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Sammanfattning 
Världens stadsbefolkning ökar stadigt. År 2050 förväntas världens stadsbefolkning 
ha ökat från 3,6 miljarder till totalt 6 miljarder. Ytan som krävs för alla dessa 
människor är lika stor som Indien. När människor flyttar in till städer ställs inte 
endast krav på att det finns tillräckligt med bostäder, utan affärer, skola och kontor är 
andra exempel på lokaler som krävs. 

Efterfrågan av centralt belägna byggnader för olika användningsområden är hög i 
städer i Sverige. Stora delar av markytan i en stadskärna är exploaterad och det gör 
det svårt att ge plats för nya byggnader. En konsekvens av det är att det i stor 
utsträckning krävs tillbyggnation, ombyggnation eller rivning för att göra det möjligt 
att uppföra nya byggnader. 

I denna rapport har beräkningar gjorts på utvalda element i en befintlig 
trevåningsbyggnad för att undersöka om stommen klarar av en påbyggnation utav två 
extra våningar. Efter beräkningarna gjordes en jämförelse mellan den befintliga 
dimensionen och eventuell större dimension som kunde komma krävas vid den större 
lasten. 

Målet är att fastställa vilken dimension ett par utvalda element i den lastbärande 
stommen kräver vid en nybyggnation, för att den i ett senare skede ska klara en 
påbyggnad utan att den befintliga stommen behöver förstärkas. 

De element som studerats i denna rapport kräver en lätt överdimensionering för att 
klara av en påbyggnad av två våningar.  
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Summery 
The world’s urban population is steadily increasing. At the year of 2050 the world's 
urban population is expected to have increased by 2.4 billion. The surface that is 
required for all these people is comparable with the size of India. When people move 
to the cities it is not only a requirement that there is enough housing, but facilities as 
shops, schools and offices are other examples that also are required. 

In Sweden the demand of centrally located buildings is high. Large parts of the 
ground in a city center are exploited and it makes it difficult to make room for new 
buildings. A consequence of this is that it requires extension, renovation or 
demolition to make it possible to construct new buildings.  

In this report, calculations have been made on an existing three-storey building to 
check if the load bearing structure is prepared for two additional floors. After the 
calculations a comparison has been made between the existing dimension and any 
larger dimension that may be required for the larger load. 

The goal is to determine the required dimension of a few selected elements in the 
load bearing structure in a construction of a new building, so that the load bearing 
structure is prepared for future additional floors without reinforcing is needed. 
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Abstract 
Världens stadsbefolkning ökar stadigt. År 2050 förväntas världens stadsbefolkning 
ha ökat med 2,4 miljarder. Ytan som krävs för alla dessa människor är lika stor som 
Indien. 

För att kunna förtäta städer utan att de ska expandera ytmässigt krävs påbyggnation 
alternativt rivning av befintliga byggnader med efterföljande nybyggnation. 

I denna rapport har beräkningar gjorts på en befintlig trevåningsbyggnad för att 
kontrollera att utvalda särskilt viktiga element klarar en påbyggnation av två 
ytterligare våningar. Efter beräkningarna genomförs en jämförelse mellan den 
befintliga dimensionen och eventuell större dimension som kan krävas efter den 
tänkta påbyggnationen. 

Jämförelsen visar att en mindre förstärkning gör att de utvalda elementen klarar en 
påbyggnad i ett senare skede. 

 

Nyckelord: Balk, Betong, Dimensionering, Karlskrona, Konstruktion, Pelare, 
Påbyggnad, Stomme, Stål. 
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Förord 
Denna rapport har varit väldigt lärorik. Det har varit roligt att kombinera stål och 
betong i beräkningarna och samtidigt ha en befintlig byggnad att dels följa under 
byggnationen samt att få se den fysiska byggnaden som vi räknat på. 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Johan Vessby på Linnéuniversitetet som 
motiverat och hjälpt oss med denna rapport. 

Vi vill också tacka vår företagshandledare Mikael Nilsson och Dynacon Construction 
Blekinge AB för tillhandahållning av handlingar och möjligheten att få utföra denna 
rapport hos er. 

 

 

Anni Karlsson         &         Jennie Svärd 

Växjö, 22 Maj 2015 
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1. Introduktion 
Stadsbefolkningen i världen förväntas öka med 2,4 miljarder fram till år 
2050, enligt prognos från Förenta Nationerna, FN. Det ger en total global 
stadsbefolkning på 6 miljarder människor år 2050 i jämförelse med 3,6 
miljarder år 2012. Ytan som krävs för att alla dessa människor ska få plats är 
likvärdig med hela Indiens yta (Moström 2013). 

