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Sammanfattning 
Syftet med vårt examensarbete är att försöka hitta möjligheter till att förbättra och förnya 
specifikt kvarteret Romalyckan på Teleborg i Växjö. Vi har tittat på möjligheter för 
nybyggnation i kvarteret, ombyggnation med syfte att energieffektivisera bostadshusen, ökad 
trivsel och säkerhet runt parkeringsområdet samt påbyggnad av en extra våning i ett av 
bostadshusen.   

Flerbostadshusen på Romalyckan är byggda under miljonprogramåren och därför har vi valt att 
koncentrera oss på denna typ av flerbostadshus, som är byggda med två till fyra våningar och 
saknar hiss. Vi har skapat en övergripande och generell mall som skall kunna användas på 
liknande bostadsområden av fastighetsförvaltare runt om i landet. Mallen ska vara användbar för 
att kunna dra en ungefärlig slutsats angående ett hus påbyggnadsmöjligheter med en eller flera 
extra våningar.      

Vi har lagt fram förslag på möjliga förändringar i kvarteret. Vi tror att vi har kommit fram till en 
användbar mall och med hjälp av denna har vi konstaterat att påbyggnadsmöjligheterna i vårt 
undersökta hus på Romalyckan är goda.  
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Summary 
The purpose with this diploma work is to try to find possibilities for improvement and renewal  
of the housing area on Romalyckan in Teleborg, Växjö. We have examined possibilities to build 
a new residential building on this block, rebuild the residential houses with the purpose to 
improve energy efficiency, increase comfort and security level in the area and building an extra 
floor on top of a current residential house.  

Houses in Romalyckan are built during the Swedish Million Program and therefore we have 
concentrated on this type of residential houses, built with two to four floors without having an 
elevator. We have created a general template that can be used by real estate managers on similar 
buildings around Sweden. The template is to give an approximate conclusion about the 
possibility to build extra floors on current residential houses.  

We have presented proposals on changes in the block. We think we have created a servicable 
template and with help of this template we have concluded that the possibility to build an extra 
floor on our targeted house on Romalyckan is good.       
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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är vårt avslutande moment i vår 
högskoleingenjörsutbildning med inriktning byggteknik, 180 högskolepoäng, vid Växjö 
universitet. Arbetet är gjort i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Växjöhem AB i 
Växjö.  

Vi vill tacka alla konsulter och experter från byggbranschen som har hjälpt oss och givit stöd 
och material till vårt arbete. Vi vill även tacka Christina Lindsten från Textverkstaden på Växjö 
universitet. Ett stort tack till Växjöhem AB och speciellt till Carina Herbertsson som har varit 
vår handledare på Växjöhem samt vår handledare på Växjö universitet, Bertil Bredmar.  

 

Växjö, Juni 2009 

 

George Gevriye & Wilfredo Hernandez  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Bild 1. Flygfoto på Romalyckan (Byggnadsnämnden i Växjö) 

 
Det här examensarbetet har gjorts i samarbete med Växjöhem AB för att undersöka 
möjligheterna för nybyggnation och ombyggnation i ett av Växjöhems 
bostadsområden. Området, som är byggt under miljonprogramåren, heter Romalyckan 
och ligger i stadsdelen Teleborg i Växjö. Ett liknande arbete har redan gjorts av 
Växjöhem i Araby-området i Växjö och det är därifrån intresset av att göra ett arbete 
om Romalyckan kommer ifrån. 

Vi har främst fördjupat oss i frågan gällande generella påbyggnadsmöjligheter i ett 
flerbostadshus från miljonprogramåren. Dessa typer av hus är i dagsläget ofta i behov 
av renovering och upprustning. Det finns en strävan i samhället om att förbättra 
tillgängligheten överallt och då passar det bra att förbättra tillgängligheten i 
flerbostadshus med flera våningar som fortfarande saknar hiss även om det inte är ett 
krav ännu. Denna förbättring av tillgängligheten görs bäst i samband med en 
påbyggnad av en extra våning i husen om det är möjligt. 

Växjöhem AB är ett kommunalt bostadsbolag som ingår i en koncern med bland annat 
de övriga kommunala bostadsbolagen i Växjö; Hyresbostäder i Växjö AB och 
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Vidingehem AB. Moderbolag är Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Växjöhems 
affärsidé är att uppfylla hyresgästers behov av god boendemiljö, trygghet och trivsel till 
rimliga hyresnivåer. 

Växjöhem AB bildades 1945 och de arbetar främst med förvaltning och nyproduktion 
av bostäder. De förvaltar 6579 lägenheter och ca 43650 kvadratmeter lokaler.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med vårt arbete är att försöka hitta möjligheter till att förbättra och förnya 
specifikt kvarteret Romalyckan på Teleborg i Växjö. Detta i form av nybyggnationer 
och ombyggnationer. Som ett led i detta arbete har vi även försökt göra en 
övergripande och generell mall som går att använda på andra liknande 
bostadsområden. Tanken är att pröva den generella mallen på vårt valda hus i kvarteret 
Romalyckan och se om det fungerar att använda sig av en sådan mall för att kunna dra 
rätt slutsats angående ett hus påbyggnadsmöjligheter. Därefter ska man kunna 
undersöka resten av bostadshusen i området på samma sätt och även undersöka 
bostadshus på annat håll.  

Förnyelsemöjligheterna för Romalyckan kan vara förtätning av området med fler 
bostadshus eller upprustning av parkeringsområdet etc. Mallen ska innehålla de 
förutsättningar som bör tänkas på vid en påbyggnad på ett miljonprogramhus. Vissa av 
avsnitten är mer betydelsefulla än andra och därför vill vi göra en rangordning av dem 
efter hur avgörande de är för en påbyggnad. Ett annat mål med detta arbete är att 
försöka öka trivseln och tillgängligheten i området.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att endast behandla flerbostadshus från miljonprogramåren 
som har mellan två och fyra våningar men som saknar hiss. Vi har koncentrerat oss på 
ett av husen i vårt valda kvarter och tittat på påbyggnadsmöjligheterna i just det huset.  

Gällande nybyggnation har vi endast tittat på om det alls skulle få plats med ett 
nybygge i vårt valda område och sedan lagt fram ett förslag på hur detta nybygge skulle 
kunna se ut. Vi har således inte undersökt mer djupgående frågor som 
markbeskaffenhet osv. 

En förändringsmöjlighet som vi inte har tittat på är att göra en tillbyggnation på gaveln 
eller långsidan av ett bostadshus. Vi har inte heller tittat på om man kan riva ett 
befintligt hus och bygga ett nytt istället.  

I arbetet har vi tagit hänsyn till sociala frågor som trivsel och säkerhet i området men 
fokus ligger på de mer byggrelaterade frågorna. Vi har inte koncentrerat oss på 
ekonomiska aspekter men vi har ändå haft ekonomin i åtanke när vi gjort våra förslag 
till förändringar i området.  

 2  



1.4 Metod och material 
För att komma fram till de viktigaste punkterna att ta upp i vårt arbete fick vi råd från 
våra handledare, Carina Herbertsson från Växjöhem och Bertil Bredmar från Växjö 
universitet. Vi har sedan intervjuat konsulter och experter i branschen på ett kvalitativt 
sätt för att bekräfta att det vi skrivit stämmer överens med verkligheten samt även för 
att få in ny information i arbetet som vi inte hittat i litteraturen.  

