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Förord 

Examensarbetet på 30 högskolepoäng är den avslutande delen på Civilingenjörsutbildningen, 

Väg- och Vattenbyggnad, vid Luleå tekniska universitet. Detta examensarbete grundar sig på en 

frågeställning från Skellefteå Kraft till WSP Skellefteå gällande påbyggnad av befintlig 

byggnad. 

Jag vill tacka WSP Skellefteå för chansen att få göra examensarbetet i tätt samarbete där 

både lokaler/material och kunskap, för att inte nämna själva grunden till examensarbetet, 

tillhandahållits. Framför allt vill jag tacka Rolf Öberg på WSP Skellefteå för all hjälp, tid och 

expertis som han bidragit med i detta arbete. Vill även förlänga ett tack till Mathias Galfvensjö 

på Skellefteå Kraft för godkännandet att eventuella delar av ett riktigt projekt fick utföras som 

ett examensarbete. 

Tack även till Martin Nilsson och Lars Bernspång vid Luleå tekniska universitet för god 

vägledning samt assistans när jag varit i behov av det. 
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Sammanfattning 

Vid undersökningen av huruvida en påbyggnad kan göras eller inte är det flertalet saker som 

behöver beräknas, resoneras fram och bestämmas för att komma vidare i projektet. 

Målsättningen med projektet var att ta reda på om en befintlig byggnad kunde byggas på med 

fler våningar samt om några slutsatser rörande liknande projekt skulle kunna dras. Befintliga 

byggnaden är ett kontorshus i betong som består av nio våningar varav sju är ovan mark. 

Projektet börjar med att titta på det befintliga huset, Hus B, och göra nödvändiga antaganden 

bl.a. angående vindlaster och hur betongen för byggnaden ser ut, gällande sprickor m.m., efter 

mer än 50 år. Samt bestämma lasternas väg genom byggnaden genom att identifiera kritiska 

snitt. Beräkningarna börjar med att bestämma laster och göra en lastnedräkning genom hela 

byggnaden för att slutligen få fram utnyttjandegrader för pelare, väggar och i grunden. 

Lastnedräkning kom att spela en stor roll i projektet då det var nödvändigt att ta reda på hur 

mycket last elementen tar upp och jämföra det mot bärförmågan för varje bärande element. 

Med utnyttjandegraderna kända, genom hela hus B, fortsatte projektet med påbyggnaden. Där 

bestämdes det att det översta bjälklaget och dess pelare skulle tas bort med hänsyn till vikt och 

funktionalitet. Efter borttagandet av översta bjälklaget bedömdes utnyttjandegraderna i 

byggnaden tillräckligt låga för en påbyggnad. Påbyggnaden valdes sedan bestå av träpelare och 

träbjälklag, där pelarnas positioner stämmer överens med pelarlinjerna i det befintliga huset. 

Denna placering av pelarna bestämdes utifrån en undersökning gällande vad som fungerade 

bäst med avseende på att fördela ut last genom byggnaden samt att kunna bära ett kommande 

bjälklag. Att byggmaterialet för påbyggnaden skulle vara trä var inte självskrivet men valdes, 

efter ett kortare resonemang, för sina bärighetsegenskaper tillsammans med en relativt låg vikt.  

Begränsningen för påbyggnaden kom inte att bero på befintliga bärande element utan på 

förhållanden i grunden för Hus B där utnyttjandegraderna anses vara höga. Varför 

utnyttjandegraderna som rör bärförmågan i grunden ändå skulle kunna räcka till för en 

påbyggnad motiveras genom diskussionsresonemang kring grundförhållandena. 

Påbyggnaden beräknades genom en iterativ process och gav resultatet att utan förstärkningar 

i grunden kan två våningar plus ett tak byggas. Med förstärkningar av grundsulor kan sex 

våningar plus ett tak byggas. I begreppet nya våningar innefattas den våning som föreslås rivas, 

därav ger två nya våningar plus ett tak en höjning av byggnaden med en våning plus ett tak.  

Slutligen resulterar arbetet i att en påbyggnad är möjlig, med ett varierande antal våningar 

beroende på vad nybyggnationen ska förhålla sig till. Även nyckelfaktorer identifieras såsom att 

kontinuitet gällande påbyggnadens uppbyggnad med bjälklag osv. är fördelaktigt att eftersträva. 

Nyckelord: Påbyggnad, betong, trä, pelare, lastnedgång, kontor.  
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Summary 

The investigation whether an extension of an office building can be built or not is received 

through several things that have been calculated, reasoned about and decided in order to be able 

to move forward. The aim with the investigation, or project, was to find out if an existing 

building could be fitted with additional floors and if any conclusions concerning similar 

projects could be made. 

The project started with looking at the existing house, House B, and making necessary 

assumptions regarding wind loads and how the concrete of the building looks after more than 

50 years and also determine which ways the loads take through the building by identifying 

critical sections. The calculations start with deciding the loads and doing a calculation of 

cumulative loads throughout the building until the utilization rate for the columns, walls and 

foundation elements are known. The calculation of cumulative loads throughout the building 

came to play a big part in the project as it was necessary to figure out how much load the 

elements are carrying and compare it to the load bearing capacity of every single element. With 

known utilization rates, for all of House B, an extension of the building began to come in to 

focus. It was there decided that the roof and its columns should be removed with regards to 

weight and functionality. After the removal of the top floor the new utilization rates for the 

building were deemed suitable for extension. The extension is then chosen to be made out of 

wooden columns with wood floors and the positions of the new columns will be aligned with 

the existing rows of columns. This placement of the columns was derived from an investigation 

on what would work best regarding on how to spread the loads throughout the building and on 

the suitability of carrying a floor. The building material for the extension of the building was 

not predetermined but was chosen to be wood for its properties and relatively low weight after a 

shorter reasoning. 

The limitations for the extension did not come from the existing load bearing elements but 

from the foundation. Why the utilization rates concerning the foundation should be considered 

to be sufficient for an extension of the building is motivated through discussion. 

The procedure of calculating the extension is an iterative process and this process gave the 

result that without reinforcements in the foundation another two floors and a roof could be built. 

With reinforcements another 6 floors and a roof could be built. The floor that is suggested to be 

demolished is incorporated in the concept of a new floor thus giving that two new floors and a 

new roof is a raise of the building by one floor and one roof. 

Finally some conclusions are made from the purposes stated early on and these conclusions 

are motivated from the projects calculations and conditions.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Grunden till examensarbetet är en högst reell förfrågan från Skellefteå Kraft till WSP Skellefteå 

angående huruvida det går att bygga på ett gammalt kontorshus, från och med nu refererad till 

som Hus B, med fler våningar, och om så är fallet, hur många våningar?  

Enligt (TNC, 1988) definieras hus som ”en byggnad som innehåller ett eller flera utrymmen 

avgränsade av golv, väggar och tak och som väsentligen är belägen ovan mark, i huvudsak 

avsedd för bostäder eller lokaler” och i denna definition passar Hus B in. Inom kategorin hus 

finns det många typer av byggnader, som kan bestå av olika material som exempel stålstomme 

eller trästomme, ha olika antal våningar och vara uppförda för att uppfylla olika syften. 

Kontorshuset som betraktas för detta projekt består av betong med pelarstomme och dess 

bjälklag är utformade som pelardäck.  

Hus B uppfördes i mitten av 1960-talet, närmare bestämt 1964-1965, och är konstruerat och 

byggt enligt dåtidens byggnormer. Byggnaden har sedan sitt färdigställande fungerat som 

huvudkontor åt Skellefteå Kraft och nu har det kommit till en punkt i husets historia då det är 

tänkt att innandömet ska göras om för att passa nuvarande regelverk gällande ytor inomhus, 

arbetsmiljö osv. Det är i och med denna renovering som frågan, huruvida det går att bygga på 

fler våningar eller inte, uppstod. 

Underlaget för Hus B är mycket bra med hänsyn till ritningar men eftersom huset är uppfört 

för drygt 50 år sedan är nya bärighetsberäkningar utifrån Eurokodperspektiv att föredra. Detta 

pga att huset är uppfört enligt dåvarande gällande svenska byggregler och en konvertering till 

dagens norm vore på sin plats då en eventuell påbyggnad (påbyggnad innebär nybyggnation) 

ska utföras. Denna konvertering genom beräkningar kan, i och med skillnader från gamla 

normer till nuvarande, leda till att vissa bärande element som har stått i mer än 50 år kan nå 

oväntat höga eller låga utnyttjandegrader och i sin tur eventuellt behöva förstärkas. Av denna 

anledning är en genomräkning av huset med Eurokod lämplig, för att säkerställa att byggnaden 

uppfyller dagens krav.  

Hus B består av 9 våningar med 10 st bjälklag i dagsläget varav ett bjälklag är en platta på 

mark och huset består av en betongstomme med pelare. Byggnaden är endast 7 våningar hög 

ovan mark pga att våning 1 och 2 är under markytan och således ser huset endast ut att vara 7 

våningar högt. I figur 1 syns ett översiktligt snitt genom hela byggnaden. Hus B är som sagt 

gjord helt i betong där alla bjälklag, samt pelarna på de tre lägsta nivåerna, är platsgjutna. För 

övriga nivåer är betongpelarna prefabricerade. 
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Intresset för detta, från Skellefteå Krafts sida, är att skaffa sig en bild över hur företaget kan 

expandera med kontorsplatser och liknande i anslutning till redan existerande fastigheter, gärna 

under renoveringsfasen enligt (Öberg & Galfvensjö, Uppstartsmöte, 2016). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att identifiera nyckelfaktorer för liknande arbeten som kan komma till 

användning i framtiden samt vilka faktorer som påverkar mer än andra i förhållande till en 

byggnads kapacitet att bära fler våningar. Att urskilja vilka beräkningar för ett redan uppfört 

element som kan anses vara onödiga att ödsla för mycket fokus på ligger inom intresseramen. 

Med detta menas att förhoppningsvis kan arbetets gång och resultat på något sätt normaliseras 

genom att exempelvis styra vissa faktorer och på så sätt leda till förväntade resultat. Ett 

ytterligare syfte är att arbetet ska bidra med erfarenhet och kunskap kring äldre byggnader och 

hur dessa ser ut och är uppbyggda. 

 Huvudmålet med examensarbetet är att komma fram till hur många våningar som kan 

byggas på med/utan förstärkningsåtgärder på befintliga byggdelar. Delmål på vägen mot 

huvudmålet utgörs av slutförda lastnedräkningar i olika skeden. Målen stämmer väl överens 

med vad som efterfrågas av Skellefteå Kraft och vad som är relevant för WSP och Luleå 

tekniska universitet. 

1.3 Avgränsningar 

För att säkerställa att arbetet inte blir för stort samt att målet nås i tid krävs det att vissa 

avgränsningar formuleras och brukas. 

Dessa avgränsningar består av: 

- Bjälklagen beaktas endast ur viktsynpunkt för lastnedräkning genom pelarna och 

dimensioneras ej. 

Figur 1. Översiktlig sektion samt planritning för Hus B 

Husbredd 
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- Nuvarande skick på bärande konstruktioner och täckskikt för armering m.m. antas vara 

såsom att konstruktionen nyligen uppförts och i enlighet med Eurokod. Därmed läggs 

ingen vikt vid att granska täckskikt, öppna upp väggar för att se bärande delar m.m. 

- Bärande element antas ej vara krökta. 

- Stabiliserande element, ex. hisschakt, antas vara tillräckliga för påbyggnad. 

- Vindlast kommer ej beaktas. 

- Ekonomiska aspekterna för eventuella förstärkningsåtgärder/påbyggnad kommer ej 

beaktas. 

- Eventuell miljöpåverkan för eventuella förstärkningsåtgärder/påbyggnad kommer ej 

beaktas. 

- Eventuellt stommaterial för det kommande påbyggnadsförslaget väljs till trä med hänsyn 

till egenvikt och lastkapacitet på råd av (Öberg, Handledning, 2016). 

- Hisschaktet/trapporna i byggnaden beaktas inte särskilt utan räknas med i lasterna för 

varje våningsplan/bjälklag. 

- Beräkningarna tar inte hänsyn till krypning eller krympning som betongen kan ha råkat 

ut för. 
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2 Metod och teori  

Detta arbete karakteriseras av att försöka hitta nyckelfaktorer i redan erkända arbetsmetoder, 

framför allt gällande last- och bärförmågeberäkningar. Olika sätt att utföra ett sådant projekt 

finns och ett urval gällande olika huvudmetoder definieras här. En möjlig metod är att jämföra 

Hus B med liknande byggnader för att kunna dra slutsatser utifrån det, denna metod kräver 

dock att kompletta beräkningar för Hus B finns och är uppdaterade utifrån Eurokod. En annan 

metod är att upprätta en FEM-modell av Hus B med hjälp av ett program på en dator och utifrån 

denna modell få fram värden som krävs för att kunna få fram resultat. Det tredje 

metodalternativet är att räkna igenom Hus B för hand och på så sätt få en bra helhetsbild över 

byggnaden i och med att hela huset blir genomräknat.  

Jämförelsemetoden faller på att det inte finns några beräkningar på Hus B och att utföra 

dessa, även med datorprogram, för att sedan jämföra med andra byggnader kommer helt enkelt 

att ta för lång tid och därav väljs inte denna metod. 

FEM-metoden däremot skulle nog fungera bra och kunna ta hänsyn till flera av faktorerna 

som avgränsas bort i tidigare kapitel. Däremot är kunskapen för egen del gällande FEM-

modelleringsprogramvaror inte speciellt hög och detta skulle innebära att första tiden för arbetet 

skulle läggas på att lära sig det utvalda programmet. Även detta bedömdes vara för tidsödande. 

Kvar att överväga finns handberäkningsmetoden. Denna metod väljs för att den, med sina 

avgränsningar, förväntas kunna slutföras i tid och samtidigt vara givande ur ett 

kunskapsperspektiv kring flervåningsbyggnader i betong. För den valda metoden utvecklas ett 

tillvägagångssätt som beskrivs nedan. 

2.1 Tillvägagångssätt 

I och med att examensarbetet grundar sig på en förfrågan från Skellefteå Kraft var det första 

steget mot ett lyckat genomförande av detta arbete ett tidigt informationsmöte. På detta möte 

deltog representant från Skellefteå Kraft, vald handledare från WSP Skellefteå och 

undertecknad examensarbetare. På mötet diskuterades lämpliga arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt samt att upplysa om vad som förväntades från LTUs sida. På mötet 

diskuterades även vilka delar i den reella förfrågan, från Skellefteå Kraft, som lämpade sig för 

examensarbetssammanhang. 

Vissa delmoment i arbetet styrs av önskemål från skolan medan vissa styrs av önskemål från 

Skellefteå Kraft och WSP.  

Arbetet börjar med att samla in information för att sedan använda denna information som 

grund för beräkningarna. Dessa beräkningar görs helt ”för hand” med hjälp av Microsoft Excel. 

Under beräkningsskedet kommer WSP Skellefteå stå för råd, stöd och kunskap om behovet 
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skulle uppstå. Beräkningsskedet förväntas bli den största delen i arbetet dels på grund av antalet 

våningar men även på grund av det rena antalet, och komplexiteten hos, beräkningarna som 

utförs. 

Under hela arbetet kommer Luleå tekniska universitet att finnas tillgängliga för stöd och råd. 

2.2 Informationsinsamling 

Mycket av informationen för arbetet kommer i form av gamla bygghandlingar från Skellefteå 

Kraft. Den informationen behöver därefter undersöks för att hitta relevanta ritningarna som 

gäller för Hus B. Detta pga att ritningsflödet från Skellefteå Kraft gällde flera byggnader som 

byggdes under 1960-talet. Vidare diskuteras relevansen hos olika ritningar med handledare hos 

WSP för att särskilja viktigare detaljer och mindre viktiga detaljer. Eftersom underlaget från 

Skellefteå Kraft anses vara mycket god finns en bra grund att basera beräkningarna på. 

En litteraturstudie genomförs genom att införskaffa viss litteratur som kan ses som relevant 

för arbetets ämnesområde. 
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3  Beräkningar Hus B 

Här beskrivs hela beräkningsgången för examensarbetet från start till slut. Byggnaden i fråga, 

som beräkningarna gäller, är ett kontorshus, består av nio plan och är platsgjutet i betong samt 

hänvisas till som Hus B. Sju av dessa nio plan är ovan mark och därmed är två plan att betrakta 

som under mark/källarvåningar. Hus B är uppbyggt av pelardäck som består av fyra stycken 

längsgående pelarrader samt bjälklag, se figur 1. Ingående värden som är byggnadsspecifika, 

och används i beräkningarna, listas nedan.  

Våningshöjd/pelarlängd för byggnaden är generellt sett 3050 mm om inget annat anges. 

Armeringsklassen är gamla svenska KS40 som idag är ersatt av B500BT men i detta 

dokument kommer armeringen räknas som B400BT vilket bättre motsvarar stålets faktiska 

egenskaper. Därför sätts fyd för armeringen till 347,83 MPa i enlighet med (SS-EN 1992-1-1, 

2008). När det gäller fyd för armering säger den gamla svenska standarden, (Boverket, 2004), 

samma sak som (SS-EN 1992-1-1, 2008). 

Betongklassen som använts i Hus B är gamla svenska K250, K300 och K400 och dessa har i 

sin tur korrigerats för bruk inom Eurokod till C25/30, C30/37 samt C40/50. Se tabell 1 för 

materialvärden för dessa betongklasser samt för armering. Materialvärdena ger i sin tur den 

specifika bärförmågan för olika bärande element i Hus B. 

Tabell 1. Materialvärden för aktuella betongklasser. 

Betong C25/30 C30/37 C40/50  

fck 25 30 40 MPa 

fcm 33 38 48 MPa 

fctm 2,6 2,9 3,5 MPa 

fctk,0,05 1,8 2 2,5 MPa 

fctk,0,95 3,3 3,8 4,6 MPa 

Ecm 31000 33000 35000 MPa 

γC 1,5 1,5 1,5 - 

γCE 1,2 1,2 1,2 - 

fcd 16,67 20 26,67 MPa 

fctd 1,2 1,333333 1,67 MPa 

Ecd 25833,33 27500 29166,67 MPa 

Armering KS40  

f-yd 347,8261 MPa 

γ-S 1,15 - 

E-sd 200000 MPa 

 

Beräkningarna kommer att utföras i brottgränstillståndet då det är av relevans att ta reda på 

vid vilken last brott sker. 
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3.1 Laster 

Arbetet börjar med att identifiera vilka laster som är av intresse samt vilka vägar lasterna tar 

genom byggnaden. Det insamlade materialet från Skellefteå Kraft granskas för att bestämma 

vad som är av intresse att titta på i beräkningarna.  

Eftersom det befintliga huset består av betong står det klart att egentyngden för byggnaden 

kommer att spela en stor roll i beräkningarna. Sedan är även byggnaden en kontorsbyggnad och 

således finns även en nyttig last som appliceras till lastberäkningarna. Uppe på byggnadens tak 

ligger det snö under vintern och denna snölast kommer också beaktas. Dessa tre laster, 

egenvikt, nyttig last för kontorsbyggnad och snölast är lasterna som kommer beaktas i arbetet. 

Vid kombination av dessa laster används Tabell A1.2 från (SS-EN 1990, 2010), härifrån 

kallat STR-B 6.10a och STR-B 6.10b, där det största erhållna värdet efter lastkombination 

används för fortsatta beräkningar. 