Sverige är inget undantag då det gäller ökning av befolkning i städerna. 
Efter en minskning under 1970- och 1980-talet har kurvan vänt uppåt och 
ökar hela tiden. Boverket har en vision för Sverige år 2025, som handlar om 
att förtäta storstadsregionernas orter till städer (Boverket 2012). 

Boverket har summerat ett antal punkter för att nå visionen, varav några 
utvalda följer här: 

Kommunerna har en genomtänkt strategi för gestaltningen av det 
offentliga rummet. Förtätningar grundas i en tydlig idé om hur man 
vill utveckla staden och tillföra nya kvaliteter. 

Den fysiska samhällsplaneringen på alla nivåer har som mål att 
underlätta människors vardagsliv och att minska 
resursanvändningen, samtidigt som existerande värden i den byggda 
miljön tas tillvara och utvecklas. 

Efter beslut på nationell, regional och lokal nivå har kraftfulla 
åtgärder vidtagits och styrmedel införts för att minimera 
bilanvändningen i staden och gynna mer hållbara och hälsosamma 
lösningar. 

Tätheten har ökat i våra tätorter, vilket bidragit till att det finns bättre 
underlag för service samtidigt som transporterna har minskat i 
staden. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

För att motarbeta att bostadsbrist uppstår till följd av en ökad 
stadsbefolkning, bör det ökande antalet bostäder vara ekvivalent med 
befolkningstillväxten. I dagsläget arbetas det aktivt med att ta fram metoder 
för att städers tillväxt ska ske i form av förtätning, istället för att resultera i 
en expansion av stadsytan. (Moström 2013). 

Karlskrona är ett tydligt exempel på en stad, vars stadskärna måste förtätas 
om en befolkningstillväxt ska vara möjlig. Karlskrona centrum är beläget på 
ön Trossö och kan således inte växa ytmässigt, se Figur 1. Istället måste  
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Figur 1: Bild över centrala Karlskrona. 

stadskärnan utökas genom påbyggnation eller genom rivning med 
efterföljande nybyggnation (Karlskrona Kommun 2010). 

I denna rapport behandlas förtätning i Karlskrona. Förtätning innebär i detta 
fall påbyggnad uppåt. Inledningsvis kommer beräkningar att göras för 
byggnadens befintliga lastbärande stomme. Därefter kommer ytterligare 
beräkningar att genomföras, för att bestämma tilläggslasterna av en 
påbyggnation för att se om dimensionerna behöver förändras på vissa 
element. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med rapporten är att fastställa vilken dimension ett par utvalda 
element i den lastbärande stommen kräver vid en nybyggnation, för att den i 
ett senare skede ska klara en påbyggnad utan att den befintliga stommen 
behöver förstärkas. 

Detta har som syfte att visa ett exempel på hur mycket en trevåningsbyggnad 
behöver överdimensioneras för att möjliggöra påbyggnad av ytterligare 
våningar.  

1.3 Avgränsningar 

Analysen och beräkningarna görs för byggnaden som uppförs på 
Skeppsbrokajen 10 i Karlskrona. Två utvalda element i byggnaden kommer 
att analyseras och dimensioneras så att ytterligare två våningar kan påföras. 
Stommen för de tänkta våningarna som byggs på blir densamma som för 
våning tre i den befintliga byggnaden, det vill säga stålstomme. 

Eftersom byggnaden är grundlagd på berg görs ingen ytterligare analys till 
följd av de extra laster som förs ned till grunden. De ekonomiska aspekterna 
av eventuella dimensionsförändringar kommer inte behandlas inom ramen 
för examensarbetet. 
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2. Teori 
För att en byggnad ska kunna färdigställas krävs en stomme. Stommen är 
byggnadens skelett som bär upp, stabiliserar och tar upp både vertikala och 
horisontella laster. De lasterna som verkar på stommen är bland annat 
snölast, vindlast, egentyngder och eventuellt jordtryck (Lindberg 2013). 

Lasterna delas upp i permanenta och variabla laster. De permanenta lasterna 
är egentyngder av både bärande och icke-bärande byggnadsdelar, jordtryck 
och vattentryck. De variabla lasterna uppstår av mer eller mindre tillfälliga 
laster som personer, möbler, vindlast och snölast. Eftersom stommen i regel 
belastas med fler än en last i taget, måste hänsyn tas till kombinationer av 
påverkande laster. Detta görs med hjälp av olika lastkombinationer, där man 
beräknar brottsgränstillståndet för utvald byggdel (Engström 2007). 