Vi har använt oss av ritningar från byggnadsnämnden i Växjö, internetsökningar och 
besök på både det aktuella området Romalyckan men även på andra områden där det 
gjorts liknande förändringar som de vi var ute efter. Vi har använt oss av 
datorprogrammen Sketchup 7.0 från Google och AutoCAD 2007 från Autodesk för 
att skissa på idéer hur det skulle kunna se ut vid nybyggnation och påbyggnad i 
området och husen som vi skrivit om. Sketchup är ganska vanligt nuförtiden att 
använda sig av vid 3D-presentation av idéer och skissade förslag på byggmöjligheter. 
AutoCAD är det program som är vanligast i byggbranschen för att göra ritningar. 
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2. Teori 

2.1 Miljonprogrammet – en historisk tillbakablick 
Miljonprogrammets historia finns väl beskrivet i litteraturen. I detta avsnitt har vi 
använt oss av boken Miljonprogrammets bostäder: bevara - förnya – förbättra skriven 
av Vidén och Lundahl (1992). 

Efter andra världskriget slut ökade Sveriges tillväxt i mycket snabb takt, främst inom 
industrin och näringslivet men även inom den offentliga sektorn. Detta innebar att 
människor som tidigare bodde ute på landbygden ville flytta in till städerna där jobben 
fanns. Trots denna tillströmning av människor in till städerna så var man också 
tvungna att hämta in arbetskraft ifrån andra delar av Europa för att täcka 
arbetskraftbehovet. Många kom från övriga Norden och Sydeuropa.  

Tillströmningen till städerna medförde bostadsbrist i de flesta tätorter, framförallt i 
storstäderna. Bostadsfrågan kom därför att bli en viktig politisk fråga för riksdagen 
och regeringen, vilket ledde till flera olika åtgärder. En mängd nya bostäder byggdes 
från mitten av 1950-talet till början av 1960-talet, men det var inte tillräckligt. Över en 
tredjedel av landets bostäder saknade fortfarande modern standard med wc, dusch och 
dylikt. Många familjer bodde även väldigt trångt. Till följd av den rådande situationen 
beslutades det om miljonprogrammet, som innebar att 1 miljon nya bostäder skulle 
byggas under tioårsperioden 1965-1974. Beslutet om miljonprogrammet togs för att få 
balans i den svenska bostadsmarknaden på lång sikt. Samtidigt skulle lägenheternas 
genomsnittliga storlek och standard höjas.  

 

 
Bild 2. Typiska flerbostadshus från miljonprogramåren  

(Akalla, Stockholm) 
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För att hinna med att bygga så mycket under en relativt kort period började 
byggsektorn utveckla nya arbetssätt och metoder för att klara av den stora tidspress 
och kostnadspress som rådde. Man började bygga på ett effektivare sätt med 
standardisering och serietillverkning av bland annat byggdelar. Elementbyggen och 
storskaliga metoder ansågs också vara nödvändiga för att hålla nere kostnaderna. När 
man planerade många av miljonprogrammets bostadsområden anpassades ofta 
terrängen efter färdiga ritningar, hellre än efter aktuell terräng. Bergknallar sprängdes 
bort och marken utjämnades för att åstadkomma stora plana ytor. Detta för att vinna 
tid i projekteringsfasen.   

De flesta bostadshus från miljonprogrammet är lika till utseendet eftersom de 
kännetecknas av den stil som man använde sig av vid denna tidsperiod. Det var den 
tidiga funktionalismen i Sverige och utomlands som gav inspiration till 
miljonprogrammets bostadsutformning. Man använde sig av enkla geometriska 
husformer med plana eller låglutande tak, släta odekorerade fasader och fönster vid 
utformningen av bostadshusen. 

 

 
Bild 3. Flerbostadshus från miljonprogramåren  

(kvarteret Alabastern i Araby, Växjö)  

 

Rött och gult tegel var de vanligast förekommande fasadmaterialen. Även putsfasader 
förekom i stor omfattning. Fasadmaterial som betong, plåt, eternit och andra typer av 
skivbeklädnad var något helt nytt som man började använda sig av eftersom de gav ett 
nytt utseende åt funktionalismen. Det var också vanligt att man ville visa materialets 
naturliga egenskaper och därför så färgsattes, i de flesta fall, inte husen. Det var först 
på 70-talet som starka färger så som grönt, brunt och orange fick genomslag.  

Husens höjd och bredd kom att skilja sig mycket från vad som byggdes innan. För att 
inte behöva ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen byggdes husen ofta på mark som 
var lite avsides. Rent dekorativa detaljer förekom sällan på fasaderna. Istället använde 
man sig av upprepning av olika byggnadsdelar såsom fönster, balkonger och 
fasadskivor och fick på så sätt fram husens karaktär och arkitektoniska uttryck.  
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Vid denna tidsepok ansågs en bostad på tre rum och kök vara lämplig för den 
moderna barnfamiljen. Därför byggdes också mest sådana lägenheter. Cirka en 
tredjedel av alla flerbostadshus som byggdes under miljonprogramåren bestod av 
lägenheter med tre rum och kök.  

Bostadshusen hade i regel två, tre eller fyra våningar. Exempel på hustyper från den 
här tiden är: låga lamellhus, höga lamellhus/skivhus, punkthus och loftgångshus. Den 
vanligaste hustypen, höga lamellhus, hittas oftast i förorter till de större städerna. 
Dessa hus har alltid hiss (av olika storlekar) och således god tillgänglighet. Näst 
vanligast är punkthus med ett centralt trapphus. Dessa hus är ofta höga och har då hiss 
och god tillgänglighet. Dock finns det en del tre- och fyravånings- punkthus som 
saknar hiss.     

De låga lamellhusen karakteriseras av att de har minst två och ofta fler likadana 
trapphusblock med två till tre lägenheter per plan. Husen är friliggande och har minst 
två våningar. Dessa låga lamellhus saknar ofta hiss med undantag för vissa 
fyravåningshus. Ibland byggde man tre- och fyravåningshus på ett sätt som skulle 
underlätta en framtida hissinstallation. Absolut hisskrav gällde först när översta 
bostadsplanet låg mer än nio meter över mark.  

Loftgångshus byggdes också mycket under miljonprogramåren, både mer än vad man 
byggde innan och efter denna tidsperiod. Dessa hus karakteriseras av att man når 
lägenheterna i de övre planen via loftgångar som hänger ut från fasaden. Dessa hus är 
oftast två till åtta våningar höga. 

 

 
Bild 4. Flerbostadshus med loftgångar  

(Campus Teleborg, Växjö) 
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2.2 Energideklaration 
All information i detta avsnitt är hämtad från Boverkets hemsida (2009). 

Den största delen av all energi som går åt i Sverige går till byggnaders 
energianvändning. Här ser man möjligheter till förbättringar i energiåtgång därför har 
man i Sverige lagstiftat, baserat på EU-direktiv, att alla hus och byggnader i Sverige ska 
energideklareras inom en snar framtid. Först hade man satt en tidsgräns där alla 
byggnader skulle ha deklarerats senast årsskiftet 2008-2009 men den tiden har gått ut 
och många byggnader återstår fortfarande. Byggnader som inte berörs av lagstiftningen 
och alltså inte behöver deklareras är till exempel industrianläggningar och statliga 
hemliga byggnader.  

