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Sammanfattning
I dagens Sverige är parkeringsbrist ett vanligt problem och för Lysekil kommun är 
detta ett aktuellt problem. Stadsdelen Gamlestan i Lysekil är i behov av 
parkeringsplatser men är ett tätbebyggt område med många äldre byggnader och 
bergig miljö. Ett byggande av parkeringsplatser i höjdled passar därför stadsdelen
bäst.

I detta examensarbete framställs ett utformningsförslag på ett parkeringshus i
kombination med radhus som passar in i omgivningen för Gamlestan och som passar 
in i önskemålen från beställaren Lysekil kommun. Utformningsförslaget redovisas 
med illustrationer, beskrivande text samt ritningar som har tagit hänsyn till Plan- och 
bygglagen, Svensk standard samt Boverkets byggregler.

Med hjälp av litteraturstudier och intervjuer tar rapporten upp val av 
byggnadsmaterial, hur dagvatten kan hanteras för det specifika området, hur bygget 
blir ekonomiskt motiverat med hjälp av radhusbyggnation ovanpå parkeringshuset
och hur konstruktionslösningar kan se ut efter en jämförelse mellan olika 
bjälklagstyper.
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Summery
A lack of parking spaces is a common problem in Sweden these days. Lysekil 
kommun is one municipality that is struggling with this issue right now. The district 
of Gamlestan in Lysekil is in great need of parking spaces, but the area is densely 
built-up with a lot of older buildings and a rocky environment. Therefore building 
parking spaces in height fits the district best.

In this thesis a design proposal for a multistory car park in combination with terraced 
houses is produced, fitting for the environment in Gamlestan and for the requests 
from the client Lysekil kommun. The design proposal is presented through 
illustrations, describing text and blueprints which has taken Plan- och bygglagen,
Svensk standard and Boverkets byggregler in consideration.

With the help of literature studies and interviews this report involves the choice of 
building materials, how stormwater can be managed in the specific area, how the 
construction is economically justified by building terraced houses on top of the 
multistory car park and how the construction solution could look like after a 
comparison between different joist systems.
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Abstract
Denna rapport innehåller ett utformningsförslag med illustrationer, beskrivande text 
och ritningar på hur parkeringsbristen kan lösas i stadsdelen Gamlestan i Lysekil 
kommun med hjälp av ett parkeringshus i kombination med radhus ovanpå. Hänsyn 
tas till val av byggmaterial, möjlig konstruktionslösning, PBL, BBR, brandsäkerhet, 
dagvattenhantering, och ekonomi.

This report contains a design proposal of how to solve the lack of parking spaces in 
the district Gamlestan in Lysekil kommun with a multistory car park in combination
with terraced houses on top. The proposal is presented through illustrations,
describing text and blueprints. Choice of building materials, possible construction 
solution, PBL, BBR, fire safety, stormwater management and economy is taken in 
consideration.

Nyckelord: Arkitektur, Betongelement, Bjälklag, Brandsäkerhet,
Byggnadsutformning, Bärlag, Dagvatten, Gestaltning, Grönt tak, Konstruktion,
Kombination, Parkeringshus, Parkeringsbrist, Radhus, Tätskikt
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Förord
Detta examensarbete utgör 15 av 180 poäng på Byggnadsutformningsprogrammet, 
Linneuniversitetet Växjö. Arbetet har gjorts på uppdrag av Lysekil kommun. Vår 
handledare på Lysekil kommun har varit Josefin Kaldo och vår handledare från 
Linneuniversitetet i Växjö har varit Benny Fransson.

Idén till examensarbetet är framtaget av Lysekil kommun efter kontakt med 
kommunens plan-, bygglov och mätenhetschef Josefin Kaldo. Examensarbetet är 
framställt i fullkomligt samarbete av författarna Rasmus Lowenfalk och Marcus 
Rydholm.

Vi vill tacka vår handledare Benny Fransson som har gett oss vägvisning och åsikter
om förbättringar och lösningar under examensarbetets gång.

Vi tackar även Josefin Kaldo som har tagit sig tid med handledning i form av både 
möten och med att svara på de frågor vi har haft.

Avslutningsvis vill vi även tacka Sara Chronvall, Johan Thylén, Håkan Sanglén och
Per-ove Johansson som alla har bidragit till examensarbetet i form av svar på frågor 
inom respektive individs arbetsområde.

Rasmus Lowenfalk & Marcus Rydholm

Växjö, 1 Juni 2015
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1. Introduktion
Världens population fortsätter att öka varje år (United Nations 2012). När 
invånarna blir allt fler som ska bo och jobba på olika platser världen över 
ökar behovet av transporter. Med detta behov ökar bland annat 
biltillverkningen (Bilsweden 2014). I och med att biltillverkningen ökar så 
behövs det fler parkeringsplatser att förvara fordonen på.

Samtidigt som världspopulationen ökar, så ökar även population i Sverige 
och eftersom Sverige är ett stort land till ytan men har få större städer som 
dessutom är utspridda, så uppstår mycket transporter mellan landsbygden 
och städerna. 

Lysekil är en stad på Sveriges västkust. I staden finns en äldre bevarad 
stadsdel, Gamlestan. Gamlestan är tätbebyggd med smala gator och har en 
brist på parkeringsplatser. Det är bristen på parkeringsplatser i Lysekil, 
specifikt Gamlestan som ska utredas i detta examensarbete. Lysekil kommun 
planerar att bygga ett parkeringshus i två plan, placerat i ett gammalt 
stenbrott i Gamlestan. Det är dyrt att bygga parkeringshus och därför har 
Lysekil kommun planer på att bygga radhus ovanpå parkeringshuset för att
få en mer ekonomiskt hållbar byggnad.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning

Det är idag många städer i Sverige som har parkeringsbrist och det alternativ 
som tar minst yta i städerna är parkeringshus då det kan byggas på höjden 
istället för bredden (Heimonen och Malmsten 2013). Parkeringstrycket i alla 
utvecklade ekonomier ökar och enligt brittiska studier leder detta även till 
ökade aggressioner och bråk om parkeringsplatser. Därför är detta ur ett 
samhällsperspektiv en allvarlig brist som måste åtgärdas (Kerley 2007).

Att bygga parkeringshus är en kostsam process och medför sig relativt låga 
inkomster. Det är viktigt att tydligt förklara motiven bakom varför det ska 
byggas fler parkeringshus. Det är viktigt ur en ekonomisk aspekt att skapa 
mer parkeringsplatser för att få mer folk till städerna, både besökare och 
boende. Detta leder till en större omsättning på bland annat handel och 
turism.

Sverige har i enlighet med FN olika miljömål, bland annat så ska 
klimatpåverkningen minska (Miljömål 2015). Om klimatpåverkningen ska 
minska krävs det att städer tar hänsyn till miljö och natur genom att minska 
föroreningar så som de miljöfarliga utsläppen från bilar i drift. Så med fler 
parkeringsplatser i städerna så blir det ett mindre omkringkörande och 
letande för trafikanterna som istället snabbt hittar en plats att ställa sin bil.
Städer är för samhället viktiga platser där människor ska kunna träffas och 

1
Lowenfalk & Rydholm



umgås, bristen på parkeringsplatser ska inte få förhindra möjligheterna för 
dessa sociala aktiviteter.

Utöver detta har även Lysekils kommun som mål i sin översiktsplan att 
utvecklas till en stad som lockar turism hela året runt och där fler människor 
i alla åldrar vill bosätta sig permanent (Lysekilkommun 2015). För att uppnå 
dessa mål är tillgängliga parkeringsplatser ett viktigt steg i rätt riktning.

1.2 Mål och Syfte

Målet med detta examensarbete är att ta fram illustrationer och ritningar för
ett hållbart, attraktivt och ekonomiskt parkeringshus i kombination med 
radhus, som ska passa in i det välbevarade området Gamlestan i Lysekil. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett hållbart förslag på hur 
parkeringsbristen i Gamlestan kan lösas ekonomiskt och utan negativ
påverkan på den äldre, välbevarade miljön i stadsdelen. Med hjälp av detta 
examensarbete kommer Lysekil kommun kunna bygga ett hållbart
parkeringshus i kombination med radhus som passar bra in i området och 
som löser parkeringsbristen i Gamlestan. Detta kommer i sig att utveckla 
möjligheterna för den önskvärda expansionen i Lysekil kommun, där 
kommunen vill utöka den permanenta befolkningen samt turistantalet hela 
året om.

1.3 Avgränsningar

Examensarbetet kommer behandla hur parkeringshuset och radhusen ska 
utformas estetiskt, val av material, former, arkitektoniska kvalitéer, val av 
konstruktionslösningar, hur dagvatten ska omhändertas, hur BBRs
brandkrav för byggnationen ska uppfyllas.

Den ekonomiska aspekten kommer inte vara i detalj ingående i detta 
utformningsförslag, utan kommer enbart tas till hänsyn för att hålla 
utformningsförslaget inom realistiska ramar.

En avgränsning har även gjorts från trä- och stålstommar i parkeringshuset
enligt önskemål från Lysekil kommun.
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2. Teori och Objektsbeskrivning

2.1 Objektsbeskrivning

Stadsdelen Gamlestan räknas som Lysekils första stadsdel och ligger till 
väster om dagens centrum. Området består av flertalet äldre, tätbebyggda 
villor som brukas såväl till bostäder som till verksamheter. Stadsdelen
innehåller även ett gammalt stenbrott som kommunen nu planerar att 
använda till nybyggnationer, se Figur 1. Den norra delen ska användas till 
nya bostäder i form av punkthus. I den södra delen av stenbrottet, längs med 
bergsväggar i nord och öst, ska på en yta av ca 900 m2 ett parkeringshus i 
två plan i kombination med radhus uppföras. Parkeringshuset skall ha plats 
för ca 60 parkeringsplatser varav två av dessa är handikappsanpassade. 
Radhusen kommer att få ett önskvärt läge med sikt ut över havet och 
Gamlestans äldre byggnationer.

