprojekt bör vissa aspekter beaktas: 

 Det kan vara svårt att bedöma omfattningen av vissa arbetsinsatser med hjälp av 

relationsritningar (Révai, 2012). 

 Enhetstider är mer osäkert (Révai, 2012). 

 Arbetsmiljön blir ofta extra viktig att tänka på vad gäller buller, damm, hälsofarliga 

material, jobbiga arbetsförhållanden o.s.v. (Révai, 2012). 

 Det kan vara viktigt att övertäcka och skydda vissa känsliga områden från damm och 

smuts (Byggnadsstyrelsen, 1990). 

 Avstängningar är viktigt i syfte att hindra obehöriga från att tillträda byggarbetsplatsen 

(Byggnadsstyrelsen, 1990). 

 Långa leveranstider kan ge stora problem (Révai, 2012). 

 Nya problem kan dyka upp vilket ställer krav på uppfinningsrikedom (Révai, 2012). 

 Det är viktigt att informera kvarboende. Störande arbeten bör särskilt planeras (Révai, 

2012).  

 Information från tidigare projekt kan ge viktiga råd (Bergsten, 2005). 

Platsen vid våningspåbyggnadsprojekt kan vara begränsad (Bergsten, 2005). Utrymme behövs 

för den tillfälliga fabriken
12

. Om kran ska användas och den placeras på gatusidan är kran på 

stativ en god lösning i stadsmiljö. Därmed hindras inte trafiken (Révai, 2012).  Det är viktigt 

att entreprenören tidigt kontaktar kommunen för att få tillstånd att nyttja behövlig mark under 

byggandet (Byggnadsstyrelsen, 1990). 

Det bör undersökas hur en eventuell evakuering av boende ska genomföras.  Om det finns 

kvarboende måste dessa kunna förflytta sig friktionsfritt genom byggnaden. För att 

hyresgästen ska störas så lite som möjligt finns möjligheter att skriva in restriktioner i de 

administrativa föreskrifterna i arbetsbeskrivningen. I de administrativa föreskrifterna kan även 

skrivas in vilken information entreprenören ska ge till hyresgästerna såsom olika händelser 

och tider för dessa, de ansvariga för projektet samt olika olägenheter t.ex. damm och buller 

(Byggnadsstyrelsen, 1990). Det går att begränsa antalet kvarboende som störs genom att 

använda den högsta våningen som kontor då arbetet med påbyggnaden genomförs. Detta kan 

ge fördelar såsom närhet till arbetsplatsen och att det störande ljudet minskar för de 

underliggande våningarna (Johansson och Thyman, 2013). 

                                                 

12
Den tillfälliga fabriken innehåller transportvägar, materialupplag, maskiner, förråd, personalbodar, verkstäder 

osv. (Révai, 2012). 
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Vegetationen är viktig att skydda under byggnationen. Denna kan skyddas genom att mark 

stängslas in runt träd. Bärlager kan användas för att fördela last så att jord ej packas. 

Etableringsplan ska användas för att visa vegetationen som ska skyddas, upplag för material 

samt uppställningsplatser för fordon och bodar (Byggnadsstyrelsen, 1990). 

Många gånger löses problem på plats istället för att lösas i tidigare stadier. Bättre planering 

kan lösa detta problem. Kvaliteten på ett byggprojekt är avhängigt planering. Med ökad 

planering följer också ökad kvalitet. Konceptet 4D CAD kan hjälpa till i planeringen. 4D 

CAD är en 3D modell inklusive tiden som dimension. I modellen går även att lägga in andra 

dimensioner såsom kostnader. Den är en sorts simulering av konstruktionsprocessen. 

Modellen läggs i en databas. Informationen i databasen kan nyttjas av alla aktörer i bygget. 

Nackdelar med 4D CAD är: höga investeringskostnader och ett behov av ökad kunskap 

(Bergsten, 2005). 

 

5.2 Logistik 

Logistik och materialhantering har betydelse för hur ett byggprojekt fortlöper. Logistiken 

påverkar både produktivitet och kostnader. Transporter av material sker till arbetsplatsen men 

även inom arbetsplatsens gränser. När ett byggprojekt ska genomföras upprättas en tillfällig 

fabrik runt byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatsen krävs gott om plats för materialupplag, 

förråd, maskiner, personalutrymmen m.m. Material transporteras både horisontellt och 

vertikalt. Transportleder och plats för lyftkranar behövs också. Planeringen av arbetsplatsen 

resulterar i en ADP–plan (Arbetsplatsdispositionsplan). För att arbetsplatsen ska fungera 

behövs tillgång till vatten och avlopp samt elektricitet (Révai, 2012). 

Under byggprocessen är det snarare en regel än ett undantag att oförutsedda händelser 

uppstår. Processen blir rörig trots grundlig planering och projektledning. Materialleveranserna 

är sällan schemalagda. En strategi för att hantera den ingående logistiken behövs. Om en 

sådan saknas finns en risk att beställningar sker när byggmaterial tar slut på 

byggarbetsplatsen. Följden blir ökade kostnader för transporter eftersom entreprenören 

tvingas betala för att materialet ska anlända snabbt till byggarbetsplatsen. Det kan vara en 

dålig logistisk strategi att låta pris på material och transporter styra. Konsekvensen blir att 

mycket material levereras vid ett och samma tillfälle. Risken finns att leveranserna dyker upp 

utan förvarning. Mer material än nödvändigt måste lagras på byggarbetsplatsen (Bertelsen och 

Nielsen, 1997).  

Något som kan ställa till det för byggentreprenörer är en viss logistisk intressekonflikt dem 

och materialtillverkare emellan. Tillverkare av byggmaterial har mycket gemensamt med den 

övriga tillverkningsindustrin utanför byggbranschen. Det gäller även deras logistik. 

Tillverkarna vill minimera kostnader för transporter. Det kan leda till att transporterna blir 

färre till antalet men onödigt stora. Det uppskattas nödvändigtvis inte av byggentreprenörerna 

(Bertelsen och Nielsen, 1997). 
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Studier visar att avsevärd produktivitet kan uppnås genom att byggmaterial levereras JIT 

(Bertelsen och Nielsen, 1997). JIT står för just–in–time och innebär att rätt föremål av rätt 

kvalitet och kvantitet är på rätt plats vid rätt tidpunkt (Pheng, 1999). Metoden innebär att 

exakt de material som behövs ankommer till byggarbetsplatsen i samband med att det ska 

användas. Kostnaderna för logistiken blir större men ökningen i effektivitet på 

byggarbetsplatsen gör metoden lönsam (Bertelsen och Nielsen, 1997). Enligt Pheng (1999) 

minskar även spillet. 
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6. Metod 

6.1 Arbetsprocess 

Inledningsvis studerades relevant litteratur. Litteraturen bestod av böcker, lagtexter, 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och hemsidor.  En förståelse för ämnet 

byggdes upp och redovisades i en teoretisk referensram. Utifrån den teoretiska referensramen 

kommer studiens resultat att tolkas. Kvalitativ metod ansågs vara den mest lämpade metoden 

att utföra studien med. Fyra stycken fall valdes ut för fallstudier. I nästa steg identifierades 

problematik och frågeställningar som sedan blev underlag för intervjuer. I vardera fall 

intervjuades en representant från byggherren, konstruktören och entreprenören. Intervjuerna 

transkriberades och sammanställdes.  Vid frågetecken kontaktades respondenten i fråga för att 

förtydliga oklarheten.   

 

6.2 Fallstudier 

För att svara på de frågor som nämns i problembeskrivningen valdes fallstudier. I en fallstudie 

görs en djupdykning i det specifika fallet/fallen som undersöks.  I vårt fall utgörs 

djupdykningen av intervjuer.  Respondenterna har svarat på frågor om projekten, problem 

som uppstått och hur de har resonerat i val av lösningar. Studien kommer att bidra med ny 

kunskap från verkliga exempel som är betydelsefulla för forskningsdisciplinen.  

Fallstudien kommer att vara både beskrivande och explorativ. Den är beskrivande i den mån 

vi avser att dokumentera ett studieobjekt, göra teoretiska tolkningar och få en djupare 

förståelse av påbyggnadsprojekt. Fallstudien är explorativ i avseendet att teorier och tidigare 

kunskap används för att ge riktlinjer om vad som ska undersökas. 

 

6.3 Intervjuer 

I en strukturerad intervju ställs förutbestämda frågor. Kompletterande följdfrågor uteblir. Vid 

öppna intervjuer berättar personen som gör intervjun kortfattat om ämnet. Efter det får 

respondenten uttrycka sina åsikter kring ämnet samtidigt som intervjuaren noterar. Den 

semistrukturerade formen utgör ett mellanting (Fellows och Liu, 2015). Tydliga 

frågeställningar erhölls från referensramen. En strukturerad intervju hade varit ett alternativ 

men valet föll på den semistrukturerade formen. En semistrukturerad intervju tjänar 

förmodligen studiens syfte bättre då följdfrågor kan ställas vilket gör det möjligt att tränga 

djupare i ämnet.  Frågorna ställdes samman i ett intervjuschema. Intervjuschemat skickades 

sedan till respondenterna i god tid innan intervjuerna skulle genomföras så att de skulle få 

chansen att läsa in sig. 
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6.4 Val av intervjufrågor 

De inledande frågorna valdes i syfte att erhålla översiktlig information om fallet ifråga. 

Frågorna som utgör själva undersökningen valdes utifrån problemområden som tagits upp i 

referensramen, alltså lagar och regler, projektering, konstruktion, förstärkningar, planering 

och logistik m.m. Även arbetsmiljö och hållbarhet ansågs vara viktiga områden att ta upp. 

Totalt är det 44 frågor som ställts.  

 

6.5 Val av fall 

Fyra fall valdes. Hänsyn togs till variation mellan fallen och geografisk närhet till Halmstad. 

Två av fallen ligger i Halmstad. Ett ligger i Kungsbacka och ett i Borås. De två 

våningspåbyggnaderna i Halmstad är väldigt centralt belägna till skillnad från de andra fallen. 

Påbyggnaderna i Halmstad är dessutom mindre. Endast ett våningsplan har byggts på. I de 

andra fallen har två plan byggts på. Hustyp och ålder skiljer sig åt mellan de olika fallen. 
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7. Resultat 

7.1 Fallbeskrivningar 

7.1.1 Apelsinen (Rosengatan) 

 

 

 

Figur 7.1 Bilderna visar byggnaden före respektive efter våningspåbyggnad varav bilden 

efter våningspåbyggnad är tagen från innergården för att visa loftgångarna 

 

Befintlig byggnad:  

 Lamellhus byggt år 1977 

 4 våningsplan 

 Platsgjuten bokhyllestomme i betong 

 

Våningspåbyggnad: 

 2 nya våningsplan, loftgångar samt 

fläktrumsbjälklag 

 Entreprenadform: Totalentreprenad 

 Ersättningsform: Riktkostnad
13

 

13  

Byggnaden är belägen i Kungsbacka strax utanför centrum. Fastigheten ägs av Eksta bostads 

AB. Kungsbacka kommun har påverkat hur många våningar som byggts på. Kommunen anser 

att husen, av estetiska skäl, inte bör vara för höga. Påbyggnaden färdigställdes 2015 

(Byggherren, 2016–06–28). 

Byggnadens undergrund utgörs av berg och morän. En del av huset är grundlagd med platta 

på mark, den andra delen vilar på stödpålar.  Det beror på att markförhållandena skiljer sig åt 

(Konstruktören, 2016–06–28). 

Innan påbyggnationen startade gjordes en s.k. ROT–renovering som innebar att alla befintliga 

lägenheter blåstes rent. Det enda som blev kvar var skelettet och fasaden (Byggherren, 2016–

06–28).  Lägenheterna totalrenoverades. Stambyten utfördes och installationer förnyades. 

                                                 

13
 Entreprenören ska hålla sig inom riktkostnaden så gått det går. Avvikelser och orsaken till avvikelserna från 

denna ska rapporteras löpande (Entreprenören, 2016–07–11). 

Författarna, 2016–06–28  Google, Inc. 2011–05 
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Sammanlagt genomfördes renoveringar i ungefär 70 stycken lägenheter, ett trapphus i taget. 

Under renoveringsfasen evakuerades de boende i trapphuset. De fick då bo i temporära 

lägenheter. Påbyggnaden projekterades fram under ROT–renoveringen (Entreprenören, 2016–

07–11). 

