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FÖRTÄTNING GENOM VERTIKAL 
PÅBYGGNAD PÅ BEFINTLIGA HUS

 
BAKGRUND 
Genom att bygga på befintliga hus kan 
fler bostäder skapas. Att utöka våningsan-
tal genom vertikal påbyggnad är dessvärre 
en relativt ovanlig lösning och det finns en 
begränsad tillgång på tidigare utförda på-
byggnadsprojekt. Rekommendationer och 
förfaranden finns enligt Eurokoder för kon-
troller av bärförmåga vid påbyggnad. Dock 
saknas förslag på åtgärder för specifika pro-
blem gällande bärförmåga. Dessa åtgärder 
måste anpassas för varje enskild byggnad, 
vilket kan anses utgöra ett problem. Genom 
att ta fram lösningar för en byggnad som 
kan representera den sortens hus som läm-
par sig bäst för påbyggnad, och undersöka 
om det är möjligt att förtäta på detta sätt 
kan kunskapen inom området öka. 

SYFTE
Arbetet syftar till att undersöka om på-
byggnad av befintliga byggnader med en 
stomme av betong och låg byggnadshöjd i 
de centrala delarna av staden kan genom-
föras och bidra till att skapa fler bostäder. 
Målet med att göra detta är att genom re-

ferensobjektet, som utgör en representativ 
hustyp, undersöka i vilken mån resultatet 
går att generalisera till liknande objekt, och 
i vilken mån påbyggnad kan bidra till att 
skapa fler bostäder. 

METOD
Litteraturstudier ska inledningsvis genom-
föras inom områdena bostadsbrist och för-
tätning för att tydliggöra motivet och ge 
rätt förutsättningar. Beräkningar baseras 
på konstruktionsregler enligt Eurokoder 
och utförs med hjälp av kunskap insamlad 
under utbildningens gång, samt med stöd 
från handledare på Sweco. En bedömning 
av möjligheten till påbyggnad görs genom 
att beräkna de befintliga lasterna och jäm-
föra med den faktiska bärförmågan. Vid 
en möjlig påbyggnad ska byggnaden som 
helhet kontrolleras, avseende komplicerade 
lasteffekter såsom vindlast. Då förslag på 
åtgärder vid eventuella problem gällande 
bärförmågan för det valda referensobjektet 
presenterats, kan diskussion föras kring till-
lämpbarheten på liknande objekt.
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