Figur 1: Karta över Gamlestan med den aktuella tomten inringad (Eniro 2015).
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2.2 Parkeringshus

Parkeringshus eller parkeringsdäck, finns i många olika former och varianter 
men förekommer oftast som horisontella plan, halvplansförskjutna plan eller 
lutande plan, se Figur 2. Mellan de olika planen krävs det trappor och 
eventuellt hiss för att kunna ta sig till och från bilarna. Något att tänka på är 
att trappor ska ha en markering på första och sista steget i form av någon 
brytande färg för att underlätta och förtydliga för individer med nedsatt 
synförmåga. Om trapporna används som utrymningsväg så ska trapporna 
behandlas med ett ytskikt som är halkfritt samt att ventilationen ska 
dimensioneras för att hantera brandgaser som uppstår vid eventuell brand 
(Strängbetong 2015).

Figur 2: De tre vanligaste typerna av parkeringsdäck (Heimonen och Malmsten 2013, sida 4).

2.2.1 Horisontella plan

Horisontella plan består av helt horisontella bjälklag och använder sig av 
ramper eller den omkringliggande terrängen för att ta sig till de olika planen.
Det finns även olika varianter av form och placering för ramperna så som 
utanpåliggande ramper eller ramper inne i parkeringshuset, ramperna brukar 
delas in i raka- eller spiralramper.

Horisontella plan är uppskattade och effektiva vid köpcentra och sjukhus 
eftersom den plana formen underlättar för bland annat, användandet av 
kundvagnar, framkomlighet för rullstolsbundna och transporten av 
sjukhussängar (Strängbetong 2015).
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2.2.2 Halvplansförskjutna plan

Halvplansförskjutna plan består av två olika delar, där den ena delen är 
förskjutet ett halvt våningsplan i höjdled. Mellan de båda delarna går det 
korta ramper som binder samman planen. Exempelvis om ett parkeringshus 
är uppdelat i en vänsterdel och en högerdel. Då är det första planet i 
vänsterdelen placerat på en plushöjd på 0 meter medan det första planet i 
högerdelen är placerat på en plushöjd på 1.5 meter. Halvplansförskjutna plan
passar bäst där genomströmningen av bilar är låg (Strängbetong 2015).

2.2.3 Lutande plan

Lutande plan har fördelen att de inte behöver några ramper mellan planen,
eftersom planen i sig lutar och blir ramper på samma gång. Nackdelen är 
däremot att framkomligheten för rullstolsbundna och äldre personer blir 
sämre. När bilar står i en lutande parkering öppnas bildörrar ofta med högre 
fart vilket leder till att bildörrar kan slå i och skada bilen som står i
parkeringen bredvid. På så vis ökar skaderisken på bilarna vid bruk av 
parkeringshus med lutande plan (Strängbetong 2015).

2.3 Parkeringsmått och Parkeringsskydd

Även om parkeringshus kan ha flertalet olika former så finns det många
andra bestämmelser och krav som måste uppfyllas, så som t.ex. storleken på 
parkeringarna. Parkeringsplatsens storlek beror på olika faktorer, t.ex. om 
den är handikappsanpassad eller inte och vilken vinkel i förhållande till 
körbanan platsen har, se Figur 4. Vinkeln på parkeringsplatsen avgör också 
vilket utrymme som behövs bakom platsen för att komma in och ut från 
parkeringen (Heimonen och Malmsten 2013).

Utöver utformning av parkeringsplatserna så finns det även bestämmelser på 
parkeringsskydd. Parkeringsskydden ska förhindra att fordon och byggnaden 
tar skada vid eventuell kollision. Dessa skydd bör galvaniseras om de ska 
utföras i stål, detta på grund av att den hårda miljön i parkeringshus annars 
riskerar att skada stålet genom korrosion. Det måste även finnas räcken på 
parkeringsskydden, varav den lägsta delen av räcket måste ha en höjd på 
minst 550 mm för att fordonet ska träffa det och den högsta punkten måste 
vara på en höjd av minst 800 mm för att barn inte ska kunna klättra upp
(Heimonen och Malmsten 2013).
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En vanlig standardparkering med vinkeln 90 grader i förhållande till 
körbanan är 2500 mm bred och 5000 mm lång, medan en 
handikapsanpassad parkering anpassad för bilar med dubbelsidig 
dörröppning har en lägsta bredd på 4600 mm, se Figur 3. Om 
parkeringsplatsen har en 75 graders vinkel i förhållande till körbanan så ökar 
kravet på minsta bredd på båda typer av parkeringsplatser. Fördelen är att 
kravet på det fria avståndet bakom parkeringsplatserna minskar istället, se 
Figur 3(Heimonen och Malmsten 2013).

a) b) c)

Figur 3: a)Standard parkering b)handikappsanpassad parkering dubbelsidig dörröppning c) 
handikappsanpassad parkering enkelsidig dörröppning (Heimonen och Malmsten 2013, sid 6).

a) b) c)

Figur 4: a)Standard parkering 75 grader vinkel b)handikappsanpassad parkering dubbelsidig 
dörröppning 75 grader vinkel c) handikappsanpassad parkering enkelsidig dörröppning 75 grader 

vinkel (Heimonen och Malmsten 2013, sid 7).
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2.4 Betong

Betong är ett vanligt förekommande byggnadsmaterial som består av ballast 
och cementpasta. Egenskaperna hos betongen avgörs främst av dess 
vattencementtal men även kornstorleksfördelningen i ballasten och val av 
tillsatsmedel har betydelse. Betong kan få många olika utseenden beroende 
på vilken sorts ballast som används och hur formen som betongen gjuts i ser 
ut, se Figur 5 (Burström 2011).

Figur 5: Olika fasadytor på betong (Holtab 2015).

Betongens egenskaper gör att materialet passar bra för att ta upp tryckkrafter
men passar mindre bra för att ta upp dragkrafter. Om det finns behov av att 
få betongen att klara av även dragkrafter armeras betongen med 
armeringsjärn. Med olika slags tillsatsmedel finns möjligheter att påverka 
egenskaperna för betongen. Betongen kan göras t.ex. frostbeständig eller
behandlas så att spjälkning förhindras i betongen. Betongens densitet kan 
variera från ca 2300-2400 kg/m3 (Burström 2011).

Betong är inget brännbart material och skulle vid en eventuell brand inte gå 
sönder av branden, däremot skulle armeringen påverkas av branden och i sin 
tur förstöra betongens hållfasthetsegenskaper (Burström 2011).

7
Lowenfalk & Rydholm



2.5 Bärlag

Det finns många olika bärlagsalternativ att välja mellan när en byggnad ska 
konstrueras. Bland annat finns det platsgjutna bärlag och prefabricerade 
bärlag. De prefabricerade bärlagen är gjorda på olika vis beroende på olika 
behov inom byggindustrin. Detta leder till en snabbare, mer ekonomisk och
effektivare byggindustri. Flertalet av dessa bärlag är i första hand gjorda för 
att motstå vertikala laster så som tyngd från fordon. Men det finns även 
bärlag som är konstruerade för att motstå trycklaster som t.ex. jord- och
vindtryck som verkar i sidled (Colunga, Portillio och Luna 2015).

2.5.1 Plattbärlag/Filigran

Plattbärlag är en blandning av både prefabricerat och platsgjutet bjälklag. 
Där den undre plattdelen av bjälklaget gjuts på fabrik och den övre 
plattdelen gjuts på plats. Den undre plattdelen gjuts på en stålform så att 
ytan undertill ska bli slät. Ytan ovanpå ska bli grov eller skrovlig så att den 
platsgjutna betongen sedan ska fästa väl. Den undre delen blir på så sätt en 
kvarsittande form, se Figur 6 (Svensk betong 2015).

Figur 6:Monterad fabriksgjuten del av bjälklaget (Wikipedia 2013).

Samtidigt som den undre plattdelen av bärlaget gjuts på fabriken så placeras 
armering in i konstruktionen. Det placeras även in armering i den övre 
plattdelen av bärlaget när den sedan ska platsgjutas. Armeringen i den 
prefabricerade underdelen kan vara antingen slak eller förspänd. På fabriken 
anpassas storleken på plattan efter de behov eller krav som kommit från 
beställare. Ett plattbärlag med slakarmering klarar av spännvidder på ca 10 
meter och den prefabricerade plattdelen har en tjocklek på ungefär 40-50
mm. Plattbärlag med förspänd armering klarar av spännvidder på ca 12 
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meter men har även en tjockare prefabricerad plattdel, vanligtvis ca 70 mm 
(Svensk betong 2015).

En fördel med slakarmerat plattbärlag är att mer utrymme finns till att gjuta 
t.ex. kanaler. En fördel med det förspända plattbärlaget är att det kan 
användas vid tillfällen då högre krav ställs, t.ex. krav på små nedböjningar. 
När ett filigranbärlag används finns det inget behov av balkar som styrker 
konstruktionen, plattans gjutna del tar upp krafterna (Svensk betong 2015).

2.5.2 Håldäck

Håldäcksbjälklag eller HD/F-bjälklag som det ofta förkortas som, är ett 
prefabricerat bjälklag som består av håldäckselement som finns i varierande 
tjocklek och längd men har en standard bredd på 1200 mm.