Under våningspåbyggnadsprojektets genomförande bodde hyresgästerna kvar under större 

delen av projektet. Att detta var möjligt beror till stor del på att beställaren hade bra 

samordning och kommunikation med hyresgästerna. Hyresgäster evakuerades temporärt i 

samband med att tunga lyft skedde över dessa lägenheter (Entreprenören, 2016–07–11). 
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7.1.2 Kvarteret Stången 8 och 9 (Tunnlandsgatan 13 och 15)  

 

 

Figur 7.2 Bilderna visar byggnaden före respektive efter våningspåbyggnad 

 

Befintlig byggnad: 

 Punkthus byggda under tidigt 1960–tal 

 8 våningsplan 

 Betongstomme  

 

Våningspåbyggnad 

 2 nya våningsplan samt vindsplan 

 Entreprenadform: Totalentreprenad 

 Ersättningsform: Fastpris 

 

Projektet utgörs av påbyggnation av två stycken likadana hus belägna i Borås en bit utanför 

centrum. Husen ägs av AB Bostäder i Borås. Innan påbyggnationen var det studentlägenheter 

i större delen av husen, men det fanns även en förskola samt verksamhetslokaler använda av 

Borås Stad. Förskolan inrymdes i Stången 9 vid markplan. Inför projektets genomförande 

sades alla hyresavtal och kontrakt upp förutom förskolans. Projektet genomfördes efter att 

förskolan evakuerats och de boende flyttat ut. Efter påbyggnaden ändrades 

användningsområdet till vanliga hyresrätter. Förskolan som hade sitt kontrakt blev kvar. Efter 

påbyggnaden är byggnaderna nästintill identiska. Det är endast vid markplan som husen 

skiljer sig åt. Stången 9 har kvar förskolan och Stången 8 har fått en ny marklägenhet med 

uteplats (Byggherren, 2016–07–25)   

Varje byggnad där projekten genomfördes var utformad som en huvuddel med tre månaders 

förskjutet färdigställande. Alla moment var förskjutna ca tre månader. Rivning och andra 

moment påbörjades på Stången 8 i oktober 2014. Inflyttning skedde den första december 

AB Bostäder i Borås Google, Inc. 2009–09 
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2015. Angående Stången 9 flyttade hyresgästerna in den första mars 2016 (Byggherren, 

2016–07–25). 

Huset är grundlagt på packad sprängsten och morän. Grunden består av betongsulor placerade 

under de bärande väggarna. Den bärande stommen i originalhuset består av platsgjutna 

betongbjälklag och bärande lägenhetsskiljande väggar samt en del bärande ytterväggar 

(Konstruktören, 2016–07–05). 

I samband med våningspåbyggnaderna totalrenoverades husen (Konstruktören, 2016–07–05). 

Husen ”blåstes ut” vilket innebar att endast stomme, bärande innerväggar och 

utfackningsväggar blev kvar. Husen tilläggsisolerades och försågs med ny fasadbeklädnad, 

fönsterna byttes, installationer förnyades, stambyten utfördes, solceller installerades på tak 

och det tillkom nya utökade balkonger. Att husen skulle nå en specifik energianvändning runt 

60 kWh/m² var ett krav som ställdes i förfrågningsunderlaget (Byggherren, 2016–07–25). 

Husens hiss når upp till det tionde planet som är det högsta planet med lägenheter. Det nionde 

våningsplanet är utformat som de övriga åtta medan det tionde har en annan utformning med 

taklägenheter och terrasser. Vindsplanet utnyttjas som teknikrum och installationsutrymme 

för ventilationskanaler (Byggherren, 2016–07–25). 

 

  



30 

 

7.1.3 Backsippan 7 (Hvitfeldtsgatan)  

  

 

 

Figur 7.3 Bilderna visar byggnaden före respektive efter våningspåbyggnad 

 

Befintlig byggnad: 

 Sluten kvartersbebyggelse byggt 1929 

 4 våningsplan 

 Stomme av betong och tegel  

 

 

Våningspåbyggnad 

 1 nytt våningsplan  

 Entreprenadform: Ingen utpräglad 

entreprenadform (se text nedan) 

 Ersättningsform: Löpande räkning med 

takpris

 

Byggnaden är belägen i centrala Halmstad och ägs av Fastighetsstaden AB. År 2015 byggdes 

vinden om till lägenheter. Det befintliga valmade taket revs och byggnaden fick en ny våning 

(Byggherren, 2016–05–04).  

Byggherren ville skapa ett antal små attraktiva lägenheter riktade till ungdomar. Samtidigt 

ville byggherren ge den befintliga byggnaden ett fräschare uttryck (Byggherren, 2016–05–

04). 

Grundläggningen består av en bottenplatta av betong med förstärkta grundsulor. Den bärande 

stommen utgörs av en blandning av olika material. Väggarna är av tegel eller betong. 

Bjälklagen är av betong. Vindsbjälklaget är av trä. (Konstruktören, 2016–06–29). 

I samband med påbyggnaden försågs huset med frånluftsventilation. Tidigare ventilerades 

huset med självdrag. De boende i huset bodde kvar under byggnationen (Entreprenören, 

2016–06–22).  

Google, Inc. 2010–04 Fastighetsstaden, 2016–01 
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Ingen utpräglad entreprenadform användes. Byggherren kom istället överens med 

entreprenören om vad som skulle utföras. Sedan användes löpande räkning med takpris. 

Entreprenören fick betalt efter vad de utförde. Entreprenören anlitade konstruktör och 

byggherren utförde upphandlingen av VVS och el. Till VVS och el upprättades 

förfrågningsunderlag. Entreprenören upphandlades tack vare tidigare meriter. Löpande 

räkning användes även för el, VS och ventilation (Byggherren, 2016–05–04). 
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7.1.4 Backsippan 8 (Backhausgatan) 

 

 

Figur 7.4 Bilderna visar byggnaden före respektive efter våningspåbyggnad 

 

Befintlig byggnad: 

 Sluten kvartersbebyggelse byggt under 

1940–talet 

 4 våningsplan 

 Stomme av betong   

 

 

Våningspåbyggnad 

 1 nytt våningsplan  

 Entreprenadform: Ingen utpräglad 

entreprenadform 

 Ersättningsform: Löpande räkning med 

takpris

 

Byggnaden är precis som Backsippan 7 placerad i centrala Halmstad. Det är samma 

byggherre, konstruktör och entreprenör som i fallet med Backsippan 7. Byggnationen 

genomfördes ett år efter projektet på Backsippan 7 och stod klart i början av 2016. Även här 

var det vinden som skulle byggas om till lägenheter. Det befintliga valmade taket revs och 

byggnaden fick en ny våning (Byggherren, 2016–05–04).  

Byggherren ville skapa ett antal små attraktiva lägenheter riktade till ungdomar. Samtidigt 

ville byggherren ge den befintliga byggnaden ett fräschare uttryck. Likadan entreprenadform 

som i fallet Backsippan 7 användes (Byggherren, 2016–05–04).  

 

Fastighetsstaden, 2016–01 

 

Google, Inc. 2011–05 
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7.2 Konstruktion 

7.2.1 Samordning och kontroller 

Apelsinen (Rosengatan) 

Hur genomfördes samordningen mellan de olika konsulterna? 

BIM användes på en låg nivå. Det innebar att konsulterna skickade över 3D–modeller till 

varandra. Förfarandet underlättade samordningen mellan ventilationsritningar, 

arkitektritningar och konstruktionsritningar. Det blev tydligt var håltagningar behövde göras. 

Kollisioner mellan exempelvis bärande konstruktionsdelar och installationer kunde upptäckas 

under projekteringen istället för i byggskedet. Trots metoden fanns brister i samordningen. 

(Konstruktören, 2016–06–28). De inblandade konsulterna hade kommit olika långt i 

framtagandet av ritningar. Entreprenören menar att projekteringen hade underlättats om 

konsulterna tillsammans kommit överens om att låsa fler delar i byggnadens utformning. 

Konsulterna hade haft riktlinjer att ta ställning till vilket hade underlättat det individuella 

arbetet (Entreprenören, 2016–06–28). Konstruktören anser att personliga konsultmöten 

framförallt mellan V, A och K hade kunnat avhjälpa problemet (Konstruktören, 2016–06–28). 

Byggherren ansåg att projekteringen varade en förhållandevis kort tid innan byggfasen 

startade. Det skapade en viss stress hos projektörerna (Byggherren, 2016–06–28). 

Hur genomfördes undersökningen av byggnadens skick innan våningspåbyggnaden? 

Under inventeringen av den befintliga byggnaden utfördes en okulärbesiktning som visade att 

betongstommen var i gott skick. På balkongplattorna påträffades emellertid skador med 

anledning av frostsprängning. Problemen kan ha uppkommit p.g.a. att samma betongtyp 

använts såväl inne som ute. Numera finns exponeringsklasser som ställer högre krav på 

betong som används utomhus (Konstruktören, 2016–06–28). Skadorna reparerades och 

därefter glasades balkongerna in (Byggherren, 2016–06–28). Dessutom gjordes en 

undersökning av alla håltagningar i byggnaden. Undersökningen av alla hål gjordes med en 

inmätning där hålens position och storlek kartlades (Konstruktören, 2016–06–28). 

Vilka bärande konstruktionselement var mest kritiska vid lastökningen? 

Grundläggningen samt väggar i byggnadens källarplan (Konstruktören, 2016–06–28). 

Hur har kontrollen att påbyggnaden projekterats och konstruerats tillräckligt bra med 

avseende på stabilitet och bärförmåga genomförts? 

En granskningsrutin användes. Först gjordes egenkontroller antigen genom 

överslagsberäkningar eller genom att nyttja en annan programvara vid beräkningarna. 

Därefter granskades uträkningarna av en medarbetare.  Under konstruktionsarbetet var även 

teknikgenomgångar ett viktigt hjälpmedel för konstruktörerna. Under genomgångarna 

undersöktes projektet utifrån ett fågelperspektiv (Konstruktören, 2016–06–28).  
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Kvarteret Stången 8 och 9 (Tunnlandsgatan)  

Hur genomfördes samordningen mellan de olika konsulterna? 

Detta skedde med samordningsmöten. BIM användes sålunda inte (Konstruktören, 2016–07–

05). 

Hur genomfördes undersökningen av byggnadens skick innan våningspåbyggnaden? 

Genom att kontrollera befintliga bygghandlingar. Dessutom genomfördes en granskning av 

huset. Vid ombyggnationen påträffades vissa skador som åtgärdades (Konstruktören, 2016–

07–05). 

Vilka bärande konstruktionselement var mest kritiska vid lastökningen? 

Vissa väggdelar som fungerade som pelare (Konstruktören, 2016–07–05). 

Hur har kontrollen att påbyggnaden projekterats och konstruerats tillräckligt bra med 

avseende på stabilitet och bärförmåga genomförts? 

Genom att räkna ut lasternas storlek på befintligt hus och därefter se hur mycket den svagaste 

konstruktionsdelen var utnyttjad. När våningspåbyggnaden sedan dimensionerats 

genomfördes en kontrollberäkning med påbyggnaden inräknad för att kontrollera att ingen 

konstruktionsdel överutnyttjats. En uppföljning genomfördes senare med platsbesök 

(Konstruktören, 2016–07–05). 

 

Backsippan 7 (Hvitfeldtsgatan) och Backsippan 8 (Backhausgatan) 

Hur genomfördes samordningen mellan de olika konsulterna? 

Det förekom samordning mellan ventilation och VS. Konsulterna hade tillgång till varandras 

ritningar. BIM användes inte. Inga projekteringsmöten ägde rum. Det gäller för båda 

projekten (Konstruktören, 2016–06–29). 

Hur genomfördes undersökningen av byggnadens skick innan våningspåbyggnaden? 

Ingen undersökning gjordes (Konstruktören, 2016–06–29). 

Vilka bärande konstruktionselement var mest kritiska vid lastökningen? 

På Backsippan 7 var det befintliga vindsbjälklaget den svagaste länken. På Backsippan 8 var 

inget element särskilt kritiskt (Konstruktören, 2016–06–29). 
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Hur har kontrollen att påbyggnaden projekterats och konstruerats tillräckligt bra med 

avseende på stabilitet och bärförmåga genomförts? 

Med hjälp av egenkontroller och checklistor för att säkerställa riktigheten i konstruktionerna 

som väljs. Beräkningar görs både för hand och med hjälp av dator (Konstruktören, 2016–06–

29). 

 

7.2.2 Konstruktionslösningar 

Apelsinen (Rosengatan) 

Behövde stomförstärkning genomföras? Var och hur? 

Byggnadens bottenplan utgjordes av en källare vars väggar behövde förstärkas. U–profiler av 

stål placerades vertikalt likt pelare på vardera sidan om de veka väggarna. U–profilerna på ena 

sidan väggen sammanfogades med motsvarande U–profil på andra sidan väggen med 

genomgående bultar. Vid ett par av väggarna krävdes avväxlingsbalkar. Metoden ökade 

väggarnas styvhet (Konstruktören, 2016–06–28). 

I källaren fanns även ett skyddsrum. Med anledning av påbyggnaden och nya normer krävdes 

extensiva förstärkningar av rummet. Vid uppförandet av det befintliga huset ställde normerna 

lägre krav på skyddsrummens utformning. Kraven var dessutom olika beroende på var 

någonstans i landet skyddsrummet låg. I Kungsbacka ansågs risken för krig liten. Nuförtiden 

gäller samma normer i hela Sverige. När en påbyggnad genomförs är det de nya normerna 

som gäller. Det innebar att skyddsrummet behövde dimensioneras för att klara en last fyra 

gånger den last dåtidens norm angett. Det finns två olika laster skyddsrum ska dimensioneras 

för. Dessa är explosionslast och raslast. Raslasten ökar vid påbyggnad. Men i det här fallet var 

det explosionslasten som var dimensionerande. Det är myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) som kontrollerar och ställer krav på skyddsrum. Skyddsrummet förstärktes 

med U–profiler och stålbalkar i taket. Dessutom försågs skyddsrummet med pelare som ska 

resas temporärt i händelse av krig (Konstruktören, 2016–06–28). De temporära pelarna ska 

hantera den presumtiva extralasten (Entreprenören, 2016–06–28). Skyddsrummen i 

byggnaden används idag som lägenhetsförråd (Byggherren, 2016–06–28). 

