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SAMMANFATTNING 

För att få plats med alla nya bostäder behöver städer växa. Många städer har ökat i area vilket 

har lett till att grönmark försvunnit och att behovet av transporter ökat. Ett annat sätt att lösa 

städernas tillväxt är att förtäta dessa. Förtätning innebär att den mark som redan är bebyggd 

exploateras ytterligare. Detta kan göras på flera olika vis. Befintliga byggnader kan rivas för 

att ge plats åt bättre planerade, eller högre byggnader. Befintliga byggnader kan byggas till 

eller byggas på. Ett annat sätt att förtäta är att ändra användandet av gamla byggnader från 

exempelvis lagerlokaler till bostäder, eller riva hela områden av gamla byggnader för att 

återuppbygga dessa med tätare och högre bebyggelse.  

 

Detta examensarbetet fokuseras på vertikala förtätningen som innebär att stadens befintliga 

silhuett förhöjs. Befintliga byggnader byggs på på höjden, källare och vindar inreds till 

bostäder eller befintliga byggnader rivs och ersätts med nya högre byggnader. Precis som vid 

all typ av förtätning uppkommer vissa problem vid vertikal förtätning. Syftet med denna 

rapport är att definiera problemen vid vertikal förtätning samt hur dessa problem undviks 

genom att använda lättbyggnadselement.  

 

Dagsljuskraven som finns i BBR styr när nya byggnader skall projekteras. En viss tillgång till 

dagsljus skall finnas i alla rum där man vistas mer än tillfälligt. När nya högre byggnader 

uppförs ändras tillgången på dagsljus för intilliggande byggnader och områden vilket kan bli 

mycket problematiskt då det inte finns regelverk som styr detta.  

Vidare innebär högre hus att ljudet från staden kommer studsa och spridas annorlunda än 

innan. Flera människor och funktioner på samma ställe, vilket blir en naturlig förlängning av 

en förtätning, gör också att bullernivåerna ökar.  

Vertikal förtätning av städerna medför nya utmaningar även vad gäller brandskyddet. När hus 

byggs på inryms inte bara fler människor utan ibland även nya verksamheter, vilket leder till 

att nya krav rörande brandsäkerheten måste tillgodoses. Att bygga på nya våningar på redan 

befintliga byggnader ger större brandtekniska utmaningar än om ett nytt hus byggs på marken. 

De fastigheter som skall byggas på uppfördes ofta när andra brandkrav gällde, varför även 

dessa måste anpassas för att möta de nya brandskyddskraven.  

Även tillgängligheten i byggnader är en viktig aspekt att ha i beaktning när påbyggnationer 

skall göras. Om en byggnad överstiger tre våningar krävs att hiss finns för att rullstolsburna 

skall ha tillgång till byggnaden. Dessa regler gäller både vid uppförande av nya byggnader, 

likväl som vid ändring av befintliga byggnader. De nya våningsplanen måste uppfylla 

samtliga krav som ställs i BBR avseende tillgänglighet.  

Ett problem som blir uppenbart när ytterligare våningar ska byggas ovanpå redan befintliga 

hus är hur den befintliga byggnaden skall klara att bära upp de nya våningarna. Därför måste 

alltid en rigorös utredning av detta göras innan en påbyggnad påbörjas. För att minska 

belastningen på befintlig byggnation kan påbyggnad göras med hjälp av lättbyggnadselement.  

Rörande de olika problemområden som framkommit kan ses att det egentligen endast är i 

hänseendet statik de olika påbyggnadsmetoderna skiljer sig nämnvärt åt. I de flesta områden 

ses ingen större skillnad alls.  

 

Nyckelord: vertikal förtätning, problematik, lättbyggnadselement, betongelement.  