Håldäcksbjälklagen är idag den vanligaste formen av prefab-bjälklag i 
Sverige, då de är kostnadseffektiva både i tillverkning, montering och för att 
de klarar av laster upp till 18 meter (Kynningsrud 2015). Beroende på vilka 
laster som elementen kommer utsättas för tillverkas de i olika tjocklek. Är 
lasterna för stora görs elementen kortare i kombination med en mer frekvent 
utplacering av balkar och pelare som håller upp bjälklaget (se bilaga 1).

Håldäckselementen består av betong som gjuts i former där förspänd
armering placerats. När elementet gjuts görs det längsgående hål genom hela 
elementet, se Figur 7. Detta görs för att minska vikten, vilket bidrar till att
det går att använda sig av mindre dimensioner på balkar och pelare 
(Strängbetong 2015).

Figur 7: Ett håldäckselement med de längsgående hålen (Strängbetong 2015).

En annan fördel med håldäcksbjälklag är att vissa installationer kan dras i de 
färdiga längsgående hålen, exempelvis ventilationskanaler. Detta bidrar till 
att kostnaden för ventilationskanaler kan undvikas. Dock måste i vissa fall 
insidan av hålen behandlas på olika vis beroende på vilka krav som ställs på 
byggnaden, t.ex. så att inte betongdamm eller liknande kommer in med den 
rena luften (Strängbetong 2015).
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2.5.3 TT-element

Ett TT-bjälklag är ett prefab-bjälklag som är bestående av förproducerade 
komponenter i betong med förspänd armering ingjuten i konstruktionen,
precis som i ett håldäcksbjälklag.

Den största skillnaden förutom formen på elementen är att TT-element 
klarar av längre spännvidder. TT-element klarar av upp till 25 meter 
spännvidd, jämfört med ett håldäckselement som klarar av upp till 18 meter 
spännvidd.

TT-elementen ser ut som två ihopsatta T i profil (därav namnet) denna 
design leder till att betongkonsumtionen kan hållas låg. Den övre delen som
är 2400 mm bred kan ha en låg tjocklek eftersom den är förstärkt med två 
längsgående balkar som tar hand om tryckkrafterna, se Figur 8.
Dimensionerna på dessa element varierar också beroende på vilka krafter de 
kommer att utsättas för. Se bilaga 1 för olika dimensioneringar
(Kynningsrud 2015).

Figur 8: Ett TT-element i profil (Comfort 2015).
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2.5.4 Spännbalksystem

Spännbalksystemet är en form av platsgjutna betongbjälklag med 
prefabricerade balkar och pelare. Systemet uppfanns 1972 av svensken Sune 
Sandquist. Skillnaden jämfört med ett vanligt platsgjutet betongbjälklag är 
att innan bjälklaget gjuts så används en form som spänns upp med en 
domkraft, och på så vis formas bjälklaget som en båge. När betongen sedan
har härdat så monteras formen bort och då sjunker bjälklaget ned i mitten 
med hjälp av sin egentyngd och skapar ett tryck i bjälklagets överkant. Tack 
vare detta så uppstår det inbyggda tryckspänningar som kan liknas med 
förspända HDF-element, se Figur 9 (eller bilaga 2 för en mer detaljerad 
beskrivning) (Spännbalkkonsult 2015).

a) b)

Figur 9: I a) spänning av bjälklag och i b) efter härdning (Spännbalkkonsult 2015).

Fördelen med att använda spännbalksystemen jämfört med håldäcks element 
är att det inte uppstår några skarvar, vilket bidrar till att sprickbildningen i
ytskiktet minskar och att körbanan blir helt tät och vattenavisande. Eftersom 
den gjutna plattan redan är slät och körbar behövs det inte gjutas på ett extra 
lager vilket det görs på t.ex. håldäcksbjälklag (Spännbalkkonsult 2015).

Med detta system fås en konstruktion med hög täthet och styrka vilket leder 
till långa spännvidder och på så vis behövs det även ett mindre antal pelare 
(Jones och Stål 2007).

”Trots att spännbalksystemet är dyrare att bygga medan andra
konstruktioner spar vi in merkostnaden tack vare de näst intill 

obefintliga underhållet de första 20 åren. Sedan har vi ytterligare 
5-10 år innan vi behöver underhålla parkeringshuset. För oss som 
långsiktligägare är spännbalksystemet oslagbart.”
säger Per Sternek, teknikavdelningen på parkering Malmö
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2.6 Påfrestningar och tätskikt

Parkeringshus utsätts av flertalet olika belastningar, se Figur 10. De största 
påfrestningarna på ett parkeringshus är laster, avgaser och väta. Lasterna kan 
exempelvis vara tyngden av fordon och överliggande konstruktioner i form 
av balkar och bjälkar. I vissa fall kan även andra byggnader så som bostäder, 
kontor eller köpcentra byggas ovanpå parkeringshus. Parkeringshusets 
komponenter måste även dimensioneras för sidlaster som t.ex. vind och 
jordtryck. Avgaser skadar inte bara personerna som brukar parkeringshuset 
utom även byggnadsmaterialen i parkeringshuset och därför är god 
ventilation ett måste i parkeringshus (Heimonen och Malmsten 2013).

Figur 10: Parkeringshus med dess belastningar (Sika 2014, sid 20)

Den största orsaken till skador i parkeringshus är väta, vilket oftast inte 
beror på att det regnar på byggnaden. Det största fuktproblemet är under 
vintertid då det fastnar snö och vatten blandat med salt på fordon. Fordonen 
körs sedan in i parkeringshuset där massan lossnar och tränger sig in i 
betongen. Fukten tar sig sedan vidare in mot armeringen i betongen där den
reagerar med armeringen och korrosion uppstår. När temperaturen sedan 
sjunker till minusgrader fryser vattnet som trängt in i betongen till is och 
expanderar. Expansionen får betongen att börja spricka, dessa sprickor
kallas köldsprickor (Heimonen och Malmsten 2013).

För att motverka dessa fuktproblem så appliceras ett vattenavvisande tätskikt 
på bjälklaget och de nedre delarna av pelare och väggar. Det finns flera olika 
varianter av tätskikt som är framtagna för att klara av specifika krav. Vissa 
tätskikt är menade att vara extra nötningståliga andra har krav på att de ska 
vara halkfria. Över detta tätskikt anläggs sedan ett täckskikt som blir den 
färdiga körbanan. Detta täckskikt brukar vara mellan 35-45 mm tjockt
(Heimonen och Malmsten 2013).

Utöver dessa tätskikt och täckskikt används även brunnar. Parkeringshusets 
bjälklag behöver en lutning på minst 1:100 för att leda bort vattnet till
brunnarna. Brunnarna placeras lämpligast där det är som mest vatten så som 
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vid parkeringshusets infart. Brunnarna bör placeras i körbanorna och inte i 
parkeringsytorna, eftersom brännbara vätskor så som bensin ska ledas bort 
från resterande fordon vid eventuell brand (Heimonen och Malmsten 2013).

2.7 Regler och Bestämmelser

2.7.1 Plan- och Bygglagen

Plan- och bygglagen, förkortat PBL, är där reglerna för byggnation ställs. 
Syftet med PBL är att byggnationer ska vara reglerade så att miljön bevaras 
för kommande generationer samtidigt som samhället utvecklas. Reglerna 
behandlar de tekniska egenskapskraven.
Till skillnad från BBR där föreskrifter och råd beskrivs, är PBL lagar och 
regler som skall följas. BBR kan ses som en hjälpande hand till PBL
(Boverket 2015).

2.7.2 Boverkets Byggregler

Boverkets byggregler är de råd och föreskrifter som bör eftersträvas när en 
ny byggnad ska uppföras eller om en förändring på befintlig byggnad är 
aktuell. Det är inget krav att följa alla råd och föreskrifter i BBR men ifall 
dessa följs leder det till att byggnationen garanterat klarar av de krav som
ställs (Boverket.se 2015).

2.7.2.1 Tillgänglighet

BBR avsnitt 3:1 och 3:2 beskriver tillgängligheten för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga respektive utformning och tekniska
egenskaper för byggnader. Avsnitt 3:122 som behandlar tillgängligheten i 
parkeringshus beskriver att minst en tillgänglig och användbar gångväg ska 
finnas mellan bostadskomplement och parkeringsplatser. Även att 
parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ordnas efter behov inom 25 meters 
gångavstånd från en bostads entré. Kontraster mellan gångytor, 
parkeringsplatser, ramper m.m. ska vara gjorda så att de är lätta att urskilja.
De ska också vara väl belysta så att funktionsnedsatta ska kunna orientera 
sig i byggnaden (1209-2408/2011).

2.7.2.2 Brandskydd

Brandskydd är en viktig del i ett parkeringshus eftersom det förväntas 
innehålla många fordon och mycket folk som kan ha dålig kännedom om 
området. Utöver elden från branden är det viktigt att leda bort brandrök,
detta kan göras med ett installerat rökventilationssystem. Vid 
dimensionering av rökventilationssystem är det viktigt att tänka på att dess 
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huvuduppgift är att ventilera bort röken och inte för människor att utrymma 
byggnaden genom (Horváth, van Beek & Marci 2012).

BBR har brandskyddsråd och bestämmelser beskrivna under avsnitt 5:1. Här 
beskrivs olika krav som ska uppfyllas för att en byggnad ska anses vara 
brandskyddad. En byggnads brandskydd ska alltid utformas med en 
förväntning av att brand kommer att uppstå. Ett brandskydd ska utformas så 
att det inte helt tappar sin funktion för byggnaden vid en enstaka händelse 
eller påfrestelse.

