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INTRODUKTION
Projektet utgörs av två examensarbeten, 
ett i Byggnadsmekanik och ett i Bygg-
nadsfysik.

I Sverige är det just nu stor brist på bostä-
der och till stor del små bostäder. Förut-
om att bygga nya bostäder kan den aktu-
ella bostadsbristen minskas genom bättre 
utnyttjande av befintlig bebyggelse, till 
exempel vindslägenheter eller påbygg-
nad. En lagändring gällande tillgänglig-
het vid vindsombyggnad har i juli 2014 
röstats igenom. Den innebär att hiss inte 
behöver finnas vid ombyggnad av vind till 
lägenheter mindre än 35 m2. 

Hus från 1920-talet är ofta utformade 
med höga taklutningar och svenska tak-
stolar vilket betyder stora utrymmen på 
vinden. Det finns idag 90 000 lägenheter 
i flerbostadshus från 1920-talet och 200 
000 bostäder totalt från denna tid vilket 
betyder att det finns ett stort bestånd 
som liknande typ av vindsombyggnad 
kan appliceras på.

Att bygga bostäder på vinden påverkar 
hela byggnaden då nya lastförhållan-
den uppkommer. Att utnyttja befintliga 

takstolar kräver att man känner till hur 
takstolarna kan bära last. I det ingår hur 
förbanden fungerar och hur hög hållfast-
het de ingående elementen har. För äldre 
byggnader där beräkningar på de bä-
rande elementen saknas tillämpas andra 
metoder. 

SYFTE OCH METOD
Syftet med examensarbetet är att ut-
värdera två olika sätt att genomföra en 
vindsombyggnad till lägenheter mindre 
än 35 m2 i ett äldre flerbostadshus från 
1920-talet. Alternativen kommer att jäm-
föras utifrån vindsutrymmenas prestanda 
när det gäller energi, fukt och bärighet. 
Rapporten avses kunna utgöra ett stöd 
för fastighetsägare som planerar om-
byggnad av vindsutrymmen. 

Först kommer en litteraturstudie att ge-
nomföras för att undersöka tidigare 
forskning på området. Besiktningar av re-
ferensprojekt utförs för att sedan kunna 
modellera takkonstruktionen. Den nya 
takkonstruktionen kommer att modelle-
ras och optimeras för att sedan utifrån en 
utvärderingsmall jämföras med den äldre 
konstruktionen. 