En energideklaration ska bland annat innehålla uppgifter om byggnadens 
energiprestanda, inomhusmiljö och åtgärdsförslag. Deklarationen utförs på beställning 
av byggnadsägare där man anlitar en kvalificerad energiexpert som samlar in all 
information om byggnaden och sen ger kostnadseffektiva förslag, om det är möjligt, 
på åtgärder för att minska energiåtgången. Energiexperten lämnar sedan in 
energideklarationen till Boverket elektroniskt och ger byggnadsägaren en rapport som 
de sedan kan sätta upp som information i berörda hus. Detta eftersom det är 
fastighetsägarens skyldighet att informera alla som använder byggnaden om 
energideklarationens resultat. 

En energideklaration för ett hus gäller i 10 år efter det att den utförts. Därefter ska 
man förnya den. Efter en påbyggnad på ett hus gäller fortfarande den utförda 
energideklarationen om en sådan redan har gjorts.  Detta innebär alltså att man inte 
behöver gör en ny energideklaration i samband med en påbyggnad förrän den gällande 
deklarationen har utgått.  

2.3 Nulägesbeskrivning av Romalyckan 
Kvarteret Romalyckan ligger på Furutåvägen i stadsdelen Teleborg, Växjö. 
Romalyckan ägs av bostadsföretaget Växjöhem AB. Området ligger ca 5 km från 
centrum, i nära anslutning till Växjö Universitet. I närheten finns också lekplats, dagis, 
låg- o mellanstadieskola, högstadieskola och kyrka. Kollektivtrafik finns på 
gångavstånd. 

Direkt söder om området finns ett kvarter med tvåvånings radhus, i väster finns ett 
litet skogsområde med motionsspår, i norr ligger parkeringsområdet och efter det 
kommer Furutåvägen (huvudvägen) och det andra kvarteret Hästhagen som ligger på 
andra sidan huvudvägen. I öster finns radhus i två våningar och bortom dem hittar 
man Teleborg Centrum. I Teleborg Centrum finns matbutik, bank, frisör, restauranger, 
tandvård osv. Även bensinstation, apotek, närpolis och vårdcentral finns i anslutning 
till Teleborg Centrum. 

Efter intervju med Växjöhems områdesansvarige för Teleborg i Växjö, Leif 
Mandelholm, har vi kunnat konstatera att kvarteret består av 17 flerbostadshus med 
316 lägenheter av olika storlekar, mellan 1 RoK till 4 RoK och även 15 lokaler. Det 
bor ca 950 personer i Romalyckan. I kvarteret finns separata miljöhus, tvätthus och 
uthyrningslokaler till de boende. 
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Bild 5. Områdeskarta på Romalyckan (Växjöhem AB) 

 

Bostadshusen på Romalyckan tillhör hustypen låga lamellhus. De har gul tegelfasad i 
kombination med röd träpanel. Både fönster och balkonger har inslag av rödmålat trä. 
Det finns hus både med två och tre våningar. Lägenheterna på markplan har alla 
tillgång till egen trädgård. Varje hus har två till fyra trapphusblock där varje 
våningsplan har två till tre lägenheter. 

I arkitektritningarna och den tekniska beskrivningen för bostadshusen på Romalyckan 
är det beskrivet att taken är låglutande och består av svarta korrugerade skivor. 
Trapphusen har svängda trappor och inget av husen har tillgång till hiss vilket gör att 
tillgängligheten är begränsad. Det finns gott om parkeringsplatser och även 
garageutrymmen att hyra. Tillgång till källarutrymmen för alla lägenheter finns i de fyra 
hus som är parallella med huvudvägen. Däremot finns inga vindsvåningar i något av de 
befintliga bostadshusen.   
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Bild 6. Flerbostadshus med tre våningar på Romalyckan 

 

 
Bild 7. Romalyckan sett från södra sidan 
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2.4 Trivsel och säkerhet på Romalyckan 
I en intervju med Växjöhems områdesansvarige för Teleborg i Växjö, Leif 
Mandelholm fick vi ta del av en enkätundersökning som gjordes 2008 i Romalyckan 
där man bland annat frågade hyresgästerna vad de tyckte om områdets trivsel, säkerhet 
och trygghet mot inbrott. Majoriteten av hyresgästerna som svarade på enkäten tyckte 
att läget hade förbättrats gentemot 2006 då en liknande undersökning gjordes. 
Däremot verkade hyresgästerna vara mindre nöjda än genomsnittet för hyresgäster 
som svarat på liknande enkäter i andra kommuner i södra Sverige. (Växjöhem AB, 
Nöjd Hyresgäst Växjöhem (2008))  

Husvagnarna som finns parkerade i Romalyckan är ingen speciellt trevlig syn för folk 
som bor i eller som passerar området. De tar dessutom upp många parkeringsplatser. 
Därför så har Växjöhem beslutat att inga husvagnar får finnas på parkeringsområdena 
från och med den 15 augusti 2009. Husvagnar som finns kvar efter det datumet 
kommer att transporteras bort av Växjöhem.  

 

 
Bild 8. Husvagnar på Romalyckans parkeringsområde 

 

En annan trivselåtgärd som Växjöhem har beslutat om är att låta hyresgäster få sina 
balkonger inglasade mot en höjd hyresavgift på ca 200 kr. Detta efter önskemål från 
hyresgäster. 
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3. Påbyggnad 

3.1 Introduktion till påbyggnad 
Det är i många fall billigare att bygga på en extra våning i ett befintligt hus än att 
bygga ett helt nytt bostadshus, bland annat eftersom infrastruktur, rör och ledningar 
redan är utlagt. Detta enligt flera av de experter som har intervjuats. Självklart finns 
det undantag då det istället blir dyrare att bygga på en ytterligare våning, t ex om det 
uppstår komplikationer av något slag som att befintliga stommen inte klarar av 
ytterligare laster utan förstärkning. Allt beror helt på hur mycket man är villig att 
betala för en påbyggnad. Vi har koncentrerat oss på det fall då ett hus redan har 
kapacitet för ytterligare våningar genom påbyggnad utan några större förändringar i 
den befintliga byggnaden.   

 En annan möjlig fördel med en påbyggnad är att man kan spara plats i 
bostadsområdet om man bygger över redan befintlig bebyggelse. Detta kan vara bra 
om det finns ont om plats i det aktuella området. I kommunen finns en strävan efter 
att bli mer miljövänliga. Ett sätt att uppnå detta är genom att göra samhället tätare 
och mindre bilberoende vilket gör påbyggnad på befintliga flerbostadshus passande. 
Samhället blir mindre bilberoende med hjälp av förtätning eftersom fler boenden får 
nära tillgång till den befintliga kollektivtrafiken. Detta enligt Boje Hultman, 
stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Växjö.     

Till hus som saknar hiss finns inte några statliga bidrag att söka. Kostnaden faller helt 
på fastighetsägaren som i de flesta fallen då väljer att höja hyran i alla berörda 
lägenheter för att finansiera den nya hissen.  

 

          
Bild 9. Påbyggnad på flerbostadshus 

 (kvarteret Mjärden, Växjö) 
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När ett ändringsarbete görs i ett flerbostadshus måste alltid stor hänsyn tas till de 
hyresgäster som redan bor där. Stor vikt bör läggas på planeringen av byggschemat så 
att hyresgästerna kan komma ut och in i byggnaden när de ska till jobbet osv. 
Maskiner, kranar och annat som avger mycket buller och oväsen och tar mycket plats, 
planeras då in till att jobba vid tider när det är som minst människor i byggnaden. I alla 
avseenden måste god säkerhet hållas, så att till exempel inte små barn hittar spikar på 
marken eller så att material inte blir stulet. 