Brandskyddet ska utformas genom antingen förenklad dimensionering eller 
analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att byggherren 
följer allmänna råd i avsnitt 5:2–5:7 i BBR. Analytisk dimensionering utförs 
via datorprogram och analyser där noggranna beräkningar leder till de 
faktiska krav som ska ställas på en byggnation (1209-2408/2011).

Vid brandskydd i garage gäller specifika bestämmelser. För väggar, tak, 
golv och fast inredning gäller det att materialen som används vid 
utformandet ska vara svåra att antända, förhindra snabb spridning av brand,
vara beständiga vid eventuella bränder, inte gå sönder och falla ned så att 
personsäkerheten brister samt att materialen inte ska smälta och droppa vid 
en kortvarig kontakt med en brand.

Vid garage med ett djup på högst 40 meter från garageporten är det godkänt 
att använda garageporten som den enda brandgasventilationsmöjligheten. 
Dock behövs inga särskilda öppningar för brandgasventilering vid 
utformning av öppna garage. Ett garage ska ha minst två oberoende 
utrymningsvägar. Utrymningsvägarna bör inte vara placerade med ett 
gångavstånd på mer än 45 meter. Högst 5 meter från garageport ska en lätt 
slagdörr placeras som utrymningsmöjlighet (Fallqvist et al. 2014, sid 236-
237).

2.7.3 Svensk Standard

Svensk standard eller SIS-anpassning som det även kallas, är ett hjälpmedel
och en vägvisning som är bra att hålla sig till vid utformning av byggnader.

I svensk standard beskrivs bland annat den rekommenderade storleken olika 
rum kräver för att klara av sina ändamål. Svensk standard beskriver även 
vilka standardmått olika möbler och fast inredning behöver för att fylla sin 
funktion, så som köksinredning och badrumsinredning. Utöver plats för 
möblerna så behövs det även ett fritt utrymme framför dessa för att kunna 
nyttja möbelns funktion, detta utrymme kallas funktionsyta och beskrivs 
också i svensk standard. Funktionsytan påverkas också av funktionsnivån 
för de som brukar bostaden då även dessa ska kunna nyttja möblerna och 
bostaden. Det finns tre olika nivåer i Svensk standard vilka är sänkt-,
normal- och höjd nivå dessa är beroende på vilket behov bostaden kräver 

14
Lowenfalk & Rydholm



och ska anpassas för. Höjd nivå är oftast tillämpad när en bostad ska 
utformas som handikappsanpassad (Heimonen och Malmsten 2013).

2.8 Dagvatten

2.8.1 Dagvattenhantering

Dagvatten är en benämning på smält- och regnvatten som samlats på hårda 
ytor. Vattnet tas om hand genom öppna kanaler eller i rörledningar som 
leder ned mot sjöar, dammar eller liknande vattendrag. Beroende på var
vattnet samlas blir det olika nivåer av förorenat. När vattnet anses ha en 
högre grad av förorening måste vattnet renas innan det rinner vidare ut. Det 
är viktigt att ta hand om dagvattnet så att det inte samlas för stora mängder 
som sedan leder till översvämningar och skador på fuktkänsliga material.
För att flödet i dagvattenledningarna inte ska bli för stort brukas lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Konstgjorda dammar, gräsmattor 
och växtlighet i form av buskar eller träd är olika metoder att lokalt 
omhänderta dagvatten. Hur mycket vatten som sedan ska föras vidare i 
ledningarna eller de öppna kanalerna beror på hur mycket av dagvattnet som 
avdunstar, infiltreras eller magasineras på plats. Olika ytor har en specifik 
avrinningskoefficient beroende på vilket material ytan består av, se Tabell 1.
Ett högre värde på avrinningskoefficienten ger en snabbare avrinningstid
(Andersson 2015).

Tabell 1. Tabell över avrinningskoefficienter.

TYP AV YTA AVRINNINGSKOEFFICIENT

Tak 0,9

Betong- och asfaltsyta, berg i dagen i stark 
lutning

0,8

Stensatt yta med grusfogar 0,7

Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde 
utan nämnvärd vegetation

0,4

Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3

Grusplan med grusad gång, obebyggd 
kvartersmark

0,2

Park med rik vegetation samt kuperad bergig 
skogsmark

0,1

Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1

Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1

15
Lowenfalk & Rydholm



2.8.2 Gröna Tak

Även fast det är ett ökat behov av parkeringsplatser så är det viktigt att inte 
grönytorna försvinner helt och hållet från städerna. Detta eftersom grönska 
och växtlighet bidrar till en bättre livskvalitet, ett förbättrat ekosystem samt 
att temperaturskillnaden mellan städer och landsbygd jämnas ut. (Warhurst 
2014). Ett bra sätt att få in grönska i städer är ett anlägga så kallade gröna 
tak, som är en takkonstruktion med ett ytskikt av gräsmattor, mossa eller 
annan växtlighet. Detta ger taket en låg avrinningskoefficient och ett 
effektivt omhändertagande av dagvattnet innan det rinner vidare ned till
dagvattenledningarna (Andersson 2015).

Vid anläggande av gröna tak är det viktigt att ta hänsyn till takets läge, 
lutning, hållbarhet, syftet med byggnaden samt i vilken klimatzon 
byggnaden är lokaliserad. På ett tak med brant lutning så rinner vattnet 
undan fortare medan vid ett slätt tak ligger vattnet kvar under en längre tid.
Taket måste därför dimensioneras för den extra tyngden som uppstår vid 
vattenupptagningen. Fördelen med släta tak jämfört med branta tak är att de 
tar upp mer vatten vilket leder till att dagvattennätet inte behöver 
dimensioneras lika stort och vattnet i ledningsnätet blir renare (Andersson 
2015).

Gröna tak består av fyra huvuddelar. Tätskikt, dräneringsskikt, substrat och 
växtmaterial, se Figur 11. Tätskiktet är det lager som är placerat närmst
takkonstruktionen och dess huvudsyfte är att förhindra dagvattnet från att 
tränga sig in. Därefter följer dräneringslagret, ofta utfört i grus eller sten för 
att vattnet lättare ska kunna ledas bort. Ovanpå dräneringslagret är substratet
placerat, där lagras vattnet och en del avdunstar. Det är även i substratet
smutsen fastnar och skiljs från dagvattnet. Det sista och yttersta lagret är 
växtligheten. Växtligheten kan vara i form av gräsmattor, buskar, träd m.m.
(Andersson 2015).

Figur 11: Ett grönt taks beståndsdelar (Andersson 2015, sid 9).
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3. Metod

3.1 Kvalitativ metod

För att ta fram realistiska, ekonomiska och hållbara lösningar på 
dagvattenhantering, brandsäkerhet samt utformning av parkeringshus och 
radhus har litteraturstudier och intervjuer med kontaktpersoner utförts.
Kontakterna har funnits på flera olika håll.
De olika kontakterna har varit:

Flera företag som producerar olika varianter av stomlösningar i
betong har bidragit med information som har jämförts och varit 
avgörande i val av konstruktionslösning.

Lysekil kommun som är beställare i arbetet och som bidragit med 
underlag i form av en idé- och behovsstudie. Underlaget består av 
tidiga skisser och ritningar på parkeringshus i betong.

Håkan Sanglén från Brand och riskanalys som bidragit med hjälp 
angående brandrisker i detta specifika utformningsförslag.

Benny Fransson handledare från Linneuniversitetet i Växjö som har 
hjälpt till med att ta fram litteraturmaterial och konstruktionsförslag.

3.2 Kvantitativ metod

Efter kontakt med flertalet producenter av konstruktionslösningar har
jämförelser gjorts mellan olika stomlösningar. Jämförelserna har haft 
betydelse för att ta fram en konstruktionslösning som passar utformningen 
av parkeringshuset och de radhus som ligger ovanpå. Samt för att 
parkeringshuset ska bli yteffektivt till en rimlig kostnad.
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3.3 Urval, validitet och reabilitet

Jämförelsen mellan olika stomlösningar är baserad på ett urval av svenska
producenter. Valet av producenter är strategiskt utvalda med hänsyn till att
producenterna ska vara relativt lokala till Lysekil kommun där byggnaden 
ska placeras. Producenterna är professionella och har mycket erfarenheter
samt referenser. Därmed kan dessa ses som kunniga inom området samt 
representativa för produkterna som jämförts. Egenskaper som har varit 
relevanta i jämförelsen har varit spännvidd, infästningsmöjligheter och
kostnad.

Validiteten är hög då stomlösningen är beroende av utformningen av de 
radhus som är placerade på ovansidan parkeringshuset. Spännvidden på det 
utvalda bjälklaget är anpassat att bära direkt under radhusens bärande 
väggar. Lysekil kommun som är beställare har önskat en låg kostnad på 
byggnaden och kostnad är därför en viktig aspekt.
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4. Genomförande

4.1 Förstudier

Innan examensarbetet skulle påbörjas bestämdes möte i Lysekil. Väl på plats 
fanns det framtagna, tidiga skisser och ritningar av ett förslag på ett 
parkeringshus i betong, se Figur 12. Ett underlag till arbetet togs fram med 
hjälp av dessa handlingar samt uttalade önskemål om extra hänsyn till
ekonomi, dagvatten hantering, säkerhetsaspekter, tillgänglighetsanpassning,
brandsäkerhet och radhus tillhörande byggnaden.

Figur 12: Skiss över området från Lysekil kommun (Thylen, Johan. Chef Utvecklings- &
Småbåtsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lysekil Kommun. 2015-02-11).