Stommen består av pelar, balkar, skivor och snedstag som bär upp lasterna 
på olika sätt. De kan samverka i fackverk där pelare, balkat och snedstag kan 
kombineras (Megson 2005). Material i stommen kan bestå av exempelvis 
betong, stål eller trä. Materialen har olika egenskaper och tar upp lasterna på 
olika sätt. Beräkning av byggnadsdelens bärförmåga skiljer sig därför mellan 
de olika materialen (Bergenudd 1981). 

Material är avgörande för om stommen är lätt eller tung. Att en stomme 
definieras som lätt eller tung påverkar inte bara egentyngden, utan även 
andra egenskaper som exempelvis ljudisolering, värmeisolering och 
värmeutstrålning. Detta kommer dock inte behandlas i rapporten. En 
betongstomme klassas som en tung stomme, medan en stål- eller trästomme 
klassas som lätt. 

2.1 Betongstomme 

Betongens tre viktigaste egenskaperna är tryckhållfastheten, beständigheten 
samt tätheten. Betongens tryckhållfasthet är ofta tio gånger större än 
draghållfasthet (Burström 2006). 

För att öka draghållfastheten armeras betongen. Genom att betongen och 
armeringsjärnen har samma temperaturutvidgning, blir den armerade 
betongen en väl fungerande samverkanskonstruktion (Engström 2007). 

Betong kan antingen levereras prefabricerat eller gjutas på plats. Ett 
prefabricerat element levereras färdigt till byggplatsen och monteras på 
plats. För ett platsgjutet element, krävs en form i vilken den flytande 
betongen hälls i och som sitter kvar tills betongen har stelnat. Även 
mellanting av prefabricerad och platsgjuten betong finns. Då kommer till 
exempel en väggskiva med prefabricerad betong på både in- och utsida med 
ett hålrum emellan som på plats fylls med flytande betong. 
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Betong i en stomme går att hitta både som balkar, pelare och skivor. 
Betongskivor finns både som väggelement, ofta bärande, och som 
mellanbjälklag. I denna rapport används betongbalkar, -pelare och HD/F-
bjälklag. HD/F är ett håldäcksbjälklag som levereras prefabricerat i rätta 
längder (Strängbetong 2014). 

För att förstärka betongen i efterhand har stålplattor använts. Denna 
förstärkning fungerade dock inte tillräckligt bra på grund av bland annat 
korrosion och därför används främst fiberförstärkning idag (Blanksvärd & 
Täljsten 2007). 

Fiberförstärkning har visat sig mycket effektiv för att öka kapaciteten i det 
lastbärande betongelementet. Fiberförstärkning kan också användas till att 
reparera skadad betong (Blanksvärd 2009). 

2.2 Stålstomme 

En stålstomme har mindre dimensioner än betong och trä, vilket ger 
smäckrare konstruktioner. Stål kommer förtillverkat till bygget där det sedan 
monteras ihop. Till balkar och pelare används U-balkar, I-balkar, 
bredflänsbalkar (HE-balkar) samt konstruktionsrör. U- och I-balkar är 
formade som ett U respektive ett I. 

Bredflänsbalkar finns i tre olika utföranden: HEA, HEB och HEM. De är 
formade som en I-balk, med skillnaden att både de övre och undre flänsarna 
är längre än på en I-balk. Höjden och bredden på ett tvärsnitt av en HE-balk 
är ungefär lika stora (Al-Emrani & Johansson 2009). 

Ett konstruktionsrörs tvärsnitt är cirkulärt, kvadratiskt eller rektangulärt. 
Namnet på konstruktionsröret börjar på antingen V eller K, beroende på om 
de är formade i varmt eller kallt tillstånd. VKR-rör är Varmformade 
KonstruktionsRör och KKR-rör är Kallformade KonstruktionsRör (BE-
Group 2015). 

I rapporten används pelare av VKR-rör och balkar av både VKR och HEA. 

2.3 Standarder och normer  

Beräkningar för bärighet och brottgräns sker med hjälp av en standard, 
vilken kallas Eurokod. Det finns flera olika Eurokoder och väljs beroende på 
vad som ska dimensioneras. Exempelvis används Eurokod 2, 
Dimensionering av betongkonstruktioner, då det är ett element av betong 
som ska dimensioneras. 

Eurokoderna är framtagna som dimensioneringsregler, vilka är 
gemensamma för hela Europa. Vissa parametrar bestäms dock nationellt och 
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kallas nationellt valbara parametrar, NDP. Dessa publiceras i en nationell 
bilaga, bilaga NA (SIS 2015). 