 

  

ABSTRACT 

In order to accommodate all new homes, cities need to grow. Many cities have increased in 

area, which has led to the disappearance of parks and fields and increased the need for 

transport. Another way to solve urban growth is to densify them. Densifying means that the 

land already built is further exploited. This can be done in several different ways. Existing 

buildings can be demolished to accommodate better planned or higher buildings. Existing 

buildings can be increased in both horizontal and vertical measures. Another way to densify is 

to change the use of old buildings from, for example, warehouses to homes, or demolish 

entire areas of old buildings to rebuild them with denser and higher settlements. 

 

This report is focused on the vertical densification means that the city's existing silhouette is 

enhanced. Existing buildings are built on at the heights, basement and attics are furnished to 

homes or existing buildings torn and replaced with new higher buildings. As with any type of 

densification, some problems occur in vertical densification. The purpose of this report is to 

define the problems of vertical densification and how to avoid these problems by using 

lightweight elements. 

 

The daylight requirements contained in BBR must be taken under consideration when new 

buildings are to be planned. There are supposed to be a certain amount of daylight in all 

rooms in an apartment where you stay more than temporary. When new higher buildings are 

built, the availability of daylight for adjacent buildings and areas changes, which can be very 

problematic as there are no regulations that control this. Moreover, higher houses mean that 

the noise from the city will bounce and spread differently than before. Several people and 

functions in the same place, which will be a natural extension of a densification, will also 

increase noise levels. 

 

Vertical densification of cities poses new challenges even regarding the fire protection. When 

houses are built higher, not only more people but sometimes even other businesses is situated 

into the building which often entails new requirements regarding fire safety must be met. 

Building on new floors on existing buildings gives greater fire-tech challenges than if a new 

house is being built on the ground. The properties to be built on were often imposed when 

other fire requirements applied, so even these must be adapted to meet the new fire protection 

requirements.  

 

The accessibility of buildings is also an important aspect to be taken under consideration 

when constructions are to be made. If a building exceeds three floors, a lift is required for 

wheelchair users to have access to the building. These rules apply to the construction of new 

buildings as well as to the alteration of existing buildings. The new floor plan must meet all 

requirements set by BBR regarding accessibility. 

 

One problem that becomes apparent when additional floors are to be built on top of existing 

houses is how the existing building will be able to carry the new floors. Therefore, a rigorous 

investigation of this must always be done before a build-up is commenced. In order to reduce 

the load on existing construction, construction can be made using lightweight construction 

elements. Regarding the various problem areas that emerged can be seen that it is only in the 

problem regarding how the existing building is supposed to carry the extra weight where the 

different methods of building differ greatly. In most areas no, big difference is seen at all.  

 

Keywords: vertical densification, problematic, lightweight construction element, concrete 

element. 
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1 INLEDNING 

Bostadsbyggandet i Sverige har under de senaste 20 åren varierat. Under 1990-talet var det  

relativt lågt för att sedan öka under perioden 1998–2008 vartefter det sedan sjönk igen i  

sviterna av finanskrisen [1]. Idag går bostadsbyggandet på högvarv igen och det byggs 

mycket runt om i landet. Trots detta råder fortfarande bostadsbrist och befolkningen fortsätter 

att växa i högre takt än branschen klarar av att producera bostäder. Enligt SCB behöver  

71 000 bostäder byggas per år fram till år 2020 för att kunna överbrygga bostadsbristen [1].   

 

I takt med att Sveriges befolkning växer, ökar även behovet av bostäder och infrastruktur. 

Ökad befolkningsmängd leder till att fler bostäder måste byggas i ofta redan tätbefolkade 

städer. Enligt SBC:s artikel ”Bostadsbyggandet ökar kraftigt” var bostadsbyggandet under 

1990-talet relativt lågt men ökade under perioden 1998–2008 vartefter det sedan sjönk igen i 

sviterna av finanskrisen. Efter år 2013 har bostadsbyggandet återigen ökat. Bostadsbyggandet 

i Sverige går idag på högvarv och det byggs mycket runt om i landet. Trots att det byggs 

mycket råder fortfarande bostadsbrist, detta på grund av att befolkningen växer i högre takt än 

branschen klarar av att producera bostäder. Enligt Statistiska Centralbyrån visar prognosen för 

bostadsbyggandet på att det behöver byggas 71 000 bostäder per år fram till 2020 för att 

kunna uppfylla bostadsbehovet som finns i Sverige. Som det ser ut idag är bostadsbristen 

störst i de större städerna Malmö, Göteborg och Stockholm [1].  