Vid större ändringsarbete som en påbyggnad innebär, är det oftast en nödvändighet att 
alla hyresgästerna flyttar ut från byggnaden tillfälligt eftersom det finns stor risk för 
långvarig störning. Hyresgäster ges ett tillfälligt boende under tiden. Växjöhem har den 
erfarenheten att kvarboende hyresgäster tycker att det börjar bli alltför påfrestande 
med ombyggnadsarbeten redan efter 5-10 arbetsdagar. Eftersom en påbyggnad av en 
extra våning kan ta flera månader att utföra rekommenderar Växjöhem inte att 
hyresgäster bor kvar i samband med en påbyggnad av en extra våning i ett 
flerbostadshus. Detta är den bästa lösningen, enligt Växjöhem, för både hyresgäster 
och byggnadsarbetare. 

 Vid förbättring och ändringsarbeten av bostadshus som påverkar hyran för hyresgäster 
så finns självklart regler och lagar som måste följas. Till exempel vid en installation av 
hiss i ett bostadshus så kanske hyresvärden vill höja hyran och då måste alla berörda 
hyresgäster ge sitt godkännande innan hyresvärden kan börja med sitt arbete. 
(Jordabalken, 12 kap.) 

3.2 Beskrivning av mall 
Denna mall har vi gjort för att försöka underlätta arbetet med att konstatera om det 
går att göra en påbyggnad i ett flerbostadshus från miljonprogramåren. Den är främst 
riktad till förvaltningsföretag som äger flerbostadshus från den avgränsade perioden. 

Tanken är att förvaltningsföretag ska kunna gå igenom avsnitten i mallen 
övergripande, till stor del på egen hand för att bilda sig en ungefärlig uppfattning om 
huruvida ett hus är värt att undersöka vidare mer grundligt med avseendet att bygga till 
ytterligare våningar. Ett bra tillfälle att undersöka möjligheter för påbyggnad i ett 
bostadshus kan vara i samband med när taket ändå måste bytas ut eller repareras.  

Mallen är även till för att få en bild av vad som är viktigt att tänka på och spelar roll 
när man vill slå fast att ett hus går att bygga till med ytterligare våningar. Självklart 
måste expertis undersöka avsnitten i mallen nedan mer noggrant för att få ett exakt 
svar på om det går att bygga till i ett bostadshus eller inte. Se bilaga 2 för användbar 
mall vid kontroll av påbyggnadsmöjligheter.   

 Mallen består av olika avsnitt där valet av avsnitt baserats på de viktigaste faktorerna 
som spelar roll vid planering av en påbyggnad. 

Alla avsnitten i mallen är självklart viktiga men vissa avsnitt är ändå viktigare än andra. 
Vi har rangordnat de olika avsnitten i mallen efter hur viktiga och avgörande de är för 
att en påbyggnad ska vara möjlig. Rangordningen är som sådan att det som kommer 
först i mallen är viktigast och därefter följer det näst viktigaste avsnittet osv.  
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3.3 Mall för undersökning av möjlig påbyggnad 

Konstruktion 

Större delen av detta avsnitt är baserat på en intervju med konstruktören Mats 
Johansson Förster från Pehrsco AB i Växjö. Pehrsco är ett privatägt företag med stor 
erfarenhet gällande konstruktionsfrågor i samband med byggande.     

För att överhuvudtaget kunna utföra en påbyggnad måste man först försäkra sig om 
att det befintliga huset faktiskt klarar av att bära upp ännu en eller flera våningar. Det 
finns inga generella regler som säger att vissa bostadshus klarar av att belastas av 
ytterligare våningar. En noggrann undersökning är nödvändig för att veta exakt hur det 
ligger till för varje hus. 

För att undersöka bärförmågan i ett bostadshus från miljonprogramåren är det 
lämpligt att leta fram konstruktionsritningar och beräkningar från när huset byggdes, 
om de finns tillgängliga. Förr sparade byggnadsnämnden ritningar och beräkningar 
från byggprojekt i sina egna arkiv så de har ofta kvar konstruktionsritningar från 
miljonprogramåren. Om eftersökta konstruktionsritningar och beräkningar inte finns 
tillgängliga någonstans är alternativet att undersöka aktuell byggnad på plats. 

 

Bild 10. Montering av elementhus 1970 (Saltskog, Södertälje)  
 

Utifrån insamlat material kan sedan en konstruktör beräkna och ge svar på om huset 
har tillräcklig bärförmåga för ytterligare våningar. Konstruktören visar vart laster kan 
föras ner och detta får sedan en arkitekt utgå ifrån i sin utformning av den nya 
våningen som tillkommer. Efter denna utformning gör konstruktören en slutgiltig 
kontroll av hållfasthet i hela byggnaden.  
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Viktiga faktorer som spelar roll vid en kontroll av ett befintligt hus bärförmåga är 
bland annat vad det är för typ av stomme i huset, material i stomme, kvalité i denna 
stomme och typ av grundläggning.  

Miljonprogrammets bostadshus brukar inte ha mycket bärförmåga kvar att jobba med 
så man får satsa på lätta konstruktioner vid en påbyggnad. Till exempel en stomme av 
lätta trä- eller tunnplåtreglar om det endast planeras en ytterligare våning. Detta 
eftersom reglarna då dimensioneras för att ta upp endast tak-, vind- och snölaster. Om 
fler än en våning är planerad att byggas krävs förmodligen kraftigare stomme men den 
måste fortfarande vara en relativt lätt konstruktion. (Miljonprogrammets bostäder: 
bevara - förnya – förbättra skriven av Vidén och Lundahl (1992)). 

Bostadshus med stomsystem bestående av vertikalt genomgående väggar har ofta 
större chans att vara överdimensionerade. Planlösningen anpassas då efter hur det 
befintliga stomsystemet redan ser ut. Bärande väggar placeras ovanpå underliggande 
bärande väggar osv. Trapphus och hisschakt i miljonprogramhus har oftast en 
stabiliserande funktion och därför kan man i de flesta fallen inte göra några 
ändringsarbeten där. (Miljonprogrammets bostäder: bevara - förnya – förbättra skriven 
av Vidén och Lundahl (1992)). 

Det är möjligt att förstärka både stomme och grundläggning om det skulle behövas. 
Det kan dock göra hela projektet mer komplicerat i och med att det kan vara svårt att 
komma åt grundläggningen i vissa fall och man kanske måste gå in i befintliga 
lägenheter för att förstärka husstommen. Dessa typer av komplikationer gör att det i 
de flesta fallen inte blir kostnadseffektivt att bygga till en våning.  

Balkonger kan göras indragna de kan även byggas på utsidan av huskroppen. För att 
bygga balkonger på utsidan av huskroppen i den nya våningen kan det ibland behövas 
ett eget bärande system till dessa. Detta ser bra ut endast ifall det redan finns 
balkonger på utsidan av huskroppen i våningarna under, som kan dölja det bärande 
systemet till de nya balkongerna. 
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Markens beskaffenhet 

Markens egenskaper måste beaktas innan man kan vara säker på om en påbyggnad är 
möjlig eller hur man ska lösa det byggtekniskt. För att få svar på dessa frågor måste en 
geoteknisk undersökning göras, för att undvika sättningsskador i bostadshuset efter en 
påbyggnad. En grundläggning som innehåller pålning ner till berggrund har ökad 
chans för att extra laster ska kunna tas upp eftersom man inte behöver oroa sig lika 
mycket för sättningar i marken. I samband med den geotekniska undersökningen kan 
det vara lämpligt att utföra en mätning av radonhalten i byggnaden om det inte redan 
har gjorts för att se om åtgärder behöver göras för detta.  