Påbyggnadens planlösning var annorlunda relativt den underliggande bokhyllestommen. Det 

översta bjälklaget hade för låg lastbärande kapacitet för att kunna ta upp lasttillskottet. Genom 

att använda ett balkraster som placerades ovanför det befintliga bjälklaget kunde lasttillskottet 

föras ut till den befintliga bokhyllestommen och vidare ner genom denna. Så skedde utan att 

belasta det befintliga betongbjälklaget. Stålrastret bestod av stålbalkar i två lager. Det första 

lagret placerades parallellt ovanför de bärande väggarna. Det andra lagret lades vinkelrätt 

ovanpå det första lagret. På det andra lagret vilar den nya konstruktionen och för ut lasterna 

till det första lagret som för vidare lasterna till den underliggande bokhyllestommen. 

Konstruktionen ställde krav på att entreprenörens inmätningar gjordes precist (Konstruktören, 
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2016–06–28). Utrymmet i rastrets mellanrum utnyttjades till installationer såsom ventilation 

och avlopp (Byggherren, 2016–06–28). 

Hur stabiliserades den befintliga byggnaden för horisontella laster? 

Den underliggande byggnaden stabiliseras mot horisontallast med betongväggar. 

Lägenhetsväggarna tar horisontallasten vinkelrätt husets längdriktning och trapphusen tar 

horisontallasten från gavelhållet (Konstruktören, 2016–06–28). 

Hur stabiliserades påbyggnaden för horisontella laster? 

Påbyggnaden stabiliserades med vindbockar av stål (Konstruktören, 2016–06–28). 

Behövde förstärkning av grundläggningen utföras? 

Lastnedräkningen visade att påfrestningen på pålfundamenten skulle bli för stor vid en 

lastökning. Pålarnas lastbärande kapacitet var större än fundamentens. Således var 

fundamentens lastbärande kapacitet dimensionerande. Det ansågs för svårt att förstärka 

fundamenten. Istället förstärktes grundläggningen genom ytterligare pålning. På så sätt sprids 

lasten på fler pålar och därmed över en större yta.  Lasten på enskilda fundament blir mindre 

koncentrerad (Konstruktören, 2016–06–28). 

Hur ser stomsystemet ut för våningspåbyggnaden? Vilken typ av stommaterial har 

använts? 

Påbyggnadskonstruktionen utgörs av en pelare–balk lösning av stål med håldäcksbjälklag av 

betong. Med den underliggande stommen i åtanke valdes ett stomsystem med låg vikt. En 

stomme i trä skulle potentiellt kunnat ha ännu lägre vikt. Trästomme valdes dock bort med 

anledning av att det hade varit svårt att nå de krav som ställs på en byggnad vad gäller 

spridning av ljud. Håldäcksbjälklagen har med sin tyngd akustiska fördelar. Under 

projekteringens fortskridande valdes en större dimension av håldäcksbjälklag än vad som 

framräknats. Anledningen var att nå förbättrad akustik. Även betongens egenskaper vid brand 

motiverade håldäcksbjälklag (Konstruktören, 2016–06–28). 

Fanns det några detaljer som var extra krångliga att konstruera? 

Utöver balkrastret konstruerades även loftgångar. Båda var krångliga. Det är viktigt att ha så 

liten andel köldbryggor som möjligt. Detta medförde att loftgångar tekniskt sätt var 

komplicerade att utforma. Det fanns önskemål, hos arkitekten, om att ha väldigt breda 

loftgångar vilka nästan fick halveras (Konstruktören, 2016–06–28). 

Hur utformades klimatskalet för våningspåbyggnaden? 

Klimatskalet utfördes som utfackningsväggar uppbyggda av träreglar. I det gamla huset var 

klimatskalet utformat med tegelväggar, därför var fasaden relativt bred. De nya fasaderna 

kunde således utformas breda och fortfarande linjeras med den underliggande fasaden. Den 

nya fasaden är något indragen utifrån sett (Konstruktören, 2016–06–28).  
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Kvarteret Stången 8 och 9 (Tunnlandsgatan)  

Behövde stomförstärkning genomföras? Var och hur? 

Under på– och ombyggnadsarbetet revs delar av bärande väggar. Detta fick till följd att vissa 

bjälklag fick förstärkas eftersom en del av stödet till dessa togs bort. Förstärkningen utfördes 

genom att limma kolfiberlaminat till undersidan av bjälklagen (Konstruktören, 2016–07–05). 

Hur stabiliserades den befintliga byggnaden för horisontella laster? 

De befintliga byggnaderna har en bra stabilitet tack vare sin geometri och uppbyggnad. 

Horisontella laster tas upp av bärande innerväggar och ytterväggar (Konstruktören, 2016–07–

05). 

Hur stabiliserades påbyggnaden för horisontella laster? 

Med hjälp av stagbockar av stål (Konstruktören, 2016–07–05). 

Behövde förstärkning av grundläggningen utföras? 

Ingen förstärkning av grundläggningen behövde utföras (Konstruktören, 2016–07–05). En 

orsak till valet av antalet våningar som byggdes på menar konstruktören bero på 

grundläggningen. Grundläggningen blev nämligen maximalt belastad efter påbyggnaden.  

Hur ser stomsystemet ut för våningspåbyggnaden? Vilken typ av stommaterial har 

använts? 

Våningspåbyggnaden består av betongbjälklag, bärande stålpelare, utfackningsväggar av trä 

och ett trätak. Systemet valdes för att det blev ett bra samspel mellan vikt, ljudkrav och 

bygghöjd. Stomlösningen påverkades även av hur den befintliga stommen var utformad. Det 

var viktigt att linjera de nya bärande delarna i våningspåbyggnaden med de underliggande 

bärande delarna i den befintliga byggnaden. Detta resulterade i en begränsad valfrihet av 

planlösning för det nionde våningsplanet (Konstruktören, 2016–07–05). 

Fanns det några detaljer som var extra krångliga att konstruera? 

Under ombyggnadsarbetet revs hisschakten ut och ersattes med större schakt. De tidigare 

trapphusen revs inte ut men förlängdes. I samband med konstruerandet av hisschakten och 

förlängningen av trapphusen uppstod vissa svårigheter eftersom måtten skiljde sig mellan 

befintliga ritningar och verkligheten. Många noggranna inmätningar gjordes på plats. 

Hisschakten och trapphusen var nämligen prefabricerade vilket ställer stora krav på 

måttnoggrannhet (Konstruktören, 2016–07–05). 

  



37 

 

Hur utformades klimatskalet för våningspåbyggnaden? 

Klimatskalet för våningspåbyggnaden består av utfackningsväggar uppbyggda av träreglar. I 

det övriga huset byttes hela fasaden och tilläggsisolerades (Konstruktören, 2016–07–05). 

 

Backsippan 7 (Hvitfeldtsgatan) och Backsippan 8 (Backhausgatan) 

Behövde stomförstärkning genomföras? Var och hur? 

Vindsbjälklaget förstärktes och rätades upp. Bjälklaget bestod av träbjälkar. På var sida av de 

gamla bjälkarna infästes en ny bjälke. Efter förstärkningen fördelades lasten mellan de nya 

och gamla bjälkarna. På så vis kunde för stor nedböjning av de gamla bjälkarna undvikas. 

Stommen på Backsippan 8 behövde inte förstärkas (Konstruktören, 2016–06–29). 

Hur stabiliserades den befintliga byggnaden för horisontella laster? 

Genom trapphus och bärande väggar (Konstruktören, 2016–06–29). 

Hur stabiliserades påbyggnaden för horisontella laster? 

Påbyggnaderna stabiliserades mot horisontella laster genom skivverkan i väggar 

(Konstruktören, 2016–06–29).  

Behövde förstärkning av grundläggningen utföras? 

Det genomfördes inte någon geoteknisk undersökning i något av fallen (Konstruktören, 2016–

06–29). 

Hur ser stomsystemet ut för våningspåbyggnaden? Vilken typ av stommaterial har 

använts? 

Påbyggnadernas stomsystem består av väggar och takstolar i trä. Eventuellt någon stålbalk 

(Konstruktören, 2016–06–29). 

Fanns det några detaljer som var extra krångliga att konstruera? 

Det största bekymret var takkonstruktionen som behövde anpassas efter frånluftsaggregatet på 

Backsippan 7 (Konstruktören, 2016–06–29). 

Hur utformades klimatskalet för våningspåbyggnaden? 

Samtliga väggar utformades med trä (Konstruktören, 2016–06–29). 
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7.2.3 Miljö 

Apelsinen (Rosengatan) 

Hur har hänsyn till hållbarhet tagits i ert arbete? T.ex. valt miljövänligt material, tänkt 

energieffektivt osv. 

Som konstruktionsmaterial användes oftast betong och stål. Vissa typer av isolering, 

injektionsmassor och sådant som inte är miljövänligt undveks (Konstruktören, 2016–06–28). 

 

Har ni som konstruktör kunnat påverka arbetsmiljön för byggarbetarna? 

Under projekteringen användes en arbetsmiljöplan. Syftet med denna var att göra arbetsmiljön 

så bra som möjligt för byggarbetarna. T.ex. anpassades skivornas och reglarnas storlek i 

väggarna för att byggarbetarna skulle slippa tunga lyft (Konstruktören, 2016–06–28). 

Entreprenören anger att de från början varit med och påverkat projekteringen tack vare att 

projektet var upphandlat som en totalentreprenad. Utfackningsväggarna utfördes t.ex. 

prefabricerat i enlighet med entreprenörens önskemål. Prefabriceringsgraden på olika ståldelar 

bestämdes även med entreprenörens synpunkter i beaktning. Att hänsyn togs till önskemålen 

gjorde att få ändringar behövde genomföras under byggfasen. 

 

Kvarteret Stången 8 och 9 (Tunnlandsgatan) 

Hur har hänsyn till hållbarhet tagits i ert arbete? T.ex. valt miljövänligt material, tänkt 

energieffektivt osv. 

Att tänka energieffektivt och miljövänligt var ett önskemål från beställaren. Detta innebar 

t.ex. att minimera köldbryggor. Detaljlösningarna för balkong– och fönsteranslutningarna, de 

nya bjälklagen och taken var viktiga i målet att minimera köldbryggor. En obruten isolering är 

viktigt. Bjälklagen, som ansluter i ytterväggen, ska inte bryta in i isolerskiktet (Konstruktören, 

2016–07–05).     

Har ni som konstruktör kunnat påverka arbetsmiljön för byggarbetarna? 

Arbetsmiljön för byggarbetarna kunde konstruktören i samråd med entreprenören påverka 

genom valet av material. Exempel på detta var valet av prefabricerade element såsom 

utfackningsväggar, takstolar och hiss. I och med detta blev det inte så många tunga jobb för 

byggarbetarna. Många element lyftes på plats med kran (Konstruktören, 2016–07–05). 
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Backsippan 7 (Hvitfeldtsgatan) och Backsippan 8 (Backhausgatan) 

Hur har hänsyn till hållbarhet tagits i ert arbete? T.ex. valt miljövänligt material, tänkt 

energieffektivt osv. 

Med anledning av entreprenadform var det entreprenörens ansvar att ta hänsyn till 

miljömässig hållbarhet i form av materialval m.m. (Konstruktören, 2016–06–29). 

Har ni som konstruktör kunnat påverka arbetsmiljön för byggarbetarna? 

Konstruktören anger att de har kunnat påverka byggarbetarnas arbetsmiljö. Hänsyn tas 

exempelvis till montagesätt och tunga lyft. De har ett system med egenkontroller som ska 

säkerställa att konstruktörerna tagit hänsyn till byggarbetarna. Dessutom ges anvisningar 

angående byggnadsdelar som behöver stöttas under byggnation (Konstruktören, 2016–06–29). 

  



40 

 

TABELL 7.1 Sammanställning av konstruktion 

 Apelsinen Kv. Stången 8 och 9 Backsippan 7 Backsippan 8 

Hur genomfördes 

samordningen mellan de 

olika konsulterna? 

BIM på låg nivå Kontinuerliga 

samordningsmöten 

Tillgång till varandras 

ritningar 

Tillgång till varandras 

ritningar 

Hur genomfördes 

undersökningen av 

byggnadens skick innan 

våningspåbyggnaden?  

Kontroll av befintliga 

handlingar, 
okulärbesiktning och 

inmätning 

Kontroll av befintliga 

handlingar och 
okulärbesiktning av 

byggnad 

Det gjordes ingen Det gjordes ingen 

Vilka bärande 

konstruktionselement var 

mest kritiska vid 

lastökningen? 

Grundläggningen Väggdelar som fungerar 

som pelare 

Bjälklaget Inget element var särskilt 

kritiskt 

Hur har kontrollen att 

påbyggnaden 

projekterats och 

konstruerats tillräckligt 

bra med avseende på 

stabilitet och bärförmåga 

genomförts? 

Egenkontroller, 
granskning av ej 

involverad person och 

godkännande 

Räknat laster för bef. Hus 
och såg hur mycket den 

svagaste delen är 

utnyttjad. 
Kontrollberäkning med 

påbyggnad. Uppföljning 

med platsbesök 

Egenkontroller och 
checklistor  

Egenkontroller och 
checklistor 

Behövde 

stomförstärkning 

genomföras? Var och 

hur? 

U–profiler på bärande 
betongväggar, några 

väggar med 

avväxlingsbalk, 
skyddsrum extensivt 

och grunden med 
stödpålar  

Kolfiberförstärkningar i 
bjälklag 

Ja, vindsbjälklaget 
förstärktes med nya 

bjälkar 

Nej 

Hur stabiliserades den 

befintliga byggnaden för 

horisontella laster? 