3.1.1 Egentyngd 

Egentyngden bestäms utifrån ingående komponenter och dessa består av bjälklagsvikt, pelarvikt 

samt ett godtyckligt medelvärde på golvbeläggning för varje våning. Anledningen till att 

golvbeläggningens vikt väljs till ett medelvärde beror på att flera olika golvbeläggningar 

existerar för varje våningsplan och för att räkna med dessa golvs exakta storheter skulle det 

krävas mycket jobb för något som kommer ge en ytterst marginell påverkan på slutresultaten. 

Med andra ord görs ett ingenjörsmässigt antagande om att alla golv har samma tyngd per 

kvadratmeter, tyngden tas fram med en säkerhetsmarginal och bestäms utifrån en 

sammanvägning av olika golvtyper och till vilken utbredning dessa golvtyper finns i 

byggnaden.  I figur 2 syns ett urklipp från förteckningen över golvtyperna. Dokumentet som 

figur 2 är tagen ifrån innehåller specifikationer för alla golvtyper i Hus B och det är detta 

dokumentet som legat till grund för bestämmandet av den generella tyngden för golvet.
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Figur 2. Urklipp från ritning K-8 "Bjälklagstyper" från underlag gällande projektet. 

Tjocklekarna för bjälklag respektive golvmaterial bestäms till 0,2 respektive 0,1 m baserat på 

ritningar som finns att tillgå. Taket är gjort av betong och dess tjocklek är 0,16 m. 

Densiteten för golvmaterial bestämdes enligt ovanstående resonemang till 20 kN/m3 och, i 

enlighet med Tabell A.1 ur (SS-EN 1992-1-1, 2008), bestämdes densiteten för armerad betong 

till 25 kN/m3. När dessa storlekar är kända kan en gemensam tyngd för bjälklag och golv samt 

tak bestämmas i kN/m2, se ekv. 1a och 1b, för att enkelt kunna fördela ut lasten från 

egentyngden till rätt pelare. 

𝐺𝑘 = 0,2 ∙ 25 + 0,1 ∙ 20 = 7 𝑘𝑁/𝑚2    (1a) 

𝐺𝑡𝑎𝑘 = 0,16 ∙ 25 + 1 = 5 𝑘𝑁/𝑚2    (1b) 

I ekv. 1b adderas 1 kN/m2 för att representera taktäckning osv. 

 Egentyngden för varje enskild pelare beror på pelarens dimensioner och längd. Densiteten 

för pelare är detsamma som för armerad betong. Se ekv. 2 för beräkningsformel för egentyngd 

från pelare. 

𝐺𝑘,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = (𝐴𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ∙ 𝐿𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒) ∙ 25 =  𝑘𝑁   (2) 
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3.1.2 Nyttig last 

Eftersom byggnaden är en kontorsbyggnad hämtas qk=2,5 kN/m2 ifrån Tabell 1.7 i (Isaksson & 

Mårtensson, 2010). 

3.1.3 Snölast 

I figur 1 syns det tydligt att byggnadens översta våning är smalare än övriga våningar, detta i 

sin tur ger snöfickor på ömse sidor om toppvåningen. Skellefteås snözon ger sk=3,0 kN/m2 

enligt (SS-EN 1991-1-3, 2005). I samma dokument hämtas formfaktor µ1=0,8 pga att taklutning 

är 0 grader. 

Snölasten som verkar på takpartier utan snöfickor blir således resultatet av ekv. 3. 

 𝑠𝑑 = 𝑠𝑘 ∙ µ1 = 2,4 𝑘𝑁/𝑚2    (3) 

Snölasten som verkar på takpartierna med snöfickor måste beräknas ytterligare. Denna 

fortsatta beräkning av snölast karakteriseras genom µ2. För att beräkna en snöficka följs den 

föreslagna beräkningsgången i (SS-EN 1991-1-3, 2005) underavsnitt 5.3.6. Taklutningen är 

som bekant 0◦ (utan lutning) och därav sätts µs i ekv. 4 till 0.  

µ2 = µ𝑠 + µ𝑤  𝑑ä𝑟 µ𝑤 =
𝑏1+𝑏2

2∙ℎ
≤

𝛾𝑠𝑛ö ∙ℎ

𝑠𝑘
  𝑠𝑎𝑚𝑡 0,8 ≤ µ𝑤 ≤ 4  (4) 

I ekv. 4 finns flertalet nya variabler, b1 är bredden av den översta våningen, b2 är den 

utskjutande längden från väggen, på den översta våningen, till väggen för hela byggnaden. h är 

våningshöjden för översta våningen och γsnö är snöns tunghet och sätts till 2 kN/m2. För 

ytterligare klargörande se figur 3 som är tagen ur (SS-EN 1991-1-3, 2005) 

 

 

 

Figur 3. Snöficka enligt Eurokod. 
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ls som syns i figur 3 är snöfickans längd och bestäms till 2h, men bara om b2 är större än ls. 

Om b2 är mindre än snöfickans längd bestäms formfaktorn med interpolation. Värdena som 

beskrivs tidigare är b1=8,8 m, b2=4,6 m, h=3,05 m och ls=6,1 m. När dessa värden stoppas in i 

ekv. 4 ges att μw=2,20 vilket ger μ2=2,20 och interpellationen som sker pga att b2<ls ger värdet 

1,14. Dessa värden stoppas in i ekv. 5 och ger den genomsnittliga lasten för snöfickan. 

𝑠𝑑,𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎 = 𝑠𝑘 (1,14 +
(µ2−1,14)

2
) = 5,01 𝑘𝑁/𝑚2   (5) 
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3.2 Genomräkning av befintlig byggnad 

Med generella lastberäkningar, som ger övergripande lastvärden för varje våning, 

genomförda, påbörjas lastnedräkningen genom huset. Innan en våning beräknas granskas 

befintliga planritningar för att urskilja vilka pelare som är av intresse, också kallade kritiska 

snitt. 

När det gäller själva lastnedräkningen används följande formel, se ekv. 6, från 

(Teknikorganisationen WSP, 2013).  I ekv. 6 används faktorer för STR-B 6.10b. Om STR-B 

6.10a visar sig vara fallet korrigeras givetvis faktorerna till korrekta värden. Värdet på Px blir i 

kilonewton (kN). 

𝑃𝑣å𝑛.𝑛𝑚𝑟,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑛𝑚𝑟 = ∑ ((1,2 ∙ (𝐺𝑘 + 𝐺𝑘,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒) + 1,5 ∙ 𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 ∙ 𝛼𝑛 ∙ 𝛼𝐴) ∙ 𝐴𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔)𝑛𝑣å𝑛
(6) 

I ekv. 6 syftar nyttig last på differensen om lasten kommer från kontorslandskap eller från 

snö på taket. Vidare syftar summatecknet på att lasterna från ovanstående våningar adderas för 

samverkan på betraktad pelare. Reduktionsfaktorerna αn och αA beror på antalet ovanstående 

våningar, från toppen till våningen som betraktas, och beskrivs av ekv. 7 och 8. 

𝛼𝑛 =
2+(𝑛𝑣å𝑛−2)∙𝜓0

𝑛𝑣å𝑛
 𝑜𝑚 𝑛𝑣å𝑛 > 2 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 𝛼𝑛 = 1   (7) 

𝛼𝐴 =
5

7
∙  𝜓0 +

𝐴0

𝐴𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔
≤ 1,0    (8) 

Där ψ0 är 0,7 för kategori B (till vilket kontorslokal tillhör, se tabell 6.1 i (SS-EN 1991-1-1, 

2011)). A0 motsvarar alltid 10 m2. 

Upptagningsarean för varje enskild pelare mäts ut på relevant ritning med hjälp av skalstock 

och dessa mått sätts i överkant för att uppnå en säkerhetsmån. Upptagningsarean ges genom att 

använda halva avståndet mellan bärande element då lastfördelningen av nyttiga laster antas vara 

jämnt utspridd. Pelarna och väggarna i byggnaden bedöms som fast inspända i både topp och 

botten. För armeringsspecifikation för olika typer av prefabricerade pelare, se Bilaga A. 

Värden som redovisas i beräkningarna avrundas till närmsta två decimaler för att bli 

överskådliga. Men i verkligheten har dessa värden beräknats med exakta värden och i många 

fall innebär det många fler decimaler än två. 

3.2.1 Våning 9 

Högst upp på Hus B ligger våning 9 som i dagsläget är ventilationscentralen för byggnaden. 

Lastnedräkningen börjar med att identifiera olika typer av pelare samt vilka pelare som är av 

intresse att räkna på. Figur 4 visar vilka pelare som valts ut för beaktning. För denna våning får 

den vänstra markerade pelaren beteckning ”Pelare 1” och den högra ”Pelare 2”. 
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Figur 4. Urklipp från ritning använd i identifieringsprocessen för våning 9 

Beräkningarna görs med hjälp av Microsoft Excel för att förenkla eventuell felkorrigering 

samt att enklare möjliggöra återbruk av vissa formler. För våning 9, Pelare 1 och 2, ser 

Excelbladet ut som i tabell 2. 

Ingående laster med sd som nyttig last och Gk som egentyngd, kombineras enligt STR-B 

6.10a och STR-B 6.10b och där framgår att 6.10a ger 9,27 kN/m2 och 6.10b ger 9,6 kN/m2. 

Med andra ord väljs 6.10b för lastberäkningar för våning 9. 

Redovisning för vad tabell 2 innehåller redovisas i texten nedan. K250 är betongklassen som 

pelaren har. Pelaren har ett rektangulärt tvärsnitt och en längd på 3050 mm. Vidare har en 

ytterligare granskning av figur 4 gett ett lastupptagningsområde. Maxlasten som påverkar 

pelaren är således lasten från STR-B 6.10b multiplicerat med upptagningsarean. Pelarens 

egenvikt är korrigerad med en faktor på 1,2 m.h.t. lastfallet och är inlagd i maxlastberäkningen. 

Tryckkapaciteten för endast betong beräknas genom att multiplicera tvärsnittsarean med fcd 

enligt pelarens betongkvalitet (se tabell 1 för värde), denna beräkning är generell och kommer 

används löpande och eftersom den är så simpel kommer ingen ekvation att skrivas ut för den. 

För att se om andra ordningens effekter behöver beaktas eller ej, genomförs en kontroll av 

slankhetskriteriumet med hjälp av ekv. 9 - 13. I tabell 2 sätts faktorerna A och C till värden som 

får användas om vissa andra faktorer inte är kända, se 5.8.3.1 i (SS-EN 1992-1-1, 2008) för 

ytterligare förklaring. 

𝜔 =
𝐴𝑠∙𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐∙𝑓𝑐𝑑
     (9) 

𝐵 = √1 + 2𝜔     (10) 

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
20∙𝐴∙𝐵∙𝐶

√𝐴𝑐∙𝑓𝑐𝑑
     (11) 
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Tabell 2. Excelblad för Pelare 1 och 2 på våning 9. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1    Pelare 2 

 

Betongkvalitet 
K250 K300 

 

Längd, l 
3050 3050 

mm 

Bredd, b 
490 200 

mm 

Höjd, h 
240 200 

mm 

Upptagning X 
1,75 7 

m 

Upptagning Y 
4,5 4,5 

m 

Maxlast, NEd 
86,36 306,06 

kN 

Pelarens egenvikt 
10,76 3,66 

kN 

Tryckkapacitet utan arm. NRd,c 
1960 800 

kN 

  
 

 

Längsgående armering  
 

 

A-järn  
 

 

Antal 
4 4 

st 

Diameter 
16 16 

mm 

As 
804,25 804,25 

mm2 

Tryckkapacitet arm. 
279,74 279,74 

kN 

Andra ordningens effekter?  
 

 

A 
0,7 0,7 

- 

B 
16,92 26,46 

- 

C 
0,7 0,7 

- 

λlim 
790,17 419,30 

- 

Iosprucket tvärsnitt 
564480000 1,33*108 

mm4 

i 
69,28 57,74 

- 

l0 
1799,5 1799,5 

- 

λ 
25,97 31,17 

- 

Godkänt utan kontroll? 
Ja Ja 

 

  
 

 

Minimiarmering, As,min 
235,2 87,99 

mm2 

Tryckkapacitet med arm. NRd 
2239,74 1079,74 

kN 

Maximiarmering, As,max 
4704 1600 

mm 

Armering ligger inom gränsvärden? 
Ja Ja 

 

Utnyttjandegrad 
3,86 28,35 

% 
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Knäckningslängden, l0, definieras som 59% av längden. Detta ges av fall d) tillsammans med 

en eftergivlighet i inspänningen på k=0,1 ur 5.8.3.2 i (SS-EN 1992-1-1, 2008). Tröghetsradien 

för det ospruckna tvärsnittet, i, karakteriseras i ekv. 12. 

𝑖 = √
𝑏∙ℎ3

12∙𝐴𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡
     (12) 

𝜆 =
𝑙0

𝑖
      (13) 

Eftersom λ är mindre än λlim, se tabell 2, kan andra ordningens effekter försummas. 

Vid bestämmandet av en betongpelares tryckkapacitet adderas betongens bärförmåga med 

den bärförmåga som stålet besitter, se ekv. 14. Motiveringen till denna ”additionsformel” kan 

läsas i (Laurén, 2011). 

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑     (14) 

Med den tryckta betongpelarens kapacitet bestämd kan en utnyttjandegrad räknas ut. Men 

kontroller gällande minimi-/maximiarmering måste också utföras. Dessa kontroller med 

tillhörande värden finns representerade i tabell 2. Eftersom inga dragspänningar förväntas 

uppstå i pelarna kommer inte minimiarmeringen som behövs för att begränsa sprickbredd 

beräknas. Däremot kommer kontroll om erforderlig minimi- och maximiarmering, enligt kap 

5.2 i (SS-EN 1992-1-1, 2008) att utföras. Beräkningarna för kontrollerna syns i ekv. 15 och 16 

nedan. Hur den faktiska arean för armeringsjärn beräknas bedöms läsaren ha kunskap om och 

därför sägs inget mer om hur tvärsnittsarean för armeringsjärn räknas ut eller liknande. 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
0,10∙𝑁𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑑
 𝑑𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 0,002 ∙ 𝐴𝑐   (15) 

𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝐴𝑐     (16) 

3.2.2 Våning 8 

Arbetet med våning 8 börjar som med våning 9 genom att identifiera vilka pelare som är 

relevanta att kontrollera. Se figur 5 för pelarnas placering och våningslittera.  

 

Figur 5. Urklipp ur ritning använd vid identifiering av lastbärande element för våning 8. 



3 Beräkningar Hus B  15 

 

I figur 5 markeras att vissa delar av det ovanliggande bjälklaget fungerar som tak. Detta 

visas genom att sluta in dessa takpartier med orangea rektanglar. Vidare identifieras 5 st 

bärande element, fyra stycken pelare och en vägg som är av intresse.  

Ekvationerna 1a och 1b ger egentyngderna för bjälklagen och nyttiga lasten för 

kontorsaktiviteter är känd sedan tidigare. Vidare står det klart att denna våning kommer utsättas 

för en snöficka eftersom takdelen ansluter mot en lodrät vägg och även denna last är beräknad 

sedan tidigare. Ytterligare en last som tillkommer är lasten från ovanstående våningar. För 

våning 8 innebär detta bara lasten från en ovanstående våning och lasten i detta fall, P8,x, 

beräknas enligt ekvationerna 7 och 8 vars värden stoppas in i ekv. 6. Detta ger resultaten för 

lasterna som leds från våning 9 till våning 8 och kan ses i tabell 3. Dimensionerande lastfall för 

lasterna till våning 8 blir STR-B 6.10b med 12,15 kN/m2 mot 6.10a som ger 12,08 kN/m2. För 

snöfickan ger 6.10b ett värde på 15,92 kN/m2. Pelarna som får bära lasten från våning 9 är 

pelare 2 och pelare 4. Pelare 1, våning 9, går ned i pelare 2 och pelare 2, våning 9, går ned i 

pelare 4. 

Tabell 3. Lastnedräkning till våning 8 

Pelare 1, våning 9 Pelare 2, våning 9 

A0 10 m2 A0 10 m2 

Aupptag 1,75*4,5 m2 Aupptag 7*4,5 m2 

αA 1 - αA 0,82 - 

nvån 1 st nvån 1 st 

αn 1 - αn 1 - 

P8,2 86,36 kN P8,4 285,36 kN 

 

Med lastnedräkningen till våning 8 slutförd finns allt som behövs för att räkna ut pelarnas 

utnyttjandegrad. I tabell 4 syns bärande elementens egenskaper, upptagningsområden och 

utnyttjandegrader för aktuell våning. Principen för lasterna som verkar på en specifik 

pelare/vägg ses i ekv. 17. 

𝑁𝐸𝑑 = 𝐴𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 ∙ 𝑄𝑑𝑖𝑚.𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑣å𝑛.𝑛𝑚𝑟,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑛𝑚𝑟   (17) 

Ekvation 17 betyder med andra ord att pelaren/väggen bär sin del av bjälklaget/taket för den 

aktuella våningen samt summan av alla direkt ovanstående pelare/väggar samt deras 

bjälklag/tak. Aupptag är lastarean som påverkar det bärande elementet och detta tydliggörs i ekv. 

18. 

𝐴𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 = 𝑈𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑋 ∙ 𝑈𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑌   (18) 
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Tabell 4. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 8. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1    Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1 

 

Betongkvalitet 
K300 K300 K300 K300 K250 

 

Längd, l 
3050 3050 3050 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
- - 350 400 700 

mm 

Höjd, h 
- - 350 310 150 

mm 

Diameter, d (cirkulärt tvärsnitt) 
350 380 - - - 

mm 

Upptagning X, kontor 
- 4,6 6,25 3,85 3,75 

m 

Upptagning Y, kontor 
- 4,25 3,5 6,5 2,5 

m 

Upptagning X, snöficka 
4,6 4,6 - - - 

m 

Upptagning Y, snöficka 
2,8 2,3 - - - 

m 

Maxlast, NEd 
227,24 706,23 276,99 401,76 123,51 

kN 

Elementets egenvikt 
8,80 10,38 11,21 11,35 9,61 

kN 

  
    

 

Längsgående armering  
    

 

A-järn  
    

 

Antal 
6 6 4 4 12 

st 

Diameter 
12 12 16 16 12 

mm 

As 
678,58 678,58 804,25 804,25 1357,17 

mm2 

Tryckkapacitet med arm. NRd 
2160,25 2504,26 2729,74 2759,74 2222,06 

kN 

 
     

 

Utnyttjandegrad 
10,52 28,20 10,15 14,56 5,56 

% 

 

Kontrollen angående minimi- och maximiarmering är genomförd för denna vånings bärande 

element men eftersom armeringsmängden visade sig vara inom det godkända spannet så 

redovisas inte dessa värden här. Istället hänvisas läsaren till Bilaga B för uppgifterna rörande 

detta. Detsamma gäller för slankhetskontrollen. 

För våningen är pelare 1, 2 och 3 prefabricerade medan pelare 4 och vägg 1 är platsgjutna. 

Denna disposition kring vilka element som är platsgjutna respektive prefabricerade gäller tills 

vidare om inget annat sägs. 

3.2.3 Våning 7 

I figur 6 ses vilka bärande element som valts ut som relevanta att räkna på. Dessa är, likt 

föregående våning, fyra stycken pelare och en vägg. Lasterna som verkar på våning 7 är 

egentyngd, nyttiga lasten från kontorsverksamheten samt laster från ovanliggande våningar. 