Förstudier på området Banviksbrottet i stadsdelen Gamlestan där kommunen 
planerat att placera parkeringshuset gjordes. Bilddokumentation och 
anteckningar togs på platsen för att skapa underlag till modellering i 
programvara och för att kunna jämföra val av utformning anpassat till denna 
specifika plats.

Besök utfördes på befintliga parkeringshus för att studera olika lösningar så 
som konstruktion-, ventilation- eller brandsäkerhetslösningar. Även bilder 
från befintliga parkeringshus studerades för att få ytterligare inspiration till 
val av utformning på byggnaden.

4.2 Jämförelse och kontakt

Den första uppgiften i utförandet var att göra skisser utefter det underlag 
som tagits fram. Skisser över de planerade radhusen och för formen på både 
utsida och insida av parkeringshuset skapades.
Sedan utfördes en jämförelse av olika stomlösningar för att ta fram en 
konstruktionslösning som passade till det skissade parkeringshuset, se Figur 
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13. För att utföra jämförelsen med ett tillförlitligt resultat valdes erfarna och 
professionella producenter av betongkonstruktioner ut. Dessa producenter 
kontaktades via mail med frågor om deras produkter. De främst relevanta 
frågorna var vilken spännvidd som var möjlig, vilka infästningsmöjligheter 
det fanns och en jämförelse av kostnad bland de olika utvalda 
konstruktionsalternativen.

a) b) c)

Figur 13: I a) skiss med HDF-element med spännvidd 7,5 meter i b) skiss med HDF-element med 
spännvidd 10 meter och i c) skiss med Spännbalksystemet med spännvidd på 5 meter (Sketchup 2015).

Med hjälp av jämförelsen valdes sedan stomlösning ut till det alternativ som 
passade utformningen av byggnaden bäst. Med hänsyn till utvalda standard-
parkeringsmått och till de radhus som placerats ut ovanpå parkeringshuset 
valdes håldäckselement och pelare. Håldäckselement klarade av en 
spännvidd på 7,5 meter vilket passade ypperligt för tre parkeringsplatser 
mellan varje pelare. Detta betyder att mer plats sparas åt parkeringsplatser 
jämfört med en konstruktionslösning med lägre spännvidd och som därför 
skulle behöva mer frekventa pelare. Håldäckselementets möjlighet till att ha 
en spännvidd på 7,5 meter gjorde även så att det passade skisserna för 
radhusen ovan som har en bredd på 7,5 meter, där de bärande väggarna
hamnar i liv med pelarna som tar upp kraften direkt undertill. Även fast både 
TT-element och håldäckselement klarar av spännvidder längre än 7,5 meter 
så krävdes det pelare under de bärande väggarna i radhusen ovanpå. Detta 
gjorde att TT-element kunde väljas bort eftersom de har en högre kostnad än 
håldäckselement men fungerar lika bra när spännvidden inte är längre än 7,5 
meter.
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4.3 Utveckling av skisser

Ett framtagande av en första version av skisser gjordes till en början förhand
och sedan i programmet SketchUp. Dessa skisser behandlade den invändiga 
och utvändiga utformningen samt byggnadens konstruktionslösningar, se
Figur 14. Skisserna togs sedan vidare till handledaren på universitetet för att 
få åsikter och förslag på möjliga förbättringar. Efter diskussion med 
handledare konstaterades det att skisserna var en god start och att de bör 
användas och utvecklas vidare.

a) b)

Figur 14: I a) skiss över parkeringshus med radhus och i b) skiss över parkeringshus med radhus i 
markmodell (Sketchup 2015).

Genom kontakt med en brandkonsult upprättades ett möte för att undersöka 
brandrisker och behandla säkerhetsaspekter i byggnationen. Här fanns goda 
förslag om förändringar som kunde utveckla skisserna ytterligare i säkerhet-
och tillgänglighetsaspekter. För att kunna utveckla skisserna anordnades ett 
möte med Lysekil kommun, för att få deras åsikter om både skisserna och 
arbetet i sin helhet. Med deras åsikter i åtanke kunde framställandet av 
ritningar påbörjas.

4.4 Framtagande av ritningar

Framtagande av ritningar har gjorts i programmen Sketch Up, AutoCad 
Architecture och Revit. Även illustrationer har tagits fram genom Sketch Up
och Kerkythea. Ritningarna är baserade på de skisser som utvecklats längs
arbetets gång med hjälp av handledare, beställare och kontaktpersoner.
Ritningarna har även utvecklats med tiden till smidigare lösningar.
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5. Resultat
Byggnaden består av två delar där den undre delen är ett parkeringshus och 
den övre är en radhuslänga med fyra bostäder. Parkeringshuset har
horisontella plan med plats för 65 fordon och varje plan har en area på 
900m2. Radhuslängan består av fyra bostäder där tre av husen är utformade 
i två plan och det fjärde är utformat i endast ett plan, se Figur 15. För att ta 
sig till de olika planen finns det, för fordon utvändiga ramper. För personer
finns det utvändiga trappor och invändiga trappor samt en invändig hiss.

Figur 15: Parkeringshus med överliggande radhus (Sketchup 2015).

5.1 Parkeringshus

5.1.1 Konstruktion

Parkeringshusets grund är utförd i grundläggningstypen platta på mark med 
förstärkning i kantbalken och under betongpelarna. Ovanpå grundläggningen
är en pelarkonstruktion monterad. Pelarna är placerade med max 7,5 meters
mellanrum mellan varje pelare, vilket motsvarar tre parkeringsplatser i 
bredd. Pelarna har bredden och tjockleken 400 mm och är gjorda av armerad 
betong. Pelarna som sträcker sig genom båda våningsplanen i
parkeringshuset har en höjd på 6330 mm med utstickande klackar med mått 
från överkant klack på höjden 2700 mm respektive 5915 mm. På dessa 
klackar vilar sedan så kallade flänsbalkar som även dessa är gjorda i armerad 
betong. Dessa balkar har längsgående flänsar som sticker ut på vardera sidan
om balken varpå bjälklaget är placerat, se Figur 16a (eller bilaga 3 för hel 
ritning). Eftersom flänsarna är placerade på balkens underkant gör detta att 
bjälklagets höjd blir densamma som höjden på balkarna, vilket leder till en 
lägre totalhöjd på byggnaden. Bjälklaget är uppfört med håldäckselement 
och har en spännvidd på 7,5 meter eller mindre och en tjocklek på 265 mm, 
se Figur 16b (eller bilaga 3 för hel ritning).
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a) b)

Figur 16:I a) Sektionsritning och i b) K-ritning för plan två (Autocad architecture 2015).

Ovanpå håldäckselementen är det ett pågjutet betonglager, dels för att ta upp 
ojämnheter i håldäckselementen och dels för att få fall till golvbrunnar.
Golvbrunnarna är placerade mitt i körbanan för att vatten och föroreningar 
ska rinna bort från de parkerade bilarna. Fallet till brunnarna har lutningen 
1:100. För att hindra väta från att ta sig in i konstruktionen är ett tätskikt 
applicerat på hela bjälklaget som även sträcker sig 300 mm upp på pelarna. 
Det avslutande lagret är ett täckskikt i betong som skyddar underliggande 
lager mot slitage.

5.1.2 Invändig utformning

Parkeringshusets insida är utformat i gjutna betonggolv med vitmålade 
detaljer runt parkeringar, hissar, trappor och dörrar för att det ska vara lätt att 
urskilja var de olika områden börjar och slutar. Alla parkeringsplatser är 
placerade mot en yttervägg och har ett påkörningsskydd mellan fordon och 
väggar, se Figur 17a (eller bilaga 3 för hel ritning). Installationer så som 
avloppsrör och elkablar är främst dragna i taket. Detta för att de ska vara 
skyddade mot utvändig påverkan och för att de inte ska vara i vägen för 
personerna i parkeringshuset. Väggarna är målade i vitt och pelarna är 
målade i en brytande gul kulör för att de ska vara lätta att se. De sydvästra 
väggarna har öppningar i sig dels för att få in ljus och luft men även för att 
få ut rök och avgaser, se Figur 17b. Dessa öppningar är horisontellt
långsmala och är placerade med små mellanrum för att folk inte ska kunna ta 
sig mellan och för att regn och snö inte ska ta sig in i större mängder. På 
plan ett är fordonsentrén i den sydvästra väggen medan på plan två är entrén 
på den sydöstra väggen. Detta på grund av att utformningen nyttjar den 
utvändiga terrängen. 
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a) b)

Figur 17: i a) A-ritning för plan ett (Autocad architecture 2015) och i b) invändig bild på plan ett
(Sketchup 2015). 

5.1.3 Utvändig utformning

Parkeringshuset har fått en vinklad form för att passa in i tomtens terräng så 
bra som möjligt. Alla väggar har en stomme i betong men med olika ytskikt 
och beklädnader. Den nordöstra sidan som vetter mot bergsväggen är endast 
betongbeklädd. Den sydvästra sidan och de nordvästra sidorna är beklädda 
med vertikala trädetaljer som löper från marken till minst 1,1 meter ovanför 
taket och fungerar där som staket med räcke. Dessa staket har en våg-form 
så höjden varierar men där staketet är som högst går det till ett skärmtak, se
Figur 18. Som tidigare nämnts så har de sydvästra väggarna horisontella hål 
i sig för att släppa in ljus. Dessa väggar är utformade i råputsad betong med
fästanordningar för klätterväxter monterade. Den sista nordvästra väggen 
som vetter mot bergsväggen är även den i råputsad betong. 