 

 
Bild 11. Geoteknisk undersökning 

Brand 

I detta avsnitt har vi bland annat använt oss av boken Brandskydd i Boverkets 
Byggregler som ges ut av Svenska Brandskyddsföreningen. Vi har även intervjuat 
brandingenjör Håkan Sanglén från Brand och Riskanalys AB i Växjö. 

Brandsäkerhet är en viktig del vid planeringsarbetet av en påbyggnad i ett 
miljonprogramhus. Förutom de vanliga brandfrågorna som man jobbar med vid vilken 
byggnation som helst t ex brandcellsindelning, väggtyper och val av stomme och 
brandgasventilation så finns det frågor som bör kontrolleras lite närmare vid en 
påbyggnad.  

Man måste bland annat ta hänsyn till att räddningstjänsten i kommunen har en 
maxhöjd som de kan nå upp till i ett hus vid en brand. Ifall huset redan är högt kanske 
en extra våning gör att det blir svårt att kunna rädda personer på översta våningen. 
Detta måste man tänka på när man planerat att utrymning ska ske via fönster i 
lägenheterna.  

Räddningstjänsten måste ha lätt för att komma fram till husets fasader med 
utrymningsvägar. Om man t ex planerar ett utrymningsfönster vid en fasad som inte 
redan har utrymningsvägar så kanske man får lägga till en ny räddningsväg i direkt 
anslutning till huset så att räddningstjänstens fordon lätt kan komma fram. 

Utrymningsvägar måste självklart finnas i de nya våningarna, två av varandra 
oberoende utrymningsvägar för varje bostad. Exempel på två oberoende 
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utrymningsvägar i en bostad kan vara utrymning genom fönster med hjälp av 
räddningstjänstens stegutrustning och utrymning genom ett trapphus. 

En lösning som inte innehåller utrymning genom fönster kan vara att man har två 
oberoende trapphus som är helt avskiljda vid en eventuell brand. För att detta ska gå 
måste man ha extra säkerhetsutrustning i hallar och trapphus som i ett tidigt skede 
varnar om brand och rök. Sådan utrustning kan t ex vara rökdetektorer i hall som är 
kopplade till varningsklockor i varje lägenhet. Om trapphus i ett bostadshus inte redan 
är avskilda eller om man bygger till en koppling mellan två trapphus i samband med en 
påbyggnad bör man införa branddörrar som ser till att avskilja dessa ifrån varandra. 
 

 
Bild 12. Branddörr i hall (Campus Teleborg, Växjö) 

 

I ett bostadshus måste utrymningsvägarna finnas inom ett avstånd på max 30 meter 
från lägenheternas entrédörrar om det finns trappor i två skilda riktningar. Om det 
bara finns en riktning att gå i för att komma till en trappa så måste utrymningsvägen 
finnas inom ett avstånd på endast 10 meter. 

I samband med en påbyggnad kan det vara lämpligt att förbättra brandsäkerheten i 
hela byggnaden om den inte redan lever upp till dagens standarder. Fastighetsägaren är 
alltid ansvarig för en byggnads säkerhet, så det är upp till dem om de vill förbättra de 
befintliga lägenheternas brandsäkerhet eller inte. Det är trots allt inget krav att 
förbättra en befintlig byggnads brandsäkerhet upp till de krav som ställs på nybyggen 
idag.  

Flerbostadshus från miljonprogramåren har ofta fläktstyrd frånluftsventilation med ett 
brandspjäll som öppnar upp en självdragskanal i ventilationssystemet vid en brand. 
Denna lösning är ofta inte tillräckligt bra för dagens krav så därför är det en bra idé att 
byta ut frånluftsfläkten till en modernare fläkt som klarar av brandsituationer i 
samband med en påbyggnad. En sådan fläkt är kopplad till en branddetektor som gör 
att fläkten lägger sig på högvarv vid en brand. 

Hus som har upp till 4 våningar måste enligt de allmänna brandkraven ha en bärighet i 
konstruktionen som håller i 60 minuter (R60). Hus med fler våningar än så har 
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däremot ett bärighetskrav på 90 minuter (R90) vilket kan göra det krångligare att bygga 
till en femte våning i ett bostadshus. Det är fortfarande möjligt men det skulle 
förmodligen behövas en förstärkning av husets stomme. För att få reda på vilken 
hustyp och vilka krav som ställs kan man gå in i boken Brandskydd i Boverkets 
Byggregler.  

En ytterligare åtgärd som kan göra alla lägenheter i ett flerbostadshus säkrare ur 
brandsynpunkt är att följa det säkerhetskoncept som anges på 
Brandskyddsföreningens hemsida, ”Brandsäkert Hem”. 

Teknisk försörjning 

Vid en påbyggnad på ett bostadshus kommer det till fler lägenheter som behöver 
vatten/avlopp, fjärrvärme, ventilation och el, som då hämtas från de befintliga 
systemen.  

Man måste försäkra sig om att de befintliga systemen har tillräcklig kapacitet för denna 
extra belastning. Oftast har flerbostadshus från miljonprogramåren byggts med en viss 
överdimensionering i dessa system vilket gör att det ofta finns goda möjligheter till att 
belasta dem ytterligare.  

Även om systemen är tillräckligt dimensionerade för större belastning så måste kanske 
ändå justeringar göras i dem. Om det inte finns kapacitet för fler lägenheter så är 
alternativet att bygga till eller byta ut de befintliga systemen vilket ökar kostnaderna 
avsevärt för projektet. 

Tillgänglighet 

En ytterligare våning i ett två- eller trevåningshus som inte redan har hiss skulle kräva 
en installation av en sådan för att tillgodose tillgänglighetskraven som finns i dagsläget. 
Detta för att det idag finns krav på tillgänglighet i PBL som säger att man måste ha en 
hiss redan efter 2 våningar och denna regel gäller såväl för nybyggen som för 
tillbyggen.  

För att så många hyresgäster som möjligt ska få tillgång till en ny hiss utan att behöva 
installera en hiss i varje trapphus, vilket skulle bli för dyrt, så byggs ofta en hall eller 
loftgång i den nya översta våningen som länkar samman två eller flera trapphus.  
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Bild 13. Påbyggnad inklusive hissinstallation  

(kvarteret Mjärden, Växjö) 

 

 
Bild 14. Påbyggnad inklusive hissinstallation  

(kvarteret Mjärden, Växjö) 

 

Vissa bostadshus är redan konstruerade med utrymme för hiss i trapphusen och där är 
det då enkelt att bestämma vart hissen ska placeras. Om ett färdigt utrymme inte finns 
så måste hissen förmodligen byggas på utsidan av det befintliga huset, i anslutning till 
entrén för att få så liten ändring i husets stomme som möjligt. Alternativt kan man 
bygga trappor i det nya schaktet på utsidan av den befintliga huskroppen och bygga in 
en hiss där de gamla trapporna var. Detta nya hiss- eller trappschakt behöver alltid sin 
egna grundläggning. (Miljonprogrammets bostäder: bevara - förnya – förbättra av 
Vidén och Lundahl (1992)) 
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Arkitektur och omgivning 

Innan man tar itu med avsnittet i mallen som tar upp arkitektur och omgivningsfrågor, 
måste man oftast först kontrollera de tidigare avsnitten som nämnts. Om huset till 
exempel inte klarar av ytterligare laster som tillkommer vid en påbyggnad av en extra 
våning, så blir aldrig arkitektur- och omgivningsfrågor aktuella. Därför har detta 
avsnitt placerats i slutet av mallen.           