 

Då befolkningen växer blir en naturlig följd att städerna behöver växa. Många städer har vuxit 

i area vilket har lett till att grönmark har försvunnit och samtidigt ökat behovet av transporter. 

Att istället bygga inåt i städerna, alltså att förtäta dessa, har upplevts ge minskade utsläpp då 

transportsträckorna minskar samtidigt som en väl utbyggd kollektivtrafik underlättas [2]. I 

Örebro Kommuns skrift ”att bo tätt” tas också upp att både avloppsrening och uppvärmning är 

lättare att samordna då staden byggs tät, vilket hjälper till att spara på naturens resurser [3]. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att definiera vertikal förtätning samt dess problemområden.  

Rapporten ämnar vidare klargöra hur traditionell påbyggnad samt påbyggnad med 

lättbyggnadsteknik definieras. Arbetet utreder därefter vilka av problemområden som kan 

avhjälpas med lättbyggnadsteknik.   

1.2 Frågeställning 

Vilka av de problem som uppstår vid vertikal förtätning kan avhjälpas med hjälp av 

lättbyggnadsteknik? 

1.3 Avgränsning 

Rapporten berör endast den del av förtätning som kan härröras till vertikalen. Där detta sker 

kommer också annan typ av vertikal förtätning än påbyggnationer på befintliga byggnader 

beröras, men ej undersökas närmre.  

I de fall där tyngder gällande påbyggnaderna används avses endast den faktiska påbyggnadens 

vikt, hänsyn tas således inte till vindlaster, snölaster eller andra laster, ej heller tas hänsyn till 

eventuella stabiliserande laster som kan uppkomma vid ändring av befintliga byggnader. 
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2 METOD 

2.1 Beskrivning 

Rapporten grundar sig på relevant litteratur som tidigare studier av förtätning och 

lättekniksbyggande i en litteraturstudie. För att lägga grunden till rapporten gjordes först en 

inledande sökning kring vad vertikal förtätning faktiskt är och vilka problem som tidigare 

stötts på i relation till detta. Vidare studerades m.h.a produktdatablad uppbyggnad för en 

standardpåbyggnad och en lätteknikspåbyggnad. Efter detta undersöktes vilka problem som 

specifikt uppkommer vid vertikal förtätning genom vidare litteraturstudier och efter detta 

undersöktes hur det skulle vara möjligt att lösa uppkomna problem.  

2.2 Validitet/ Reabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga hörnstenar för att skapa en trovärdig rapport. Reliabiliteten 

i en rapport syftar till att undersökningen som gjorts går att upprepa och då få samma resultat. 

Om samma litteratur som använts i denna rapport läses och tolkas av någon annan torde 

samma utfall utkomma. I rapporten har vi så långt det är möjligt försäkrat oss om att vi inte 

misstolkat den ursprungliga källan. Validitet syftar till att kontrollera om rapporten verkligen 

mäter det som avses mätas. I rapporten har vi jobbat med att uppnå en hög validitet genom att 

ständigt kontrollera mot syfte och frågeställning att rätt saker berörs.  
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3 Förtätning av staden 

 

Begreppet förtätning innebär att exploateringsgraden för ett redan bebyggt område ökar. I de 

större städerna idag är den mark som går att bebygga ofta redan bebyggd. Det är också här 

flest vill bo, varför det skapas utmaningar kring att använda den mark som redan finns inom 

stadens gränser på ett bättre sätt än innan [1]. Få städer har dock en tydlig avgränsning mellan 

innerstad och landsbygd varför uppbyggandet av nya stadsdelar och utbyggnader i utkanten 

av städerna ändå kan ses som en förtätning om den görs på strategiskt genomtänkta platser 

[4]. 