Betongväggar och 

trapphus 

Betongväggar 

 

Trapphus och bärande 

väggar 

Trapphus och bärande 

väggar 

Hur stabiliserades 

påbyggnaden för 

horisontella laster? 

Vindbockar i stål Vindbockar i stål Skivverkan Skivverkan  

Behövdes förstärkning av 

grundläggningen 

utföras?  

Ja Nej Nej Nej 

Hur ser stomsystemet ut 

för 

våningspåbyggnaden? 

Vilken typ av 

stommaterial har 

använts?  

Håldäcksbjälklag, 
pelare–balk lösning av 

stål och 

utfackningsväggar av 
trä 

Betongbjälklag, bärande 
stålpelare, 

utfackningsväggar och 

trätak 
 

Trä: Väggar, takstolar 
Stål: Enstaka balk 

 

 

Trä: Väggar, takstolar 
Stål: Enstaka balk 

 

 

Fanns det några detaljer 

som var extra krångliga 

att konstruera? 

Trapphusen, 

loftgångarna och 
balkrastret p.g.a. 

planlösningen 

Hisschakt och trapphus Takkonstruktionen Nej 

Hur utformades 

klimatskalet för 

våningspåbyggnaden? 

Utfackningsväggar av 
trä, den övriga fasaden 

byttes inte 

Utfackningsväggar av trä, 
hela fasaden byttes i övrigt 

och tilläggsisolerades 

Träväggar Träväggar 

Hur har hänsyn till 

hållbarhet tagits i ert 

arbete? T.ex. valt 

miljövänligt material, 

tänkt energieffektivt osv. 

Försöker undvika icke 

miljövänliga material 

Tänkt energieffektivt och 

miljövänligt 

Har ej tänkt på detta Har ej tänkt på detta 

Har ni som konstruktör 

kunnat påverka 

arbetsmiljön för 

byggarbetarna?  

Ja, genom val av 

material 

Ja, genom val av material Ja, montagesätt, tunga 

lyft och anvisningar 

angående byggnadsdelar 
som behöver stöttas 

under byggnation 

Ja, montagesätt, tunga 

lyft och anvisningar 

angående byggnadsdelar 
som behöver stöttas 

under byggnation 
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7.3 Genomförande 

7.3.1 Apelsinen (Rosengatan) 

Var det nödvändigt att komplettera förfrågningsunderlaget eller bygghandlingarna? 

Nej (Entreprenören, 2016–06–28). 

Har det genomförts ÄTA
14

? 

Ej aktuellt p.g.a. entreprenadform (Entreprenören, 2016–06–28). 

Har det uppstått några andra oförutsedda händelser som påverkat byggandet? 

Under byggnationen användes ett väderskydd. Väderskyddet var två våningar högt och 

förankrades i det befintliga vindsbjälklaget med spännband.  Efterhand som nya väggar restes 

förankrades tältet även i dessa. Under en del av byggfasen drabbades Kungsbacka av en 

kraftig storm. Entreprenören med övriga projektörer var rädda att tältet skulle ge vika och 

blåsa av taket. För att minska vindens påverkan gjordes håltagningar i skyddet samtidigt som 

det förankrades ytterligare. Totalt användes ca 300– 400 spännband. Att arbeta under tält var 

inte heller problemfritt. De många infästningarna gjorde att utrymmet att röra sig på blev mer 

begränsat för byggnadsarbetarna. Tältet var sjuttio meter långt och huset hundra meter långt. 

Tältet behövde alltså flyttas efterhand vilket var tidskrävande (Entreprenören, 2016–06–28). 

Hur har planeringen genomförts? 

Tidplaneringen och miljöstyrningen skedde i samråd med beställaren.  Miljövänliga material 

användes i största möjliga mån. Under projektets genomförande minimerades material som 

inte levde upp till ställda miljökrav exempelvis vissa typer av fogskum (Entreprenören, 2016–

06–28). 

Har byggmaterial avfallssorterats? 

Avfallet sorterades efter brännbart material, deponi, stål och i olika fraktioner. Det som gick 

återanvändes och andelen skräp minimerades. Genom att använda prefabricerade 

utfackningsväggar kunde spill minimeras (Entreprenören, 2016–06–28). 

Hur har logistiken på byggarbetsplatsen fungerat? 

Logistiken fungerade bra. Att en stor parkeringsplats i anslutning till byggnaden kunde 

användas som upplag hade en avgörande betydelse (Byggherren, 2016–06–28). Leveranser 

anlände utan större förseningar. Transporttiderna på byggarbetsplatsen tog däremot längre tid 

gentemot ett nybyggnadsprojekt. Allt material ska lyftas upp ett flertal våningar. Det ställde 

större krav på planering.  Under genomförandet fanns tillgång till äldre lokaler som användes 

istället för bodar, vilket var en fördel (Entreprenören, 2016–06–28). 

                                                 

14
 Ändrings–, tilläggs– och avgående arbeten 
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Hur har samordningen fungerat mellan olika underentreprenörer? 

Bra, löpande byggmöten har hållits en gång i månaden där projektledarna för respektive 

entreprenör deltagit. Varje måndag hölls lagbasmöten där lagbaser för respektive entreprenör 

deltog. Mötena behandlade vad som hänt i veckan och vad som skulle ske nästkommande 

vecka. Lagbaserna fick även möjlighet att styra sina arbeten. Det har också funnits möten där 

större frågor diskuterats exempelvis resultat. Där jämfördes kostnadsprognosen med uppnått 

resultat. I dessa möten har beställaren tillsammans med totalentreprenörens ekonomiansvarige 

deltagit (Entreprenören och Byggherren, 2016–06–28).  

Blev kostnaden som planerat? 

Vid inledningen av projektet fanns en tro om att det skulle bli billigare än nyproduktion. 

Projektet blev dock ungefär lika kostsamt som nyproduktion. Tanken var från början att 

bygga tre punkthus på fastighetens innergård. Husen skulle vara mellan 7–9 våningar. 

Kommunen sa emellertid nej till förslaget. Ur ett ekonomiskt perspektiv hade det varit bättre 

att bygga gårdshusen
15

 högre och enbart gjort en ROT–renovering samt kanske byggt ett nytt 

fläktrum på det befintliga huset. Projektet förväntas gå med vinst efter ungefär 7–8 år 

(Byggherren, 2016–06–28). 

Skiljer sig arbetsmiljöplaneringen jämfört med vanliga projekt? 

Ur arbetsmiljösynpunkt var det extra viktigt att tänka på höjden och hyresgästerna. Genom att 

bygga tunnlar som hyresgästerna fick passera för att nå sina lägenheter kunde de skyddas mot 

fallande föremål. Med hyresgästerna i åtanke var byggnadsarbetarna mer försiktiga än 

normalt (Byggherren, 2016–06–28). I efterhand hade det varit lättare att inte ha hyresgäster 

kvar i det befintliga huset under påbyggnadsfasen eftersom det var krävande att se till att 

säkerheten för de kvarboende tillgodosågs (Byggherren och Konstruktören, 2016–06–28). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

15
 Innan ROT–renoveringen genomfördes byggdes ett antal gårdshus på fastighetens innergård (Entreprenören, 

2016–07–11). 
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7.3.2 Kvarteret Stången 8 och 9 (Tunnlandsgatan) 

Var det nödvändigt att komplettera förfrågningsunderlaget eller bygghandlingarna? 

Nej (Entreprenören, 2016–05–16). 

Har det genomförts ÄTA? 

Asbest upptäcktes under genomförandet vilket krävde merarbete. Arbetet blev klassat som 

ÄTA. Emellertid menar entreprenören att byggarbetet inte hade klassats som ÄTA om en 

ordentlig miljöinventering gjorts innan byggarbetena påbörjades. 

Har det uppstått några andra oförutsedda händelser som påverkat byggandet? 

Vissa projekthandlingar kompletterades eftersom väggar stod snett och således inte stämde 

med ritningarna. Entreprenören berättar att väggarna i miljonsprogramshus från början av 

sextiotalet brukar stå 2 – 5 cm fel. I förekommande byggnader fanns exempel på väggar som 

stod upp till 20 cm fel. Detta fick till följd att noggranna inmätningar fick genomföras 

eftersom både väggar och bjälklag var prefabricerade. De prefabricerade väggarna användes 

till det nya hisschaktet och plattbärlag (filigranbjälklag) användes till våningspåbyggnaderna 

(Entreprenören, 2016–05–16). 

Vid påbyggnads– och fasadarbetet användes väderskydd vilket var ett krav i 

förfrågningsunderlaget. Ett regnoväder förde med sig läckage eftersom väderskyddet inte var 

riktigt tätt högst upp i huset. Befintliga inre isolerskivor fick då bytas (Byggherren, 2016–07–

25). 

Hur har planeringen genomförts? 

En strukturplan med kopplad tidplan användes vid planeringen. I planeringsarbetet var det 

extra viktigt att ta hänsyn till oförutsedda händelser (Entreprenören, 2016–05–16). 

Har byggmaterial avfallssorterats? 

Miljöförstörande restprodukter från arbetsplatsen togs om hand enligt gällande regler. 

Restprodukter källsorterades i enlighet med kommunens önskemål och krav. Mycket 

sorterades på plats. Containrar märktes upp och avfallen gicks igenom noggrant. Allt kunde 

tas om hand av Borås energi och miljö. Även asbestmaterialet (Byggherren, 2016–07–25). 

Hur har logistiken på byggarbetsplatsen fungerat? 

Utrymmet för upplag och arbete var i det aktuella projektet begränsat. Det gick inte att lagra 

byggnadsmaterialet, under byggprojektet. Detta ledde till att materialet bars in av speditören 

när det anlände till byggarbetsplatsen samt att leveranserna var fler och mindre 

(Entreprenören, 2016–05–16). 

Hur har samordningen fungerat mellan olika underentreprenörer? 

Samordningen fungerade bra mellan olika underentreprenörer (Entreprenören, 2016–05–16).  
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Blev kostnaden som planerat? 

Kostnadsstyrningen fungerade bra menar entreprenören. Byggherren berättar att kostnaden i 

stort blev som planerat. Det tillkom vissa kostnader för sanering av asbest, renovering av 

förskolan och för solcellerna (Byggherren, 2016–07–25). 

Skiljer sig arbetsmiljöplaneringen jämfört med vanliga projekt? 

Frågan har ej ställts. 

 

7.3.3 Backsippan 7 (Hvitfeldtsgatan) och Backsippan 8 (Backhausgatan) 

Var det nödvändigt att komplettera förfrågningsunderlaget eller bygghandlingarna? 

Under projektets genomförande har främst ritningar för ventilation och VS kompletterats. 

Anledningen är att konsulterna utgått från äldre ritningar vid projekteringen. Vid rivning av 

äldre delar i anslutning till byggnationen insågs att ritningarna inte stämde överens med 

verkligheten (Entreprenören, 2016–06–22). 

Har det genomförts ÄTA? 

Ej aktuellt p.g.a. entreprenadform (Entreprenören, 2016–06–22). 

Har det uppstått några andra oförutsedda händelser som påverkat byggandet? 

På backsippan 7 var bjälklaget underdimensionerat för påbyggnaden och behövde förstärkas. 

Det upptäcktes när golvet öppnades upp under rivningen. Det medförde oförutsedda kostnader 

och arbetsinsatser. En typ av masonitbalkar anskaffades för att förstärka bjälklaget. En fördel 

med masonitbalkar är att de inte väger så mycket och därmed är lättare att hantera. Projektet 

på Backsippan 7 blev därmed dyrare än planerat. I samma hus installerades frånluft. I 

samband med det tillkom extra arbete. På Backsippan 8 uppstod inga oförutsedda händelser 

(Entreprenören, 2016–06–22).  

Hur har planeringen genomförts? 

Tidplan har använts och hållits i båda projekten (Entreprenören, 2016–06–22). 

Har byggmaterial avfallssorterats? 

Platsbrist på arbetsplatsen påverkade sorteringen av avfallet. På Backsippan 7 hyrdes tre 

stycken parkeringsplatser som användes som uppställningsplatser. En mobilkran lyfte ner 

rivningsmaterial i en bask som sedan tömdes på ett flak. Konsekvensen av förfarandet blev att 

olika materialslag blandades i basken då det inte fanns tillräckligt med plats för att sortera 

materialet uppe på taket. På Backsippan 8 hyrdes hela gatan. Det var därför möjligt att sortera 

trämaterial, brännbart material och skrot. Gentemot ett nybyggnadsprojekt var graden av 

sortering lägre då utrymmet fortfarande var begränsat (Entreprenören, 2016–06–22). 
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Hur har logistiken på byggarbetsplatsen fungerat? 

Påbyggnadernas centrala läge och därmed platsbrist har påverkat logistiken.  På Backsippan 7 

användes ett större antal leveranser med en mindre mängd material i varje leverans. 

Leveranserna planerades så att rätt material anlände till byggarbetsplatsen i rätt tid, alltså när 

det skulle användas. Materialet lyftes upp direkt när det ankom till arbetsplatsen. 

Leveranserna var inte större än att materialet kunde byggas in på ett par dagar. När 

golvbjälkarna till förstärkningen av bjälklaget anlände lyftes dessa upp samtidigt. Det 

påverkade byggarbetarnas arbetsmiljö då utrymmet att arbeta på blev mindre. Ekonomiskt kan 

det vara mer förmånligt att arbeta på ett mindre utrymme en kortare tid för att undvika 

transportkostnader för tätare leveranser. Det är en avvägning som måste göras (Entreprenören, 

2016–06–22). 