Lasterna kombineras med lastkombinationerna STR-B 6.10a och 6.10b för att se vilken som 
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blir dimensionerande och eftersom lastkombinationerna ger värden på 12,075 kN/m2 resp. 

12,15 kN/m2 väljs 6.10b. Värt att notera är att dessa värden är exakt likadana som för våning 8. 

För att återkoppla till stabiliserande element nämns det att inringade väggdelar (mörkare 

avsnitten) och inringade hisschakt i mitten samt vissa innerväggar anses vara stabiliserande för 

byggnaden.  

 

För våning 7 är det två stycken våningar som ligger ovanför. Lasterna som detta bidrar med 

beräknas med ekv. 6-8 och redovisas i tabell 5. Lasterna i tabell 5 adderas till lasten som 

pelarna/väggen tar upp från våning 7 och till vilken pelare/vägg lasten går ned i syns också i 

tabell 5. Konstanta värden vid dessa beräkningar är A0=10 m2 som är känt sedan tidigare, 

nvån=2, αn=1 samt att Aupptag är samma som vid tidigare beräkningar och ses i tabell 2 resp. 4. 

Tabell 5. Lastnedräkning till våning 7. 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 7 

[nummer] 

Pelare 1, våning 9 1 86,36 Pelare 4 

Pelare 2, våning 9 0,82 285,36 Pelare 2 

Pelare 1, våning 8 1 213,79 Pelare 1 

Pelare 2, våning 8 0,83 390,60 Pelare 2 

Pelare 3, våning 8 0,96 273,47 Pelare 3 

Pelare 4, våning 8 0,90 305,98 Pelare 4 

Vägg 1, våning 8 1 123,51 Vägg 1 

 

Lastnedräkningen till våning 7 gör att all data som behövs för att beräkna utnyttjandegraden för 

valda pelarna/väggen är möjlig. Se tabell 6 för dessa värden samt utnyttjandegrader. Kontrollen 

för minimi-, maximiarmering samt slankhet är utförda och redovisas i Bilaga B.  

Figur 6. Urklipp ur ritning använd för identifiering av lastbärande element för våning 7. 
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Tabell 6. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 7. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1    Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1 

 

Betongkvalitet 
K300 K300 K300 K300 K250 

 

Längd, l 
3050 3050 3050 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
- - 350 400 700 

mm 

Höjd, h 
- - 350 310 150 

mm 

Diameter, d (cirkulärt tvärsnitt) 
350 380 - - - 

mm 

Upptagning X 
4,6 4,6 6,25 3,85 3,75 

m 

Upptagning Y 
2,8 6,55 3,5 6,5 2,5 

m 

Maxlast, NEd 
379,09 1052,42 550,46 707,74 247,03 

kN 

Elementets egenvikt 
8,80 10,38 11,21 11,35 9,61 

kN 

  
    

 

Längsgående armering  
    

 

A-järn  
    

 

Antal 
6 6 4 4 12 

st 

Diameter 
16 16 19 16 12 

mm 

 
      

Tryckkapacitet med arm. NRd 
2343,83 2687,84 2844,47 2759,74 2222,06 

kN 

 
     

 

Utnyttjandegrad 
16,17 39,15 19,35 25,65 11,12 

% 

 

3.2.4 Våning 6 

Eftersom våningarna 8, 7, 6, 5 och 4 är väldigt lika till utseende och layout, ser kapitlen kring 

dessa våningars beräkningar snarlika ut och använder samma ekvationer. Lasterna följer också 

detta resonemang och därför sätts den utbredda lasten, Qdim, till 12,075 kN/m2 för fortsatta 

beräkningar om inte annat påpekas. Figur 7 redovisar för vilka pelare/väggar som valts ut som 

relevanta att räkna på för våning 6. Figuren innehåller även en handskriven kommentar ang. 

fyra stycken pelare som valts att inte betraktas. Detta pga att dessa pelare står relativt tätt 

samman samt har en väsentligt högre andel armering sett till den totala tvärsnittsarean. Dessa 

två saker gör att ett lämpligt ingenjörsmässigt antagande (med stöd av överslagsberäkningar) är 

att dessa fyra pelare inte utgör något problem/begränsning längre fram. 
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Figur 7. Urklipp ur ritning använd för identifiering av lastbärande element för våning 6. 

Lastnedräkningen till våning 6 kan ses i tabell 7. A0 är känt sedan tidigare och andra värden 

som är ingående är nvån=3, αn=0,9 samt att Aupptag är samma som vid tidigare beräkningar och 

kan ses i tabell 2, 4 och 6. 

Tabell 7. Lastnedräkning till våning 6. 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 6 

[nummer] 

Pelare 1, våning 9 1 83,53 Pelare 4 

Pelare 2, våning 9 0,82 276,09 Pelare 2 

Pelare 1, våning 8 1 204,11 Pelare 1 

Pelare 2, våning 8 0,83 377,90 Pelare 2 

Pelare 3, våning 8 0,96 265,62 Pelare 3 

Pelare 4, våning 8 0,90 297,54 Pelare 4 

Vägg 1, våning 8 1 120,00 Vägg 1 

Pelare 1, våning 7 1 160,47 Pelare 1 

Pelare 2, våning 7 0,83 348,06 Pelare 2 

Pelare 3, våning 7 0,96 265,62 Pelare 3 

Pelare 4, våning 7 0,90 297,54 Pelare 4 

Vägg 1, våning 7 1 120,00 Vägg 1 

 

I tabell 8 syns, i enlighet med föregående kapitel, bärande pelare och väggars egenskaper samt 

utnyttjandegrad genom att jämföra resultaten från ekvation 14 och 17. 
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Tabell 8. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 6. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1    Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1 

 

Betongkvalitet 
K300 K300 K300 K300 K250 

 

Längd, l 
3050 3050 3050 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
- - 350 400 700 

mm 

Höjd, h 
- - 350 310 150 

mm 

Diameter, d (cirkulärt tvärsnitt) 
350 380 - - - 

mm 

Upptagning X 
4,6 4,6 6,25 3,85 3,75 

m 

Upptagning Y 
2,8 6,55 3,5 6,5 2,5 

m 

Maxlast, NEd 
529,87 1378,50 808,24 994,00 363,51 

kN 

Elementets egenvikt 
8,80 10,38 11,21 11,35 9,61 

kN 

  
    

 

Längsgående armering  
    

 

A-järn  
    

 

Antal 
6 6 4 4 12 

st 

Diameter 
16 16 19 16 12 

mm 

 
      

Tryckkapacitet med arm. NRd 
2343,83 2687,84 2844,47 2759,74 2222,06 

kN 

 
     

 

Utnyttjandegrad 
22,61 51,29 28,41 36,02 16,36 

% 

 

3.2.5 Våning 5 

Se figur 8 för identifikation av bärande element som bör beräknas.  

 

Figur 8. Urklipp ur ritning använd för identifiering av lastbärande element för våning 5. 
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Värt att notera är att pelare 2 i figur 8 har bytt sida m.h.t. exempelvis figur 7. Detta sidbyte 

har ingen påverkan på resultaten då pelarna på ömse sidor är identiska m.a.p. bärförmåga m.m. 

I tabell 9 sammanfattas lastnedräkningen av lasterna som leder ned till våning 5. Som i 

föregående kapitel används ekv. 6 - 8 för lastnedräkningen och ingående värden är, A0=10 m2, 

nvån=4, αn=0,85 samt att Aupptag är samma som vid tidigare beräkningar och kan ses i tabell 2, 4, 

6 och 8. 

Tabell 9. Lastnedräkning till våning 5. 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 5 

[nummer] 

Pelare 1, våning 9 1 82,11 Pelare 4 

Pelare 2, våning 9 0,82 271,46 Pelare 2 

Pelare 1, våning 8 1 199,27 Pelare 1 

Pelare 2, våning 8 0,83 371,53 Pelare 2 

Pelare 3, våning 8 0,96 261,70 Pelare 3 

Pelare 4, våning 8 0,90 293,31 Pelare 4 

Vägg 1, våning 8 1 118,24 Vägg 1 

Pelare 1, våning 7 1 158,05 Pelare 1 

Pelare 2, våning 7 0,83 343,36 Pelare 2 

Pelare 3, våning 7 0,96 261,70 Pelare 3 

Pelare 4, våning 7 0,90 293,31 Pelare 4 

Vägg 1, våning 7 1 118,24 Vägg 1 

Pelare 1, våning 6 1 158,05 Pelare 1 

Pelare 2, våning 6 0,83 343,36 Pelare 2 

Pelare 3, våning 6 0,96 261,70 Pelare 3 

Pelare 4, våning 6 0,90 293,31 Pelare 4 

Vägg 1, våning 6 1 118,24 Vägg 1 

 

Med lasterna framräknade i tabellen 9 adderas dessa laster enligt ekv. 6 och två exempel på en 

sådan last är P5,2=1340,10 kN samt P5,v1=364,32 kN (Observera att vägg istället för pelare 

markeras genom ett ”V” i namnet på kraften). Dessa laster används sedan med ekv. 17 för att ge 

kunna beräkna utnyttjandegraderna som syns i tabell 10. Märk även att betongkvaliteten för 

vissa pelare har ändrats. 
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Tabell 10. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 5. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1    Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1 

 

Betongkvalitet 
K300 K400 K400 K300 K250 

 

Längd, l 
3050 3050 3050 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
- - 350 400 700 

mm 

Höjd, h 
- - 350 310 150 

mm 

Diameter, d (cirkulärt tvärsnitt) 
350 380 - - - 

mm 

Upptagning X 
4,6 4,6 6,25 3,85 3,75 

m 

Upptagning Y 
2,8 6,55 3,5 6,5 2,5 

m 

Maxlast, NEd 
680,67 1706,17 1062,08 1277,45 478,23 

kN 

Elementets egenvikt 
8,80 10,38 11,21 11,35 9,61 

kN 

  
    

 

Längsgående armering  
    

 

A-järn  
    

 

Antal 
6 8 8 4 12 

st 

Diameter 
19 19 19 16 12 

mm 

 
      

Tryckkapacitet med arm. NRd 
2515,94 3813,26 4055,62 2759,74 2222,06 

kN 

 
     

 

Utnyttjandegrad 
27,05 44,74 26,19 46,29 21,52 

% 

 

Kontroller gällande minimi-, maximiarmering samt slankhet är utförda även här och finns 

presenterade i Bilaga B. 

3.2.6 Våning 4 

Bärande elementen på denna våning är prefabricerade respektive platsgjutna såsom alla tidigare 

beräknade våningar varit. I figur 9 syns vilka pelare och väggar som bör beräknas. 

 



3 Beräkningar Hus B  23 

 

 

Figur 9. Urklipp ur ritning använd för identifiering av lastbärande element för våning 4. 

För lastnedräkningen till våning 4, se tabell 11. Som tidigare används ekv. 6 - 8 för 

lastnedräkningen och ingående värden är A0=10 m2, nvån=5, αn=0,82 samt att Aupptag är samma 

som vid tidigare beräkningar och kan ses i respektive tabeller under rätt rubriker. 

Tabell 11. Lastnedräkning till våning 4. 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 4 

[nummer] 

Pelare 1, våning 9 1 81,26 Pelare 4 

Pelare 2, våning 9 0,82 268,67 Pelare 2 

Pelare 1, våning 8 1 196,37 Pelare 1 

Pelare 2, våning 8 0,83 367,72 Pelare 2 

Pelare 3, våning 8 0,96 259,34 Pelare 3 

Pelare 4, våning 8 0,90 290,78 Pelare 4 

Vägg 1, våning 8 1 117,19 Vägg 1 

Pelare 1, våning 7 1 156,60 Pelare 1 

Pelare 2, våning 7 0,83 340,54 Pelare 2 

Pelare 3, våning 7 0,96 259,34 Pelare 3 

Pelare 4, våning 7 0,90 290,78 Pelare 4 

Vägg 1, våning 7 1 117,19 Vägg 1 

Pelare 1, våning 6 1 156,60 Pelare 1 

Pelare 2, våning 6 0,83 340,54 Pelare 2 

Pelare 3, våning 6 0,96 259,34 Pelare 3 

Pelare 4, våning 6 0,90 290,78 Pelare 4 

Vägg 1, våning 6 1 117,19 Vägg 1 

Pelare 1, våning 5 1 156,60 Pelare 1 

Pelare 2, våning 5 0,83 340,54 Pelare 2 

Pelare 3, våning 5 0,96 259,34 Pelare 3 

Pelare 4, våning 5 0,90 290,78 Pelare 4 

Vägg 1, våning 5 1 117,19 Vägg 1 
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Notera att lasterna, i tabell 11, som leds ner från våningarna 7, 6 och 5 är lika stora och detta 

beror på att våningsplanen ser likadana ut samt har samma yttre förutsättningar. Med yttre 

förutsättningar menas såsom om konstruktioner utsätts för snö, vind och dylikt. 

Beräkningsgången för bärande elementens utnyttjandegrader är samma som tidigare och dess 

resultat visas i tabell 12. 

Tabell 12. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 4. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1    Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1 

 

Betongkvalitet 
K300 K400 K400 K300 K250 

 

Längd, l 
3050 3050 3050 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
- - 350 400 700 

mm 

Höjd, h 
- - 350 310 150 

mm 

Diameter, d (cirkulärt tvärsnitt) 
350 380 - - - 

mm 

Upptagning X 
4,6 4,6 6,25 3,85 3,75 

m 

Upptagning Y 
2,8 6,55 3,5 6,5 2,5 

m 

Maxlast, NEd 
831,47 2034,48 1314,36 1559,78 592,26 

kN 

Elementets egenvikt 
8,80 10,38 11,21 11,35 9,61 

kN 

  
    

 

Längsgående armering  
    

 

A-järn  
    

 

Antal 
6 8 8 4 12 

st 

Diameter 
19 19 19 16 12 

mm 

 
      

Tryckkapacitet med arm. NRd 
2515,94 3813,26 4055,62 2759,74 2222,06 

kN 

 
     

 

Utnyttjandegrad 
33,05 53,35 32,41 56,52 26,65 

% 

 

Kontroller gällande slankhet och armeringsmängder är utförda för dessa element men 

redovisas ej pga att inga komplikationer uppstod till följd av dessa kontroller. 

3.2.7 Våning 3 

Denna våning är den sista som har bärande element som är prefabricerade, från våning 2 och 

nedåt är alla pelarna och väggarna platsgjutna.  Figur 10 har använts för att identifiera bärande 

element. Pelare 2 och 3, som markeras med grön prick följt av texten ”P2” och ”P3”, 

identifierades och följer samma lastnedgång som tidigare våningar, däremot visade det sig 

senare att dessa pelare är identiska. Därför kommer pelare 3 att falla ur beräkningarna för 

våning 3 och endast pelare 2 beräknas. Detta pga att pelare 2 anses vara mer kritisk av dessa två 
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pelare och anses således kunna motsvara även pelare 3. I figur 10 syns även en utstickande del 

som det är ritat ett moln runt och detta är taket utanför byggnadens entré, se moln på figur 11 

för ytterligare klargörelse. 

 

Figur 10. Urklipp ur ritning använd för identifiering av lastbärande element för våning 3. 

 

Figur 11. Fotografi av Skellefteå Krafts kontor, i rapporten benämnt som Hus B. 

Taket över entréns placering, delvis skymd vy. 
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På grund av likheten mellan våningsplanen och dess bärande elements egenskaper samt 

placering kommer lasterna för några olika våningar att bli identiska. Därav det annorlunda 

utseendet som kan skådas i tabell 13 som innehåller lastnedräkningen till våning 3. Ingående 

värden som användes med ekv. 6 - 8 är A0=10 m2, nvån=6, αn=0,80 samt att Aupptag är samma 

som vid tidigare beräkningar och kan ses bland utnyttjandegradsberäkningarna för respektive 

våning. 

Tabell 13. Lastnedräkning till våning 3. 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 3 

[nummer] 

Pelare 1, våning 9 1 80,69 Pelare 4 

Pelare 2, våning 9 0,82 266,82 Pelare 2 

Pelare 1, våning 8 1 194,43 Pelare 1 

Pelare 2, våning 8 0,83 365,18 Pelare 2 

Pelare 3, våning 8 0,96 257,77 Pelare 3 

Pelare 4, våning 8 0,90 289,09 Pelare 4 

Vägg 1, våning 8 1 116,48 Vägg 1 

Pelare 1, våning 7 1 155,64 Pelare 1 

Pelare 2, våning 7 0,83 338,66 Pelare 2 

Pelare 3, våning 7 0,96 257,77 Pelare 3 

Pelare 4, våning 7 0,90 289,09 Pelare 4 

Vägg 1, våning 7 1 116,48 Vägg 1 

Bärande element för våning 6 ger likadana resultat som för våning 7 

Bärande element för våning 5 ger likadana resultat som för våning 7 

Bärande element för våning 4 ger likadana resultat som för våning 7 

 

Lastvärdena från tabell 13 används sedan i ekv. 17 och resultatet gällande bärande elements 

utnyttjandegrader visas i tabell 14. Lägg märke till att tidigare resonemang kring pelare 2 och 3 

gör att endast den kritiska placeringen av denna pelare beräknas och detta gör att tabell 14 

endast innehåller pelare 1, pelare 2, pelare 4 och vägg 1. Denna ”sammanslagning” av två 

utvalda pelare innebär även att kontrollerna för armering samt slankhet för pelare 2 och 3 

endast utförts en gemensam gång. Dessa kontroller är som tidigare utförda för samtliga bärande 

element men redovisas ej. 

Vidare ger det nytillkomna taket över entrén en förändring av lastupptagningsområdet för 

pelare 4. Denna förändring karakteriseras av att pelare 4 bär upp en del av entrétaket pga att 

taket är fast inspänt i väggområdet kring pelaren. Entrétaket har även egna pelare ute vid hörnen 

och därför räknas en fjärdedel av taket gå till varje enskild pelare. Detta ordnas genom att först 

addera halva arean av taket till pelarens lastupptagningsområde och sedan dra av en area som 

motsvarar en fjärdedel av taket.  
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Entrétaket anses skottas så pass mycket under vinterhalvåret att ingen förändring av 

lastkombinationerna sker utan den framräknade utbredda lasten på 12,15 kN/m2 antas vara 

tillräcklig för godkända beräkningar även på entrétaket. 

Tabell 14. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 3. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1    Pelare 2 Pelare 4 Vägg 1 

 

Betongkvalitet 
K400 K400 K300 K250 

 

Längd, l 
3050 3070 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
- - 760 700 

mm 

Höjd, h 
- - 310 150 

mm 

Diameter, d (cirkulärt tvärsnitt) 
350 380 - - 

mm 

Upptagning X 
4,6 4,6 6,95 3,75 

m 

Upptagning Y 
2,8 6,55 6,5 2,5 

m 

Avdragningsarea 
- - 17,5 - 

m2 

Maxlast, NEd 
982,27 2363,18 1883,97 705,93 

kN 

Elementets egenvikt 
8,80 10,38 11,35 9,61 

kN 

  
   

 

Längsgående armering  
   

 

A-järn  
   

 

Antal 
6 10 4 12 

st 

Diameter 
19 19 16 12 

mm 

 
     

Tryckkapacitet med arm. NRd 
3157,35 4010,49 4991,74 2222,06 

kN 

 
    

 

Utnyttjandegrad 
31,11 58,92 37,74 31,74 

% 

 

3.2.8 Våning 2 

Våning 2 är en suterrängvåning där övre långsidan är i marknivå medan den nedre långsidan är 

under marknivå, se figur 12. I figuren finns även identifierade bärande element utmärkta, värt 

att notera är att våningen skiljer sig från ovanstående våningar både till utformning och att den 

är helt platsgjuten. I och med att fler variationer av pelare/dimensioner/placeringar existerar 

ökar även antalet pelare/väggar som behöver beräknas. 
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Figur 12. Urklipp ur ritning använd för identifiering av lastbärande element för våning 2. 