2.4 Objektsbeskrivning 

Då staden Karlskrona är uppbyggd på en mängd öar, är det inte möjligt att 
öka stadens yta. Därför måste en utbyggnad av staden ske på höjden. 
Detaljplanen över Karlskrona centrum har ändrats flertalet gånger på senare 
tid och tillåter numera högre byggnader än tidigare. 

Adressen till byggnaden är Skeppsbrokajen 10, Karlskrona, se Figur 2. 
Byggnaden ligger precis intill gästhamnen på ön Trossö, som utgör 
Karlskrona centrum. Läget är oerhört attraktivt, med knappt en kilometer in 
till de centralaste delarna av staden och samtidigt i mycket nära anslutning 
till infartsleden. 

Figur 2: Byggnadens placering är vid den röda pilen. 

Byggnaden färdigställs våren 2015, samtidigt som denna rapport skrivs. Den 
är tre våningar hög. De två nedersta våningarna har betongstomme, medan 
den tredje våningen har en stålstomme. På första plan blir det banklokal och 
hamnservice, plan två och tre inhyser kontor, se Figur 3. 

Figur 3: Trevåningsbyggnaden i Karlskrona. 
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3. Metod 

3.1 Val av stomme för påbyggnad 

Det befintliga tre våningar höga huset skall förberedas för en påbyggnad av 
ytterligare två våningar. Påbyggnaden planeras med en stomme som är 
identisk med den befintliga stommen på våning tre, de nya mellanbjälklagen 
består av HD/F som går mellan HEA-balkarna. På våning tre används en 
bärande stålstomme med pelare av VKR-profiler av dimensioner 120x120x8 
mm och balkar av VKR 140x140x6,3 samt HEA-balkar med varierande 
dimensioner. 

Konsekvensen av den extra tillförda lasten analyseras för två kritiska 
lastbärande element:  

1. En stålpelare placerad i den lastbärande fasaden på plan tre, och  

2. En betongbalk ovanför ett fönsterparti på plan två. 

För båda fallen kommer endast konsekvensen av den extra tillförda vertikala 
lasten att beaktas. 

För de två elementen görs en jämförelse mellan dimensioner med last utan 
påbyggnad och dimensioner med den planerade påbyggnaden på två 
våningar. Effekten på utnyttjandegrad analyseras under rubriken Resultat 
och Analys. 

 

3.2 Laster och lastkombinationer 

Beräkning av bärförmåga i brottgränstillstånd redovisas i kapitel 4. 
Genomförande. Fullständiga beräkningar redovisas i Bilaga 1 och 2. 

Brottsgränstillstånd: 

Den last som används i brottgränstillstånd beräknas genom Lastkombination 
A och B, se ekvation (1) och (2). 

Lastkombination A 

  (1) 
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Lastkombination B 

 

  

 

(2) 

 

Egentyngd av byggnadsverk, betecknas Gk, innefattar bland annat bärverket, 
fasta icke bärande innerväggar, taktäckning och fasta serviceanordningar. 

Variabel last, Qk, innefattar last som uppkommer vid brukandet såsom den 
av människor, av möbler och/eller av snö. I ekvationer nämns Qki, med det 
menas att samtliga Qk värden ska användas, fast var för sig. Exempelvis 
används Qk,snö först och därefter används värdet för Qk,nyttig last. 

Då det förekommer fler än en variabel last ska kombinationsvärde, , 
användas. Detta värde fås för vanligt förekommande laster i Eurokod. 

För att ta hänsyn till personskador som kan uppkomma vid brott i en 
byggnadsdel används partialkoefficienten d. Värdet på d bestäms efter den 
säkerhetsklass som byggnaden klassificeras i. 

Säkerhetsklass 1, gäller då brott innebär liten risk för allvarliga 
personskador. d = 0,83. 

Säkerhetsklass 2, gäller då brott innebär någon risk för allvarlig 
personskada. d = 0,91. 

Säkerhetsklass 3, gäller då brott innebär stor risk för allvarliga 
personskador. d = 1,0. 

För den byggnad som analyseras inom ramen för denna rapport kommer 
säkerhetsklass 3 att användas. 
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4. Genomförande 

4.1 Beräkning av brottsgränstillstånd 

Lasten som används vid dimensionering i brottsgränstillståndet fås genom 
att beräkna det största värdet av lastkombination A och B. Lasten i 
brottsgränstillståndet får inte överstiga det bärande elementets bärförmåga. 

Byggnaden tillhör säkerhetsklass 3 vilket ger d = 1,0. 

0 = 0,7 för samtliga laster förutom innerväggar där 0 = 1,0. 

Nyttig last för kontorslokal ger användningskategori B och Qk = 2,5 kN/m2. 