 

Att städer förtätas anses dels ske naturligt på grund av ökade markpriser i innerstaden, det blir 

då naturligt att försöka utnyttja den mark man har så mycket som möjligt. Dels sker den 

genom aktiv stadsplanering [4]. I många kommuners planer kan idag ses en tydlig strävan 

efter att inte ta mer skogs- och åkermark i anspråk för att tillgodose det ökade behovet av 

bostäder i och nära städerna. Istället ses en ökad önskan om att göra staden tätare och högre 

[5].  

 

Det finns en rad vinster att göra om staden förtätas. En av de större vinsterna anses vara att vi 

människor minskar miljöpåverkan om vi väljer att förtäta istället för att breda ut oss. Att 

bygga in mot staden gör att ingen mer mark tas i anspråk, något som skyddar vår miljö. 

Vidare minskar behovet av transporter, både till och från arbeten och i form av leveranser och 

istället kan kollektivtrafiken utnyttjas bättre, vilket leder till en ekologisk hållbar utveckling 

[2].   

 

På senare tid har förtätning mer och mer gjorts synonymt med hållbar utveckling. Den 

ekologiska hållbarheten uppnås genom att mindre skogs- och åkermark tas i anspråk, att 

bilanvändandet minskar och att transporter blir kortare och mer effektiva. Men det finns även 

en vinkel av social hållbarhet som inte är att förringa när vi tittar på begreppet förtätning. Idag 

finns enligt Boverkets skrift Socialt hållbar stadsutveckling stora brister i hur väl de boende i 

socioekonomiskt svaga bostadsområden har tillgång till stadens olika funktioner. Att det är på 

detta vis ökar segregationen i samhället. Att förtäta staden och bygga ihop dessa områden med 

innerstaden skulle kunna minska denna problematik [6]. Om staden förtätas antas 

tillgängligheten till olika aktiviteter bli fler. Interaktion mellan människor kan öka och 

känslan av trygghet kan bli större om fler människor rör sig i samma områden. Vidare finns 

en vinkel till på bortbyggande av segregation i form av att det vid en förtätning går att bygga 

den typ av bostäder som saknas inom ett område när man förtätar detsamma [2].  

 

Det finns många olika sätt att förtäta staden. Befintliga byggnader kan rivas för att ge plats åt 

bättre planerade, eller högre byggnader. Befintliga byggnader kan byggas till eller byggas på. 

Ett annat sätt att förtäta är att ändra användandet av gamla byggnader från exempelvis 

lagerlokaler till bostäder, eller riva hela områden av gamla byggnader för att återuppbygga 

dessa med tätare bebyggelse [7].  
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I Örebro har kommunen utformat en handlingsplan för förtätning av staden. Här definieras 11 

olika former av förtätning [4]. Dessa är: 

 

1. Bebyggande av lucktomter. Där det tidigare funnits byggnader som nu rivits kan nya, 

eventuellt högre, byggnader byggas.  

2. Bebyggande av innergårdar.  

3. Bygga på fler våningar på redan befintliga hus. 

4. Ombyggnation av vindar till bostäder 

5. Rivande av befintlig byggnation till förmån för nya byggnader. 

6. Bygga i kanten på en park. 

7. Bygga på grönytor  

8. Bebygga outnyttjade ytor, exempelvis parkeringar 

9. Bygga tätare intill vatten 

10. Nya höjdnormer  

11. Bygga höga höghus  

 

Dessa olika förtätningstyper lämpar sig olika bra i olika städer, men ger en bra helhetsbild av 

hur förtätning kan ske.  