Lastnedräkningens resultat för våning 2 kan beskådas i tabell 15. Använda ekvationer är 6 - 

8 och ingående värden är A0=10 m2, nvån=7, αn=0,79. Aupptag är samma som vid tidigare använda 

beräkningar för aktuella pelare och väggar. För pelare 3, våning 3 är Aupptag 6,25 m i bredd och 

3,5 m i längd och även fast pelare 3 inte kontrollerades tidigare (se tabell 14) måste lasten som 

den leder ner beaktas i fortsatta beräkningar. 

På grund av det ökande antalet pelare som beräknas kommer det även synas en förändring i 

vilken/vilka pelare en viss lastnedgångslinje går ned i. Det finns även variationer av pelares 

dimensioner i samma stomlinje för våning 2, därav ökat behov att kontrollera dessa olika pelare 

och deras bärförmåga samt utnyttjandegrad. Detta leder till att en lastnedgångslinje kan tilldelas 

flera pelare för våning 2. 

Kontrollerna angående slankhet och armering är utförda för våning 2 och 1 men redovisas ej 

i rapporten pga att inga problem uppstod under dessa kontroller. 

  



3 Beräkningar Hus B  29 

 

Tabell 15. Lastnedräkning till våning 2. 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 2 

[nummer] 

Pelare 1, våning 9 1 80,29 Vägg 2 

Pelare 2, våning 9 0,82 265,50 Pelare 2 

Pelare 1, våning 8 1 193,05 Pelare 1, Pelare 5 

Pelare 2, våning 8 0,83 363,36 Pelare 2 

Pelare 3, våning 8 0,96 256,65 Pelare 3, Pelare 4 

Pelare 4, våning 8 0,90 287,89 Vägg 2 

Vägg 1, våning 8 1 115,98 Vägg 1 

Pelare 1, våning 7 1 154,95 Pelare 1, Pelare 5 

Pelare 2, våning 7 0,83 337,32 Pelare 2 

Pelare 3, våning 7 0,96 256,65 Pelare 3, Pelare 4 

Pelare 4, våning 7 0,90 287,89 Vägg 2 

Vägg 1, våning 7 1 115,98 Vägg 1 

Bärande element för våning 6 ger likadana resultat som för våning 7 

Bärande element för våning 5 ger likadana resultat som för våning 7 

Bärande element för våning 4 ger likadana resultat som för våning 7 

Pelare 1, våning 3 1 154,95 Pelare 1, Pelare 5 

Pelare 2, våning 3 0,83 337,32 Pelare 2 

Pelare 3, våning 3 0,96 256,65 Pelare 3, Pelare 4 

Pelare 4, våning 3 0,72 312,85 Vägg 2 

Vägg 1, våning 3 1 115,98 Vägg 1 

 

Med lastnedräkningen till våning 2 slutförd tar beräkningen av utvalda pelare vid. Den 

utbredda lasten är fortsatt 12,15 kN/m2, i enlighet med STR-B 6.10b (SS-EN 1990, 2010), och 

detta beror på att det generaliserande antagandet kring tjocklekar för bjälklag m.m. är fortsatt 

oförändrat. För kontroller och värden som kan anses saknas i tabell 16, se Bilaga B. Pelare 3 

och 4 är identiska och med den mest utsatta placeringen vald för pelarna visade det sig att även 

utnyttjandegraden blev densamma. 

Resonemanget kring entrétaket från föregående kapitel tillämpas även för denna våning 

(även fast detta nu inte längre är ett tak) och därför kommer en area, motsvarande en fjärdedel 

av entrétaket, att dras av för vägg 2. 
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Tabell 16. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 2. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Vägg 1 Vägg 2 

 

Betongkvalitet 
K300 K300 K300 K300 K300 K250 K250 

 

Längd, l 
3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
- - 350 350 540 700 1200 

mm 

Höjd, h 
- - 350 350 350 150 210 

mm 

Diameter, d 
350 400 - - - - - 

mm 

Upptagning X 
4,6 4,6 6,25 6,25 4,6 3,75 6,95 

m 

Upptagning Y 
2,8 6,55 3,5 3,5 2,8 2,5 6,9 

m 

Avdragningsarea 
- - - - - - 17,5 

m2 

Maxlast, NEd 
1133,07 2693,18 1816,89 1816,89 1141,56 819,40 2225,66 

kN 

Elementets egenvikt 
8,80 11,57 11,21 11,21 17,29 9,61 23,06 

kN 

  
      

 

Längsgående armering  
      

 

A-järn  
      

 

Antal 
8 8 8 8 8 12 10 

st 

Diameter 
19 25 19 19 16 12 16 

mm 

 
        

Tryckkapacitet, NRd 
2713,18 3879,33 3238,95 3238,95 4339,48 2222,06 4899,35 

kN 

 
       

 

Utnyttjandegrad 
41,76 69,43 56,10 56,10 26,31 36,88 45,43 

% 

 

3.2.9 Våning 1 

Våning 1, också kallad källarvåning, är den enda våningen med bärande väggar och det i sin tur 

ger att pelarna/väggarna som betraktas för denna våning inte anses ta mer än en kvadratmeter 

last från det direkt ovanliggande bjälklaget. Detta tydliggörs i senare beräkningar i tabell 19. 

Se figur 13 för utvalda element som beräknas. Antalet olika typer av element som är 

relevanta för kontroll är 8 st varav 6 st är pelare och två stycken är väggar (kan egentligen sägas 

vara ingjutna pelare i väggar men i denna rapport är dessa element benämnda som väggar). 
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Figur 13. Urklipp ur ritning använd för identifiering av lastbärande element för våning 1. 

Resultaten för lastnedgångsberäkningen till våning 1 kan beskåda i tabell 17 och 18. 

Ingående värden där är A0=10 m2, nvån=8, αn=0,78 och Aupptag för enskilda element under 

lastnedgången är samma som vid tidigare lastberäkning för det enskilda elementet. Notera att i 

vissa fall finns det flera element som bär på en lastnedgångslinje och detta beror på att t.ex. 

olika dimensioner för pelare kan stå i samma stomlinje. Därför måste dessa olika pelare 

kontrolleras för samma laster ovanifrån. 

Tabell 17. Lastnedräkning till våning 1. 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 1 [nummer] 

Pelare 1, våning 9 1 79,98 Vägg 2 

Pelare 2, våning 9 0,82 264,50 Pelare 2, Pelare 6 

Pelare 1, våning 8 1 192,01 Pelare 1, Pelare 4, Pelare 5 

Pelare 2, våning 8 0,83 362,00 Pelare 2, Pelare 6 

Pelare 3, våning 8 0,96 255,81 Pelare 3, Pelare 4 

Pelare 4, våning 8 0,90 286,98 Vägg 2 

Vägg 1, våning 8 1 115,60 Vägg 1 

Pelare 1, våning 7 1 154,43 Pelare 1, Pelare 4, Pelare 5 

Pelare 2, våning 7 0,83 336,31 Pelare 2, Pelare 6 

Pelare 3, våning 7 0,96 255,81 Pelare 3, Pelare 4 

Pelare 4, våning 7 0,90 286,98 Vägg 2 

Vägg 1, våning 7 1 115,60 Vägg 1 

Bärande element för våning 6 ger likadana resultat som för våning 7 

Bärande element för våning 5 ger likadana resultat som för våning 7 

Bärande element för våning 4 ger likadana resultat som för våning 7 
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Tabell 18. Fortsättning för lastnedräkning till våning 1 

 αA P [kN] Pelare/vägg, våning 1 [nummer] 

Pelare 1, våning 3 1 154,43 Pelare 1, Pelare 4, Pelare 5 

Pelare 2, våning 3 0,83 336,31 Pelare 2, Pelare 6 

Pelare 3, våning 3 0,96 255,81 Pelare 3 

Pelare 4, våning 3 0,72 312,05 Vägg 2 

Vägg 1, våning 3 1 115,60 Vägg 1 

Pelare 1, våning 2 1 154,95 Pelare 1 

Pelare 2, våning 2 0,83 337,32 Pelare 2, Pelare 6 

Pelare 3 & 4, våning 2 0,96 256,65 Pelare 3 

Pelare 5, våning 2 1 312,85 Pelare 4, Pelare 5 

Vägg 1, våning 2 1 115,98 Vägg 1 

Vägg 2, våning 2 0,71 115,98 Vägg 2 

 

Se tabell 19 för beräknande av utnyttjandegrader för utvalda bärande element.  

Tabell 19. Urval från beräkningarna gällande bärande element för våning 1. 

BROTTGRÄNS 
Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Pelare 6 Vägg 1 Vägg 2 

 

Betongkvalitet 
K250 K250 K250 K250 K250 K250 K250 K250 

 

Längd, l 
3050 3070 3050 3050 3050 3050 3050 3050 

mm 

Bredd, b 
540 450 450 690 540 350+250 700 1200 

mm 

Höjd, h 
350 450 450 350 350 350+300 150 210 

mm 

Diameter, d 
- - - - - - - - 

mm 

Upptagning X 
1 1 1 1 1 1 1 1,2 

m 

Upptagning Y 
1 1 1 1 1 1 1 1 

m 

Maxlast, NEd 
1148,02 2676,45 1821,34 1161,32 1156,51 2675,87 830,98 2207,31 

kN 

Elementets 

egenvikt 
17,29 18,65 18,53 22,10 17,29 18,07 9,61 23,06 

kN 

  
       

 

Längsgående 

armering  
       

 

A-järn  
       

 

Antal 
8 12 12 10 8 8,5 12 14 

st 

Diameter 
16 19 19 16 16 16 12 10 

mm 

 
         

Tryckkapacitet, 
NRd 

3709,48 4558,42 4558,42 4724,35 3709,48 4107,93 2222,06 4582,46 
kN 

 
        

 

Utnyttjandegrad 
30,95 58,71 39,96 24,58 31,18 65,14 37,40 48,17 

% 
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På grund av armerade källarväggar räknas det som att bjälklaget ovan i stort sett bärs av 

väggarna. Hela våningen är gjuten med betongklass K250. 

Pelare 6 för våning 1 tar stöd av vägg pga att pelaren är inbyggd i väggen samt att väggens 

armeringsmängd i närhet av pelaren är så pass stor att en typ av samverkan mellan pelaren och 

en del av väggen antas ske. 

Lastvärdena, NEd, förändras lite från föregående våning och detta beror på att pelarna i 

princip inte tar någon last från bjälklaget för våningen. Därför är den enda lasten som spelar roll 

för dessa pelare den lasten som kommer från lastnedräkningen. 

 

3.2.10 Grundplan 

Beräknade utnyttjandegrader för bärande element i hela byggnaden är nu framtagna och med 

detta utfört fortsätter arbetet med att kontrollera grunden. All betong i grunden är av klass K250 

och plattan utgörs av en ”platta på mark” som är 100 mm tjock överallt. 

Se figur 14 för att se hur planritningen över grunden för Hus B ser ut. 

 

Figur 14. Urklipp ur grundplansritningen. 

För att kunna bestämma vilka grundsulor som är relevanta att beräkna används en metod där 

ritningarna för grunden och våning 1 får överlappa. Detta ger en grundsulebeteckning som är 

direkt kopplad till bärande elementens namn för våning 1. Med grundsulor som bör beräknas 

bestämda kan data såsom, tjocklek, bredd, höjd, armeringsmängd m.m. utrönas från ritningen 

som är till grund för figur 14. 

Beräkningarna för grunden börjar med att kontrollera marktrycket, det tillåtna samt det 

nuvarande värdet. Ur (Bjurström & Wallgren, 1963) kan det utläsas att kring grunden för Hus B 

gäller ”… böra grundläggas på utbredda plattor i den fasta moränen med en tillåten 

grundpåkänning av 6 kg/cm2” vilket i sin tur betyder att 600 kPa inte är några problem med 

hänsyn till marken. Utnyttjandegraden för marktrycket beräknas enligt ekvation 19. 



34  Påbyggnation av befintlig betongbyggnad  

 

pRd är tillåtna marktrycket på 600 kPa, NEd är lasten som kommer från den pelare som står på 

sulan och bsula samt lsula är bredden respektive längden på sulan ur ett planperspektiv. 

𝑝𝑅𝑑
𝑁𝐸𝑑

(𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎∙𝑙𝑠𝑢𝑙𝑎)⁄
< 1     (19) 

Utnyttjandegraderna som ekv. 19 ger, samt ingående värden, kan beskådas i tabell 20. 

Tabell 20. Marktrycksberäkningar för befintlig kontorsbyggnad. 

Elementet som 

står på sulan Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Pelare 6 Vägg 1 Vägg 2  

pRd 600 600 600 600 600 600 600 600 kPa 

bsula 1,7 2,2 2,3 1,7 1,7 2,2 0,9 1,6 m 

lsula 1,7 2,227 1,95 1,7 1,7 1,295 2 3 m 

NEd 1148,02 2676,45 1821,34 1161,32 1156,52 2675,87 830,98 2207,31 kN 

Utnyttj.grad 66,21 91,05 67,68 66,97 66,70 88,33 76,94 76,64 % 

 

Som utnyttjandegraderna visar i tabell 20 är marken i vissa fall högt utnyttjad. Därmed 

uppstår frågan om hur detta bör hanteras. Ett alternativ är givetvis att någon typ av 

tilläggspålning föreslås men efter samråd med (Öberg, Handledning, 2016) kom uppgifter fram 

som föreslog att detta värde på 600 kPa är väldigt i underkant av vad marken tål.  

Detta problem behandlas inte vidare i nuläget utan detta diskuteras senare i rapporten. 

Marktryckskontrollen är i och med det godkänd och då kvarstår kontrollerna att 

grundsulorna håller och inte spricker/går sönder eller dylikt. Att beräkna erforderlig 

armeringsmängd för grundsulor är något som anses vara diffust samt att underavsnitt 6.4.2 i 

(SS-EN 1992-1-1, 2008) inte är det lättaste att förstå och lyckas följa och därför har stöd för 

beräkningar sökts på andra håll. Detta har lett till att (Tuomela, 2015) hittades och lästes 

igenom. I den rapporten finns det adekvata beräkningsmodeller för grundsulor som är 

tillämpningsbara för Hus B. Med andra ord har kommande beräkningar utförts med stort stöd 

av (Tuomela, 2015). 

Beräkningarnas givna värden som är ingående kan beskådas i tabell 21. Observera att Vägg 

1 inte är med i beräkningarna pga att ingen särskild grundsula är gjuten för den utan sulan för 

Vägg 1 ingår i väggfundamenten som finns överallt under alla väggpartier och därmed antas 

den sulan kunna sprida ut lasten så pass att ingen kontroll behövs utföras. 
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Tabell 21. Ingående värden för grundsuleberäkningar. 

För pelare/vägg Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Pelare 6 Vägg 2   

Last, NEd 1148,02 2676,45 1821,34 1732,02 1156,52 1398,55 2207,31 kN 

tsula 700 800 800 700 700 800 700 mm 

bsula,x 1700 2200 2300 1700 1700 2200 1600 mm 

bsula,y 1700 2227 1950 1700 1700 2295 2200 mm 

X-led         

Antal järn 10 16 16 10 10 16 11 st 

Diameter, Ø 12 12 12 12 12 12 12 mm 

Y-led         

Antal järn 10 15 14 10 10 15 22 st 

Diameter, Ø 12 12 12 12 12 12 12 mm 

 

Vidare antas att lasterna är centriska och ingen risk för glidning föreligger. 

Dimensioneringsberäkningarna för grundsulorna kommer utföras mot moment i 

brottgränstillståndet, se ekv. 20 – 26. Armeringens täckskikt, htäck, ansätts vara 30 mm för 

samtliga grundsulor. Ekvation 20 ger nettobottentrycket som kan beskrivas som det egentliga 

bottentrycket efter att lasten spridit sig igenom grundsulan. 

𝑃𝐸𝑑,𝑛𝑒𝑡 =
𝑁𝐸𝑑

𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎,𝑥∙𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎,𝑦
− 𝑡𝑠𝑢𝑙𝑎 ∙ 𝜌𝑎𝑟𝑚.𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔    (20) 

𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝑡𝑠𝑢𝑙𝑎 − ℎ𝑡ä𝑐𝑘 −
Ø

2
    (21) 

𝑎𝑥 =
𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎,𝑥

2
−

𝑏𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒

2
     (22a) 

𝑎𝑦 =
𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎,𝑦

2
−

ℎ𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒

2
     (22b) 

Eftersom beräkningen hanterar grundsulan som en utkragad konsolbalk måste längden på 

hur stor den utkragade delen bestämmas och detta görs genom ekv. 22a och 22b. Definitionerna 

på X och Y som utkragningsekvationerna ger är den definition som kommer användas genom 

hela grundsuleberäkningarna.  

Momentet i det kritiska snittet i Y- eller X-led ges enligt ekv. 23, beroende på vad som 

betraktas och ekv. 24 ger det relativa momentet. 

𝑀𝑐,𝑖 = 𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎,𝑖 ∙ 𝑃𝐸𝑑,𝑛𝑒𝑡 ∙ (
𝑎𝑖

2

2
)    (23) 

µ𝑖 =
𝑀𝑐,𝑖

𝑓𝑐𝑑∙𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎,𝑖∙𝑑𝑒𝑓𝑓
     (24) 

fcd i ekv. 24 är 16,67 MPa vilket i sin tur är värdet för K250 översatt till dagens normvärde 

för C25/30.  

Den erforderliga armeringsmängden ges av ekv. 25-26 nedan. 

𝛽𝑖 = 1 − √1 − 2 ∙ µ𝑖     (25) 

𝐴𝑠,𝑒𝑟𝑓,𝑖 = 𝛽𝑖 ∙
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
∙ 𝑏𝑠𝑢𝑙𝑎,𝑖 ∙ 𝑑𝑒𝑓𝑓     (26) 

Denna armeringsmängd jämförs sedan mot den faktiska armeringsmängden som ligger i den 

aktuella grundsulan. Därmed kan en utnyttjandegrad beräknas. Se tabell 22 för dessa 

utnyttjandegrader samt beräknade värden längs vägen. 
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Tabell 22. Urval från beräkningarna gällande grundsulor för Hus B. 