 

4.2 Stålpelare 

Stålpelaren som dimensioneras står på våning tre, i mitten av den östra 
ytterväggen, se Figur 2. Den är 3m hög. Avståndet till närmsta pelare åt norr 
är 5,6 m och till närmsta pelare åt söder är det 5,9 m. VKR-balkar sträcker 
sig mellan pelarna. En 10 meter lång HEA-balk, som sträcker sig över 
lokalen i öst-västlig riktning vilar också på pelaren. 

Den befintliga stålpelaren är en VKR 120x120x8 belastad med en kraft av 
174 kN och en utnyttjandegrad på 20 % om endast de vertikala lasterna 
beaktas, utnyttjandegraden blir 27 % om momentet som uppstår av 
horisontell vindkraft också tas med i beräkningarna. För beräkning se Bilaga 
1. 
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Figur 2: Placering av stålpelare som ska kontrolleras är markerad med en cirkel i figuren. 

Den tilläggslast som påförs på grund av de planerade två våningarna ovanför 
våning tre medför en ny last enligt Tabell 1. Den nya lasten domineras av 
egentyngd och nyttig last där den tillförda egentyngden uppgår till 372 kN 
och nyttiglasten till 149 kN. För fullständiga uträkningar av de tillförda 
lasterna hänvisas till Bilaga 2. 

 

Tabell 1: Egentyngd och variabla laster på stålpelare 

Typ av last Punktlast [kN]/Utbredd 
last [kN/m] 

Egentyngd av våning 3, 4 och 5  

Snölast  

Nyttig last för våning 4 och 5  

Installationer och innerväggar för våning 4 och 5  

Horisontell vindlast  

 

Lastkombination A följer enligt nedan: 

  (3) 
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Med de vertikala laster som definierats i tabell 1 och med de tidigare 
definierade partialkoefficienterna ger Lastkombination A en 
dimensionerande last på 773 kN. 

 

 

(4) 

 

 

Lastkombination B ger istället en last om 751 kN då snö sätts som 
huvudlast, 784 kN då den nyttiga lasten sätts som huvudlast och 717 kN då 
installationer och innerväggar sätts som huvudlast, se 6, 7 och 8 nedan. 

 

  

 

(5) 

 

 

(6) 

 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 
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Sammantaget innebär beräkningarna att den dimensionerande lasten är  
NEd = 784 kN vilken fås då lastkombination STR(b)2 används. 

 

4.2.1 Bärförmåga för VKR 120x120x8 med avseende av vertikal last 

Nästa steg är att beräkna bärförmågan för den befintliga pelaren. Detta görs 
med hjälp av ekvation (9) där bärförmågan med hänseende till knäckning 
fås. 

 är en reduktionsfaktor för knäckning som fås via diagram. För denna 
pelare används  = 0,77. 

Pelarens tvärsnittsarea betecknas A och ges i millimeter. 

Stålets flytgräns inträder då tröskelvärdet för spänningen överskrids. 
Flytgränsen för denna pelare, fy = 355 MPa. 

M1 är en partiellfaktor vilken beror på hållfastheten i materialet. M1 = 1,1. 

 

 
 

(9) 

 

  
(10) 

Villkor för att VKR 120x120x8 ska hålla för dimensionerande last: 

  (11) 

  (12) 

 

Detta visar att den redan befintliga VKR-profilen med dimensionerna 
120x120x8 mm klarar den dimensionerande lasten då de ytterligare två 
våningarna förs på den befintliga byggnaden. 
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Utnyttjandegraden med den nya lasten blir: 

 
 

(13) 

 

4.2.2 Knäckning med hänsyn till vindlast 

Av den horisontella vindlasten uppstår ett moment på pelaren. Detta 
beräknas enligt ekvation 14. För fullständiga beräkningar se Bilaga 3. 

 
 

(14) 

Hänsyn måste tas till normalkraften, NEd, som verkar vertikalt. Detta görs 
genom andra ordningens moment, MEd. 

Kritisk last på pelaren betecknas Ncr och är uträknad till 1714 kN se Bilaga 
1. 

Initialimperfektion för pelaren, e0,d, är 0,012 m. 

 
 

(15) 

4.2.3 Bärförmåga för VKR 120x120x8 med avseende av vertikal och 
horisontell last 

Beräkning av en stålpelares bärförmåga med hänsyn till det moment som 
uppkommer av en horisontell last beräknas med hjälp av ekvation 16. 

Wpl är det elastiska böjmotståndet för pelaren. 