 

Förtätning är dock inte bara av godo, det finns också problem med densamma. En annan 

vanlig kritisk åsikt är att de bostäder som byggs är så pass dyra att köpa eller hyra att det 

endast är en liten privilegierad klick av befolkningen som har råd att nyttja dessa. Historiskt 

kan även påvisas att ruralisering berodde på att städerna blev för trånga och osunda att leva i. 

Det ligger nära tillhands att tänka att detsamma skulle kunna ske idag, att det finns en gräns 

för hur tät staden kan byggas innan invånare inte längre anser levnadsstandarden god nog i 

staden [2]. 

 

Ett problemområde med att förtäta städerna rör ljudnivån som sannolikt ökar om fler 

människor och fordon trängs ihop på en lika stor yta. Enligt Björn Hellström, professor vid 

KTH, var det tidigare buller som berördes när stadens ljudbild diskuterades. Buller är av ondo 

och något invånarna bör skyddas ifrån. Numera tas hänsyn till ljudbilden redan i 

planeringsstadiet av bebyggelsen, staden skall låta, men på rätt ställen och på rätt sätt. Det har 

tidigare varit populärt att försöka minska buller och ljud i efterhand genom isolerglas, 

bullerskydd och olika former av trafikplanering, men enligt Hellström börjar det nu i större 

utsträckning väljas bebyggelsetyp utefter ljudbilden. Ett sådant exempel kan vara att bygga ett 

kvartershus med innergård på ett extra bullerutsatt läge eller att utforma fasaderna som 

bullerupptagare genom att vinkla eller perforera dessa [2]. 

 

Vidare finns en problematik rörande dagsljuskravet i bostäder. Det blir t ex svårt att uppnå 

kraven på dagsljus i hus som byggs tätt och högt, samt att barnomsorg, skolor och vård inte 

byggs ut i samma takt som bostäderna. Enligt BBR skall rum där människor vistas mer än 

tillfälligt ha en dagsljusfaktor på en procent. Dagsljusfaktorn anger hur mycket en mulen 

himmel belyser en punkt i ett rum som inte är skuggat av något annat. För att tillgodose detta 

krävs schablonmässigt att fönsterytan uppgår till ca 10% av golvarean för givet rum. Idag 

kräver marknaden bättre energiprestanda än förr, vilket ofta nås genom mindre fönster, 

dessutom byggs balkonger ofta större än tidigare vilket även det hindrar dagsljuset från att ta 

sig in i bostäderna [2].  

 

Kritik finns även ofta i att de grönytor som finns i städerna bebyggs.  
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3.1 Att förtäta utan att ta mer mark i anspråk – vertikal förtätning 

Ett sätt att förtäta som inte tar mer mark i anspråk är att göra det vertikalt. Eftersom den mesta 

av marken i centrala delar av städerna redan är ianspråktagen är vertikal förtätning ett bra sätt 

att tillgodose det bostadsbehov som följer av urbaniseringen.  

 

 
Figur 1. Kv. Jacob Större [8].  

 

Det finns en rad olika sätt att förtäta vertikalt. Som sågs i kapitlet innan kan befintlig 

bebyggelse till exempel kompletteras med flera våningar. Detta kan antingen göras genom att 

byggnaden byggs på höjden, eller att källare anläggs under byggnaden [7]. På figur 1 ser vi ett 

exempel på vertikal förtätning där kvarteret Jacob Större i Stockholm byggts på.  

Den ursprungliga fastigheten var i tre plan och har byggts på med kontorslokaler. 

 

Att bygga på befintliga byggnader kräver bedömning av varje enskilt fall. Det kan också vara 

svårt att få lönsamhet i att endast bygga på en våning. Det kan krävas en påbyggnad av 2-3 

våningar för att lönsamhet skall fås i projektet [4]. Det finns hus som absolut lämpar sig för 

påbyggnad av ytterligare våningar, och det finns hus som absolut inte gör det. Husen som 

byggdes under miljonprogrammet anses vara extra lämpade för våningspåbyggnad på grund 

av sina platta tak och sina ofta överdimensionerade stommar [9]. Att bygga på våningar på 

höjden ändrar ofta en byggnads karaktär, vilket gör att man måste ha i beaktande huruvida 

stadens silhuett och dess kulturhistoriska värde förändras mer än vad som är acceptabelt [4].  