Figur 18: Trädetaljer som räcke (Sketchup 2015).
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Längs med de båda nordvästra väggarna går det trappor. Den ena från 
radhusen till parkeringshusets båda plan samt vidare ned till marken framför 
parkeringshuset där dagvattendammen är placerad. Trappans bredd sträcker 
sig hela vägen från parkeringshusets fasad till bergsväggen bredvid. Den 
andra trappan går från uteplatsen ovanpå parkeringshuset och ned till
markplan vid sidan av dagvattendammen, se Figur 19. Uteplatsen som är en 
del av parkeringshusets tak är ett så kallat grönt tak. Större delen av 
uteplatsens yta består av en gräsmatta men har även buskage planterat längs 
fasaden.

Figur 19: Utvändig utrymningstrappa (Sketchup 2015).

5.2 Radhus

De fyra radhusen som är placerade ovanpå parkeringshuset är med hjälp av 
trappa, ramp eller hiss tillgängliga för alla. Radhusets högsta höjd är 6,7 
meter över parkeringshusets tak, vilket ger hela byggnaden en totalhöjd på 
13,8 meter. Rumshöjden på våningarna är 2,7 meter. Bortsett från det 
sydligaste radhuset som endast består av ett plan, så har alla radhus 
uteplatser på båda plan. Dessa uteplatser är förskjutna i djupled för att inte 
skymma solen. Radhusen är även placerade så att utsikten över havet och 
Gamlestan ska utnyttjas så mycket som möjligt, se Figur 20.
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Figur 20: Utsikten från plan tvås uteplatser (Sketchup 2015).

5.2.1 Invändig utformning

Radhusen är utformade med hänsyn till Svensk standard och har hög
tillgänglighet, åtkomlighet och funktion i båda plan. Radhusen har utformats 
för att ge gott om dagsljus genom hela byggnaden med hjälp av en stor andel 
fönster i fasaden och axialitet från ytterdörren i nordöst rakt igenom till 
uteplatsen i sydväst, se Figur 21(eller bilaga 3 för hel ritning).

Figur 21: Planritning över radhuslängans entréplan (Autocad architecture 2015).

Bostaden erbjuder ett större sovrum i bottenplan och bortsett från det 
sydligaste radhuset som endast består av ett plan, erbjuder radhusen även tre 
sovrum på planet ovan, se Figur 22 (eller bilaga 3 för hel ritning).
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Figur 22: Planritning över radhuslängans andra plan (Autocad architecture 2015).

Alla radhusen har en toalett på varje plan varav toaletten på bottenplan är 
större och innehar förutom toalett och handfat även badkar, tvättmaskin och 
torktumlare. Toaletten på plan två är ett mindre wc som är centralt beläget.
Bottenplanet har ett öppet kök med rundgång mellan hallen och 
vardagsrummet för att de boende lättare ska kunna ta sig mellan de olika 
rummen. Vardagsrummet är utformat för att vara en öppen och 
välkomnande yta som får in dagsljus genom de sydvästra fönstren men 
erbjuder även en solskärmad yta, se Figur 23. Det finns även ett rymligt 
förråd på bottenplan som ger goda möjligheter till förvaring.

Figur 23: Kök och vardagsrum i kombination på radhusets entréplan (Sketchup 2015).

5.2.2 Utvändig utformning

Utsidan av radhusen är klädd i en vit putsad fasad fäst på en lätt trästomme. 
Taken är av sorten pulpettak med ett utstick på 400 mm förutom i sydost där
utsticket är längre för att bilda ett skärmtak över byggnadens hiss och ett 
cykelställ. Taken är av typen grönt tak och lutningen på taken är 8°, se Figur 
24 (eller bilaga 3 för hel ritning).
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Figur 24: Ritning på takplan (Autocad architecture 2015).

För att ta sig in i radhusen går det en väg längs med bergsväggen som är 
belagd med marksten. Denna väg löper mellan radhusets nordöstra sida och 
går ända in till bergsväggen i bredd. För att det ska vara lätt att hitta och för 
att förhindra olyckor så är denna gång väl upplyst på ett estetiskt tilltalande 
sätt som framhäver bergsväggen, se Figur 25.

Figur 25: Den välupplysta entrén (Sketchup 2015).

I fasaden åt nordost och sydväst finns treglasfönster med vita karmar
placerade. De fönster som är placerade ut mot sydväst består av stora 
fönsterytor med utsikt ut över stadsdelen Gamlestan samt det närliggande 
havet. Radhusens uteplatser på markplan består av en del där det ligger 
marksten för att ge ett stabilt underlag för bl.a. utemöbler. Resterande del är
gräsmatta. De privata uteplatserna på bottenplanet avgränsas mot varandra 
med rabatter, men har en gemensam gångyta i gräs framför för att få en 
förbindelse ut mot den gemensamma uteplatsen. Uteplatserna på planet ovan 
avgränsas med ett lätt trä plank. Utöver radhusens uteplatser finns det även 
en större gemensahetsyta som till största delen är en gräsmatta men där finns 
även utsmyckningar så som buskar och stenområden samt sittplatser och en 
grillplats, se Figur 26.
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Figur 26:Byggnadens uteplatser (Sketchup 2015).

5.3 Brand

Enligt Boverket finns det ingen detaljreglering av brandskyddskrav för 
parkeringshus. Dock har Boverket bestämt att parkeringshus ska klassas som 
verksamhetsklass 1. Verksamhetsklass 1 innebär att människor som nyttjar 
parkeringshuset ska känna till utrymningsmöjligheterna och ska kunna ta sig 
ut till stor del på egen hand samt att människorna ska förväntas vara vakna.

5.3.1 Utrymning

Parkeringshusets bottenplan utryms antingen genom en dörr vid in- och 
utfarten i parkeringshusets sydvästra fasad eller genom en nödutgång i
parkeringshusets nordvästra fasad, se Figur 27. Även i plan två finns det en 
nödutgång i husets nordvästra fasad som används till utrymning. Alternativt
så används en dörr som är belägen i den sydöstra fasaden, vid in- och 
utfarten för plan två.
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Figur 27: Utrymningsväg plan ett (Autocad architecture 2015).

Utrymning för radhusen i plan ett sker genom ytterdörr vidare bort från 
byggnaden alternativt ut till det fria genom uteplats för att sedan ta sig 
vidare bort från byggnaden. Utrymning från plan två sker antingen genom
den invändiga trappan till bottenplan eller genom att ta sig ut på uteplatsen 
och invänta räddningstjänst. Räddningstjänstens stege når åtta meter upp, 
vilket är högre än avståndet från uteplatsen på plan ett till uteplatsen på plan 
två och kan därför klassas som en godkänd utrymningsväg.

Den gemensamma uteplatsen på parkeringshusets tak har 
utrymningsmöjligheter genom trappan på dess nordvästra sida eller under 
skärmtaket i dess nordöstra sida, som leder vidare bort från byggnaden, se
Figur 28.

5.3.2 Brandsäkerhet

Parkeringshuset är utrustat med standard grönvita lysande utrymningsskyltar 
som indikerar vart nödutgångarna är belägna. Parkeringshuset är gjort i 
betong som är ett brandsäkert material. Med hjälp av tillsatsmedel kan 
fukten ta sig ur betongen vid brand och spjälkning i betongen förhindras. 
Parkeringshuset är utformat som ett kallt parkeringshus, det innebär att 
parkeringshuset inte är uppvärmt och att öppningar i fasaden inte är 
fullständigt förseglade. Tack vare att parkeringshuset är öppet försvinner rök 
ut genom öppningarna i fasaden vid en eventuell brand. 

Träutsmyckningen på parkeringshusets fasad är behandlat för att motstå 
bränder och vid fall av brand förkolnar träet men det håller ihop och utgör 
ingen risk för personskador genom att falla ned.
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Radhusen är skilda brandceller från varandra och är utformade med 
brandskiljandeväggar som har brandegenskaperna REI 60 och ytterdörrar
utformade med brandegenskaper EI 30, se Figur 28. Radhusen är byggda 
med en lätt trästomme och är därför utsatta för en brandrisk. Dock står 
radhusen på parkeringshuset som är gjort i betong och dessutom är radhusen 
skilda från någon brandfarlig koppling till annan byggnation. Samt att 
radhusen är omringade av berg till nordost och nordväst, vilket minskar 
risken för att eventuella bränder sprids i området.

Figur 28: Utrymningsväg plan tre, samt brandceller (Autocad architecture 2015).

5.4 Dagvatten

Dagvattnet tas om hand i största mån lokalt med hjälp av gröna tak,
klätterväxter och en dagvattendamm medan det resterande går ut i 
kommunens dagvattenledningar. 

5.4.1 Gröna tak

Taket på parkeringshuset (dvs. där det inte står radhus) är ett grönt tak av 
modellen DIADEM 350 som är ett semi-intensivt grönt tak. Anledningen till
att detta tak valdes är för att det kan anläggas på flacka ytor, det går att 
plantera mindre buskar i det och det lämpar sig för daglig användning utan 
att ta skada. Med denna modell kan hela taket användas som uteplats och 
gemensamhetsyta för de boende. 
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Takets uppbyggnad består i botten av håldäckselement som det gjutits ett 
fallager av betong på dels för att ta upp ojämnheter samt för att ge rätt fall 
till brunnarna. Över detta lager ligger det ett vattentätt rotresistent tätskikt
med en dräneringsmatta av DiaDrain som sedan har en filtermatta ovanpå 
för att förhindra det översta lagret med substratet och gräsmatta från att 
ramla ned i DiaDrain lagret. 