 
 

(16) 

 

Utifrån detta görs en tvärsnittsanalys, ekvation 17, ur vilken 
utnyttjandegraden fås. 

kyy är en reduktionsfaktor som sätts till 1,5. 
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(17) 

 

4.2.4 Kontroll av stålpelare 

För att kontrollera att stålpelaren klara av den extra lasten som uppkommer 
av en påbyggnad byts värdet på den vertikala lasten, NEd, ut till det värde 
som påbyggnaden ger, NEd = 784 kN. 

Användning av ekvation 16 ger då MEd = 27 kNm, vilket ändrar 
utnyttjandegraden till 111 % och brottsgränstillståndet överstiger då 
bärförmågan. Pelarens dimensioner måste därför ökas. 

 

4.2.5 Dimensionering av förstärkt stålpelare 

För att undvika att ändra pelarens yttre dimensioner testas först en pelare 
med samma bredd men med tjockare stål. En VKR 120x120x10 ska därför 
kontrolleras. Den nya tjockleken gör pelaren styvare. 

Utan lasten från påbyggnationen kommer MEd endast öka med några 
Newton och förblir på 8 kNm. 

Tvärsnittsanalysen, ekvation 17, kommer då ge en utnyttjandegrad av 24 %. 

Läggs lasten som uppkommer av påbyggnaden till i beräkningarna, 
fullständiga beräkningar se Bilaga 3, blir nytt MEd = 24 kNm. 
Utnyttjandegraden från tvärsnittsanalysen blir då 96 % och den nya 
dimensionen på pelaren klarar den extra lasten som uppkommer av en 
eventuell påbyggnad. 

 

4.3 Betongbalk 

Den betongbalk som kontrolleras för den nya tilltänkta lasten är placerad på 
våning två ovanför ett fönster, parallellt med trapphuset, se Figur 3. Balkens 
spännvidd är 3,85 meter. 
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Figur 3: Placering av betongbalken som ska kontrolleras är markerad med en oval i figuren. 

Den befintliga balken är 155 mm bred och 1002 mm hög. Balken belastas 
med en utbredd last på 34 kN/m. Då tillgång till tillverkningsritningar för 
betongen inte funnits har det krävts en dimensionering av armering i balken, 
för dessa beräkningar se Bilaga 4. Om 2 styck 12 dragarmering används i 
underkant av balken blir utnyttjandegraden 55 %. 

Den tilläggslast som påförs på grund av de planerade tre våningarna ovanför 
våning två medför en ny last enligt Tabell 2. Den nya lasten domineras av 
egentyngd och nyttig last där den tillförda egentyngden uppgår till 50 kN/m 
och nyttiglasten till 9 kN/m. För fullständiga uträkningar av de tillförda 
lasterna hänvisas till Bilaga 5. 

 

Tabell 2: Egentyngd och variabla laster på betongbalk. 

Typ av last Utbredd last [kN/m] 

Egentyngd av våning 3, 4 och 5  

Snölast  

Nyttig last  

Installationer och innerväggar  

 

Lastkombination A följer enligt nedan: 

  (18) 
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Med de laster som definierats i Tabell 2 och med de tidigare definierade 
partialkoefficienterna ger Lastkombination A en dimensionerande last på 83 
kN/m. 

 

 

(19) 

 

 

Lastkombination B ger istället en last om 76 kN/m då snö sätts som 
huvudlast, 79 kN/m då den nyttiga lasten sätts som huvudlast och 75 kN då 
installationer och innerväggar sätts som huvudlast, se ekvation 17, 18 och 19 
nedan. 

 

  

 

(20) 

 

 

 

(21) 

 

 

 

 

 

(22) 
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(23) 

 

 

Sammantaget innebär beräkningarna att den dimensionerande lasten är Ed = 
83 kN/m och fås då lastkombination STR(a) används. 

 

4.3.1 Kontroll av betongbalk 

För att ta reda på om betongbalken klarar påbyggnationen så beräknas först 
momentkapaciteten, MRd, för beräkningar se Bilaga 5. 

 

Beräkning görs sedan för det dimensionerande momentet, vilket fås med 
hjälp av elementarfall (24). 

 
 

(24) 

För att betongbalken ska klara påbyggnationen så måste villkoret (25) vara 
uppfyllt. 

  (25) 

Eftersom villkoret inte är uppfyllt håller balken alltså inte för påbyggnation 
av de två våningarna. Utnyttjandegraden är i det läget 135 %. 

 

4.3.2 Dimensionering av förstärkt betongbalk 

För att i största möjliga utsträckning behålla de yttre dimensionerna på 
betongbalken så omdimensioneras endast armeringen i ett första skede. 

Utefter beräkningar som baseras på det dimensionerande moment, se (24), 
fås den erforderliga armeringsarean, As, från ekvation (26). 
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 är en tryckblocksfaktor med värdet 0,81 för vald betongkvalite. 