 

Att anlägga nya våningar under hus anses mycket svårt och mödosamt. Det befintliga huset 

behöver lyftas eller stämpas upp och ofta behöver befintlig platta förstärkas. Detta är ett dyrt 

och svårt jobb, varför det sällan görs. Det kan dock självklart löna sig. Om marken där 

byggnaden står är mycket dyr och en exploatering bara är möjlig vid tillbyggnad nedåt, 

alternativt som i fallet med Casinot i Sundsvall som är tillbyggt på detta sätt, där en 

tillbyggnad krävdes men huset var Q-märkt.  

 

Vidare räknas inredning till bostad eller lokaler av redan befintliga vindar och källarvåningar 

till vertikal förtätning [7]. Traditionellt har vindarnas uppgift varit som förråd, men då 

markpriserna trissas upp och bostäderna i attraktiva områden är få väcks nu på många håll ett 

intresse i att inreda vindar till bostäder [10]. Genom att inreda vindar till små lägenheter kan 

möjligheter till ytterligare boende ges. Att inreda vindar kräver oftast inga stora insatser 
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varför det kan anses kostnadseffektivt. För att en vind skall bli lämplig bostad kan dock 

ändringar i fasader behöva göras i exempelvis form av en takkupa eller takfönster vilket kan 

påverka husets arkitektur [4]. Att inreda källare till ny bostad kan bli ännu lättare. Det som 

noggrant behöver kontrolleras är utrymningsvägarna, tillgängligheten och dagsljuskravet [11]. 

 

Att riva gamla byggnader och på dess fastighet bygga nya högre byggnader räknas också det 

som vertikal förtätning [7].  

 

Att förtäta på höjden har några ytterligare positiva aspekter än vid ”normal” förtätning. Dessa 

anses vara att ingen ny mark tas i anspråk för förtätningen. Vidare maximeras både befintlig 

infrastruktur, likväl som tillbyggandet av nya våningar på redan befintlig bebyggelse gör att 

de energisystem som redan finns i byggnaden kan användas. Att förtäta vertikalt kan även ge 

ekonomiskt värde för den som äger fastigheten då fler bostäder blir uthyrnings- eller 

försäljningsbara [7]. 

 

3.1.1 Urban Escape Stockholm - ett exempel  

 
Figur 2. Urban Escape i Stockholm [12] 

 

Figur 2 visar ett exempel på en lyckad förtätning som gjorts i Sverige. Detta är ett projekt som 

kallas Urban Escape. Området består av 1 galleria, 4 gator, 2 torg och 5 hus och kommer 

inrymma både bostäder, kontor, hotell, handel och platser för mat och möten mellan 

människor [13].  

 

Idén bakom Urban Escape var att utveckla Stockholm stad och ägaren till den del som nu 

utvecklas, AMF, insåg att de med tillgång till alla dessa fastigheter hade en god start till att 

kunna bidra till denna utveckling. AMF har under förberedandet av denna utveckling tittat på 

andra länders urbana strategier och hittat delar de gillat. Man har även undersökt vad företag 

och kommande generationers ledare anser vara viktigt för att kunna utveckla sina branscher. 