Under pelare/vägg Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Pelare 6 Vägg 2   

PEd,net 379,74 526,28 386,10 384,34 382,68 257,00 442,36 kN 

X-led         

Antal järn 10 16 16 10 10 16 11 st 

Diameter, Ø 12 12 12 12 12 12 12 mm 

As 1130,97 1809,56 1806,56 1130,97 1130,97 1809,56 1244,07 mm2 

htäck 30 30 30 30 30 30 30 mm 

deff 664 764 764 664 664 764 664 mm 

ax 580 875 925 505 580 925 200 mm 

Mc,x 108,58 443,23 379,91 83,31 109,42 241,88 14,16 kNm 

µx 8,69*10-3 20,71*10-3 16,98*10-3 66,69*10-3 8,76*10-3 11,30*10-3 1,20*10-3 - 

βx 8,73*10-3 20,93*10-3 17,13*10-3 66,92*10-3 8,80*10-3 11,37*10-3 1,21*10-3 - 

As,erf,x 472,21 1685,54 1441,97 361,95 475,88 915,43 61,33 mm2 

Utnyttjandegrad 41,75 93,15 79,69 32,00 42,08 50,59 4,93 % 

         

Y-led         

Antal järn 10 15 14 10 10 15 22 st 

Diameter, Ø 12 12 12 12 12 12 12 mm 

As 1130,97 1696,46 1583,36 1130,97 1130,97 1696,46 2488,141 mm2 

htäck 30 30 30 30 30 30 30 mm 

deff 664 764 764 664 664 764 664 mm 

ay 675 888,5 750 675 675 972,5 995 mm 

Mc,y 147,07 462,62 211,75 148,85 148,20 278,91 481,74 kNm 

µy 11,77*10-3 21,35*10-3 11,16*10-3 11,92*10-3 11,86*10-3 12,49*10-3 29,80*10-3 - 

βy 11,84*10-3 21,59*10-3 11,22*10-3 11,99*10-3 11,94*10-3 12,57*10-3 30,26*10-3 - 

As,erf,y 640,56 1759,87 801,33 648,37 645,55 1056,19 2117,88 mm2 

Utnyttjandegrad 56,64 103,74 50,61 57,33 57,08 62,26 85,12 % 

 

Som det tydligt framgår från tabell 22 ligger vissa utnyttjandegrader väldigt högt. Vidare 

diskussion kring detta kommer senare i rapporten. 

3.2.11 Befintlig byggnad 

Inför vidare beräkningar konstateras att bärande element såsom pelare och väggar verkar ha 

kapacitet för att kunna bära mer last medan grunden i Hus B är mer problematisk. Fokus kring 

lösningar på problem och dylikt behandlas efter att påbyggnationerna är beräknade och 

föreslagna. 
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Figur 16. Fotografi, 2017-02-23, på Hus B. 

3.3 Borttagning av översta bjälklaget 

På grund av eventuella problem i grunden med nuvarande laster tas beslutet att ett försök att 

hantera detta är genom att ta bort det översta bjälklaget. Borttagningen av toppen på huset 

kommer även innebära att en helt ny och homogen våning får byggas i trä istället för att behålla 

befintlig byggnadshöjd men breddad till fullbredd med träkonstruktioner. Lasterna som leds ner 

genom pelarraderna i mittskeppet, se figur 15 för förklaring, får således en minskad last att bära 

samt leda vidare genom byggnaden. Det i sin tur ger en mindre last längst ner i byggnaden, dvs. 

i grunden. 

 

Figur 15. Typplan för identifikation av vissa bärande element. 

Värt att notera är även att en våning försvinner och därmed korrigeras 

lastnedräkningsfaktorerna nvån och i sin tur även αn för varje beräknad våning. Dessa nya 

utnyttjandegrader och värden kommer inte redovisas i rapporten då detta bara ger marginellt 

förändrade resultat samt är ett mellansteg inför beräkningarna av påbyggnaden. 

Med det borttagna toppbjälklaget, se inringat område i figur 16, samt korrigerade 

lastnedräkningsfaktorer erhålls nya resultat för grundsulor samt marktryck under pelare 2 och 6 

för våning 1. Se tabell 23 för dessa nya värden och tabellen har tagits fram med ekv. 19-26. 

  



38  Påbyggnation av befintlig betongbyggnad  

 

Tabell 23. Utnyttjandegrader för marktryck och grundsulor efter borttagen våning 9 

Elementet som 

står på sulan Pelare 2 Pelare 6  

NRd 600 600 kPa 

bsula 2,2 2,2 m 

lsula 2,227 2,295 m 

NEd 2419,35 2418,77 kN 

Utnyttj.grad 82,30 79,84 % 

    

X-led    

Utnyttj.grad 83,77 40,52 % 

Y-led    

Utnyttj.grad 93,29 49,86 % 

 

Även pelarna i inre pelarraderna genom hela huset får lägre utnyttjandegrader men eftersom 

dessa värden är så många, samt inte var i farozonen bärförmågemässigt, redovisas inte deras 

nya resultat i rapporten utan dessa värden redovisas igen under påbyggnadsberäkningarna. 

Värden att ta med sig inför beräkningarna för påbyggnad är utnyttjandegraderna och övriga 

relevanta data för dimensionerande element såsom pelare, väggar och grundsulor. 

Om än denna rivning av toppvåningen endast finns i teorin kommer rapporten fortsätta så 

som att denna rivning är en realitet. 

3.4 Påbyggnad 

Eftersom stommaterialet för påbyggnaden tidigt valdes till trä kommer dessa beräkningar 

utföras med nya bärande element av trä. Se avsnitt 1.3 gällande avgränsningar för mer 

utförligare information. 

Frågeställningen kring hur nybyggnationens våningsplan skulle se ut, gällande placeringar 

för pelare, yttervägg m.m. behövde lösas. Direkt bestämdes att ytterväggarna inte skulle avvika 

från övriga huset och därför placeras i anslutning till redan befintliga ytterväggar. Första 

förslaget kring placering av pelare var att endast ha två stycken pelarlinjer och dessa pelarlinjers 

placering skulle i så fall placeras i ytterkanterna, längs långsidorna, av byggnaden för att kunna 

leda ner lasten direkt till befintliga betongpelare som i sin tur leder lasten hela vägen ner till 

grunden. Denna placering av nya pelare bidrar även till utspridning av laster och på så sätt ge 

förbättringar i grunden med hänsyn till kapacitetsutnyttjande. Efter en kort undersökning av 

denna placering av pelarna nåddes dock slutsatsen att en spännvidd på ca 18m mellan pelarna 

inte är rimligt ur konstruktions- eller kostnadsperspektiv då en sådan spännvidd gav orimligt 

stora dimensioner samt att ett träbjälklag blir onödigt stort, dyrt och krångligt. Därav gick 

jakten på en lösning för nya planlayouten vidare. 
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Förslag nummer två blev att placera nya pelare mellan ytterpelarna som skulle sitta längs 

med ytterväggarna. Detta förslag undersöktes både utifrån en till pelare i mitten eller placera ut 

två till pelare på samma positioner som mittskeppets stomlinjer. Här stod det snabbt klart att det 

mest rimliga av dessa var en lösning såsom figur 17 visar. Med 4st pelarlinjer som följer redan 

befintliga stomlinjer. P1 och P2 i figuren betyder att ett antagande om att 2st pelardimensioner 

kommer vara lämpligt och därefter kommer dessa benämnas som pelare 1 och pelare 2. 

 

Figur 17. Skiss över planritning för påbyggnad 

Uppdelning som tydliggörs i figur 17 innebär också att tre balkar kommer att behövas för 

varje fyra pelare, dessa balkar får benämningarna ”sidobalk” och ”mittbalk”. Utöver detta 

behövs också bjälklagstyp bestämmas och där beaktas flera olika typer utöver ett renodlat 

träbjälklag. Exempelvis ur  (Salmonsson & Stehn, 1997) föds idén om att samverkansbjälklag 

av flera olika material är lämpligt. Främst för att minimera stegljuden som annars lätt blir 

högljudda i träkonstruktioner och för ett kontorshus får det anses vara viktigt att kunna begränsa 

störningsmoment såsom stegljud. Med allt detta sagt väljs ändå ett renodlat träbjälklag för att 

enklast kunna komma framåt i arbetet då den egna kunskapen kring dessa samverkansbjälklag 

är begränsad och ligger utanför begränsningarna för detta arbete, se avsnitt 1.3. 

Därmed är vissa parametrar bestämda såsom pelare/balkars placeringar samt att dessa 

bestäms till att bestå av limträ. Bjälklaget och slutligen även takkonstruktionen kommer också 

utgöras av limträ. 

Beräkningsarbetet för påbyggnaden är en iterativ process då en våning läggs på i taget och 

hela byggnaden räknas igenom igen. Denna iterativa process kommer dock inte behandlas mer 

än att den nämns här eftersom en redovisning av den skulle ta oproportionerligt stor plats i 

rapporten. Den iterativa processen med att lägga på fler och fler våningar stannar då befintliga 
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betongpelare når 80% i utnyttjandegrad, denna gräns på 80% för pelare/väggar av betong blir 

därmed en begränsning. Anledningen till att begränsningen sätts mot bärande elementen beror 

på att pelare och väggar är otroligt opraktiskt, av flera anledningar att förstärka, förstärka. 

Ingående värden gällande limträ och dess egenskaper redovisas i tabell 24. 

Tabell 24. Karakteristiska grundvärden för beräkning av bärförmåga och styvhet hos limträ. 

Limträklass GL28cs Gl28hs GL30c GL30h  

fmk 28 28 30 30 MPa 

ftk 19,5 22,4 19,5 24 MPa 

ft90k 0,5 0,5 0,5 0,5 MPa 

fck 24 28 24,5 30 MPa 

fc90k 2,5 2,5 2,5 2,5 MPa 

      

E0,05 10400 10500 10800 11300 MPa 

Densitet, ρ 4,3 4,8 4,3 4,8 kN/m3 

 

3.4.1 Takkonstruktion 

Takkonstruktionen är här beräknad som ett relativt platt tak, vinkel <5 grader och det leder till 

att laster som påverkar taket inte behövs korrigeras för att ligga i vinkel mot konstruktionen. 

Detta tillsammans med att en last på 1 kN/m2 (för ev. takplattor eller liknande) adderas till 

permanenta laster leder till att takkonstruktionen kommer få lite grövre dimensioner och detta 

ses som en extra säkerhet. 

I ett eventuellt reellt tak kan givetvis en vinkel på taket göras genom att bibehålla samma 

konstruktion som beräknas i detta avsnitt och sedan stolpa upp ett tak från det.  

Ingående laster för takkonstruktionen, med ovan nämnda förutsättningar, är egentyngder 

samt snölaster. Vindlaster för dessa våningar som är så pass högt ovan mark är givetvis påtaglig 

men tas inte med i beräkningarna här med motiveringen att dessa horisontallaster tillhör ett 

senare skede. Med det menas att om detta arbete skulle ha varit ett verkligt projekt skulle 

vindlaster beaktas och takåsar, dragstag m.m. dimensioneras för att leda ner lasterna osv. Men 

här kommer inte dessa delar spela in på lastsamverkan då en snölast, nyttig last samt egentyngd 

antas ge störst last som skall ledas ned genom byggnaden.  

Snölastens värde för sk korrigeras till 3,5 kN/m2 med hänsyn till byggnadens höjd samt 

eventuella svårighet att genomföra snöskottning, värdet är taget ur tabell NB:1 i (SS-EN 1991-

1-3, 2005).  Detta ihop med ekv. 4 ger ett värde för sd=2,8 kN/m2 för nybyggnationen. Vidare 

bestäms egentyngden per kvadratmeter genom ekv. 27, lägg märke till den tidigare motiverade 

tilläggslasten på 1 kN/m2. 
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 𝐺𝑘,𝑡𝑎𝑘 = 1 + (
𝐺𝑘,𝑡𝑎𝑘𝑏𝑎𝑙𝑘

𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔∙𝑌𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔
)    (27) 

Där Gk,takbalk givetvis är beroende av takbalkens dimensioner. Beräknandet av takbalkarna är 

en iterativ process eftersom egentyngden hela tiden ändras men här redovisas endast 

slutresultatet.  

Innan beräkningar för olika bärande element tar vid redovisas elementens 

upptagningsområden samt dimensioner och andra relevanta värden i tabell 25. Materialdatan 

som tabellen delvis grundar sig på är tagen från (Martinson Group AB, 2016). 

Tabell 25. Takkonstruktionens beståndsdelar samt bärande pelare för takkonstruktionen. 

Element Pelare 1 Pelare 2 Sidobalk Mittbalk  

s-avstånd, s 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Xupptag 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Yupptag 2,75 6,5 4,5 8,5 m 

Limträklass GL30c GL30c GL30c GL30c - 

Bredd, b 115 115 140 190 mm 

Höjd, h 225 225 675 720 mm 

Längd, l 3050 3050 4500 8500 mm 

Egentyngd, Gk 0,41 0,41 2,19 6,00 kN 

 

Balkdimensioneringen utförs med information från tabell 25.  

Gk,tak beräknas enligt ekv. 27 och blir med värden från tabell 25 lika med 1,11 kN/m2. 

Dessa laster, både snö och egentyngd, kombineras sedan enligt STR-B 6.10a och 6.10b (SS-

EN 1991-1-1, 2011), och ger 4,43 kN/m2 respektive 5,53 kN/m2 och detta betyder att STR-B 

6.10b med 5,53 kN/m2 är dimensionerande för takkonstruktionen samt pelarna som bär denna 

konstruktion i direkt anslutning.  

För balkarna krävs kontroll mot moment, tvärkraft, nedböjning samt upplagstryck och för 

pelarna krävs endast kontroll för tryck i vek axel. Detta leder till att beräkningar med stöd i 

(Carling, 2003) samt (SS-EN 1995-1-1, 2009) behöver genomföras. 

Beräkningarna börjar med att beräkna nödvändiga bärförmågor för balkarna. Först beräknas 

maximalt böjmoment med ekv. 28 och sedan beräknas bärförmågan m.a.p. moment m.h.a. ekv 

(29 - 34) för att slutligen erhålla  en utnyttjandegrad för balkarna med hänsyn till moment. 

𝑀𝐸𝑑 =
(𝑄6.10𝑏∙𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔)∙𝑙2

8
     (28) 

Värdena från ekv. 28 – 35 redovisas i tabell 25. 

𝑊 =
𝑏∙ℎ2

6
      (29) 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑓𝑚𝑘∙𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
     (30) 
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Värdena i ekv. 30 bestäms till kmod=0,8 för klimatklass 1 samt medellång last som 

kortvarigaste last (snö) och γM=1,25 för limträ. Dessa värden gäller även för ekvation 37. 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0,78∙𝑏2

ℎ∙𝑙𝑒𝑓
     (31) 

Ekv. 31 ser ut sådär pga att tvärsnittet för balken är rektangulärt och massivt samt av barrträ. 

lef i samma ekvation tas från Tabell 6.1 i (SS-EN 1995-1-1, 2009) för en fritt upplagd balk med 

jämnt utbredd last. 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = √
𝑓𝑚𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
     (32) 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = {

1            𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 0,75

1,56 − 0,75 ∙ 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 𝑓ö𝑟 0,75 < 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 1,4
1

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚
2         𝑓ö𝑟 1,4 < 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚

  (33) 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑 ∙ 𝑊 ∙ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡     (34) 

Vidare kontrolleras även nedböjning, se ekv. 35, tvärkraft, se ekv 36 – 38, samt 

upplagstrycken för balkarna, se ekv. 39 – 44. Samtliga beräkningar för balkarna sammanställs i 

tabell 26. 

𝑢 =
5∙𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔∙𝑄6.10𝑏∙𝑙3

384∙𝐸0,05(
𝑏∙ℎ3

12
)

<
𝑙

300
    (35) 

Nedböjningen kontrolleras mot ett värde på L/300 från (Svenskt Trä, 2016). 

𝑉𝐸𝑑 = 𝑄6.10𝑏 ∙ 𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 ∙
𝑌𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔

2
    (36) 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑐90𝑘∙𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
     (37) 

𝑉𝑅𝑑 =
𝐴∙𝑓𝑣𝑑

1,5
     (38) 

I ekvation 38 kommer värdet 1,5 ifrån (Isaksson & Mårtensson, 2010). För att erhålla en 

utnyttjandegrad gällande tvärkraft jämförs sedan VEd med VRd. 

𝑉𝑅𝑑,𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 = 𝑘𝑐90 ∙ 𝑚𝑖𝑛 (𝑏𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒2

𝑏𝑏𝑎𝑙𝑘
) ∙

ℎ𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒2

2
∙ 𝑓𝑣𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘   (39) 

Meningen med att dela hpelare2 med 2 kommer ifrån resonemanget att Pelare 2 behöver agera 

upplag åt båda balkarna. Se figur 18 för en översiktlig skiss kring detta resonemang. 
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Figur 18. Sektionsskiss över pelare och balkar. 

I upplagstrycksberäkningarna är kc90=1,75 i enlighet med (SS-EN 1995-1-1, 2009). Utifall 

VRd,upplag är mindre än VEd för utvalt upplag och balk behövs en upplagsplåt sättas in. Detta är 

den enda typen av infästning som kommer beräknas i denna rapport, och syftet med denna 

infästning är att klara upplagstrycket, se ekv. 40 – 44 för beräkning av plåtens geometri. 

𝑏𝑝𝑙å𝑡 = 𝑏𝑏𝑎𝑙𝑘      (40) 

𝑙𝑝𝑙å𝑡 =
1,5∙𝑉𝐸𝑑

𝑏𝑝𝑙å𝑡∙𝑓𝑣𝑑
 avrundat upp till närmaste femtal   (41) 

𝑡𝑝𝑙å𝑡 =
√3∙𝑉𝐸𝑑

𝑏𝑝𝑙å𝑡∙𝑓𝑦𝑑
 avrundat upp till närmaste femtal   (42) 

I ekvation 42 är fyd=355 MPa vilket är stålets hållfasthet. 

𝑉𝑅𝑑,𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 𝑚.  𝑝𝑙å𝑡 = 𝑘𝑐90 ∙ 𝐴𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑓𝑣𝑑    (43) 

I ekv. 41 kommer faktorn 1,5 som en godtycklig faktor för ökad säkerhetsmån mot 

kapaciteten för träet. I ekv. 43 sätts förstoringsfaktorn kc90=1 med hänsyn till att upplagslängden 

i vissa fall närmar sig en del av gränsvärdena som nämns enligt (SS-EN 1995-1-1, 2009) och 

därav anses kc90=1 vara ett antagande på den säkra sidan. Plåtens utnyttjandegrad beräknas med 

ekv. 44. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑙å𝑡 =
𝑉𝐸𝑑

(
𝑡𝑝𝑙å𝑡∙𝑏𝑝𝑙å𝑡∙𝑓𝑦𝑑

√3
⁄ )

   (44) 

Utnyttjandegraden för träet med hänsyn till upplagstrycket ges av att jämföra den 

framräknade VRd,upplag m. plåt mot VEd. För uträknade värden och utnyttjandegrader för balkarna, 

se tabell 26. 
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Tabell 26. Värden och utnyttjandegrader för balkarna i takkonstruktionen. 

Element Sidobalk Mittbalk  

MEd 43,42 174,68 kNm 

W 10631250 16416000 mm3 

fmd 19,2 19,2 MPa 

lef 0,9 0,9 - 

σm,crit 271786,67 469300 MPa 

λrel,m 0,011 0,008 - 

kcrit 1 1 - 

MRd 204,12 315,19 kNm 

Utnyttjandegrad 23,99 55,42 % 

    

Nedböjning, u 0,64 2,61 mm 

Utnyttjandegrad 4,2 8,5 % 

    

VEd 55,99 105,76 kN 

fvd 1,6 1,6 MPa 

VRd 100,8 145,92 kN 

Utnyttjandegrad 55,55 72,48 % 

    

VRd,upplag 36,23 36,23 kN 

Utnyttjandegrad 154,57 291,96 % 

Behövs plåt? JA JA - 

bplåt 140 190 mm 

lplåt 375 525 mm 

tplåt 5 5 mm 

VRd upplag m. plåt 84 159,6 kN 

Utnyttj. trä 66,66 66,27 % 

Utnyttj. plåt 39,03 54,32 % 

 

Med allting gällande balkar och även golvåsar utstakat i formler och ekvationer skall nu 

beräkningsgången för pelare gås igenom. 