Bredden på tvärsnittet betecknas b. 

Tryckzonen som uppstår av böjning har höjden x. 

Dimensionerande flytgräns, fyd, i brottsgränstillstånd är beräknat i Bilaga 4. 

 

 
 

(26) 

 

Antalet armeringsjärn, n, i diametern 12 mm som krävs fås fram genom 
ekvation (27). 

 

  (27) 

 

Det erfordras därför 3 stycken armeringsjärn med en diameter på 12 mm. 
För fullständiga beräkningar se Bilaga 6. Utnyttjandegraden kommer då bli 
91 %, för beräkning på utnyttjandegrad se Bilaga 7. 

 

4.3.3 Kontroll av tvärkraftsarmering 

Tvärkraftsarmeringen består av tvåskäriga Ks600S med diametern 8 mm och 
cc-avståndet 150 mm. Tvärkraftsarmeringen kontrolleras för livtryckbrott 
samt skjuvglidbrott. Fullständiga beräkningar på Bilaga 8. 

Tvärkraften, VEd, beräknas med hjälp av ekvation 28. 

  (28) 

Utan påbyggnad blir VEd = 65 kN. 

Tvärkraftskapaciteten för livtryckbrott, VRd,max, är för denna betongbalk 806 
kN, för uträkning se Bilaga 8. 

Utnyttjandegraden för livtryck ges av ekvation 29. 
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  (29) 

Utnyttjandegraden för livtryck innan påbyggnad är 8 %. 

Läggs lasten för påbyggnaden till i ekvation 28 samt 29 blir VEd = 159 kN 
och utnyttjandegraden 20 %. 

 

Tvärkraftskapaciteten för skjuvglidbrott, VRd,S, hos betongbalken är 365 kN. 
För uträkning se Bilaga 8. 

Utnyttjandegraden fås av ekvation 30. Utan påbyggnad är utnyttjandegraden 
18 %. 

  (30) 

Läggs lasten för påbyggnaden på blir den nya utnyttjandegraden 44 %. 
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5. Resultat och Analys 

5.1 Stålpelare 

Resultat för dimension, last, moment och utnyttjandegrad både utan och med 
påbyggnation redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3: Resultat från dimensioneringsberäkningar av stålpelare. 

Dimension  Utan påbyggnation Med påbyggnation 

VKR  

120x120x8 

Last 174 kN 784 kN 

Utnyttjandegrad vertikal 
last 

20 % 90 % 

Andra ordningens 
moment 

8 kNm 27 kNm 

Utnyttjandegrad 
horisontell last 

27 % 111 % 

VKR 
120x120x10 

Andra ordningens 
moment 

8 kNm 24 kNm 

Utnyttjandegrad 
horisontell last  

24 % 96 % 

 

När hänsyn endast tas till de vertikala lasterna klarar stålpelaren av den nya 
dimensionerande lasten trots att pelaren behåller sin dimension. 
Utnyttjandegraden ökar från 20 % till hela 90 %. Stålpelaren är alltså 
kraftigt överdimensionerad i dagsläget. 

Då även den horisontella vindlasten läggs till på pelaren så överstigs 
bärförmågan för pelaren. Pelaren har då utökats i dimensioner till en pelare 
med samma yttre dimensioner men tjockleken på stålet utökas från 8 till 10 
mm. Då denna omdimensionering gjorts klarar pelaren av samtliga laster 
som uppkommer av en påbyggnation. 
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5.2 Betongbalk 

Resultat för dimension, dragarmering, last och utnyttjandegrad både utan 
och med påbyggnation redovisas i Tabell 4. 

 

Tabell 4: Resultat betongbalk. 

 Utan påbyggnation Med påbyggnation 

Dimension 3850x1002x155 mm 3850x1002x155 mm 

Dragarmering 12 12 

Last 34 kN/m 83 kN/m 

Utnyttjandegrad 2st arm 55 % 135 % 

Unyttjandegrad 3st arm 37 % 91 % 

Utnyttjandegrad för 
tvärkraftsarmering 

18% 44% 

 

Den befintliga betongbalken klarar inte av den nya dimensionerande lasten. 
Med ett extra armeringsjärn i underkanten skulle balken klara av den nya 
lasten utan att behöva ändra de yttre dimensionerna. 

Utnyttjandegraden för livtryckbrott och skjuvglidbrott är låga och brott 
kommer inte ske. 