Ändringar som man gör på ett bostadshus måste godtas av gällande eller reviderad 
detaljplan i kommunen där huset ligger.  

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas till vara.” (3:e kapitel, §10 – PBL, Boverket)  

Hus från olika årtal har sina givna arkitektoniska stilar som man ska sträva efter att 
bevara och följa när en förändring görs på huset. Dock finns ibland, när det gäller 
flerbostadshus från miljonprogrammet, vissa önskemål om att förbättra ett hus 
utseende och karaktär till exempel genom att måla om fasader eller införa inglasade 
balkonger osv. Det är bra att tänka på att inte använda sig av material i fasader som 
kräver mycket underhåll i de nya våningarna om de nya våningarna är svåra att komma 
åt.  

Om ett hus byggs högre så måste man ta hänsyn till att byggnaderna runt omkring inte 
får någon ofördelaktig skugga på sig eller alltför skymd utsikt. Kommunen har 
riktlinjer för hur högt ett hus i ett område får vara i den gällande detaljplanen.  

Ibland har flerbostadshus planerats med en framtida hissinstallation i åtanke. Det finns 
då ett färdigt utrymme i ett trapphus som är till för en hiss. Saknas ett sådant utrymme 
är ett alternativ att installera hissen på utsidan av det befintliga huset och detta 
kommer då att ta plats från vägar och utrymmen som finns utanför huset. Vägarna kan 
då behöva planeras och byggas om. (Miljonprogrammets bostäder: bevara - förnya – 
förbättra skriven av Vidén och Lundahl (1992)). 
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Bild 15. Flerbostadshus från miljonprogramåren 

 (Dalbo, Växjö) 

Tänkbara åtgärdsförslag i samband med ombyggnation 

 I samband med större ombyggnationer kan man passa på att renovera inne i befintliga 
lägenheter om det finns behov för detta. Det kan vara lägligt att kontrollera att inga 
hälsoskadliga material och ämnen som PCB, radioaktiv blå lättbetong, asbest osv. 
finns i byggnaden. Om det hittas något skadligt som måste åtgärdas så skulle det vara 
smidigt att ordna upp det i samband med ombyggnationen.   

Om huset ändå ska evakueras finns det stora möjligheter till renovering och 
förbättring av befintliga lägenheter till exempel att förnya kök och badrum. Detta är 
åtgärder som görs lättare om hyresgäster är evakuerade.   
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4. Möjliga förändringar i Romalyckan 

4.1 Nybyggnation 

Vi ville undersöka om det är möjligt att bygga något nytt någonstans i området 
Romalyckan. Trivseln ökar i samband med att onödiga och överdimensionerade ytor 
används på ett bättre sätt till exempel genom att ny bebyggelse tillförs där.  

För att bestämma detta så gick vi ut i området och undersökte denna fråga. Vi räknade 
fram antalet parkeringsplatser i kvarteret och kom fram till att det finns fler 
parkeringsplatser än vad som krävs av Boverket. 

Boverkets rekommendation gällande parkeringsplatser vid bostadshus är att det ska 
finnas 0.8 parkeringsplatser per lägenhet. Enligt Boje Hultman, stadsarkitekt på 
byggnadsnämnden i Växjö, tillåter man till och med färre parkeringsplatser än 0.8st per 
lägenhet ibland. Detta för att kommunen strävar efter att skapa ett samhälle som är 
mindre bilberoende och då behövs inte lika många parkeringsplatser som förr i tiden.  

 

Bild 16. Här visar vi en tänkbar plats för nybyggnation i området (Växjöhem AB) 
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I Romalyckan finns det 316 lägenheter som alltså då behöver 253 parkeringsplatser. Vi 
räknade fram antalet parkeringsplatser till 290 stycken då vi räknat med ytor som inte 
var markerade men som mycket väl skulle kunna användas. Vi kom då fram till att det 
finns möjligheter att bygga nytt någonstans på Romalyckans parkeringsområde.  

Parkeringsplatser som man skulle kunna skala bort för att ge plats åt en nybyggnation 
skulle kunna vara de som ligger bakom hus nr 17, närmast kyrkan. Vi skalar då bort ca 
22 platser. Vi tänker oss ett tvåvånings lamellhus med två trappuppgångar, placerat 
vinkelrätt mot hus nr 17 med en ungefärlig längd på 32 m och en bredd på 12 m. 
Dessa mått är ungefär samma som de befintliga tvåvåningshusen som finns i området.  

Eftersom vi inte vill skymma kyrkan alltför mycket så skulle vi inte rekommendera fler 
än två våningar på denna utvalda plats. Befintligt garage flyttas till en annan plats på 
parkeringsområdet.  

Ett mer påkostat nybyggnationsalternativ skulle kunna vara att man bygger bostadshus 
över hela det befintliga parkeringsområdet vilket skulle innebära att alla 
parkeringsplatser flyttas, till exempel under mark.    

 

Bild 17. Förslag på nybyggnation  
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Nästkommande två bilder är tänkta att visa skillnaden mellan nuläget och planerad 
nybyggnation från ungefär samma vinkel.   

 

 
Bild 18. Möjlig plats till nybyggnation   

 

Bild 19. Förslag på nybyggnation  
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4.2 Trivsel och säkerhet 

Vi har varit ute och tittat på området och konstaterat att det finns en del som skulle 
kunna förbättras gällande trivsel och säkerhet. Parkeringsområdet anser vi skulle kunna 
öppnas upp mer, i stil med som det ser ut i angränsade kvarteret Hästhagen idag. Se 
Bild 20 för beskrivning av Hästhagen och Bild 21 för Romalyckan. Detta för att göra 
området säkrare i och med att det blir mer öppet för insyn från alla håll och även för 
att det ser bättre ut. 

 

 
 Bild 20. Hästhagens parkeringsområde 

 

 
Bild 21. Romalyckans parkeringsområde 
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Man kan ta bort en del av de stora buskarna som står mellan parkeringsområdet och 
Furutåvägen och plantera låga buskar eller gräs istället. Alternativt bara sätta ett staket 
där buskarna finns idag. 

Andra åtgärder som vi skulle rekommendera är att man lägger ny asfalt och gör nya 
markeringar på parkeringsplatserna. Lite mer belysning i form av några fler lyktstolpar 
på väl utvalda placeringar är en annan möjlig åtgärd. Dessa åtgärder tror vi verkligen 
skulle fräscha upp området och önskemål om detta finns bland hyresgästerna. 

4.3 Energirelaterade ombyggnationer 

I Romalyckan har Växjöhem redan fått energideklarationerna utförda för alla hus och 
då kommit fram till förslag på förbättringar. Deklarationen för huset vi tittat närmare 
på är gjord av energiexperten Per Wickman som jobbar för det ackrediterade företaget 
Energirevisor ERW AB.  