Pelarna antas vara fast inspända i botten samt ledat inspända i toppen vilket ger fall 3 i figur 

5.1 i (Carling, 2003). Detta ger en teoretisk knäcklängd på 0,7 av den totala längden på pelaren. 

Vidare räknas inte pelarna vara avstyvade i någon riktning, detta beslut går att diskutera men 

detta behandlas senare i diskussionsavsnittet av rapporten, se avsnitt 4.2. Ekvationerna som är 

nödvändiga för att kontrollera pelarna för centriskt tryck med hänsyn till den veka axeln visas 

här i ekvationerna 45- 51. kmod och γM är samma som vid tidigare beräkningar. 

𝑁𝐸𝑑 = 𝑄6.10𝑏 ∙ 𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 ∙ 𝑌𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔     (45) 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘∙𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
     (46) 

Som tidigare nämnt beaktas endast den veka knäckriktningen. 
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𝜆 =
𝑏𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒∙√12

𝑙𝐶
     (47) 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
∙ √

𝑓𝑐𝑘

𝐸0,05
     (48) 

𝑘 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐 ∙ (𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2 )   (49) 

𝑘𝑐 =
1

𝑘+√𝑘2−𝜆𝑟𝑒𝑙
2

     (50) 

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑘𝑐     (51) 

Värdena för pelarnas beräkningar samt framräknade utnyttjandegrader redovisas i tabell 27. 

Lägg märke till att pelarna för denna beräkning är identiska till utseende och därav besitter 

många likadana egenskaper men tar olika mycket last. 

Tabell 27. Värden och utnyttjandegrader för pelarna under takkonstruktionen. 

Element Pelare 1 Pelare 2  

NEd 68,84 162,16 kN 

fcd 15,68 15,68 MPa 

Knäcklängd, lC 2135 2135 mm 

λ 64,31 64,31 - 

λrel 0,98 0,98 - 

k 1,01 1,01 - 

kc 0,79 0,79 - 

NRd 319,70 319,70 kN 

Utnyttjandegrad 21,53 50,72 % 

 

Med tabell 27 slutförs beräkningarna för takkonstruktionen och dess pelare som i sig blir 

skalet för bjälklaget under och på så sätt kan klassas som en våning. Dock kommer denna 

våning inte brukas till annat än ventilation och därmed fortsätta kallas taket/takkonstruktion. 

Sättet att beteckna bjälklagskonstruktionerna (också kallat våningarna) för dessa nya 

våningar definieras som att en våning består av sitt bjälklag samt pelarna som bär bjälklaget. 
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3.4.2 Våning 14 

Innan beräkningarna för våningarna påbörjas nämns det en gång extra att dessa beräkningar är 

en iterativ process men i denna rapport behandlas endast slutskedet, när målet är nått så att säga. 

Med detta sagt kan utformning av påbyggnaden fortsätta. 

Med hänvisning till tidigare förklaring väljs ett träbjälklag. Detta bjälklag består av balkar 

som följer samma linjer som takkonstruktionen samt av åsar, härifrån benämnda som golvåsar, 

som ligger tvärs över balkarna och med korta avstånd emellan.  

Tabell 28. Bärande element för våning 14. 

Element Pelare 1 Pelare 2 Golvås Sidobalk Mittbalk  

s-avstånd, s 4,5 4,5 0,45 4,5 4,5 m 

Xupptag 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Yupptag 2,75 6,5 0,45 4,5 8,5 m 

Limträklass GL30c GL30c GL28cs GL30c GL30c - 

Bredd, b 115 140 66 140 190 mm 

Höjd, h 225 225 360 675 720 mm 

Längd, l 3050 3050 4500 4500 8500 mm 

Egentyngd, Gk 0,41 0,50 0,55 2,19 6,00 kN 

 

Vid en snabb överblick över tabell 28 märks det att bjälklagshöjden blir över en meter. Detta 

kanske inte är det mest praktiska men diskussionen kring detta hänvisas till diskussionskapitlet 

för rapporten, se avsnitt 4.4. 

En av anledningarna till att taket antogs vara plant har att göra med att beräkningarna på så 

sätt skulle komma att i princip se ut på samma sätt. Det som skiljer är däremot lasterna, det som 

tillkommer är egentyngden från golvåsarna samt en vikt för ytterväggarna som står på 

bjälklaget. Se ekv. 52 och 53 för beräkningarna av dessa egentyngder. 

𝑃𝑑,𝑣ä𝑔𝑔 = 𝐺𝑘,𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑙𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 1,2   (52) 

𝐺𝑘,𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 = 𝐺𝑘,𝑔𝑜𝑙𝑣 + (
𝐺𝑘,𝑔𝑜𝑙𝑣𝑏𝑎𝑙𝑘

𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔∙𝑌𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔
) + (

𝐺𝑘,𝑔𝑜𝑙𝑣å𝑠

𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔∙𝑌𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔
)  (53) 

Eftersom väggarnas dimensionering och framtagning inte behandlas i dessa beräkningar 

antas Gk,vägg till ett värde på 0,5 kN per kvadrameter väggyta. Gk,golv är även det ett antaget 

värde som ska beakta golvbeläggning osv och är 0,3 kN per kvadratmeter golvyta. Faktorn 1,2 i 

ekv. 52 är för att lasten ska bli dimensionerande och kunna appliceras direkt på pelarna i 

närheten av ytterväggarna. Gk,bjälklag stoppas sedan in i STR-B 6.10b tillsammans med den 

nyttiga lasten för kontor, 2,5 kN/m2, och detta ger ett dimensionerande lastfall, Qdim, på 4,63 

kN/m2. 
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När den utbredda dimensionerande lasten är bestämd används ekv. 28 – 44 för att beräkna 

balkarnas kapacitet och utnyttjandegrader som visas i tabell 29. 

Tabell 29. Värden och utnyttjandegrader för bärande element i våning 14. 

Element Golvås Sidobalk Mittbalk  

MEd 5,27 52,68 187,97 kNm 

W 1425600 10631250 16416000 mm3 

fmd 17,92 19,2 19,2 MPa 

lef 0,9 0,9 0,9 - 

σm,crit 113256 271786,67 469300 MPa 

λrel,m 0,017 0,011 0,0080 - 

kcrit 1 1 1 - 

MRd 25,55 204,12 315,19 kNm 

Utnyttjandegrad 20,62 25,81 59,64 % 

     

Nedböjning, u 9,25 0,64 2,61 mm 

Utnyttjandegrad 61,70 4,2 8,5 % 

     

VEd 4,68 46,83 88,46 kN 

fvd 1,6 1,6 1,6 MPa 

VRd 25,34 100,8 145,92 kN 

Utnyttjandegrad 18,48 46,46 60,62 % 

     

VRd,upplag 12,94 44,1 44,1 kN 

Utnyttjandegrad 36,20 106,19 200,58 % 

Behövs plåt? NEJ JA JA - 

bplåt - 140 190 mm 

lplåt - 315 440 mm 

tplåt - 5 5 mm 

VRd upplag m. plåt - 70,56 133,76 kN 

Utnyttj. trä - 66,37 66,13 % 

Utnyttj. plåt - 32,64 45,43 % 

 

Med balkarna samt deras upplag beräknade följer beräkningen för pelarna, som med ekv. 46 

– 54 ger tabell 30. Pelare 1 påverkas också av vägglasten från ekv. 52 och båda pelarna 

påverkas av lasten från ovanliggande våning med ekv. 6 - 8. För lastnedräkningen är ingående 

värden A0=10 m2, nvån=1, αn=1,00 och Aupptag är detsamma som för pelarnas 

lastupptagningsområde som kan beskådas i tabell 28. Lastnedräkningen resulterar i att pelare 1 

får en lastnedgång där αa=1 vilket ger en oreducerad addition på 68,84 kN, och pelare 2 får 

αa=0,84 vilket ger en additionslast på 142,74 kN, från det ovanliggande bjälklaget. Dessa 

lastnedgångslaster finns medräknade i NEd som visas i ekv. 54 och i tabell 30. 

𝑁𝐸𝑑 = 𝑄𝑑𝑖𝑚 ∙ 𝑋𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 ∙ 𝑌𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 + 𝑃𝑣å𝑛.𝑛𝑚𝑟,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑛𝑚𝑟   (54)  
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Tabell 30. Värden och utnyttjandegrader för pelarna för våning 14. 

Element Pelare 1 Pelare 2  

NEd 134,72 278,52 kN 

fcd 15,68 15,68 MPa 

Knäcklängd, lC 2135 2135 mm 

λ 64,31 52,83 - 

λrel 0,98 0,80 - 

k 1,01 0,85 - 

kc 0,79 0,89 - 

NRd 319,70 441,96 kN 

Utnyttjandegrad 42,14 63,02 % 

 

Med detta är beräkningarna för våning 14 slutförda och beräkningarna fortsätter med 

våningarna under som är nya. 

3.4.3 Våning 13 

Utformningen för våning 13 är densamma som för våningen ovanför. 

Qdim samt den tillskjutna lasten från väggen är oförändrad för våning 13 och kommer så 

förbli för alla underliggande våningar som tillhör påbyggnaden. 

För bärande element och dess värden, se tabell 31. 

Tabell 31. Bärande element för våning 13. 

Element Pelare 1 Pelare 2 Golvås Sidobalk Mittbalk  

s-avstånd, s 4,5 4,5 0,45 4,5 4,5 m 

Xupptag 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Yupptag 2,75 6,5 0,45 4,5 8,5 m 

Limträklass GL30c GL30c GL28cs GL30c GL30c - 

Bredd, b 115 215 66 140 190 mm 

Höjd, h 225 225 360 675 720 mm 

Längd, l 3050 3050 4500 4500 8500 mm 

Egentyngd, Gk 0,41 0,76 0,55 2,19 6,00 kN 

 

Som tabell 31 tydligt visar är golvbjälklaget identiskt med det bjälklag som är beräknat för 

våningen ovanför. Så är även fallet med för övriga bjälklag, golvbjälklagen kommer se likadana 

ut, och därför kommer beräkningarna gällande böjmoment, nedböjning och allmän 

tvärkraftskapacitet för denna vånings, och alla kommande våningars, golvbjälklag att hänvisas 

till bjälklagsberäkningarna för våning 14. Däremot behövs upplagskrafterna för bjälklagen 

alltid kontrolleras eftersom pelarnas dimensioner förändras eftersom. Med ekv. 36 och 39 – 44 

kan upplagen dimensioneras mot tvärkrafter. För resultat från dessa beräkningar, se tabell 32.  
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Tabell 32. Beräkning av upplag för bjälklaget våning 13. 

Element Golvås Sidobalk Mittbalk  

VEd 4,68 46,83 88,46 kN 

     

VRd,upplag 12,94 44,1 59,85 kN 

Utnyttjandegrad 36,20 106,19 147,80 % 

Behövs plåt? NEJ JA JA - 

bplåt - 140 190 mm 

lplåt - 315 440 mm 

tplåt - 5 5 mm 

VRd upplag m. plåt - 70,56 133,76 kN 

Utnyttj. trä - 66,37 66,13 % 

Utnyttj. plåt - 32,64 45,43 % 

 

Lastnedräkningen till våning 13 sker med hjälp av ekv. 6 – 8 och redovisas i tabell 33. 

Ingående värden är A0=10 m2, nvån=2, αn=1,00 och Aupptag är samma som det specifika 

upptagningsområde för varje pelare som leder last nedåt. 

Tabell 33. Lastnedräkning till våning 13. 

 αA P [kN] Pelare, våning 13 

[nummer] 

Pelare 1, takbärande 1 68,84 Pelare 1 

Pelare 2, takbärande 0,84 142,74 Pelare 2 

Pelare 1, våning 14 1 65,88 Pelare 1 

Pelare 2, våning 14 0,84 118,44 Pelare 2 

 

Med lastnedräkning slutförd beräknas pelarnas utnyttjandegrader enligt ekv. 46 – 54, och 

med samma resonemang som för tidigare beräknade träpelare, och redovisas i tabell 34. 

Tabell 34. Värden och utnyttjandegrader för pelarna för våning 13. 

Element Pelare 1 Pelare 2  

NEd 200,60 397,22 kN 

fcd 15,68 15,68 MPa 

Knäcklängd, lC 2135 2135 mm 

λ 64,31 34,40 - 

λrel 0,98 0,52 - 

k 1,01 0,65 - 

kc 0,79 0,97 - 

NRd 319,70 736,36 kN 

Utnyttjandegrad 62,75 53,94 % 
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3.4.4 Våning 12 

Likt våning 14 och 13 så ser stommen ut på samma sätt för denna våning. Bärande element 

för våning 12 visas i tabell 35. 

Tabell 35. Bärande element för våning 12. 

Element Pelare 1 Pelare 2 Golvås Sidobalk Mittbalk  

s-avstånd, s 4,5 4,5 0,45 4,5 4,5 m 

Xupptag 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Yupptag 2,75 6,5 0,45 4,5 8,5 m 

Limträklass GL30c GL30c GL28cs GL30c GL30c - 

Bredd, b 140 215 66 140 190 mm 

Höjd, h 225 225 360 675 720 mm 

Längd, l 3050 3050 4500 4500 8500 mm 

Egentyngd, Gk 0,50 0,76 0,55 2,19 6,00 kN 

 

Med samma resonemang som för våning 13 gällande golvbjälklaget kommer endast en del 

av beräkningarna för bjälklaget att visas. Dessa beräkningar sker med ekv. 36 och 39 – 44 och 

redovisas i tabell 36. 

Tabell 36. Beräkning av upplag för bjälklaget våning 12. 

Element Golvås Sidobalk Mittbalk  

VEd 4,68 46,83 88,46 kN 

     

VRd,upplag 12,94 44,1 59,85 kN 

Utnyttjandegrad 36,20 106,19 147,80 % 

Behövs plåt? NEJ JA JA - 

bplåt - 140 190 mm 

lplåt - 315 440 mm 

tplåt - 5 5 mm 

VRd upplag m. plåt - 70,56 133,76 kN 

Utnyttj. trä - 66,37 66,13 % 

Utnyttj. plåt - 32,64 45,43 % 

 

Lasterna som verkar på pelarna ökar succesivt med antalet våningar som är ovanför den 

aktuella. Denna lastnedräkning sker med hjälp av ekv. 6 – 8 och redovisas i tabell 37. Ingående 

värden är A0=10 m2, nvån=3, αn=0,90 och Aupptag är samma som vid tidigare beräkningar för den 

enskilda pelaren.  
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Tabell 37. Lastnedräkning till våning 12. 

 αA P [kN] Pelare, våning 12 

[nummer] 

Pelare 1, takbärande 1 63,64 Pelare 1 

Pelare 2, takbärande 0,84 132,39 Pelare 2 

Pelare 1, våning 14 1 61,24 Pelare 1 

Pelare 2, våning 14 0,84 109,20 Pelare 2 

Pelare 1, våning 13 1 61,24 Pelare 1 

Pelare 2, våning 13 0,84 109,47 Pelare 2 

 

Med lastnedräkningen slutförd finns alla parametrar för att beräkna utnyttjandegraderna för 

pelarna med hjälp av ekv. 46 – 54, se tabell 38 för resultat. 

Tabell 38. Värden och utnyttjandegrader för pelarna för våning 12. 

Element Pelare 1 Pelare 2  

NEd 252,09 487,11 kN 

fcd 15,68 15,68 MPa 

Knäcklängd, lC 2135 2135 mm 

λ 52,83 34,40 - 

λrel 0,80 0,52 - 

k 0,85 0,65 - 

kc 0,89 0,97 - 

NRd 441,96 736,36 kN 

Utnyttjandegrad 57,04 66,15 % 

 

3.4.5 Våning 11 

Beräkningsgången är på intet sätt avvikande från tidigare nybyggda våningar och ingående 

värden för bärande elementen kan beskådas i tabell 39. 

Tabell 39. Bärande element för våning 11. 

Element Pelare 1 Pelare 2 Golvås Sidobalk Mittbalk  

s-avstånd, s 4,5 4,5 0,45 4,5 4,5 m 

Xupptag 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Yupptag 2,75 6,5 0,45 4,5 8,5 m 

Limträklass GL30c GL30c GL28cs GL30c GL30c - 

Bredd, b 165 215 66 140 190 mm 

Höjd, h 225 315 360 675 720 mm 

Längd, l 3050 3050 4500 4500 8500 mm 

Egentyngd, Gk 0,58 1,07 0,55 2,19 6,00 kN 
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Som tabell 39 visar börjar pelarnas dimensioner bli betydligt grövre än tidigare våningar. 

Detta är ett naturligt steg ju längre ner i byggnaden beräkningarna kommer. 

Resultaten för upplagsberäkningar, enligt ekv. 36 och 39 – 44, för bjälklaget, följer nedan i 

tabell 40. 

Tabell 40. Beräkning av upplag för bjälklaget våning 11. 

Element Golvås Sidobalk Mittbalk  

VEd 4,68 46,83 88,46 kN 

     

VRd,upplag 12,94 61,74 83,79 kN 

Utnyttjandegrad 36,20 75,85 105,57 % 

Behövs plåt? NEJ NEJ JA - 

bplåt - - 190 mm 

lplåt - - 440 mm 

tplåt - - 5 mm 

VRd upplag m. plåt - - 133,76 kN 

Utnyttj. trä - - 66,13 % 

Utnyttj. plåt - - 45,43 % 

 

Dimensionerna för pelarna har nu nått en sådan storlek att upplagstrycket för sidobalken 

hamnar inom godkända värden. Detta gör att ingen plåt behöver dimensioneras för sidobalkens 

upplag i fortsättningen. 

Lastnedräkningen har dessa ingående värden, A0=10 m2, nvån=4, αn=0,85 och Aupptag är 

samma som vid tidigare beräkningar och använder sig av ekv 6 – 8. Se tabell 41 för resultaten 

från lastnedräkningen. 

Tabell 41. Lastnedräkning till våning 11. 

 αA P [kN] Pelare, våning 11 

[nummer] 

Pelare 1, takbärande 1 61,05 Pelare 1 

Pelare 2, takbärande 0,84 127,22 Pelare 2 

Pelare 1, våning 14 1 58,92 Pelare 1 

Pelare 2, våning 14 0,84 104,59 Pelare 2 

Pelare 1, våning 13 1 58,92 Pelare 1 

Pelare 2, våning 13 0,84 104,85 Pelare 2 

Pelare 1, våning 12 1 59,01 Pelare 1 

Pelare 2, våning 12 0,84 104,95 Pelare 2 

 

Efter lastnedräkningen används ekv. 46 – 54 som ger pelarnas utnyttjandegrader och tabell 

42 .  
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Tabell 42. Värden och utnyttjandegrader för pelarna för våning 11. 

Element Pelare 1 Pelare 2  

NEd 303,36 577,87 kN 

fcd 15,68 15,68 MPa 

Knäcklängd, lC 2135 2135 mm 

λ 44,82 34,40 - 

λrel 0,68 0,52 - 

k 0,75 0,65 - 

kc 0,94 0,97 - 

NRd 545,61 1030,90 kN 

Utnyttjandegrad 55,60 56,05 % 

 

3.4.6 Våning 10 

Likt föregående våningar visas först egenskaperna för våningens pelare och bjälklag, se tabell 

43. 

Tabell 43. Bärande element för våning 10. 