En orsak till att balken inte klarar den nya lasten kan vara det tunga 
mellanbjälklaget av betong. 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Stålpelare  

Den befintliga stålpelaren, som är en VKR 120x120x8, klarar den vertikala 
lasten som uppstår av en påbyggnad. När den horisontella vindlasten läggs 
till blir utnyttjandegraden för hög vilket betyder att pelaren inte klarar av att 
bära all last. Utökas dimensionen på stålet i pelaren från tjockleken 8 till 10 
mm kommer pelaren klara av även den horisontella lasten som uppstår. 

När hänsyn endast tas till den vertikala lasten som uppstår av en 
påbyggnation kommer utnyttjandegraden på pelaren öka från 20 till 90 %. 
Detta visar att kapaciteten på pelaren i den befintliga byggnaden utnyttjas 
väldigt lågt under antagandet att enbart vertikal last förs på konstruktionen. 
Läggs sedan den horisontella vindlasten till på pelaren kommer 
utnyttjandegraden överstiga 100 % och gå till brott. 

Överdimensioneras pelaren med tjockleken 10 mm kommer pelaren ha en 
utnyttjandegrad av 24 % utan den extra lasten. Med den extra lasten från 
påbyggnationen blir utnyttjandegraden 96 %. 

För att förstärka en stålpelare i efterhand behöver plåtar med olika storlek 
svetsas eller bultas fast på pelaren. Är pelaren dessutom inbyggd i väggen 
som i detta fall så blir denna förstärkning väldigt komplicerad. Det går även 
att förstärka pelaren med hjälp av fiberkomposit (Chryssanthopoulos et al. 
2006). 

 

6.2 Betongbalk 

Den befintliga betongbalken med en höjd av 1 m klarar inte av en ny större 
dimensionerande last som blir följden av en påbyggnad med ytterligare två 
våningar. 

I genomförandet har därför ett extra armeringsjärn lagt till i dragarmeringen, 
detta resulterade i att balken klarade den nya dimensionerande lasten. En 
mängd andra alternativ för att klara den nya lasten finns också. 

Ett exempel för att klara en större dimensionerande last är att höjden av 
betongbalken ökas. Konsekvenser av att öka höjden på betongbalken blir 
antingen lägre fönster eller en högre våningshöjd. 

Ett annat alternativ för att klara en större last är att fiberförstärka balken. Det 
finns olika metoder att fiberförstärka en betongbalk med. En vanlig metod är 
att använda murbruk ihop med fiberkompositväv (Blanksvärd et al. 2008). I 
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regel så fästs kolfibret på den sida som utsätta för dragpåkänning, i detta fall 
undersidan av balken. En stor fördel med kolfiberförstärkning är dess låga 
vikt i jämförelse mot dess hållfasthet och styvhet. För att läsa mer om 
kolfiberförstärkning se Betongbalkar förstärkta med kolfiberkomposit 
(Hägglund 2003). 

Eftersom kolfiberförstärkning är en relativt dyr metod att förstärka befintliga 
konstruktionselement, kan det vara kostnadseffektivt att förbereda en 
eventuell framtida påbyggnation genom att överdimensionera balken. 

Behöver betongbalken behålla befintlig dimension och inte kan förstärkas 
skulle HD/F-bjälklaget och/eller stålstommen i påbyggnaden kunna bytas ut 
mot träbjälklag och/eller trästomme. Trä är lättare än både betong och stål 
och hade därmed gett en lägre egenvikt för påbyggnationen. 

 

6.3 Slutsats 

Utefter beräkningarna och resultatet i denna rapport hade en lätt 
överdimensionering av de utvalda elementen krävts för att klarat av den 
tänkta påbyggnationen. Det var inte med många procent som 
utnyttjandegraden överstegs på grund av den extra lasten som uppkommer 
av en påbyggnation av två våningar. 

Jämförs sedan de överdimensioneringar som krävs mot vad som skulle 
krävas för en förstärkning i ett senare skede, kan det alltså vara värt att 
överdimensionera en byggnad vid byggskedet ifall byggnaden ligger i ett 
expansivt och eftertraktat läge. Detta eftersom att det är enklare att 
överdimensionera vid nybyggnationen än att förstärka den befintliga 
stommen i ett senare skede. 

 

6.4 Fortsatt arbete 

För att dimensionera klart hela byggnaden behöver samtliga bärande 
element kontrolleras och eventuellt dimensioneras om för den nya lasten. 
Hänsyn måste då tas till samtliga vertikala och horisontella laster. 

Hade påbyggnationen istället skett med stomme och mellanbjälklag av trä är 
det mycket möjligt att balken hade klarat av att bära påbyggnationen utan 
någon förstärkning. Att testa andra alternativ till påbyggnadens stomme är 
alltså en möjlig fortsättning. 
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