I en intervju med Anders Jansson, som är energiansvarig på Växjöhem, och med hjälp 
av data och information som han gav oss om Romalyckan, har vi kunnat titta lite 
närmare på vårt valda hus. Eftersom energideklarationen redan var gjord fanns det inte 
mycket för oss att tillägga. Informationen nedan kommer från denna 
energideklaration. Se Bilaga 1. 

Huset som vi har undersökt lite närmare, hus 31 A-B, har en nuvarande 
energiprestanda på 151 kWh/m2 och år. Detta är ett ganska bra värde i jämförelse med 
liknande flerbostadshus från miljonprogramåren som brukar ligga mellan 135 och 165 
kWh/m2. Därför så har man bara lyckats komma fram till två olika förslag som 
samtidigt är kostnadseffektiva för Växjöhem. Vid nybyggnation är kravet att 
energiprestanda för ett hus ska ligga på 110 kWh/m2 och år. 

Ett av förslagen för hus 31 är att man tilläggsisolerar vindsbjälklaget med 20 cm extra 
isoleringsmaterial. Det andra förslaget är att det görs en driftoptimering av 
värmesystemet som används i området. Detta innebär att man inför noggrannare styr- 
och övervakningssystem i värmeanläggningen på plats, så att onödiga energiförluster 
minskas så mycket som möjligt. Dessa två åtgärder skulle tillsammans minska 
energianvändningen i huset med 20500 kWh/år och ge huset en energiprestanda på 
135 kWh/m2 och år istället för de nuvarande 151 kWh.  

Bild 22. Diagram från energideklarationsuppgifter för hus 31 A-B 
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Detta skulle leda till en minskning av koldioxidutsläpp med 1,0 ton per år samtidigt 
som det är lönsamt rent ekonomiskt för Växjöhem på lång sikt. Vid en eventuell 
påbyggnad skulle man kanske inte behöva göra åtgärden att tilläggsisolera 
vindsbjälklagen. 

 En undersökning som kanske borde göras och som ännu inte har gjorts i hus 31 är en 
provtryckning av lägenheterna. En sådan provtryckning innebär att man kontrollerar 
täthet i lägenheterna, om det läcker ut för mycket varm luft i springor osv. En sådan 
undersökning skulle kunna leda till ytterligare förslag på kostnadseffektiva åtgärder för 
att minska energiåtgången i huset.  

4.4 Påbyggnad av ett flerbostadshus 

I Romalyckan valde vi att titta närmare på hus nr 31. Vi använder oss av vår mall för 
att undersöka om det finns möjligheter för att bygga till ytterligare någon eller några 
våningar på det befintliga huset. I samband med påbyggnaden ville vi även undersöka 
möjligheten till förbättring av tillgängligheten i huset.  

Avsnitten i tillämpningen av vår mall är avstämda och kontrollerade av personerna 
som vi har intervjuat inom byggbranschen.   

 

 
Bild 23. Hus 31 A-B (kvarteret Romalyckan) 

Konstruktion 

Vi har varit hos byggnadsnämnden i Växjö och försökt hitta konstruktionsritningar till 
vårt aktuella bostadshus men tyvärr är dessa inte inskannade i deras datorsystem ännu. 
Detta gjorde det svårare att få ut ritningarna i och med att de endast finns på 
mikrofilm. Tiden var inte tillräcklig för att undersöka detta mer noggrant. Därför har 
vi endast baserat våra undersökningar i konstruktionsfrågorna på den tekniska 
beskrivningen och arkitektritningar som däremot fanns tillgängliga.  
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Bottenbjälklaget består av en kantförstyvad platta med tjockleken 18-20 cm betong 
K250 och därtill 15-20 cm leca. Denna platta vilar sedan på grundsulor av betong och 
under detta finns ett dräneringslager. Allt detta ligger sedan ovanpå moränmark. Hela 
stommen och alla väggar är platsbyggda och består helt av betong. Huset ser ut att 
vara i gott skick med tanke på dess ålder vilket underlättar för en eventuell påbyggnad. 

Bärande betonginnerväggar är vertikalt genomgående i alla plan med tjockleken 12cm 
för väggarna inne i lägenheterna och 17 cm i lägenhetsskiljande väggar och runt 
trapphusen. Detta betyder att huset kan ha en viss överkapacitet till en ny extra våning. 

Väggarna för sedan ner lasterna till betongbjälklagen. Stabilisering av husen 
horisontellt fås genom skivverkan i bjälklagen och dessa är sedan förankrade till 
trapphusens väggar vilket gör det svårt att ändra något i trapphusens konstruktion. För 
att inte belasta de nedre våningarna alltför mycket tänker vi oss att den nya våningen 
byggs med lätta träregelväggar och vindsbjälklag.  

I planlösningen som vi skissat på har vi försökt lägga våra bärande väggar i den nya 
våningen så mycket som möjligt över de befintliga underliggande bärande väggarna i 
tredje våning. Vi har överhuvudtaget försökt få planlösningen för den nya våningen att 
likna de underliggande våningarna så mycket som möjligt trots de ändringar vi har 
gjort. 

Vi har valt att lägga franska balkonger istället för vanliga balkonger för att de tar 
mindre plats, är lätta och inte kräver något speciellt bärande system.  

Markens beskaffenhet 

Marken under och runt om huset består av morän. Husets grundläggning består inte 
av pålar ner till fast berggrund. För att exakt veta de aktuella markförhållandena måste 
först en geoteknisk undersökning göras. Även en uppmätning av radonhalt är lämplig 
att utföra i samband med detta eftersom det inte har gjorts ännu i detta hus. 

Brand 

Alla lägenheter har nära till ett trapphus, de ligger på mindre än 30 meters avstånd till 
utrymningsvägen som är trapphuset, och när man sedan räknar in fönsterna i 
lägenheterna så har varje lägenhet minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. 

I vår skiss på den nya våningen har två av lägenheterna fönster mot åtminstone 
framsidan av huset. Där är det inga problem för räddningstjänsten att komma fram. 
Den tredje lägenheten har däremot bara fönster mot baksidan av huset, balkongsidan. 
Där finns bara gräs till mark just nu så där skulle det behövas en åtgärd, t ex att man 
lägger armerat gräs.  

Vi tänker oss ett ventilationssystem med en modern fläkt som klarar av 
brandsituationer om en sådan inte redan finns i huset. Brandgasventilation ordnas i 
trapphusen med öppningsbara fönster. Branddörrar placeras i båda ändarna av den nya 
hallen för att avskilja de två trapphusen från varandra. Rökdetektorer monteras i 
hallen.  
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Teknisk försörjning 

Enligt energiansvarige Anders Jansson från Växjöhem finns med stor sannolikhet 
möjligheter att belasta de befintliga värme-, el-, ventilations, vatten- och 
avloppssystemen ytterligare. Mer än så har vi inte undersökt dessa frågor.   

Tillgänglighet 

Vid en påbyggnad av en fjärde våning krävs det också att en hiss installeras. I det 
aktuella huset finns ingen förplanerad plats för en framtida hiss vilket då gör att den 
behöver placeras utanför det befintliga huset. Denna hiss skulle behöva ett schakt och 
en egen grundläggning. Tanken är att hissen placeras framför den nuvarande 
entrédörren till det ena trapphuset i byggnaden. För att så många hyresgäster som 
möjligt ska få tillgång till denna hiss bygger man en hall i den nya våningen som länkar 
samman de två trapphusen. Detta är en bra ekonomisk lösning eftersom man slipper 
bygga en hiss vid varje trappuppgång. Vägnivån in till den berörda entrédörren är bra 
utformad som det är just nu och skulle nog inte behöva ändras alltför mycket. 