På Backsippan 8 förvarades stommaterial på gatan och lyftes upp med en stationär kran 

allteftersom materialet behövdes. Utöver att det fanns utrymme för kran, stommaterial och 

avfallssortering på gatan fanns utrymme även att kapa material. Tack vare att hela gatan 

hyrdes minskades byggtiden varför det lönade sig (Entreprenören, 2016–06–22). 

Hur har samordningen fungerat mellan olika underentreprenörer? 

På byggarbetsplatsen har arbetet med bygg, el, ventilation, och VS samordnats. Installatörerna 

har inte varit på plats dagligen.  Det är en skillnad mot större projekt vilket ställer krav på 

planeringen. En kontinuerlig kontakt har funnits mellan El, ventilation och VS. Dessa har 

meddelats när de behöver vara på plats. I vissa fall blev det nödvändigt att kalla på 

exempelvis elektrikern för att utföra ett mindre tidskrävande arbete innan en vägg stängs igen. 

I största mån har elektrikerns och övriga underentreprenörers arbete planerats så att de haft 

minst en dags arbete på plats (Entreprenören, 2016–06–22). 

Blev kostnaden som planerat? 

För entreprenören blev kostnaden dyrare på Backsippan 7 och som planerat på Backsippan 8 

(Entreprenören, 2016–06–22). 

Skiljer sig arbetsmiljöplaneringen jämfört med vanliga projekt? 

Angående arbetsmiljöplaneringen skiljer den sig mot nybyggnation på så sätt att större hänsyn 

till tredje man behöver tas. Den höga höjden gör att det blir nödvändigt att klä in ställningar 

noggrant så att ingen på marken träffas av fallande föremål. De boende behöver informeras 

när arbete som orsakar buller ska utföras (Entreprenören, 2016–06–22). 

Har ni någonting ni skulle vilja tillägga? 

I efterhand anser entreprenören att genomförandet hade kunnat förbättras. Angående det 

första projektet Backsippan 7 så skulle hela gatan ha hyrts. Angående det andra projektet 

kunde en högre prefabriceringsgrad utnyttjats i form av måttbeställda reglar till ytterväggarna. 

Reglarna skulle då anlänt färdigjackade för bärlina. Innan montering skulle det enbart behövt 

kapas till rätt längd. Att beställa reglar i rätt längd hade också varit ett alternativ. Det kräver 
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dock extra noggranna mätningar. Med tillvägagångssättet kunde huset blivit tätt snabbare. Det 

hade minskat både byggtid och kostnader. Under rivningsarbetet och byggnationen användes 

väderskydd. Väderskyddet ansågs nödvändigt och gjorde det möjligt att riva samt bygga utan 

påverkan av väderlek. Det är framförallt väderskyddet (tältet) som har kostat. Tältet med 

skjutbart tak kostade mer än vad ställningen på sex våningar kostade (Entreprenören, 2016–

06–22). 

 

TABELL 7.2 Sammanställning av genomförande 

 Apelsinen  Kv. Stången 8 

och 9 

Backsippan 7 Backsippan 8 

Var det nödvändigt att 

komplettera 

förfrågningsunderlaget 

eller 

bygghandlingarna? 

Nej Nej Ja Ja 

Har det genomförts 

ÄTA? 

Ej aktuellt p.g.a. 

Entreprenadform 

Ja Ej aktuellt p.g.a. 

Entreprenadform 

Ej aktuellt p.g.a. 

Entreprenadform 

Har det uppstått några 

andra oförutsedda 

händelser som 

påverkat byggandet?  

Ja Ja Ja Ja 

Hur har planeringen 

genomförts? 

Tidplan har 

använts 

Strukturplan 

med kopplad 

tidplan 

Tidplan har 

använts 

Tidplan har 

använts 

Har byggmaterial 

avfallssorterats? 

Ja Ja Nej Delvis 

Hur har logistiken på 

byggarbetsplatsen 

fungerat? 

Bra, stort 

platsutrymme 

Bra, mindre 

tillgång till plats  

Bra, men ont om 

plats 

Bra men ont om 

plats 

Hur har samordningen 

fungerat mellan olika 

underentreprenörer? 

Bra Bra Bra Bra 

Blev kostnaden som 

planerat? 

Dyrare för 

byggherren 

Ja Dyrare för 

entreprenören 

Ja 

Skiljer sig 

arbetsmiljöplaneringen 

jämfört med vanliga 

projekt? 

Ja Frågan har ej 

ställts 

 

Ja Ja 

 

  



47 

 

7.4 Övrigt 

7.4.1 Apelsinen (Rosengatan) 

Vad motiverade till beslutet att genomföra ett våningspåbyggnadsprojekt? 

Motivet att genomföra projektet kom av en önskan om förtätning från politiker. Därtill menar 

byggherren att Eksta AB har brist på mark i framförallt centralorten. Att genomföra 

påbyggnadsprojektet var ett sätt att skapa fler nya lägenheter samtidigt som innerstaden 

förtätades (Byggherren, 2016–06–28). 

Behövde detaljplanen förändras för att få utföra projektet? 

Detaljplanen behövde inte förändras för att utföra projektet (Byggherren, 2016–06–28). 

Hur togs hänsyn till tillgänglighet? T.ex. behövde ny hiss installeras? Fler 

parkeringsplatser anläggas? Fler förvaringsutrymmen byggas? 

I samband med våningspåbyggnaden installerades hiss i tre av fem stycken trapphus. De 

befintliga trapphusen var utformade med halvplanstrappor. En halvtrappa ledde upp till en 

avsats mellan våningsplanen. Från avsatsen ledde sedan ytterligare en halvtrappa upp till nästa 

plan. Under påbyggnationen revs systemet med halvplanstrappor och ersattes med 

helplanstrappor. Detta för att underlätta hissinstallationen. I rivningsprocessen skapades det 

stora schakt ner genom byggnaden. Prefabricerade sandwichelement användes till 

uppbyggnaden av väggar runt schakten medan de nya trappbjälklagen göts på plats 

(Entreprenören, 2016–06–28). De äldre lägenheterna vid trapphusen som byggdes om har nu 

tillgång till hiss. Samtliga lägenheter i påbyggnaden har tillgång till hiss via loftgångar. De 

äldre lägenheterna vid trapphusen som förblev oförändrade saknar tillgång till hiss. Totalt har 

ungefär två tredjedelar av alla lägenheter tillgång till hiss. Inga nya parkeringsplatser behövde 

anläggas (Byggherren, 2016–06–28). 

Kommer påbyggnaden leda till en mer energieffektiv byggnad? 

Våningspåbyggnaden är välisolerad och energieffektiv. Inledningsvis var det tänkt att 

byggnaden skulle utformas som ett passivhus. Planen gick om intet pga. ekonomiska skäl. För 

att uppnå passivhusstandard hade det varit nödvändigt att tilläggsisolera den gamla delens 

fasader, vilket skulle blivit för kostsamt (Konstruktören och Byggherren, 2016–06–28). Den 

äldre delen försågs liksom påbyggnaden med FTX–ventilation. Den äldre byggnaden hade 

tidigare frånluftsfläktar. Tilluftskanaler drogs i schakt via garderober (Byggherren, 2016–06–

28). Vidare installerades solceller på byggnadens tak. Totalt sett blev byggnaden mer 

energieffektiv (Konstruktören, 2016–06–28).  
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7.4.2 Kvarteret Stången 8 och 9 

Vad motiverade till beslutet att genomföra ett våningspåbyggnadsprojekt? 

Påbyggnation kontra rivning och nybyggnation är omtvistat. Skälen för nybyggnation är flera. 

Nybyggnation ger en annan prestanda och livslängd. Hänsyn behöver inte tas till den 

befintliga stommen. Planlösningar kan väljas mer fritt. Om detaljplanen tillåter kan byggnader 

med fler våningar än de befintliga byggas. I det aktuella fallet låg både ekonomiska och 

sociala skäl bakom valet att genomföra våningspåbyggnaderna. Det ekonomiska skälet härrör 

från en ekonomisk analys. Denna visade att renovering i kombination med påbyggnad var mer 

lönsamt än att bygga nytt eller enbart renovera. Byggherren menar vidare att om– och 

påbyggnationen blev billigare än motsvarande nybyggt. Detta leder till att hyrorna kan hållas 

lägre i miljonprogramsområdet där befolkningen i snitt har lägre disponibel inkomst än snittet 

i Borås. Därmed får fler människor i området råd att betala hyran vilket bidrar både till 

lönsamheten samt den sociala hållbarheten. Det finns dessutom miljömässiga fördelar med att 

behålla befintlig stomme (Byggherren, 2016–07–25). 

Behövde detaljplanen förändras för att få utföra projektet? 

Projekteringen visade att byggnadshöjden skulle bli högre än vad befintlig detaljplan medgav. 

Detaljplanen behövde alltså ändras. Ärendet prioriterades av kommunen vilket gjorde att det 

gick förhållandevis snabbt att få den ändrad, ca nio månader. Byggherren äger ett större 

område runtomkring fastigheterna Kv. Stången 8 och 9 med närbelägna byggnader. Det kan 

också bidragit till den snabba handläggningen (Byggherren, 2016–07–25). 

Hur togs hänsyn till tillgänglighet? T.ex. behövde ny hiss installeras? Fler 

parkeringsplatser anläggas? Fler förvaringsutrymmen byggas? 

Byggherren berättar att det inledningsvis var tänkt att de befintliga hisschakten skulle behållas 

och renoveras samt förlängas till de nya våningsplanen. Emellertid bidrog hisschaktens 

snedhet att beslutet istället togs att riva schakten och bygga nya hisschakt. Följaktligen 

tillkom en ny hiss i vardera byggnaden. Hissarna är tillgängliga till samtliga lägenheter. 

Parkeringsnormen tillgodosågs med befintliga parkeringsplatser. Byggherren berättar att det 

från början planerades att anlägga ett parkeringsdäck. Efter en utredning stod det dock klart 

att behovet av parkeringsplatser redan var tillgodosett i området. Däremot byggdes ett för 

husen gemensamt cykelgarage eftersom att det var ont om plats i byggnadernas källare. 

Samtliga lägenheter försågs med tillräckliga förrådsutrymmen. Med anledning av brist på 

utrymme fick inte alla lägenheter ett tillhörande förråd i samma lägenhetshus. Stången 9 

inrymmer en förskola på bottenplan vilket minskade förrådsutrymmena för övriga lägenheter i 

byggnaden. Några lägenheter i huset fick därför förråd i Stången 8. Platsbristen medförde 

även att ett par lägenheter inte fick något tillhörande förråd alls. Det löstes med större 

klädkammare enligt norm (Byggherren, 2016–07–25).  
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Vissa avvikelser gjordes från reglerna i BBR som berör tillgänglighet. Avvikelserna 

redovisades i bygglovsansökan. Det rör sig om minskningar av måttangivelser för uppfylld 

tillgänglighet i ett par kök och badrum. Byggherren menar att om inte det hade godkänts i 

bygglovet hade projektet inte varit genomförbart. 

Kommer påbyggnaden leda till en mer energieffektiv byggnad? 

Byggnaden blev mer energieffektiv tack vare nytt tak, tilläggsisolerade väggar, ny ventilation 

och solceller som installerades på taken. Angående de befintliga väggarna så behölls den 

innersta isoleringen. Utvändigt tilläggsisolerades fasaden och försågs med ny fasadbeklädnad. 

Den nya ventilationen utgörs av ett FTX – system. Värme i frånluften kan därmed återvinnas. 

Köken har inte ventilationskanaler anslutna till systemet utan använder istället kolfilterfläkt 

(Byggherren, 2016–07–25).  

Har ni någonting ni skulle vilja tillägga? 

I förfrågningsunderlaget ställdes krav på hänsyn till hållbarhet. Krav ställdes på att 

entreprenören skulle redovisa vilka material som använts. Materialen dokumenterades med 

avseende på kemiskt innehåll och miljöbelastning. Entreprenören tillhandahöll 

miljö/byggvarudeklarationer för samtliga produkter och material.  Exempelvis användes inte 

material av PVC. I övrigt minimerades t.ex. fogmassor utan att fuktsäkerhet eller täthet 

äventyrades (Byggherren, 2016–07–25). 
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7.4.3 Backsippan 7 (Hvitfeldtsgatan) och Backsippan 8 (Backhausgatan) 

Vad motiverade till beslutet att genomföra ett våningspåbyggnadsprojekt? 

Vindarna var i dåligt skick eftersom inga åtgärder utförts sedan husen byggdes. 

Påbyggnaderna genomfördes för att lyfta husens totalintryck och modernitet (Byggherren, 

2016–05–04). 

Behövde detaljplanen förändras för att få utföra projektet? 

Detaljplanen behövde inte förändras för att få utföra byggnationen (Byggherren, 2016–05–

04).  

Hur togs hänsyn till tillgänglighet? T.ex. behövde ny hiss installeras? Fler 

parkeringsplatser anläggas? Fler förvaringsutrymmen byggas? 

Det behövde inte anläggas några nya parkeringsplatser. På Backsippan 7 fanns hiss. Den gick 

till våningen under men förlängdes upp till det nya planet (Byggherren, 2016–05–04). 