För att förhindra vattenskador i mötet mellan tak och radhusväggarna så går 
det en dräneringsränna längs med hela radhusväggarna. Utöver detta så är
även dräneringsbrunnar placerade på grönytorna med inspektionsluckor, se
Figur 29.

Figur 29: Lageruppbyggnad med dräneringsbrunn (Byggros 2015).

5.4.2 Klätterväxt

På parkeringshusets sydvästra fasader är det infästa klätterstöd för växter i 
form av stålvajrar som löper parallellt med väggen och sticker ut 15 cm från 
väggen. Detta främst för att klätterväxter hjälper till med att fördröja och 
rena dagvattnet men även för att förhindra klotter, se Figur 30.

Figur 30: Fasad med infästning för klätterväxter (Autocad architecture 2015).
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6. Analys

6.1 Parkeringshus

Efter en jämförelse mellan de olika parkeringsplansalternativen var 
horisontella plan med utanpåliggande raka ramper det bäst lämpade i detta 
fall. Detta på grund av att de befintliga vägarna runt om parkeringshuset har 
en lutning som kan nyttjas till förbindelserna direkt från vägen rakt in i de 
båda planen.

Förbindelserna mellan de olika planen består av en utvändig trappa samt en 
invändig hiss för att ge tillgänglighet för rörelseförhindrade. Trappornas 
första och sista steg innan vilplan är markerade med en brytande färg för att 
underlätta för synnedsatta att orientera sig i trappan. Markeringar finns även 
runt byggnadens olika delar på detta vis för att underlätta för 
funktionsnedsatta enligt BBRs standard. Parkeringshuset har två parkeringar 
för funktionsnedsatta som är placerade mittemot den invändiga hissen så att
avståndet mellan parkeringsplats och radhuskomplementet är under 25 
meter.

Alla parkeringar är placerade längs en yttervägg och är vinkelräta mot 
körbanan som är 7000 mm bred. Parkeringsplatserna är 2500 mm breda och 
5000 mm djupa vilket stämmer överens med Heimonen och Malmsten 2013. 
Parkeringsskydd finns längs med väggarna, även detta enligt Heimonen och 
Malmsten 2013. 

6.2 Bärlag och påfrestningar

Av de olika bjälklagen som är beskrivna i teoriavsnittet lämpar sig 
håldäckselement bäst i detta fall, eftersom spännvidderna på de flesta ställen 
är 7,5 meter. Vilket är en för lång spännvidd för spännbalksystemet och att 
använda TT-element som är framställda för att klara av högre spännvidder 
skulle bli en onödig kostnad. 

Parkeringshuset är uppbyggt med hjälp av ett pelarsystem medan radhusen 
har bärande träväggar. Alla bärande väggar i radhusen är placerade ovanpå 
pelarna i parkeringshuset för att få ned krafterna från taket ända ned till
plattan utan att problem ska uppstå. Radhusen är utformade med en lätt 
trästomme som gör att belastningen på pelarkonstruktionen blir mindre än 
om stommen hade varit utformad i t.ex. betong eller stål.

För att skydda insidan av parkeringshuset mot vattenansamlingar och 
därmed fuktskador så finns det längsgående brunnslängor placerade i mitten 
av körbanan. På så vis behövs det ingen lutning mellan olika punktbrunnar 
utan endast en lutning in mot brunnarna från ytterväggarna. Från 
ytterväggarna in till brunnslängan är det en lutning på 1:100. Bärlaget har ett 
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heltäckande tätskikt som går 300 mm upp på pelarna för att förhindra att 
väta tränger sig in i konstruktionen. På tätskiktet ligger det senare ett 
täckskikt i betong som tar upp slitaget från trafiken och som skyddar 
tätskiktet.

6.3Tillgänglighet

Radhusen är utformade enligt svensk standard och klarar av de krav som 
ställs på dessa. Tillgänglighetsanpassningen på radhusen är klassad till en 
normal nivå, dock finns det möjligheter att bygga om och utöka till en höjd 
nivå. Badrummet på bottenplan har möjlighet att bli ett rwc och i trappan till 
plan två kan en trapphiss installeras, på så vis kan radhuset
tillgänglighetsanpassas. Mellan parkeringshuset och radhusen finns det 
förbindelser både genom trappor och genom hiss, men även den utvändiga 
terrängen kan användas för att ta sig mellan de olika planen.

6.4 Brand

Utformningen av parkeringshuset är framtaget med hjälp av BBRs 
brandskyddsråd som nämns i teoriavsnittet. Utformningen har alltså utförts 
med en förväntning på att det kommer att brinna inne i parkeringshuset 
någon gång under byggnadens livslängd. Parkeringshuset har konstruerats 
för att klara av belastningar under en längre tid vid en eventuell 
branduppkomst. 

Materialval har gjorts så att dessa inte ska bli en fara för människor vid en 
eventuell brand. Betongen är armerad och behandlad med ytskikt för att inte 
falla sönder och orsaka risker för personskador vid en eventuell brand samt 
att betongen inte sprider brand vidare i byggnaden. Trämaterialet som pryder 
fasaden är behandlat mot brand där det finns en risk för att brand kan sprida
sig från parkeringshuset. Med denna behandling blir träet mer brandtåligt 
och när det väl brinner blir träet förkolnat men faller inte ned. 

Parkeringshuset är utformat enligt förenklad dimensionering även fast det 
egentligen borde utformats efter en analytisk dimensionering. Det fanns inte 
resurser nog för att utföra en analytisk dimensionering då det kräver goda 
kunskaper inom brandområdet samt dyra programvaror för kalkyler och 
analyser. Med den förenklade dimensioneringen kunde ändå utformningen 
av parkeringshuset klassas som brandsäker byggnad eftersom kraven här kan 
anses vara högre än vid en analytisk dimensionering, som är en mer exakt 
beräkning av brandkrav för ett specifikt objekt. 

Parkeringshuset är utformat som ett öppet parkeringshus. Detta betyder att 
brandgasventilering kan ske genom antingen öppningarna i fasaden eller
genom portarna för in- och utfart. Med hänsyn till BBRs brandskyddsråd är 
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parkeringshuset även utrustat med två av varandra oberoende 
utrymningsvägar.

6.5 Dagvatten

Eftersom Lysekil kommun förespråkar i sin översiktsplan att LOD ska
användas till största möjliga grad vid nybyggnation har byggnaden utformats 
med bl.a. gröna tak och klätterväxter. Detta eftersom växtlighet har en 
avrinningskoefficient på 0,1 jämfört med takbeklädnader av plåt eller 
takpannor som har en avrinningskoefficient på 0,9. Gröna tak i kombination 
med ett flackt tak gör att mycket vatten lagras och avdunstar direkt på 
tomten. Även taken på radhusen är utformade med gröna tak. Dagvattnet 
som kommer från radhusen leds även vidare ut på olika grönytor runt om 
byggnaden där det fördröjs innan resterande leds vidare i kommunens 
ledningsnät. 
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7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Med den valda metoden så har intervjuer med de mest relevanta 
producenterna och konsulterna gjorts för att få fram ett resultat. Även fast 
metodvalet är tillräckligt för att nå resultatet i denna rapport så hade det 
kunnat utvecklas och inkluderat fler aspekter.

Fler producenter hade kunnat intervjuas vilket skulle leda till att fler åsikter 
hade tagits upp. Producenter över hela Sverige hade kunnat kontaktas för att 
få flera åsikter om t.ex. hur olika klimat påverkar val av bjälklag. Om besök 
hos bjälklagsproducenter hade gjorts hade noggrannare jämförelser varit 
möjliga. Chansen att fråga specifika och svårformulerade frågor samt 
följdfrågor hade vid personliga besök varit möjliga. Även om detta hade 
gjorts så skulle det inte ha påverkat resultatet nämnvärt i detta fall, eftersom 
det är klimatet på en specifik plats som är intressant i detta examensarbete.
Vidare så har tillräckligt många producenter intervjuas för att få med de 
aktiva för- och nackdelarna för varje bjälklagstyp. 

Möten med fler konsulter från olika områden hade varit givande, men de
viktigaste konsulterna i utformningen av ett parkeringshus har varit 
inblandade så möten med fler konsulter hade inte haft någon större inverkan.
Mer frekventa möten med kommunen hade gett dem ett större inflytande på 
tillvägagångsättet men genom mail kontakt så har detta lösts.

Med mer resurser så som datorprogram och med hjälp av en brandingenjör 
hade en analytisk dimensionering av parkeringshuset kunnat ske. Detta 
innebär att kraven för brandegenskaper hade kunnat klargöras och förändras 
efter noggranna beräkningar. Möjligtvis hade parkeringshuset kunnat nyttja 
ytterligare yta om krav på gångavstånd till utrymningsväg hade minskat.

Möten med parkeringshusägare eller förvaltare hade varit givande för att 
höra vad som anses vara de viktigaste aspekterna när ett parkeringshus skall 
uppföras. Det finns säkerligen en uppfattning om hur människor reagerar på 
olika val av utformning på parkeringshus.

7.2 Resultatdiskussion

Eftersom arbetets huvudsakliga inriktning är parkeringshuset och det 
utvändiga på radhuslängan så är inte radhusens insida optimerad. Dock är 
insidan utformad så att alla rekommendationer från svensk standard följs.
Att radhus placeras ovanpå parkeringshuset bidrar till ökade inkomster när 
de säljs eller hyrs ut. En kassaflödesanalys kan göras för att få reda på in-
och utgifterna. Detta är en ekonomisk fördel eftersom parkeringshus inte 
medför någon större inkomst, men är en stor utgift vid produktion.