Element Pelare 1 Pelare 2 Golvås Sidobalk Mittbalk  

s-avstånd, s 4,5 4,5 0,45 4,5 4,5 m 

Xupptag 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Yupptag 2,75 6,5 0,45 4,5 8,5 m 

Limträklass GL30c GL30c GL28cs GL30c GL30c - 

Bredd, b 165 215 66 140 190 mm 

Höjd, h 225 315 360 675 720 mm 

Längd, l 3050 3050 4500 4500 8500 mm 

Egentyngd, Gk 0,58 1,07 0,55 2,19 6,00 kN 

 

Eftersom varken bjälklagets eller pelarnas dimensioner förändras mellan våning 11 och 

våning 10 kommer inte heller upplagsberäkningarna att redovisas för våning 10. Detta för att 

resultaten blir exakt samma som för våning 11. Med andra ord hänvisas beräkningarna gällande 

upplag för våning 10 till tabell 40.  

Lastnedräkningen sker genom att ekv. 6 – 8 använder A0=10 m2, nvån=5, αn=0,82 och Aupptag 

är samma som tidigare. Se tabell 44 för lastnedräkningens beräknade värden och resultat. 
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Tabell 44. Lastnedräkning till våning 10. 

 αA P [kN] Pelare, våning 10 

[nummer] 

Pelare 1, takbärande 1 59,49 Pelare 1 

Pelare 2, takbärande 0,84 124,12 Pelare 2 

Pelare 1, våning 14 1 57,53 Pelare 1 

Pelare 2, våning 14 0,84 101,82 Pelare 2 

Pelare 1, våning 13 1 57,53 Pelare 1 

Pelare 2, våning 13 0,84 102,08 Pelare 2 

Pelare 1, våning 12 1 57,61 Pelare 1 

Pelare 2, våning 12 0,84 102,08 Pelare 2 

Pelare 1, våning 11 1 57,70 Pelare 1 

Pelare 2, våning 11 0,84 102,39 Pelare 2 

 

Ekv. 46 – 54, tillsammans med alla nödvändiga värden, ger tabell 45. 

Tabell 45.  Värden och utnyttjandegrader för pelarna för våning 10. 

Element Pelare 1 Pelare 2  

NEd 303,36 577,87 kN 

fcd 15,68 15,68 MPa 

Knäcklängd, lC 2135 2135 mm 

λ 44,82 34,40 - 

λrel 0,68 0,52 - 

k 0,75 0,65 - 

kc 0,94 0,97 - 

NRd 545,61 1030,90 kN 

Utnyttjandegrad 55,60 56,05 % 

 

3.4.7 Våning 9 

Våning 9 är den våning som rivs och sedan återbyggs i trä som en fullstor våning. Detta gör att 

våningen måste beräknas igen och den återbyggda våningen förutsätts ha samma bjälklags- och 

pelarmaterial som övriga påbyggnadsvåningar. 

Tabell 46 visar bärande elementen för våningen. 
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Tabell 46. Bärande element för våning 9. 

Element Pelare 1 Pelare 2 Golvås Sidobalk Mittbalk  

s-avstånd, s 4,5 4,5 0,45 4,5 4,5 m 

Xupptag 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 m 

Yupptag 2,75 6,5 0,45 4,5 8,5 m 

Limträklass GL30c GL30c GL28cs GL30c GL30c - 

Bredd, b 165 215 66 140 190 mm 

Höjd, h 270 360 360 675 720 mm 

Längd, l 3050 3050 4500 4500 8500 mm 

Egentyngd, Gk 0,70 1,22 0,55 2,19 6,00 kN 

 

Både pelare 1 och 2 har ökade dimensioner då detta är den nedersta våningen byggd i trä. I 

och med förändringen av pelarna förändras även upplagskrafterna för balkarnas upplag. Se 

tabell 47 för resultaten av upplagsberäkningarna som utförts med ekv. 36 och 39 – 44. 

Tabell 47. Beräkning av upplag för bjälklaget våning 9. 

Element Golvås Sidobalk Mittbalk  

VEd 4,68 46,83 88,46 kN 

     

VRd,upplag 12,94 70,56 83,79 kN 

Utnyttjandegrad 36,20 66,37 92,37 % 

Behövs plåt? NEJ NEJ JA - 

bplåt - - 190 mm 

lplåt - - 440 mm 

tplåt - - 5 mm 

VRd upplag m. plåt - - 133,76 kN 

Utnyttj. trä - - 66,13 % 

Utnyttj. plåt - - 45,43 % 

 

I tabell 47 är utnyttjandegraden, för ett rent upplag utan stålplåt för mittbalken, under 100%. 

Men en stålplåt dimensioneras ändå eftersom en utnyttjandegrad på drygt 92% bedöms vara för 

högt. 

Lastnedräkningen sker som bekant med ekv. 6 – 8 och med ingångsvärden, A0=10 m2, 

nvån=6, αn=0,80, Aupptag är samma som tidigare. Resultat av lastnedräkningen visas i tabell 48. 
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Tabell 48. Lastnedräkning till våning 9. 

 αA P [kN] Pelare, våning 9 

[nummer] 

Pelare 1, takbärande 1 58,45 Pelare 1 

Pelare 2, takbärande 0,84 122,05 Pelare 2 

Pelare 2 hörn, takbärande 0,93 104,44 Pelare 2, hörn 

Pelare 1, våning 14 1 56,60 Pelare 1 

Pelare 2, våning 14 0,84 99,97 Pelare 2 

Pelare 2 hörn, våning 14 0,93 86,07 Pelare 2, hörn 

Pelare 1, våning 13 1 56,60 Pelare 1 

Pelare 2, våning 13 0,84 100,24 Pelare 2 

Pelare 2 hörn, våning 13 0,93 86,34 Pelare 2, hörn 

Pelare 1, våning 12 1 56,69 Pelare 1 

Pelare 2, våning 12 0,84 100,24 Pelare 2 

Pelare 2 hörn, våning 12 0,93 86,34 Pelare 2, hörn 

Pelare 1, våning 11 1 56,77 Pelare 1 

Pelare 2, våning 11 0,84 100,54 Pelare 2 

Pelare 2 hörn, våning 11 0,93 86,64 Pelare 2, hörn 

Pelare 1, våning 10 1 56,77 Pelare 1 

Pelare 2, våning 10 0,84 100,54 Pelare 2 

Pelare 2 hörn, våning 10 0,93 86,64 Pelare 2, hörn 

 

Lägg märke till att pelare 2 hörn har tillkommit i lastnedräkningen. Detta för att denna last 

senare behövs för att kunna leda lasterna ned genom den bef. betongbyggnaden då denna pelare 

2 hörn kommer att stå på samma position som pelare 4. Då menas givetvis pelare 4 för våning 

8, 7, 6 osv. Pelaren i hörnet i lastnedräkningen antas ha samma dimensioner som övriga pelare 

2 och därför har denna pelare inte beräknats tidigare då den inte blir dimensionerande. Men då 

det nu är relevant att veta lasten som hörnpelaren leder ned till nästkommande våning reduceras 

Yupptag med 20%. Denna godtyckliga reducering grundar sig i vissa mått rörande indragningen 

av delar för kortsidorna på Hus B. Med andra ord har pelare 2 hörn exakt samma ingående 

parametrar som pelare 2 med den enda skillnaden att Yupptag är 5,2 m för hörnpelaren. 

Med detta sagt kommer inte pelare 2 hörn beräknas för utnyttjandegrad eftersom den ej är 

kritisk. Utnyttjandegraderna för pelare 1 och 2 beräknas med ekv. 46 – 54 och ger tabell 49. 

  



3 Beräkningar Hus B  57 

 

Tabell 49. Värden och utnyttjandegrader för pelarna för våning 9. 

Element Pelare 1 Pelare 2  

NEd 408,05 760,07 kN 

fcd 15,68 15,68 MPa 

Knäcklängd, lC 2135 2135 mm 

λ 44,82 34,40 - 

λrel 0,68 0,52 - 

k 0,75 0,65 - 

kc 0,94 0,97 - 

NRd 654,73 1178,17 kN 

Utnyttjandegrad 62,32 64,51 % 
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3.5 Befintligt hus efter påbyggnad 

Med en föreslagen påbyggnad måste även det befintliga huset räknas igenom på nytt. Men med 

stöd av datorprogram såsom Microsoft Excel blir denna andra genomräkning relativt smidig. 

Lasterna som leds till befintliga betongkonstruktionen är känd i och med beräkningarna för 

påbyggnaden och sedan genomräkningen av nuvarande Hus B är laster från bjälklag, kontor osv 

för betonghuset också kända. 

All typ av snölast som tidigare verkade på betongkonstruktionen har försvunnit pga 

påbyggnaden. Detta gör att den tidigare snöfickan som beräknades är inte längre är aktuell och 

alla utbredda laster i betonghuset blir, med STR-B 6.10b, Qdim=12,15 kN/m2. 

Det som kommer behandlas under detta kapitel och dess underkapitel är lastnedräkningen 

med påbyggnad samt uppdaterade utnyttjandegrader för bärande element av betong. 

För specifikationer gällande exempelvis dimensioner, allmänna värden eller dylikt för en 

viss vånings bärande element hänvisas läsaren till respektive avsnitt som behandlat våningen 

vid första genomräkningen av Hus B. 

3.5.1 Våning 8 

Lastnedräkningen till våning 8 har vissa ingående värden som är A0=10 m2, nvån=7, αn=0,79, 

Aupptag är samma som tidigare och dessa beräkningar sker med ekv. 6 – 8. 

Vidare är bärande elementens kapacitet bestämd sedan tidigare och därav hänvisas 

bärförmågeberäkningarna till tidigare i rapporten då detta behandlades först. I tabell 50 kan 

utnyttjandegraderna, hos bärande elementen, för våning 8 skådas. 

Tabell 50. Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 8. 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 

Pelare 2 

hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 8 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 4 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1  

NEd 555,81 1091,33 277,00 934,41 123,51 kN 

NRd 2160,25 2504,26 2729,74 2759,74 2222,06 kN 

Utnyttjandegrad 25,73 43,58 10,15 33,71 5,56 % 

 

Vid en snabb överblick över utnyttjandegraderna syns det att dessa värden nu ligger högre 

efter att påbyggnaden har kommit på plats. 
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3.5.2 Våning 7 till våning 4 

Eftersom våning 7 till våning 4 i princip har samma utseende planmässigt kommer dessa 

våningar att behandlas under samma kapitel. Vidare kommer endast nytillkomna pelarna från 

påbyggnaden att redovisas i lastnedgången, övriga pelare i betong är dock med i beräkningarna 

men eftersom dessa betongpelare är redovisade tidigare i rapporten visas inte dessa här. 

Alla uppgifter som tycks saknas i dessa beräkningar finns i tidigare kapitel. 

Lastnedräkningarna kommer utföras med ekv. 6 – 8 och ha konstant värde på A0=10 m2 samt 

att Aupptag kommer vara samma värde som tidigare för varje enskild pelare/vägg. Däremot 

kommer antalet våningar ovan förändras och därav också lastreduceringskoefficienten. 

För våning 7 är nvån=8 och αn=0,78 och vidare redovisas var nytillkomna pelare går ned i för 

bärande element samt vilka utnyttjandegrader som nu råder för våning 7, se tabell 51. 

Tabell 51.  Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 7 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 

Pelare 2 

hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 7 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 4 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1  

NEd 771,80 1420,60 532,80 1211,18 239,12 kN 

NRd 2343,83 2687,84 2844,47 2759,74 2222,06 kN 

Utnyttjandegrad 35,93 52,85 18,73 43,89 10,76 % 

 

Notering gällande utnyttjandegrad över 50% görs innan beräkningen fortsätter nedåt. För 

våning 6 är nvån=9 och αn=0,77, se tabell 52 för utnyttjandegrader hos bärande elementen för 

våning 6. 

Tabell 52. Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 6. 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 

Pelare 2 

hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 6 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 4 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1  

NEd 921,89 1749,86 787,30 1491,93 354,14 kN 

NRd 2343,83 2687,84 2844,47 2759,74 2222,06 kN 

Utnyttjandegrad 39,33 65,10 27,68 54,06 15,94 % 

 

Det bärande element som fortsätter att ha högst utnyttjandegrad är pelare 2 men värt att 

notera är också att pelare 4 visar relativt höga värden. 

Våning 5 är snarlik våning 6 förutom att pelare 2 och pelare 4 får betydligt mer stående 

armering än våningarna ovanför och därav ökar bärförmågan. Lastnedgångens ingångsvärden är 
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nvån=10 och αn=0,76 och var påbyggnadens pelares laster tar vägen visas tillsammans med 

utnyttjandegraderna i tabell 53. 

Tabell 53. Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 5. 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 

Pelare 2 

hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 5 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 4 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1  

NEd 1072,12 2079,13 1040,88 1772,66 468,74 kN 

NRd 2515,94 3813,46 4055,62 2759,84 2222,06 kN 

Utnyttjandegrad 42,61 54,52 25,67 64,23 21,09 % 

 

Sista våningen som förhåller sig till samma planlösning är våning 4. Våning 4 ger dessa 

värden för lastnedgången, nvån=11 och αn=0,75, och utnyttjandegraderna kan ses i tabell 54. 

Tabell 54. Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 4. 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 

Pelare 2 

hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 4 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 4 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1  

NEd 1222,46 2408,40 1293,80 2053,37 583,05 kN 

NRd 2515,94 3813,46 4055,62 3268,95 2222,06 kN 

Utnyttjandegrad 48,59 63,16 31,90 74,40 26,24 % 

 

På våning 4 och 5 blir det en typ av flaskhals i och med att pelare 4 blir dimensionerande för 

dessa våningarna med sina relativt höga utnyttjandegrad. Dock så är dryga 70% inga problem 

och därför behandlas inte ämnet ytterligare. 

3.5.3 Våning 3 

Den förändring som sker för våning 3 är att den pelare som blev utvald till pelare 3 visade sig 

ha samma dimensioner som pelare 2 samt ta mindre last, därför beräknas inte pelare 3 för denna 

våning. 

Ingångsvärden för lastnedräkningen är nvån=12 och αn=0,75. Detta tillsammans med tidigare 

beräkningar som gjorts för bärande elementen för våningen ger att förklaringar av vilka element 

som påbyggnadens pelare påverkar, samt nya utnyttjandegrader för befintliga betongelement, 

redovisas i tabell 55. 
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Tabell 55. Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 3. 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 

Pelare 2 

hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 3 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 4 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1  

NEd 1372,87 2737,73 - 2376,49 697,14 kN 

NRd 3157,35 4010,49 - 4991,74 2222,06 kN 

Utnyttjandegrad 43,48 68,26 - 47,61 31,37 % 

 

Anledningen till att utnyttjandegraderna sjunker jämfört med våning 4 har att göra med ökad 

bärförmåga för samtliga bärande element på grund av ökade dimensioner och ökad 

armeringsmängd. 

3.5.4 Våning 2 

Våning 2 har fler typer av bärande element och eftersom lastnedgången för befintliga 

byggnaden är utredd sedan tidigare redovisas endast vart lasterna från påbyggnaden tar vägen 

samt utnyttjandegrader för våningens bärande element. Se tabell 56. 

Tabell 56. Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 2. 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 Pelare 2 hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 2 Pelare 1, Pelare 5 Pelare 2 Vägg 2 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Vägg 1 Vägg 2  

NEd 1523,35 3068,20 1798,25 1798,25 1531,84 811,05 2717,80 kN 

NRd 2716,18 3879,18 3238,95 3238,95 4339,48 2222,06 4899,35 kN 

Utnyttjandegrad 56,15 79,09 55,52 55,52 35,30 36,50 55,47 % 

 

Här syns tydligt att pelare 2 har en utnyttjandegrad på 80%, vilket var den uttalade gränsen i 

kapitel 3.4. 

3.5.5 Våning 1 och grundsulor 

Slutligen kommer beräkningarna fram till pelarna längst ned i byggnaden samt deras tillhörande 

grundsulor. Dessa har redan beräknats tidigare och därför hänvisas ekvationsval och valen av 

vilka värden som används till tidigare beräkningar. I tabell 57 redovisas var påbyggnadens 

laster går ned, bärande elementens utnyttjandegrader samt hur tillåtet marktryck står sig mot 

nuvarande laster. 
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Tabell 57. Lastnedgång till, samt utnyttjandegrader för, bärande element våning 1 och för marktrycket. 

Element från påbyggnad Pelare 1 Pelare 2 Pelare 2 hörn 

αA 1 0,84 0,93 

Påverkar element för våning 2 Pelare 1, Pelare 4, Pelare 5 Pelare 2, Pelare 6 Vägg 2 

Element Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Pelare 6 Vägg 1 Vägg 2  

NEd 1538,02 3051,81 1803,67 1520,73 1529,22 3051,23 823,07 2698,88 kN 

NRd 3709,48 4558,42 4558,42 4724,35 3709,48 4107,93 2222,06 4582,46 kN 

Utnyttjandegrad 41,46 66,95 39,57 32,19 41,22 74,28 37,04 58,90 % 

Marktryck          

pEd 532,19 622,89 402,16 526,20 529,14 604,32 457,26 562,27 kPa 

pRd 600 600 600 600 600 600 600 600 kPa 

Utnyttjandegrad  88,70 103,82 67,03 87,70 88,19 100,72 76,21 93,71 % 

 

Nedan, i tabell 58, visas resultaten för beräkningarna gällande armeringsmängden i 

grundsulorna. Dessa beräkningar följer samma resonemang, och har samma förutsättningar, 

som vid tidigare beräkningar men har ökade laster i vissa fall. 

 

Tabell 58. Utnyttjandegrader från beräkningarna gällande grundsulor för Hus B efter påbyggnad. 

Under pelare/vägg Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Pelare 6 Vägg 2   

PEd,net 514,69 602,89 382,16 508,70 511,64 331,34 544,77  

X-led         

As,erf,x 641,02 1933,93 1427,59 479,59 637,20 1182,20 75,54 mm2 

Utnyttjandegrad 56,68 106,87 78,87 42,40 56,35 65,33 6,07 % 

         

Y-led         

As,erf,y 870,05 2019,31 793,11 859,86 864,87 1364,24 2617,68 mm2 

Utnyttjandegrad 76,93 119,03 50,09 76,03 76,57 80,42 105,21 % 

 

I tabell 57 och 58 syns tydligt några värden som indikerar att utnyttjandegraden är i 

farozonen eller att den är överutnyttjad och dessa kommer diskuteras senare i rapporten. 

Detta är slutet på beräkningsdelen av rapporten och hädanefter följer diskussioner kring vissa 

delar av beräkningarna och senare förkunnande av resultat och slutsatser. 
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4 Diskussion 

Detta kapitel behandlar alla hänvisningar från beräkningsdelen gällande vidare diskussioner och 

resonemang för vissa val, beslut etc. 

Resultat, slutsatser och ytterligare diskussioner kring dessa presenteras under kapitel 5. 

4.1 Befintliga bärande element 

I början av beräkningarna förutsätts att betongen i Hus B har den föreskrivna klassen (som finns 

angiven på ritningar osv.) samt att betongen är osprucken och att armeringen inte har börjat 

korrodera/rosta i någon bärverksdel. Dessa antaganden görs för att simplifiera beräkningarna så 

att dessa blir överskådliga och ryms inom tidsramen för projektet. För att kunna verifiera mina 

antaganden kring befintliga betongkonstruktioners kvalitet i framtiden bör en ev. utredning på 

betongen göras i en vidare projektering. Detektering av sprickor samt korrosion på armering 

kan kontrolleras med bl.a. ultraljud och genom mätning av polarisationsresistans enl. sid 94 i 

(Fröst, 1995). En snabbare, men kanske inte lika grundlig metod för inspektion är okulär 

besiktning av befintlig betong. 