Lägenheterna i huset är på 40 – 60 m
2
. Allting handikappanpassades i påbyggnaden. På 

Backsippan 8 behövde inte någon hiss installeras eftersom alla vindslägenheter var under 35 

kvadratmeter.  Där gjordes ingen handikappanpassning (Entreprenören, 2016–06–22). 

Tidigare fanns vindsförråd, så det behövdes nya förrådsutrymmen. Källarna renoverades till 

nya förråd (Byggherren, 2016–05–04). 

Kommer påbyggnaden leda till en mer energieffektiv byggnad? 

Byggnaderna blev mer energieffektiva tack vare att de fick nya tak och bättre ventilation. På 

Backsippan 7 installerades ett frånluftssystem och på Backsippan 8 installerades ett FX–

system (Byggherren, 2016–05–04). 

Har ni någonting ni skulle vilja tillägga? 

Tidigare bestod isoleringen i vindsbjälklaget på Backsippan 7 av spån, gammalt virke och 

kolstubb. Det behövde sugas ut vilket var dyrt (Byggherren, 2016–05–04). 
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TABELL 7.3 Sammanställning av övrigt 

 Apelsinen Kv. Stången 

8 och 9 

Backsippan 7 Backsippan 8 

Vad motiverade till 

beslutet att genomföra 

ett 

våningspåbyggnadsproje

kt?  

Önskan om 

förtätning 

från politiker 

Ekonomiska 

motiv 

Vinden var ruffig.  

Något behövde 

göras för att lyfta 

husets totalintryck 

och modernitet 

Vinden var ruffig.  

Något behövde 

göras för att lyfta 

husets totalintryck 

och modernitet 

Behövde detaljplanen 

förändras för att få 

utföra projektet? 

 

Nej Ja Nej Nej 

Hur togs hänsyn till 

tillgänglighet? 

Hissinstallation, 

parkeringsplatser mm 

Hissinstallati

on med 

loftgångar 

Hissinstallatio

n, nytt 

cykelhus, nya 

förråd  

Påbyggnaden 

handikappanpassa

des och befintlig 

hiss förlängdes 

Ingen 

handikappanpassni

ng 

 ty nya lägenheter 

är under 35 m
2
 

Kommer påbyggnaden 

leda till en mer 

energieffektiv byggnad? 

Ja Ja Ja Ja 
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8. Metoddiskussion 

Intervjuerna har varit semistrukturerade. Det är 44 stycken frågor som har ställts i vardera fall.  

Frågorna har valts utifrån referensramen och författarnas förväntningar om vad som kan vara 

problematiskt vid våningspåbyggnader. Det finns därför en risk att respondenterna har blivit 

styrda i sina svar. Kanske hade andra problem framkommit om frågorna varit mer öppna. 

Fellows och Liu (2015) skriver att det är viktigt att ha ett öppet sinne utan förutfattade 

meningar vid fallstudier. Det gäller även när forskaren gör tolkningar av data. Fördelen med 

att ha tydliga frågor är att det blir lättare att jämföra de olika fallen och svaren med varandra. 

Intervjuerna har av praktiska skäl genomförts på olika sätt. I fallet Apelsinen i Kungsbacka 

gjordes en gruppintervju med byggherre, konstruktör och entreprenör samlade. I Halmstad 

genomfördes intervjuerna var för sig. Angående projektet i Borås så gjordes telefonintervjuer. 

Konstruktören vid projektet i Borås tilläts svara skriftligt på frågorna. Vid gruppintervjun i 

Kungsbacka svarade respondenterna individuellt på frågorna men hjälpte varandra att minnas 

och förtydliga varandras svar. Eftersom frågorna inte var av känslig natur ansågs det inte vara 

något problem att respondenterna svarade på frågorna tillsammans. Tvärtom visade det sig 

vara den bästa metoden. Det fördes ett resonemang. Byggherre, konstruktör och entreprenör 

kunde ge sina synpunkter på problem utifrån var och ens kompetenser. I efterhand kan sägas 

att alla intervjuer borde genomförts som gruppintervjuer om det varit möjligt. 

 

. 
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9. Resultatdiskussion 

9.1 Projektering 

I alla undersökta fall har någon form av totalentreprenad använts. Det gjorde det möjligt för 

entreprenören att tidigt vara med och påverka i byggprocessen. I fallet Apelsinen utfördes 

t.ex. utfackningsväggarna och olika ståldelar prefabricerat i enlighet med entreprenörens 

önskemål. Det gjorde att produktionen gick smidigare i projektet. Totalentreprenad som 

entreprenadform kan alltså vara fördelaktigt. Byggfasen kan inledas tidigare och projektering 

kan till viss del löpa parallellt med byggnationen.  

I de undersökta fallen har olika metoder använts för att hantera samordning konsulter emellan. 

Vid fallet i Kungsbacka användes en låg nivå av BIM. Projektet i Borås förlitade sig på 

samordningsmöten och de två projekten i Halmstad använde sig varken av samordningsmöten 

eller BIM.  I Halmstad antogs att konsulterna skulle förstå varandras ritningar och anpassa 

sig. Av projektet i Kungsbacka framkom att projekteringen hade kunnat förbättras med 

personliga konsultmöten mellan Arkitekt, Konstruktör och Ventilationskonsult. 

Samordningen i projektet påverkades även av att de olika konsulterna kommit olika långt i 

framtagandet av handlingar.  Entreprenören (2016–06–28) menar att omständigheterna hade 

kunnat förbättras om vissa delar i utformningen varit låsta.  Konsulterna hade haft tydligare 

villkor att förhålla sig till. Projekteringen av Apelsinen i Kungsbacka varade förhållandevis 

kort tid. Projekteringen skulle pågått längre innan byggfasen tog vid menar Byggherren 

(2016–06–28). Att ligga efter ett par steg i projekteringen orsakade en viss stress. 

Den studerade litteraturen t.ex. Jingmond och Ågren (2015) anger att olika typer av fel och 

brister under byggnationen kan hänföras till projekteringen.  Samtidigt har det framkommit 

under intervjuerna att påbyggnader på många sätt är knepigare att genomföra än 

nybyggnationer. Det talar för att projekteringen borde tillägnas mer tid och kanske utföras 

ännu noggrannare vid framtida våningspåbyggnader. 

Byggnadsstyrelsen (1990) skriver att kravet på förtroende mellan parter är särskilt stort vid 

ombyggnationer. Anledningen är den befintliga byggnaden. Projektering och byggskede löper 

parallellt vilket ställer krav på tillit och samordning mellan inblandade parter.  Lau och 

Rowlinson (2011) menar att det i ledningen av byggprojekt finns formella och informella 

strukturer som ska hantera risker och osäkerheter. Tilliten kan beskrivas som förväntningar 

om vad andra ska göra eller har gjort under omständigheter eller situationer som inte 

uttryckligen omfattas av avtal. Det är därför lika viktigt att bra avtal skrivs som att samarbete 

fungerar. Tilliten till andra är nödvändig när egen kunskap saknas. Tät kommunikation 

föreslås för att bryta organisatoriska barriärer och öka tilliten.  

En entreprenadform där vikten av samarbete och känslan av att vara ett lag betonas är 

Partnering. Om entreprenadformen fungerar som den är tänkt kan den vara fördelaktig vid 

våningspåbyggnader. 
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9.2 Konstruktion 

I både fallet Apelsinen och fallet Kv. Stången 8 och 9 utfördes okulärbesiktningar av de 

befintliga husens skick. I fallet Apelsinen var betongen överlag i gott skick överlag. Det fanns 

vissa skador av balkonger till följd av frostsprängning. Även vid Kv. Stången upptäcktes en 

del skador. Vid Backsippan 7 och 8 i Halmstad gjordes inga kontroller. 

Vid Apelsinen var grundläggningen den mest utsatta byggnadsdelen vid lastökningen. Vid 

Kv. Stången var det väggdelar som fungerade som pelare. Vid Backsippan 7 var det 

vindsbjälklaget. Projekten är väldigt olika varandra. De har olika geografisk placering, de 

befintliga stommarna är olika konfigurerade eller består av olika material, påbyggnaderna ser 

olika ut och består av olika material osv.  Vilken del som blir mest kritisk vid en lastökning 

tycks därför bero av flera omständigheter. 

Olika sorters material har använts i de studerade fallen. I projektet Apelsinen utfördes 

påbyggnadskonstruktionen med en pelare–balk lösning av stål med håldäcksbjälklag. En del 

väggar förstärktes med U–profiler. Klimatskalet utfördes med utfackningsväggar uppbyggda 

med träreglar.  I Kvarteret Stången 8 och 9 genomfördes våningspåbyggnaden med 

betongbjälklag, bärande stålpelare, utfackningsväggar och ett trätak. På Backsippan 7 och 8 

bestod påbyggnadens stomsystem av takstolar i trä, träväggar och eventuellt någon stålbalk. 

Ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv kan materialen stål och betong ifrågasättas. En 

studie som gjorts av Petersen och Solberg (2002) visade att den totala energikonsumtionen 

som åtgår vid tillverkning av stålbalkar är två till tre gånger högre än motsvarande 

tillverkning av limträbalkar. Förbrukningen av fossilt bränsle och andelen växthusgaser är 

dessutom mindre vid tillverkning av limträbalkar (Petersen och Solberg, 2002). Ur 

miljösynpunkt är trä således ofta ett bättre material än stål med hänsyn till växthusgaser. 

Trämaterial avger dessutom mindre svaveldioxid och ger mindre avfall än stål (Petersen och 

Solberg, 2003). 

I projektet Apelsinen angavs betongens tyngd och akustiska egenskaper som orsaker till valet 

av bjälklagsmaterial. Det finns ljudkrav som en byggnad ska leva upp till. Svenskt trä (2015) 

skriver att lätta konstruktioner och massivträbjälklag ofta lider av flanktransmissioner och 

svag stegljudsisolering. Emellertid finns lösningar som minskar problemen. För 

flanktransmissioner är vibrationsisolering mellan byggnadsdelar lösningen. Stegljuden kan 

minskas genom att beklä träbjälklag med tyngre byggnadsmaterial för att på så sätt absorbera 

ljudet. Möjligheten finns även att ha ett bärande bjälklag med ett inhängt undertak. På så sätt 

kan vibrationer och ljudöverföring minskas. Mellan undertak och bärande bjälklag kan sedan 

installationer läggas. Dock ökar höjden på byggnaden eller så minskar rummet med ett 

inhängt undertak. Detaljplanen kan sätta stopp för en ökad höjd av byggnaden. Dessutom är 

akustikberäkningar svåra att utföra eftersom det inte finns så många beräkningsverktyg att 

tillgå (Svenskt Trä, 2015). Trots de miljömässiga fördelarna med trä finns alltså en del 

nackdelar som inte finns vid användning av stål och betong. Vid förstärkningar kan stål vara 

svårt att undgå. Materialval är alltså mer komplext än att välja det med minst vikt och minst 

miljöpåverkan. 
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Förstärkningar har genomförts i tre av fyra fall. De befintliga stommarna i samtliga projekt 

har varit tillräckligt stabila för att ta upp tillskottet av horisontella laster. Ingen 

förstärkningsåtgärd har behövts i något av fallen. I de större projekten och på Backsippan 7 

har förstärkningar mot vertikala laster genomförts. I Apelsinen och Backsippan 7 användes 

konventionella förstärkningsmetoder. I Apelsinen användes stål. För Backsippan 7 förstärktes 

det befintliga vindsbjälklaget med en typ av masonitbalkar. I Kv. Stången användes 

kolfiberförstärkningar som limmades till betongen som Täljsten, Blanksvärd och Sas (2011)  

beskrivit. I de större projekten Kv. Stången och Apelsinen installerades nya hissar. 

Konstruktörerna i de båda projekten anger att hisschakt och trapphus varit bland det 

krångligaste att konstruera. I Fastigheten Apelsinen fanns ett skyddsrum. Det visade sig att 

skyddsrummet behövde extensiva förstärkningar för att nå upp till kraven från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utöver permanenta förstärkningsåtgärder placerades 

temporära pelare i skyddsrummet. Pelarna ska resas i händelse av krig. Om det finns ett 

skyddsrum i en byggnad som ska byggas på finns alltså risken att förstärkningsåtgärder måste 

genomföras om inte ett nytt skyddsrum ska byggas i närheten. 

De tillfrågade konstruktörerna anger att den största skillnaden våningspåbyggnader kontra 

nybyggnationer är att hänsyn måste tas till den befintliga stommen som lasterna ska föras ned 

igenom. Planlösningen av påbyggnader kan därför bli likartade de gamla. I fallet Apelsinen 

användes ett system med stålbalkar s.k. raster som placerades över det befintliga 

vindsbjälklaget. Systemet anpassades så att lasterna från påbyggnaden går genom systemet 

och därefter ned i byggnadens bärande delar. Systemet gör att utformningsmöjligheterna av 

rummen i våningspåbyggnaden blir fler eftersom de bärande elementen inte behöver anpassas 

efter hur de gamla lastbärande elementen är placerade. Det som behöver anpassas är rastret. 

Metoden kan lösa planlösningsproblem som kan uppkomma i projekteringsskedet t.ex. för att 

förbättra tillgängligheten.  