Arkitektur och omgivning 

Denna gällande detaljplanen för Romalyckan är från 1972 så den bör revideras i 
samband med ändringsarbeten i området. För sådan här gammal detaljplan finns det 
goda möjligheter till att göra förändringar på.   

Bostadshusen ser bra ut för närvarande och de behöver inte något speciellt byte av 
färg eller material i fasadbeklädnaden. Inglasade balkonger håller dock på att byggas in 
i alla lägenheter av Växjöhem. 

 

 
Bild 24. Hus 31 A-B (kvarteret Romalyckan) 
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För att försöka få den nya våningen att smälta in i det befintliga huset tänker vi oss att 
man använder sig av röd träpanel i fasaden med samma färg som den nuvarande 
träpanelen. Alternativt kan man använda sig av underhållsfri träpanel. De nya taken får 
samma form och lutning och använder sig av samma material som de redan befintliga 
taken i området, korrugerade takskivor.   

När det gäller ofördelaktig skugga och skymd sikt för andra hus i närheten tycker vi 
inte att det skulle kunna bli några som helst problem eftersom det på framsidan bara 
finns en lekplats och tvättstuga och på baksidan finns en gräsplätt mellan aktuellt hus 
och närmaste hus som vi inte tror skulle störas speciellt mycket av den nya våningen.  

Resultat efter tillämpning av mallen 

Utan att ha räknat på husets faktiska bärförmåga och lastnedtagning kan vi säga att 
huset ser ut att ha goda möjligheter för en påbyggnad med en ytterligare våning. 
Eftersom en undersökning inte är utförd gällande markens beskaffenhet är det väldigt 
svårt att göra en bedömning just i den frågan. Den gällande detaljplanen är gammal, 
från 1972, så därför är möjligheterna för revidering av denna mycket stora. 

Vi ser inga problem gällande brandfrågor och åtgärder för att klara de brandkrav som 
ställs för det undersökta huset. Gällande maxhöjd som räddningstjänsten kan komma 
upp i vid en fönster- eller balkongutrymning har huset fortfarande en god marginal 
efter en påbyggnad.  

Tekniska försörjningen i byggnaden har som sagt med stor sannolikhet extra kapacitet 
för att klara av en ytterligare våning. Vid en installation av en hiss i samband med en 
påbyggnad skulle 75 % av lägenheterna i huset bli tillgängliga. Detta kan jämföras med 
nuläget då bara 33 % av lägenheterna är tillgängliga, nämligen lägenheterna på 
markplan.   

Överlag ser vi goda möjligheter att utföra en påbyggnad på hus 31A-B i kvarteret 
Romalyckan. En grundligare undersökning är dock nödvändig för att veta med 
säkerhet. Ett förslag på utseende och planlösning till denna tänkbara påbyggnad kan se 
ut som på följande sidor.  
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 Bild 25. Möjlig planlösning vid påbyggnad 
 

 

 

 

Bild 26. Förslag på påbyggnad, framsida 
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 Bild 27. Förslag på påbyggnad, baksida 

 

 

 

 Bild 28. Förslag på påbyggnad, översiktbild 
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5. Diskussion och slutsats 
Vi tror att vårt arbete och våra resultat följer riktlinjer och stämmer överens med andra 
studier och byggprojekt som gjorts inom vårt område som är förändring och 
förbättring av bostadsområden från miljonprogramåren.  

En viktig del som påverkar vad man faktiskt gör för att förändra och förbättra ett 
bostadsområde och som vi inte behandlat speciellt mycket är de sociala frågorna så 
som säkerhet i området, vad nuvarande hyresgäster tycker om områdets utseende osv. 
Vi har inte undersökt sådana frågor speciellt mycket för att vi försökt inrikta oss mer 
på de direkt byggrelaterade frågor eftersom vi studerar byggteknik.  

En annan mycket viktig del som vi inte tagit upp är de ekonomiska aspekterna. Det 
skulle kunna vara den absolut viktigaste frågan när det gäller byggfrågor eftersom 
nästan allt trots allt är möjligt att bygga bara det finns pengar att spendera. Vi har dock 
försökt ha i åtanke att en eventuell påbyggnad ska kunna göras till ett rimligt pris. 

I mallen som skapats tror vi att vi har tagit med det mesta av det man måste tänka på i 
samband med en påbyggnad på ett miljonprogramhus. Man kan självklart gå in djupare 
på i princip varje avsnitt som vi tagit upp och vi skulle ha velat fördjupa oss mer men 
tiden har inte räckt till.  

Vissa av avsnitten i mallen kan i princip inte alls göras av en fastighetsförvaltare utan 
hjälp från experter/konsulter för respektive område. Dock har vi i dessa avsnitt skrivit 
lite kort om saker som pekar på en möjlighet för påbyggnad och för att visa vad de 
handlar om. Om man kommer fram till att ett hus inte stämmer överens med det som 
sägs i mallen fullt ut i varje avsnitt så kan det fortfarande vara möjligt att göra en 
påbyggnad, men det kan då bli svårare alternativt dyrare.  

Vi tror att det här arbetet kan vara till nytta för fastighetsägare till flerbostadshus som 
har tankar om att bygga på en extra våning på en befintlig byggnad. Vårt arbete ger en 
översiktlig bild av de stora faktorerna som är väsentliga vid planering av en påbyggnad. 

Vi skulle vilja påpeka att just Romalyckan kanske inte är det bostadsområde från 
miljonprogramåren som mest behöver en förändring i dagsläget. Området ger redan 
ett gott intryck jämfört med många andra miljonprogramområden, som vi ser det.    
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Bilaga 1: 1 (1) 

 



                         Bilaga 2: 1 (3) 

Mall för påbyggnad 

 
Fastighetsägare:……………………………………………………. 
Aktuellt hus och 
område:……………………………………………………………...  
Husbeskrivning:………………………………………………………  
Antal 
våningar:……………………………………………………………… 
Datum:…………………………… 
 
Konstruktion:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
 
Anlitad 
konsult:………………………………………………………………… 
Datum:………………...................  
 
Markens 
beskaffenhet:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
 
Anlitad 
konsult:………………………………………………………………… 
Datum:………………...................



Bilaga 2: 2 (3) 
 
 
 
 
Brand:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….  
 
Anlitad 
konsult:………………………………………………………………… 
Datum:………………................... 
 
Teknisk 
försörjning:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….   
 
Anlitad 
konsult:………………………………………………………………… 
Datum:………………................... 
 
Tillgänglighet:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
Anlitad 
konsult:………………………………………………………………… 
Datum:………………................... 



Bilaga 2: 3 (3) 
 
 
 
 
Arkitektur och 
omgivning:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….  
 
Anlitad 
konsult:………………………………………………………………… 
Datum:………………................... 
 
Tänkbara åtgärdsförslag i samband med 
ombyggnation:………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….  
 
Anlitad 
konsult:………………………………………………………………… 
Datum:………………................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning utförd av:……………………………………………... 
 
Datum:………………................... 
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