Rekommendationsmässigt gäller det att om detta arbete kring påbyggnad fortsätter efter 

examensarbetets slut bör någon form av undersökning gällande befintliga bärande elementens 

skick utföras. Detta för helt kunna säkerställa ingående data och parametrar som beräkningarna 

grundar sig på. 

Något som även bör belysas är att mellan de två innersta längsgående pelarraderna finns det 

nästan alltid platsgjutna betongväggar genom hela Hus B. Dessa betongväggar är å andra sidan 

nästan helt oarmerade och därför har dessa väggar inte bedömts kunna ta någon last i 

lastnedräkningarna (undantaget är de två nedersta våningarna). Varför denna utformning är 

gjord, med 4 st pelarrader och sedan ett mittskepp med, i princip, oarmerade vertikala 

betongelement i form av väggar, finns inget vettigt svar på. Konstruktionen borde kunna vara 

utformad med pelarrader i närhet av ytterväggarna och ett mittskepp av lite kraftigare, 

armerade, betongväggar och på så sätt slippa en massa pelare. Men nu är fallet som det är och 

det är utifrån detta som arbetet är utfört. 

4.2 Grunden 

Grundkonstruktionerna är i högt utnyttjade många gånger enligt beräkningarna. Gällande 

marktrycket är utnyttjandegraden innan någonting händer med byggnaden (borttagande av 

toppvåning, påbyggnad) godkänd men ligger på dryga 90% och detta anses givetvis vara högt. 



64  Påbyggnation av befintlig betongbyggnad  

 

Denna höga utnyttjandegrad behandlas ytterst kort i beräkningarna för att arbetet skulle kunna 

gå vidare  och behandlas mer utförligt under detta kapitel istället. 

Den slutliga utnyttjandegraden med hänsyn till marktrycket översteg 100% med ett 

marktryck på 622,89 kPa då endast 600 kPa är tillåtet enligt (Bjurström & Wallgren, 1963). 

Efter analysering av ytterligare material, såsom (Carlsson & Mörén, 2007), står det klart att 

moränens överyta ligger väldigt högt och i samtliga fall ligger den väldigt nära, om inte i direkt 

anslutning till grundsulornas plushöjd i underkant. Därav kommer de olika plushöjderna för 

grundsulornas underkanter som kan ses i figur 14. Detta i samband med att moränen i princip är 

definierad som fast berg (pinnmomorän) samt att senare utförda grundundersökningar inom 

samma område (Kvarteret Sirius) förespråkar en betydligt högre tillåten grundpåkänning. Där 

förespråkades det att en annan byggnad, ca 50 m norröver, skulle ha möjlighet att gå ned med 

laster uppåt 1200 kPa, enligt (Öberg, Handledning, 2016), men att ett val av 800 kPa som 

tillåten grundpåkänning skulle fungera bra för den byggnaden och innefatta en 

säkerhetsmarginal. 

Med stöd i denna information och efter resonerande kring informationen bedöms risken med 

att ha en beräknad utnyttjandegrad på 103,82% inte vara så farligt som det låter i och med att ett 

ingenjörsmässigt antagande kring att marken tål mer än 600 kPa kan göras. Med detta sagt bör 

ändå en eftersökning av mer information gällande markförutsättningar, alternativt en ny 

markundersökning, göras om påbyggnaden någon gång ska bli verklighet. Detta då även dessa 

parametrar är fundamentala när det kommer till beräkningar gällande möjliga påbyggnader. 

Grundsulorna är nästa del av grunden som har höga värden för utnyttjandegrader. 

Grundsulorna under pelare 2 är redan från början överutnyttjad enligt beräkningarna men 

kommer i och med avlastningen, i form av borttagningen av toppvåningen, under 100% i 

utnyttjandegrad. Men sedan beräknas en påbyggnad på flera våningar och då inträffar följande, 

pelare 2 i Y-led överskrider 100% vid våning 11, pelare 2 i X-led överskrider 100% vid våning 

13 och grundsulan i Y-led under vägg 2 överskrider 100% i och med att taket byggs på. Med 

andra ord blir grundsulan under pelare 2 överutnyttjad i både X- och Y-led och vägg 2 blir 

överutnyttjad med 5% i Y-led med den beräknade påbyggnaden. 

Först ut påpekas att dessa beräkningar kring grundsulorna bör kontrolleras med 

datorprogram såsom t.ex. ”WIN-Statik Foundation” för att säkerställa resultaten i och med 

relativt liten kunskap inom ämnet hos undertecknad exjobbare. Med det sagt fortsätter 

diskussionen kring hur sådana problem, som uppkommit i dessa beräkningar, bäst löses. Först 

och främst bör nämnas att det låter väldigt osannolikt att en pelare stansar igenom en grundsula 

som har gjutits på bergliknande material. Med det sagt undersöks ändå andra möjligheter för att 
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lösa problemet För att öka grundsulornas bärförmåga kan en skarvning mellan olika sulor med 

ny armering utföras, se figur 19 där olika varianter av ihopgjutning mellan sulor och allmän 

utökning av storlek är preliminärskissade. 

 

Figur 19. Urklipp gällande skiss för utökad lastkapacitet för grundsulor. 

Viktig när det kommer till ihopgjutning är att få en bra skarv mellan ny och gammal 

armering och det är där problematiken ligger, det är inte det enklaste att utföra på över 50 år 

gamla betongkonstruktioner. 

Ett alternativ till att förstärka grundsulorna är att på något vis avväxla och omfördela lasterna 

till andra sulor med betydligt lägre utnyttjandegrader. Denna avväxling kan ske med 

exempelvis helgjutna betongväggar mellan pelarna i ytterkant och den inre pelarraden, 

alternativt med någon typ av tryckstag av stål. Båda dessa alternativ skulle vara möjliga då den 

nedersta våning i nuläget endast används som ett förrådsliknande utrymme och det i sin tur ger 

att alternativen med väggar/stålstag skulle fungera bra trots sin skrymmande effekt. 

Anledningen till varför det är höga utnyttjandegrader för grundsulor och med hänsyn till 

marktryck har inte större fördjupning skett i, men en ledtråd finns att finna i ”En övergripande 

skillnad mellan BKR och Eurokoderna är hur den dimensionerande lasten beräknas… …bör 

leda till ökade värden på de dimensionerande lasterna.” ur (Hammar, 2011). Övriga slutsatser 

gällande ämnet redovisas under kapitel 5. 

4.3 Iterativ process av antalet nya våningar 

Den iterativa beräkningsprocessen för att bestämma antalet nya våningar för påbyggnad började 

först och främst med att välja vissa begränsande faktorer. Dessa faktorer bestod framför allt av 

att ett mål för befintliga betongelementens utnyttjandegrad sattes, och det målet var att en 

utnyttjandegrad kring 80% skulle uppnås. Vidare valdes att grunden, både med avseende på 
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marktryck och på grundsulor, inte skulle betraktas som begränsande överhuvudtaget med 

hänvisning till ovan angivna resonemang. 

Sedan fortskred arbetet med att först sätta upp takkonstruktionen och pelare för att bära 

taket. När det visade sig att fler våningar kunde byggas på flyttades tak och dess pelare upp en 

våning och ett bjälklag buret av limträpelare placerades i dess ställe. Givetvis korrigerades även 

lastnedgångsvärdena eftersom i samband med ju högre byggnaden blev. Denna process 

upprepades till dess att ~80% uppnåddes hos någon av samtliga bärande element i befintliga 

byggnaden. 

En sak som noterades under denna iterativa process är att när två våningar samt 

takkonstruktionen beräknades vara ovanpå befintlig byggnad så uppnåddes i princip likadana 

värden för grunden som innan den översta våningen revs. 

4.4 Knäcklängd träpelare och träbjälklag 

 Det faktum att träpelarna inte räknas vara inspända i någon riktning längs med pelarens längd 

beror på att väggens uppbyggnad är okänd och därför kan en eventuell stagning av pelare inte 

tillgodoräknas. Sen är det även odefinierat hur ytterväggen och pelarna samverkar och hur 

infästningarna ser ut däremellan. Detta gör att en beräkningsgång med pelare som endast är 

fästa i topp och botten ger en beräkning som är på den säkra sidan. Däremot i ett senare 

dimensioneringsskede av påbyggnaden vore det lämpligt att titta på hur pelarens knäcklängd i 

veka riktningen kan kortas, med ev. spikningsplåtar som fästs in mot väggen eller något 

liknande. Detta för att den styva riktningen ska bli dimensionerande när det kommer till 

knäckningshänseende. 

Valet av ett bjälklag helt i trä gjordes för att komma framåt i beräkningarna på ett enkelt sätt, 

då själva fokusen för detta arbete inte skulle ligga på att utforma ett lämpligt bjälklag för 

påbyggnaden. Med detta sagt har ändå alternativa lösningar setts över lite grann och detta beror 

på flera orsaker. Först och främst akustiksvårigheter med träbjälklag men även 

vibrationskänslighet, då ett ventilationsrum ska placeras på den översta våningen och därav ger 

speciella förutsättningar gällande ljudförutsättningar och vibrationer. Bjälklagshöjden kan 

också vara ett eventuellt framtida problem. Allt som allt när det är inklätt i undertak och golv så 

kommer det effektiva tvärsnittet genom bjälklaget att uppgå mot 1 meter och det i sin tur är allt 

annat än optimalt. På grund av dessa argument gällande bjälklagets utformning i denna rapport 

har andra alternativ undersökts översiktligt. Dessa alternativ kan vara att bjälklaget utformas 

som ett samverkansbjälklag enligt t.ex. (Salmonsson & Stehn, 1997) men även att eventuellt 

lägga balkarna längs med huset istället för tvärs över, se figur 20 för förklarande figur. 



4 Diskussion  67 

 

Balkarnas alternativa upplägg ger mindre spännvidder och på så sätt en lägre balkhöjd dock 

med restriktionen att övriga element hos bjälklaget måste fungera med detta upplägg. 

 
Figur 20. Skiss på olika alternativ gällande balkarnas upplagsformer. 

Dessa alternativ har inte undersökts ytterligare pga tidsbrist i projektet, men i en eventuell 

fortsättning bör bjälklaget och dess uppbyggnad ses över grundligare. 

 

4.5 Resultat och slutsatser 

Som det tydligt framgår i beräkningarna blev resultatet att Hus B kan byggas på med 5 våningar 

av trä plus en takkonstruktion. Faktum är att man skulle kunna säga 6 våningar plus en 

takkonstruktion då våning 9 inte är en ”ny” våning per se men den är faktiskt riven och sedan 

återuppbyggd. Men vill man räkna påbyggnationen från det befintliga husets toppnivå så blir 

resultatet 5 våningar plus ett tak. Trä visade sig vara ett högst lämpligt val som stommaterial för 

påbyggnaden men man ska inte glömma bort att hade Hus B i sitt nuvarande format varit 

uppfört i trä hade påbyggnationen mest troligt inte varit möjlig. Detta simpla men solida 

resonemang visar på både de positiva och mindre positiva egenskaperna som är förknippade 

med att bygga i trä. 

Slutresultatet nås genom att förbise husgrundens lastbärande kapacitet, med antaganden om 

att kapaciteten dels går att räkna upp till godkända nivåer samt att andra delar går att förstärka. 

Huruvida detta är rätt tillvägagångssätt eller inte kan inte jag bestämma. Men jag anser att mina 
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motiveringar kring dessa antaganden och avgränsningar (t.ex. att inte ta hänsyn till vindlasten) 

är väl utförda och därför torde resultatet vara korrekt. Vidare kan det konstateras att om hänsyn 

till grunden ska tas av t.ex. ekonomiska skäl, då en förstärkning av mark och grundsulor är 

relativt kostsamma åtgärder, nås ändå ett resultat som ger en påbyggnad. Om än denna 

påbyggnad är betydligt lägre än påbyggnationen som dimensioneras utifrån befintliga 

pelare/väggars bärande kapacitet så ger den ändå en påbyggnad i form av våning 9, våning 10 

och ett tak. Denna, mindre, påbyggnad med en våning eller två, kan ses som fullt möjlig om 

man enkelt och utan att göra något åt befintliga grunden vill åstadkomma en påbyggnation. 

För att återkoppla till syftet som sattes i början gällande identifikationen av nyckelfaktorer, 

samt förenklingar för framtida arbeten, vill jag börja med att konstatera att detta enskilda 

projekt kan möjligen vara för litet, i den meningen att, för att kunna dra generella slutsatser för 

sådana liknande projekt behövs data från flera försök/beräkningar/projekt. Men eftersom detta 

projekt hade en tidsbegränsning fanns inte tiden till att leta fram/ta reda på sådana 

försök/projekt. Med det sagt kan ändå vissa nyckelfaktorer identifieras för påbyggnationen av 

Hus B. 

Först ut av identifierade ting som underlättar vid liknande beräkningar är att om 

våningarna/bjälklagen, och dess bärande element, har liknande utseende kan man med 

minimala förändringar återbruka samma ekvationer och beräkningsgångar. Detta tänk har 

använts flitigt i beräkningarna för Hus B, dels för nya våningarna men även för de befintliga 

våningarna 4 till 8 som ser väldigt lika ut. För dessa befintliga våningar är den enda stora 

skillnaden att pelarna för de våningarna blir grövre och får ökad bärförmåga ju längre ned i 

byggnaden beräkningarna kommer.  

Vidare konstateras att befintliga bärande elementens, såsom pelare och väggars, bärförmåga 

är viktigt att ha koll på vid påbyggnation. Med detta sagt finns ändå de dimensionerande 

faktorerna, som man bör förhålla sig till, i byggnadens grund. Dessa faktorer utgörs av tillåtet 

marktryck och grundsulornas bärförmåga. Anledningen till att pelarnas bärförmåga klarar av så 

mycket mer last finner jag ingen logisk förklaring på utan det enda som kan göras är att slå fast 

att så är fallet. Utnyttjandegraderna för konstruktionerna i grunden, och för marktrycket, är 

höga om man jämför med var utnyttjandegraderna brukar lägga sig i nyproducerade 

konstruktioner idag. I (Hammar, 2011) resoneras det om att Eurokod tillämpar 

partialkoefficienter som leder till högre dimensionerande laster än vid gamla svenska 

dimensioneringsregler. Jag tänker mig att svaret ligger någonstans där, vid övergången från ett 

sätt att räkna till ett annat och det i sin tur har gett att lasterna som jag hävdar går ned i grunden, 

kan ha beräknats vara lägre förut (med gamla dimensioneringsregler). Med detta resonemang 
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dras slutsatsen att behovet av eventuella förstärkningar i grunden på Hus B är en produkt av att 

Eurokod tillämpas i dagens beräkningar. 

För att i framtiden kunna göra liknande projekt på ett mer effektivt och snabbare sätt är min 

starka rekommendation att i början av projektet leta efter andra projekt som är liknande och 

redan är utförda och att använda dessa som stöd. Detta för att få en överblicksbild över vad som 

är relevant och inte och på så sätt slippa uppfinna hjulet igen vid beräkningarna. Vidare bör ett 

rimligt antagande vara att armeringsmängder, och allmänna värden överlag, bör hålla sig inom 

föreskrivna gränsvärden och därav inte vara nödvändiga att lägga så mycket tid på. Eftersom att 

även om armeringen för Hus B är dimensionerad ca 1963 finns det ändå kopplingar till dagens 

sätt att räkna på och det i sin tur borde rimligtvis betyda att någon/några liknande kontroller är 

utförda på den tiden. Sen ska det konstateras att byggnaden står idag, och det om något borde 

vara ett kvitto på att bärverket har verifierats mot brott på ett tillfredsställande sätt. 

Sammanfattningsvis bör man använda sig av de hjälpmedel som finns, både i teknik och i 

erfarenhet, vid sådana här projekt för att slippa göra saker som tar lång tid men har relativt liten 

inverkan på slutresultatet. Resultatet blev, som ovan angivet, att en påbyggnation är möjlig och 

som med minst två våningar samt tak. 

Arbetssättet som används i denna rapport att utföra en typ av förstudie huruvida en 

påbyggnation är möjlig eller ej, är väldigt tillämpbar i liknande fall. Men förmodligen skulle 

man i en sådan här första undersökning skippa vissa kontroller och mer fokusera på 

lastnedräkning med lastfall, bärförmågor osv. för att sedan, i ett senare skede, beräkna allting 

med de datorstöd som finns att tillgå för ingenjörer idag. 
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5 Framtida studier 

Det givna förslaget på framtida studier, eller fortsättningsförslag om man så vill, är att fortsätta 

med påbyggnationen. Kontrollera bjälklaget vidare, börja dimensionera infästningar, modellera 

upp en 3D-modell, kort och gott, utveckla och bredda arbetet för att kunna kika på ännu fler 

saker. Framför allt känns det som att kika på ett lämpligt bjälklag (ej begränsat till något 

material), som ska vara bra ur akustisk synpunkt och viktsynpunkt, går att göra hur stort som 

helst. 

Ett annat förslag är att redan från början bredda projektet genom att ta hänsyn till några av 

delarna som är betraktade som avgränsningar i projektet och på så sätt kunna få en stadigare 

grund att dra slutsatser på. 

Jämförelser med andra, liknande, projekt är något som också vore möjligt. Med jämförelser 

mellan liknande projekt kan mer generella slutsatser identifieras och dras för att t.ex. se om 

resultaten från Hus B, med relativt svag grund, är projektspecifikt eller allmänt förekommande. 

Vidare skulle detta kunna ge bättre resultat kring identifikation för faktorer som är 

kritiska/viktiga för ett sådant här projekt. Det i sin tur skulle eventuellt ge svar på vad som är 

viktigt att lägga störst fokus på ur beräkningssynpunkt. 
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Texinskrivning
Bilaga A

sesw14724
Texinskrivning
Prefabricerade betongpelareRitning K120 anno 1964



Bilaga B
Beräknade värden från kontroller för minimum- och maximumarmering.

Våning 9 Pelare 1 Pelare 2
As,min [mm2] 24,83 80
As,max [mm2] 4704 1600

Våning 8 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1
As,min [mm2] 65,33 203,04 79,63 115,51 35,51
As,max [mm2] 3848,45 4536,46 4900 4960 4200

Våning 7 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1
As,min [mm2] 108,99 226,82 158,26 203,47 71,02
As,max [mm2] 3848,45 4536,46 4900 4960 4200

Våning 6 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1
As,min [mm2] 152,34 226,82 232,37 248,00 104,51
As,max [mm2] 3848,45 4536,46 4900 4960 4200

Våning 5 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1
As,min [mm2] 192,42 226,82 245,00 248,00 137,49
As,max [mm2] 3848,45 4536,46 4900 4960 4200

Våning 4 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1
As,min [mm2] 192,42 226,82 245,00 248,00 170,27
As,max [mm2] 3848,45 4536,46 4900 4960 4200

Våning 3 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Vägg 1
As,min [mm2] 192,42 226,82 245,00 471,20 202,95
As,max [mm2] 3848,45 4536,46 4900 9424 4200

Våning 2 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Vägg 1 Vägg 2
As,min [mm2] 192,42 251,33 245,00 245,00 328,20 235,58 639,88
As,max [mm2] 3848,45 5026,55 4900 4900 7560 4200 10080

Våning 1 Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 Pelare 4 Pelare 5 Pelare 6 Vägg 1 Vägg 2
As,min [mm2] 330,06 318,09 405,00 333,88 332,50 245,00 238,91 634,60
As,max [mm2] 9160,88 6361,73 8100 9660 7560 4900 4200 10080