Lingard et al. (2014)  beskrev forskning som tyder på att det finns en korrelation mellan 

kvaliteten vad gäller säkerhet/ hälsa på byggarbetsplatsen och konstruktörens kommunikation 

med övriga parter under projekteringsstadiet. Vid fallstudier av byggprojekt kunde 

konstruktören med sin kunskap om konstruktioner och material bidra med information som 

kunde ligga till grund för beslut som senare påverkade säkerhets– och hälsoaspekter på 

byggarbetsplatsen.  Samtidigt skrev Lingard et al. (2014) att det finns forskning som påvisar 

att det finns en okunskap hos konsulter om entreprenörers arbetsmetoder samt hälsa och 

säkerhet. Frågan är i högsta grad intressant i samband med påbyggnationer. Materialval och 

storlek på byggnadsdelar kan ha betydelse för olycksrisker på byggarbetsplatsen särskilt 

eftersom platsbrist kan råda. I de fyra fallen som undersökts i denna studie fanns en stor 

medvetenhet hos konstruktörerna om att deras materialval m.m. påverkar byggarbetarna. Det 

gäller både ur säkerhetssynpunkt och för ett effektivare byggande då även logistik och 

ekonomi påverkas. 
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9.3 Genomförande  

I samtliga fall förutom ett sorterades avfallen i olika grad. I fallet Backsippan 7 där sortering 

uteblev var orsaken platsbrist. När entreprenören ett år senare genomförde påbyggnaden av 

Backsippan 8 hyrdes en större yta kring byggnaden.  

De entreprenörer som har tillfrågats anger att en våningspåbyggnad ställer extra höga krav på 

säkerhet och arbetsmiljö. De boende har fått stå ut med omfattande störningar i fallen där de 

boende har bott kvar under byggnationen. I fallet Apelsinen i Kungsbacka ansåg 

entreprenören med facit i hand att de boende inte skulle bott kvar under byggnationen. 

Det är viktigt att minimera påverkan på lokalbefolkningen och att minska avfallen. Påverkan 

kan handla om damm, ljud, trafik och föroreningar. Ett sätt att minska denna påverkan är 

genom att öka prefabriceringen vilket minskar platsarbetet. Dessutom är säkerheten, 

kvaliteten och snabbheten på fabriken ofta bättre. Fabriksarbetet medför även att spillet kan 

hållas nere eftersom det blir lättare att optimera materialanvändningen vid tillverkningen av 

byggkomponenter. Toleranserna blir bättre. För de arbetande kan fabriken ha fördelar såsom 

bättre säkerhet och en bättre arbetsmiljö (Burgan och Sansom, 2006).  

I de studerade fallen hade Apelsinen och Kvarteret Stången olika prefabricerade element. I 

Apelsinen användes prefabricerade sandwichelement runt det nya hisschaktet, 

utfackningsväggarna prefabricerades och olika ståldelar i våningspåbyggnaden 

prefabricerades i varierande grad. I Kvarteret Stången var olika delar prefabricerade såsom 

hiss, utfackningsväggar, takstolar och plattbärlag (filigranbjälklag). Entreprenören vid 

Backsippan 7 och 8 ansåg att byggtiden skulle kunnat minskas ytterligare om träreglar i 

förväg hade varit urjackade för bärlina.  

Bergsten (2005) skriver att det finns fördelar med industrialiserade byggsystem vid 

påbyggnader. Det är främst ett byggsystem innehållande ramar av tunt stål, mineralull och 

gipsskivor som undersökts. Fördelarna med systemet är att byggtiden kan minskas genom hög 

prefabricering och snabbt montage. Eftersom systemet även har låg vikt lämpar det sig för 

våningspåbyggnader. Anledningen är att behovet av förstärkningar blir litet och systemet 

därmed blir prisvärt.  

Mycket talar för att prefabricerat material är användbart vid våningspåbyggnader. Det kan 

emellertid vara svårt att uppnå en hög grad prefabricerade komponenter vid påbyggnader 

eftersom byggnader kan skilja sig mycket åt. I Kvarteret Stången, till exempel, stod en hel del 

väggar snett vilket ställde till det. Storleken på de prefabricerade byggelementen kan vara ett 

hinder vid påbyggnader i centrala stadsmiljöer. Om mer prefabricerade byggsystem kan 

användas kortas byggtider ned vilket har varit en viktig aspekt i samtliga studerade fall. 

Hyresgästen påverkas vid kvarboende vilket ytterligare ger incitament till att korta ned 

byggtiden. 

I samtliga fall har oförutsedda händelser av något slag inträffat. På Backhausgatan 7 var 

vindsbjälklaget underdimensionerat för de nya lasterna. Vid Kv. Stången var väggarna mycket 
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snedare än vad som antagits. En noggrann inmätning fick genomföras. Omprojektering 

tillkom. Vid Apelsinen inträffade en storm under byggnationen.  

Alla entreprenörer har tänkt på logistiken. Det gäller både för inkommande leveranser men 

också på själva byggarbetsplatsen. Vid innerstadsprojekten i Halmstad var logistiken extra 

viktig. Tillvägagångssättet att ta emot flera men mindre transporter påminner om JIT
16

.  

 

9.4 Övrigt 

Vid ett av projekten, våningspåbyggnaderna av Kv. Stången 8 och 9 krävdes en ändring i 

detaljplanen. Detaljplaneprocessen fungerade smidigt och tog ungefär nio månader. I övrigt 

ställdes vissa krav på tillgänglighet vilka närmare redovisas i resultatet. Det kan nämnas att 

vid påbyggnader kan det vara svårt eller omöjligt att nå full tillgänglighet i originaldelen.  

Allt fler börjar inse vikten av energieffektiviseringar och användandet av förnybara 

energikällor. Byggsektorn är en nyckelaktör i att skapa ett mer hållbart samhälle. I samband 

med våningspåbyggnadsprojekt kan det ofta vara lämpligt att genomföra olika 

energibesparande åtgärder samtidigt som fler människor får tillgång till bostäder. I äldre 

byggnader kan det vara aktuellt att byta ut fönster till nya med bättre U–värden, tilläggsisolera 

vindsbjälklag, tilläggsisolera ytterväggar, täta dörrar och fönster, justera värme– och 

ventilationssystemet och att använda värmeåtervinning t.ex. värmeväxlare för ventilationen 

(Borgström, 2008). Renoveringar som behövs för miljonprogrammets byggnader är till stor 

del takrenoveringar. Detta medför att det kan löna sig att genomföra en våningspåbyggnad 

(Lidgren och Widerberg, 2010). Att en påbyggnad får en bättre värmeisolering medför att 

byggnadens energiförbrukning kan minska. Det kan gynna både samhället och 

fastighetsägarens ekonomi. En annan ekonomisk och miljömässig aspekt är att mindre mark 

tas i anspråk. Det förbrukas mer resurser vid rivning och nybyggnad.  En påbyggnation kan 

bidra till bättre miljö och ekonomi (Bergenudd, 1981). 

I fallet Apelsinen blev våningspåbyggnaden väldigt bra isolerad. Dock tilläggsisolerades inte 

den underliggande byggnadens väggar av ekonomiska orsaker. Byggnaden fick ett FTX–

aggregat vilket ger en stor energibesparing och bättre komfort.  I fallet Kvarteret Stången 8 

och 9 tilläggsisolerades husen, fönsterna byttes och installationer förnyades. Backsippan 7 

som tidigare ventilerats med självdrag försågs med frånluftsventilation. I Backsippan 8 

installerades ett FX–system. Både Backsippan 8 och 7 blev mer energieffektiva tack vare att 

de fick nya tak samt en mer energieffektiv ventilation. 

När en byggnad studeras ur ett livscykelperspektiv räknas både energi för drift och energi 

bunden i byggnaden. Energin i drift utgör den största andelen av den totala energin och 

uppgår ungefär till 85–95 % av den totala energianvändningen under en 50 års period 

(Thormark, 2005). Det är främst energin i drift som förbättrats i de studerade fallen. Både 

                                                 

16
 Just–in–time 
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energiförbrukningen och inomhusklimaten blev bättre. Det blir viktigt att följa upp de 

energibesparande åtgärderna för att se över tid hur stora besparingar de har åstadkommit. En 

annan betydande faktor är återvinningspotentialer vid rivning (Thormark, 2005). 

Fallstudierna har inte närmare berört hänsyn till brand. Emellertid kan ett exempel ges där 

hänsyn till brand särskilt fick beaktas. I Kvarteret Stången ökade antalet våningsplan från 8 

till 10 plan samt ett vindsplan (plan 11). Flerbostadshus som utformats med fler än åtta men 

maximalt 16 våningar ska, som tidigare nämnts, utformas med minst ett trapphus som 

avskärmas så att brand och brandspridning begränsas till denna (BBR, kap 5). En ytterligare 

våning hade medföljt krav på räddningshiss vilket hade medfört fördyringar. 
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10. Slutsats 

Våningspåbyggnader skiljer sig mot nybyggnationer. Studiens resultat ger intryck av att 

våningspåbyggnadsprojekt ställer högre krav på samarbete mellan alla inblandade parter. 

Betydelsen av en god kontakt mellan entreprenör och konstruktör är mer påtaglig vid 

påbyggnation än nybyggnation. Konstruktörens val påverkar entreprenörens planering och 

byggarbetarnas arbetsmiljö. Om entreprenören får delta tidigt i projekteringen kan den 

kommande byggfasen fungera smidigare. Samtliga projekt som undersökts har genomförts 

som någon form av totalentreprenad, vilket visats vara fördelaktigt. Partnering är en 

entreprenadform som är tänkt att underlätta samarbete och öka tilliten mellan inblandade 

parter och kan därför ha en framtid vid våningspåbyggnader. 

Högre prefabriceringsgrad kan korta byggtider. Till originalbyggnader kan det saknas 

relationsritningar som stämmer överens med hur byggnaden faktiskt ser ut i verkligheten. Det 

ställer krav på noggranna besiktningar och inmätningar. En noggrant genomförd inventering 

av originalbyggnaden kan underlätta planeringen av byggskedet. Är inventeringen bristfällig 

är risken större att merarbete tillkommer, projektet drar ut på tiden och kostar mer.  

Påbyggnationer ställer större krav på hur byggarbetsplatsen disponeras samt planering av 

logistiken till arbetsplatsen och inom denna. 

Väderskydd är nödvändigt vid påbyggnationer men kan vara problematiska att arbeta under. 

De kan dessutom ställa till med problem vid stark blåst eller om de läcker in.  

Regelverk påverkar resultatet av våningspåbyggnader. Ljudkrav visade sig vara en avgörande 

faktor för val av stommaterial. Den ökade lasten som en våningspåbyggnad medför kan göra 

att stomförstärkningar blir nödvändigt. Stomförstärkningar genomfördes i tre av fyra fall.   

Våningspåbyggnader kan utföras i kombination med renoveringar och energibesparande 

åtgärder. Full tillgänglighet enligt BBR:s krav för nybyggnation kan vara svårt att uppnå med 

anledning av underliggande stommes uppbyggnad. 

Vidare forskning: 

 De två större projekten använde pelarsystem av stål i kombination med betongbjälklag. En 

anledning var ljudkrav. Det skulle vara intressant att undersöka med ett 

beräkningsexempel huruvida en design i trä skulle blivit dyrare. Hänsyn måste givetvis tas 

till byggtider och regelverk såsom ljudkrav och brandregler m.m. Studien skulle kunna 

genomföras i kombination med analyser av materialens miljöpåverkan. 

 En studie som undersöker huruvida våningspåbyggnadsprojekt är lönsamma att 

genomföra utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Studien 

skulle kunna genomföras kvalitativt med jämförande ekonomiska beräkningsexempel, 

livscykelanalyser och intervjuer. 

 En studie som undersöker olika aktörers inställning till våningspåbyggnader. Flera aktörer 

påverkar vad som byggs och hur.  Exempel på aktörer är allmänheten, politiker, 

stadsbyggnadskontor, byggherre, arkitekt, konsulter och entreprenörer.   
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https://www.google.se/maps/@56.6746211,12.8519973,3a,75y,286.91h,91.87t/data=!3m6!1e

1!3m4!1sMf3Gi60–Ks724QJ1nzvs–w!2e0!7i13312!8i6656 (Acc, 2016–11–10) 

”Efter påbyggnad”: Fastighetsstaden i Halmstad AB. Halmstad 2016–01. Tillgänglig: 

http://fastighetsstaden.se/v1/wp–content/uploads/2016/01/72ppi–8–495x400.jpg (Acc, 2016–

11–10) 
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Bilagor 

Bilaga 1 

För att bestämma hur examensarbetet skulle genomföras och vad det skulle innehålla 

genomfördes en undersökning om hur tidigare examensarbeten har utförts och vad de handlar 

om. Tillvägagångssättet för detta var att söka på ordet ”påbyggnad” på hemsidan 

”http://www.diva–portal.org/”.  På denna hemsida går att finna olika studentuppsatser och 

andra publikationer. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att hemsidan är begränsad, dvs. 

alla studentuppsatser och andra uppsatser som handlar om våningspåbyggnad finns inte. 

Dessutom gjordes sökningen på svenska. Dock har det gjorts en lite mer omfattande sökning 

på både ”https://scholar.google.se/” och på Halmstad högskolas egen söktjänst ”summon”. 

Några exempel på nyckelord: 

"addingstorey" existing building 

"storey extension" existing building 

"vertical extension" existing building 

and construction and building "adding storey" 

Vi fann flera studentuppsatser som handlade om våningspåbyggnad på ”http://www.diva–

portal.org/”. För att undersöka vad dessa handlade om lästes abstrakten. Följande 

examensarbeten hittades: 

 

Abdulla, Nardien och Ali, Mohammed (2014): Ett modernare sätt att dimensionera: En 

jämförelse för Huvudstaprojektet, FEM–design eller handberäkning?. KTH, School of 

Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering. 