36
Lowenfalk & Rydholm



7.2.1 Val av parkeringshus

Valet att utforma ett kallt parkeringshus har givit konsekvenser. Hade 
parkeringshuset istället varit slutet och uppvärmt hade flera kostnader 
tillkommit. Bland annat hade det uppstått kostnader för uppvärmning och ett 
fläktsystem för att ventilera ut rök vid eventuell brand. Samt att utrymme för 
ett fläktrum skulle inkräkta på ytan för parkeringsplatser som är syftet och 
det största intresset i byggnaden. Dock hade människor troligtvis känt sig 
mer trygga och bekväma i ett slutet och uppvärmt parkeringshus. 
Parkeringshusets form är vinklad och har horisontella plan. Parkeringshuset 
är vinklat för att passa in i terrängen så bra som möjligt. Formen av 
parkeringshuset hade kunnat vara annorlunda och större åverkan på området 
hade kunnat göras. Det skulle påverkat antal parkeringsplatser men även 
kostnaden.

7.2.2 Val av bjälklag

Valet att använda sig av håldäckselement i bjälklaget och en 
pelarkonstruktion som håller det uppe kunde ha gjorts annorlunda. Men 
eftersom håldäcksbjälklag är väl beprövat och en pelarkonstruktion tar 
mindre yta från parkeringshuset jämförelsevis mot bärande betongväggar så 
valdes detta.

Eftersom det är en radhuslänga ovanpå parkeringshuset så rekommenderades 
det att dess bärande väggar hamnade i liv med pelarna, även fast 
radhuslängan har en lätt stomme av trä. Detta ledde till att radhusens storlek 
fick anpassas efter utsättningen av pelare i parkeringshuset. Eftersom en 
parkeringsplats bredd är 2,5 meter ledde detta till att spännvidderna mellan 
pelarna såväl som avståndet mellan radhusets bärande väggar var tvungna att 
bli antingen 2,5 meter, 5,0 meter, 7,5 meter osv. I detta fall är spännvidderna 
7,5 meter eftersom det lämpar sig bäst. Om spännvidden 5 meter hade valts 
skulle det leda till att fler pelare hade behövts och att radhusen hade blivit 
smalare. Dock hade spännbalksystemen kunnat användas istället för 
håldäckselement. Spännbalkystem har enligt tillverkaren en mindre 
skaderisk än håldäckselement. Hade spännvidden istället varit 10 meter så 
hade ett mindre antal pelare krävts men istället hade håldäckselementen 
behövt vara tjockare alternativt kunde TT-element ha nyttjats men dessa är 
mer kostsamma. Det hade även medfört att radhusens bredd skulle behöva 
öka för att placera stommen direkt ovanpå pelare. Detta i sin tur skulle 
resultera i färre radhus alternativt att hela parkeringshuset hade behövt mer 
yta.
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7.2.3 Val av tak

Alla takbeklädnader är gjorda som gröna tak, detta för att få en låg 
avrinningskoefficient och för att fördröja dagvattnet så mycket som möjligt 
innan det når marken. När dagvattnet fördröjs hinner en större del att 
avdunsta och belastningen på kommunens ledningsnät blir inte lika hårt. Om 
bandtäckning eller takpannor hade används skulle avrinningskoefficienten 
blivit högre vilket skulle resultera i ökade mängder dagvatten i kommunens 
ledningar, som då kan komma att behöva en större dimensionering. 
Kommunen beskriver i sin översiktsplan att växtlighet eftersträvas vid
nybyggnation. Användningen av gröna tak ger fler positiva effekter utöver 
dagvattenhanteringen, så som en stor gemensam uteplats i gräs. Som är 
mycket trevligare än en uteplats i betong eller asfalt.

7.2.4 Val av utformning

Utformningen hade kunnat se ut på många olika sätt med både för- och 
nackdelar. Denna utformning är inriktad på att få in grönska och trä i 
området för att på så vis mjuka upp den hårda betongbyggnaden. Mycket 
grönska bidrar även med en ökad koppling mellan Gamlestan och detta nya 
område.

7.2.5 Tillgänglighet och utrymning

Med förbindelse genom hiss är byggnadens alla plan 
tillgänglighetsanpassade, förutom plan två i radhuslängan. Detta plan är 
endast tillgängligt genom trappor men om det finns behov av 
tillgänglighetsanpassning till detta plan, kan en trapphiss installeras. Det 
känns som en onödig extrakostnad att ha hissförbindelse som standard
mellan de olika planen i ett radhus för en familj. Men alla rummen samt 
uteplatserna är handikappanpassade på båda plan. I parkeringshuset finns det 
två handikapsanpassade parkeringar en på vardera plan och dessa är belägna 
mittemot hissen. Placeringen av de handikappsanpassade parkeringarna ger 
ett avstånd från parkeringen till radhuslängan på under 25 meter vilket 
eftersträvas för att följa svensk standards anvisningar. Dock är det endast de 
två första bostäderna som klarar av avståndet 25 meter från parkering till 
ytterdörr, de andra två har ett längre avstånd vilket svensk standard inte 
godkänner. Men eftersom de två första radhusen klarar av de krav och det
endast finns två varianter av radhus så anses det tillräckligt.

Genom att placera hissen i parkeringshusets mitt hade det varit möjligt att 
uppfylla kravet på högst 25 meter från parkering till bostad. Det valet av 
hissplacering hade dock medfört att hissen hade kommit upp mitt i 
radhuslängan och tagit plats från bostäderna. Alternativt hade radhusen 
kunnat delas på och då fått hissen och gången till den gemensamma 
uteplatsen mellan dessa huskroppar, detta hade även bidragit till att pelarna i 
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parkeringshuset hade behövts flyttas. I ett tredje Alternativt hade hissen 
kunnat komma upp mellan radhusen men då hade plats tagits i anspråk från 
uteplatserna för att kompensera för behovet av att placera radhusens stomme 
direkt ovanpå pelare. Parkeringshusets alla olika delar är väl markerade med 
brytande färger för att förhindra olyckor. Även alla pelare är målade i gult 
för att de ska vara lätta att uppmärksamma för att förhindra olyckor. 

Det finns två oberoende utrymningsvägar från varje plan i parkeringshuset 
vilket är det som krävs i BBR. Även från den gemensamma uteplatsen på 
parkeringshusets tak är det två separata utrymningsvägar, en längs med 
radhusets gavel och den andra i form av en trapp på den nordvästra delen. 
Denna trapp leder direkt ned från uteplatsen till marken. Trappan kunde ha 
använts som ytterligare en utrymningsväg från parkeringshusets två plan. 
Den idén valdes dock bort eftersom det inte finns ett behov och det anses 
vara en extra kostnad. Hade idén brukats hade det även tagit i anspråk på 
minst en parkeringsplats i vardera plan. Parkeringsplatser är syftet och 
huvudintresset i byggnaden och därför är det inte försvarbart att offra två 
parkeringsplatser till vad som kan anses som överflödiga utrymningsvägar.

Radhuslängans första plan har även den två separata utrymningsvägar, en
genom radhusets huvudentré och den andra genom altandörren som leder ut 
till den gemensamma uteplatsen. Andra planet i radhuslängan har dock inte 
två utrymningsvägar men alla rummen kan nås genom brandstegar. För att 
åtgärda problemet kan brandtrappor väggmonteras men det förstör mycket 
av det estetiska. Självklart ska inte det estetiska gå före säkerheten men 
eftersom altanen på övervåningen är en egen brandcell och dessutom 
utomhus anses detta alternativ tillräckligt och rimligt.
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8. Slutsatser
Resultatet av detta examensarbete är ett hållbart förslag på hur Lysekil 
kommun kan lösa sitt problem med parkeringsbrister med hänsyn till 
ekonomi, dagvattenhantering, brandsäkerhet samt passande och tilltalande 
arkitektur för det specifika området Gamlestan.

De viktigaste konsekvenserna av det framtagna förslaget på hur 
parkeringsbristen kan lösas blir att Lysekil kommun kan ta sig närmre sina 
mål och visioner i översiktsplanen, där kommunen strävar efter att utöka sin 
permanenta och temporära befolkning. Samt att Lysekil kommun kan 
uppföra en modern, miljövänlig byggnad som inte bara tar hand om bilar 
utan även om avgaserna som bilarna släpper ut.

Teoretiskt sett fungerar den ekonomiska lösningen i detta förslag men inga
riktiga beräkningar har utförts i examensarbetet och konsekvenserna av detta 
är att inkomsterna kanske inte är höga nog för att motivera bygget av 
parkeringshuset i kombination med radhus. En kassaflödesanalys hade 
kunnat utföras för att få en bättre översikt för ekonomin i projektet och för 
att kunna avgöra ifall projektet är ekonomiskt hållbart. 
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BILAGA 1: DIMENSIONER PREFAB ELEMENT 

Bilaga 1: sid1: (1)
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BILAGA 2: SPÄNNBETONG PROCESS

Spännbalksystemet är ett stomsystem helt i betong, där en platsgjuten platta 
samverkar med prefabricerade och förspända balkar. Balkarna är fritt upplagada 
på betongpelare eller väggar, se figur 2 och 3.

Innan plattan gjuts, pressas balkarna upp till en bestämd överhöjning med hjälp 
av en domkraft, se figur 3. Denna uppressning ger de förspända balkarna en 
efterspänning, som ytterligare ökar tryckspänningarna i balkens undersida.
Efter gjutning, och i en takt något snabbare än betongens härdning, sänks 
bjälklaget succesivt ned till rätt nivå. Denne sänkning sker stegvis och efter ett 
på förhand uppgjort temperatur- och tidsberoende schema se figuren nedan.
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