Rapporten undersöker en alternativ lösning på hur en våningspåbyggnad skulle kunna ha 

dimensionerats. Stommen för våningspåbyggnaden beräknades genom både handräkning och 

genom ett datorprogram.  

 

Ahnström, A. (2004): Planera för förtätning genom påbyggnad –"Karlsson på taket", saga 

eller verklighet?. Blekinge tekniska högskola. 

Denna rapport redovisar en metod för att urskilja byggnader som är lämpliga för 

våningspåbyggnad. Metoden testades i Solna Stad.   
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Andersson, Sara (2015):Våningspåbyggnad av miljonprogrammets flerbostadshus: 

Simulering av energiprestanda i IDA ICE. Umeå University 

Uppsatsen undersöker energiprestandan för ett typiskt flerbostadshus från miljonprogramet. 

Därefter har energiprestandan jämförts med när en våningspåbyggnad utförts på 

flerbostadshuset.  

 

Berg, Hanna och Fjeldgård, Hanna (2014):Påbyggnad av befintligt fastighetsbestånd i 

Stockholms innerstad – Hinder och problemområden. KTH, School of Architecture and the 

Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management. 

I rapporten undersöks varför det sker relativt få påbyggnadsprojekt på befintliga bostäder i 

Stockholms innerstad. Rapporten resulterar i tänkbara förklaringar till detta. 

 

Bergner, Lukas (2013):Utredning av påbyggnad för befintligt sjukhus tillhörande NUS. Umeå 

University 

Undersökningen utreder om en påbyggnad av ett sjukhus är möjligt. 

 

Bergström, Jessica och Holm, Fredrika (2015):Bygg på miljonen!: Våningspåbyggnad på 

miljonprogramshus. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and 

Architectural Engineering. 

Denna rapport visar några utmaningar påbyggnadsprojekt för med sig och hur en 

våningspåbyggnad kan genomföras. 

 

Bodin, Gustav ochJaber, Momamed (2014):Energiberäkning för påbyggnader. Linköping 

University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. 

Linköping University, The Institute of Technology. 

Författarna har samarbetat med företaget ”Åtvidabergstakvåningar” för att undersöka hur 

energiåtgången förändras när våningspåbyggnader utförs på småhus.  
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Bogale, Daniel och Paluchiewicz, Philip (2011): Etage på tak – Förtätning av 

innerstadsbebyggelse – ett exempel från Stockholm. KTH, School of Architecture and the 

Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Technology and 

Design. 

I rapporten studeras två stycken påbyggnadsprojekt i Stockholms innerstad. Projektens 

genomförande beskrivs relativt ingående. Vi tycker dock att rapporten belyser problem och 

åtgärder i för liten utsträckning.  

 

Dzemidzic, Admir och Garrido, Fuica, Leandro (2015): Utveckling av platta tak: 

Utvecklingsåtgärder som förbättrar och ökar användningen av platta tak. KTH, School of 

Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering. 

Arbetet undersöker tänkbara åtgärder för att utveckla platta tak på hustyperna loftgångs– och 

lamellhus på ett par specifika fall.  En åtgärd som undersöks är våningspåbyggnad med 

förstärkning av stomme. 

 

Eklund, Joakim och Oscarsson, Andreas(2010): Påbyggnad av våningsplan med 

lättkonstruktion – En jämförelse av stommaterialen trä och tunnplåt. Uppsala University, 

Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering 

Sciences, Applied Mechanics, Byggteknik. 

Författarna har beräknat befintlig bärförmåga för ett referenshus. Två stycken förslag av 

påbyggnad har tagits fram. De har testat bärförmågan med de nya påbyggnadslasterna 

inkluderade med hjälp av ett datorprogram och jämfört kostnaderna mellan alternativen. 

 

Gevriye, George ochHernandez, Wilfredo (2009): Byggmöjligheter i miljonprogrammets 

flerbostadshus – exemplet Romalyckan. Växjö University, Faculty of 

Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design. 

Examensarbetet handlar om att se om det finns möjligheter för ombyggnation, nybyggnation 

och våningspåbyggnad i ett specifikt område i Växjö. Resultatet blev en sorts mall för att se 

om det går att utföra våningspåbyggnad på vissa bostadsområden. 

 

  



68 

 

Haque,Mustasin och Youssef Ranin (2015): Påbyggnad av bostäder på parkeringshus – Är 

det möjligt att bygga bostäder på parkeringshus?. KTH, School of Architecture and the Built 

Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering. 

Examensarbetet undersöker framförallt hur en påbyggnad av ett parkeringshus i Stockholm 

påverkar dess omgivning. Ämnen såsom brand, akustik, konstruktion och installation tas upp i 

rapporten. Byggnaden existerar inte när projektarbetet genomförs. Rapporten mynnar ut i ett 

förslag på gestaltningsarbete för byggnaden. 

 

Jonsson, Anders (2014): Höga trähus med skivbeklädda träregelväggar som avstyvande 

element: En jämförelse mellan skivbeklädda träregelväggar och massivträväggar. Mid 

Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology 

and Sustainable Building Engineering. 

Examensarbetet utröner huruvida massivträskivor eller skivbeklädda träreglar har tillräcklig 

kapacitet för att föra ned horisontallaster i en byggnad. Byggnaden som undersöks är en 15 

meter hög byggnad belägen i Östersund där en fiktiv åttavåningspåbyggnad byggts på.  

 

Kalmelid, Eric och Kristiansen, Johan (2014): En utredning kring effekterna vid förtätning av 

befintlig fastighet på Gärdet i Stockholm. KTH, School of Architecture and the Built 

Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Technology and Design. 

I detta examensarbete har tre stycken metoder för ökat byggande på en specifik fastighet i 

Stockholm undersökts. Metoderna som analyserats är omgjord vind till bostäder, vertikal 

påbyggnad och förändring av garage till bostäder. Dessa metoder har sedan granskats utifrån 

tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar. 

 

Karlsson, Annie och Svärd, Jennie (2015): Dimensionering av lastbärande stomme för 

framtida påbyggnad. Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building 

Technology. 

Studien utgår ifrån en byggnad på tre våningar. Genom beräkningar undersöks huruvida två 

ytterligare våningar går att bygga till. Studiens mål är att ta reda på vilka dimensioner vissa 

element i nyproducerade byggnader behöver ha för att möjligheten att öka på antalet våningar 

senare ska finnas, detta utan ytterligare förstärkningar av stommen. 

 

  



69 

 

Karlsson, Daniel och Lindgren, Aron (2012): Våningspåbyggnad av miljonprogrammets 

flerbostadshus – Förutsättningar och kontroller för genomförandet av våningspåbyggnader. 

KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural 

Engineering. 

Examensarbetet undersöker ett referenshus ifrån miljonprogrammet. Arbetet undersöker om 

det går att bygga på ytterligare våningar. Tre stycken stommar utförda i olika material 

undersöks och jämförs. Rapporten informerar också läsaren om utredningar och kontroller 

som behöver genomföras när ett påbyggnadsprojekt startas. 

 

Kuzcynska, Angelika och Kärkkäinen, Mikko (2014): Stomprojektering för påbyggnad av 

industribyggnad. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and 

Architectural Engineering, Building Technology and Design. 

Ett företag vill bygga en ytterligare våning på en verkstadsbyggnad. Författarna undersöker 

den befintliga byggnadens bärförmåga och ger förslag på lämplig tillbyggnad. 

 

Lidqvist, Markus (2015): Påbyggnad med CLT–bjälklag i kvarteret Höken 1 – En studie av 

konstruktionsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Mid Sweden University, Faculty of 

Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development. 

Studien undersöker såväl konstruktionsmässiga som ekonomiska förutsättningar för CLT – 

bjälklag på en fastighet byggd på 1960 – talet. Syftet är att ge en inblick i hur korslaminerat 

trä står sig som konstruktionsmaterial i påbyggnader. 

 

Lindén,Joel (2014): Förtätning av tätort utan att bebygga orörd mark: En utredning för Eidar 

AB:s förutsättningar att förtäta Trollhättan Stad. Mid Sweden University, Faculty of Science, 

Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering. 

Denna studie beskriver vilka potentialer som finns för förtätning av Trollhättan genom extra 

våning på redan befintlig byggnad.  

 

Mattson, Rikard och Vesterberg, Adam, (2012):Förslag till takhuspåbyggnad i Stockholm. 

KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural 

Engineering, Building Technology and Design. 

Examensarbetet presenterar ett förslag för våningspåbyggnad på befintlig fastighet.  
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Svensson, Malin och Ullman, Frida (2013): Våningspåbyggnad på befintligt 

byggnadsbestånd – ett sätt att möta efterfrågan på centrala bostäder. Jönköping University, 

School of Engineering, JTH, Civil Engineering. 

Examensarbetet beskriver vilka typer av tillbyggnader som utförs idag. Författarna fokuserar 

på våningspåbyggnader. De utformar ett verktyg som är tänkt att användas för att utvärdera 

hur lönsam eller möjligtvis meningsfull en påbyggnad är ur ett antal aspekter. Verktyget 

appliceras sedan på ett fastighetsbolags byggnadsbestånd. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till konsulter 

 Genomfördes ombyggnationer/renoveringar i samband med påbyggnaden? 

 Hur genomfördes samordningen mellan de olika konsulterna? Användes BIM? 

 Hur var den bärande stommen utformad för byggnaden innan våningspåbyggnaden? 

 Hur genomfördes undersökningen av byggnadens skick innan våningspåbyggnaden? Påträffades 

några skador (på stommen) som behövde åtgärdas? 

 Vilka bärande konstruktionselement var mest kritiska vid lastökningen? 

 Behövde stomförstärkning genomföras? Var och hur? 

 Hur stabiliserades den befintliga byggnaden för horisontella laster? 

 Hur stabiliserades påbyggnaden för horisontella laster? 

 Hur såg de geotekniska förutsättningarna ut? 

 Vilken typ av grundläggning har byggnaden? 

 Behövdes förstärkning av grundläggningen utföras? Hur genomfördes detta? 

 Hur ser stomsystemet ut för våningspåbyggnaden? Vilken typ av stommaterial har använts? 

Varför valdes detta system?  

 Hur många våningar byggdes på? Vad medförde begränsningen av antalet våningar? 

 Fanns det några detaljer som var extra krångliga att konstruera? 

 Hur utformades klimatskalet för våningspåbyggnaden?  

 Hur har kontrollen att påbyggnaden projekterats och konstruerats tillräckligt bra med avseende på 

stabilitet och bärförmåga genomförts? 

 Hur har hänsyn till hållbarhet tagits i ert arbete? T.ex. valt miljövänligt material, tänkt 

energieffektivt osv. 

 Har ni som konstruktör kunnat påverka arbetsmiljön för byggarbetarna? Hur?  

 Vilka anser ni vara de största generella skillnaderna med att konstruera våningspåbyggnader 

jämfört med nybyggnationer?  

 Vill ni tillägga någonting? T.ex. ytterligare konstruktionsproblem vad gäller påbyggnaden eller 

skillnader mellan just detta påbyggnadsprojekt jämfört med andra påbyggnadsprojekt eller 

nybyggnationer? 

 Vad är ni mest nöjda med i projektet? Kunde ni gjort någonting annorlunda? 
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Intervjufrågor till entreprenör 

 Kunde de boende bo kvar i byggnaden under projektets genomförande? 

 Har det genomförts ÄTA–arbeten? Vilken typ av ÄTA–arbeten? 

 Har förfrågningsunderlaget behövt kompletteras? Vilka kompletteringar har gjorts?  

 Har det behövts kompletterande handlingar till projekthandlingarna? T.ex. till olika ritningar. 

Vilka handlingar har kompletteras? 

 Har det uppstått några oförutsedda händelser som påverkat byggandet? Vilka händelser har 

uppstått? 

 Hur har planeringen genomförts? Såsom tidplanering och miljöstyrning? 

 Hur har logistiken på byggarbetsplatsen fungerat? 

 Hur har samordningen fungerat mellan olika underentreprenörer och generalentreprenör 

(sidoentreprenörer)? 

 Blev kostnaden som planerat? 

 Upplever ni någon skillnad mellan våningspåbyggnadsprojekt och vanliga 

nybyggnadsprojekt? 

 Hur har hänsyn till hållbarhet tagits i ert arbete? 

 Skiljer sig arbetsmiljöplaneringen jämfört med vanliga projekt? På vilket sätt skiljer det sig? 

 Vad är ni mest nöjda med i projektet? Kunde ni gjort något annorlunda? 

 Har ni någonting ni skulle vilja tillägga? 

 

Intervjufrågor till byggherre 

 Vilket år byggdes huset?  

 Vad motiverade till beslutet att genomföra ett våningspåbyggnadsprojekt?  

 Hur togs hänsyn till tillgänglighet? T.ex. behövde ny hiss installeras? Fler parkeringsplatser 

anläggas? Fler förvaringsutrymmen byggas? 

 Förekom problem vad gäller rördragningar och VVS? Behövde t.ex. stambyten genomföras i 

samband med påbyggnaden? Eller gjordes stambyte av ekonomiska skäl?  

 Kommer påbyggnaden leda till en mer energieffektiv byggnad? 

 Vilken entreprenadform har använts? 

 Behövde detaljplanen förändras för att få utföra projektet? 

 Har fast pris eller löpande räkning använts? 

 Blev kostnaden som planerat?  

 Vill ni tillägga någonting? 
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