De som i framtiden skall verka i detta område visade tydligt på att de ser jobbet som en del av 

sig själva, det finns ingen tydlig avgränsning, vilket kräver en plats där privat professionellt 

och nöje kan mötas. Det som framkom vid dessa undersökningar och förberedelser 

utmynnade sedan i vad som kom att bli Urban Escape, en plats mitt i city där investerarna vill 

se människor fokusera, prestera och leverera [14].  
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3.2 Problem vid vertikal förtätning 

 

Precis som vid all typ av förtätning uppkommer vissa problem vid vertikal förtätning. Nedan 

kommer dessa problem belysas utifrån perspektivet av att just förtäta genom att göra 

befintliga byggnader högre eller att bygga nya högre byggnader där låga tidigare stått. 

3.2.1 Ljusproblematik 

En av de negativa delarna med vertikal förtätning är problemet med tillgång till dagsljus för 

intilliggande byggnationer [7]. Dagsljuskraven i bostäder överlag kan vara svåra att uppnå och 

solljus på bostadsgårdar prioriteras i många fall bort. I och med dagens markpriser och 

efterfrågan på bostäder byggs det högt för att utnyttja marken effektivt, men att bygga högt 

kan leda till att de hus som står bredvid mister både tillgång till utsikt och dagsljus [2]. 

Dagens standard med stora balkonger medför ännu större skuggningar, men då främst av 

lägenheterna i byggnaden de sitter på.  

 

Under sent 1800- och tidigt 1900-tal när modernismens ideal var de rådande skulle husen 

placeras med mycket utrymme emellan vilket gav möjlighet till stort dagsljusflöde i rummen. 

Dagens städer byggs mycket tätare och arkitekturen förändras, vilket dock inte människans 

behov av sol och dagsljus gör. Enligt Marie-Claude Dubois, som är dagsljusexpert och lektor 

vid Lunds tekniska högskola. Har kroppens celler har ännu inte hunnit ställa om sig till att vi 

kan styra vår egen dygnsrytm med hjälp av lampor, utan kroppen är fortfarande 

programmerad att fungera bäst i dagsljus. I dagsljuset finns alla färger i spektrat, i alla 

våglängder vilket är av stor vikt för vår visuella uppfattningsförmåga [2].  

 

I BBR 6:322 finns regler för dagljuskraven för bostäder. Rum där människor vistas mer än 

bara korta stunder ska ha god tillgång till direkt dagsljus. Detta mäts med ett värde på 

dagsljusfaktorn, som skall vara en procent i dessa utrymmen. Dagsljusfaktorn är ett mått som 

anger hur stor del av belysningsstyrkan från en mulen himmel som når en oskuggad punk i ett 

rum. En förenkling av beräkningen kan ge ett schablonvärde för det mätta rummets 

fönsterglasarea som brukar landa någonstans runt att glasarean skall uppgå till ca 10% av 

rummets golvarea [2]. Detta är krav som gäller för bostäder. I exempelvis skolor och 

förskolor finns riktlinjer som gör gällande att dagsljusfaktorn bör uppgå till 2%. Att bygga på 

hus som riskerar att skugga denna typ av byggnader kan alltså bli än mer problematiskt.  

 

3.2.2 Ljudproblematik 

Att förtäta städer innebär att det blir fler människor och byggnader på samma plats. Detta 

medför även en ökad ljudnivå. Att bygga enstaka höga hus kan innebära begränsningar när 

goda ljudmiljöer skall skapas.  

 

De vanligaste källorna till buller är väg-, spår-, och flygtrafik, samt industrier och andra 

verksamheter. Alla dessa sorters buller brukar sammanfattas som omgivningsbuller. 

Bullerkällor kan delas in i olika kategorier där varje kategori har olika värden för hur höga 

nivåer som går att acceptera. Buller kan vara både låg- och högfrekvent. Det lågfrekventa 

bullret anses ofta mer problematiskt än det högfrekventa då det kan komma från flera olika 

källor, vilket gör det svårt att skärma av. Våra öron uppfattar olika frekvenser olika störande. 

De höga frekvenserna uppfattar vi ofta som mer störande än de låga [15]. Figur 3 visar några 

olika ljudnivåer som människan uppfattar.  
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Figur 3. Visar vilka decibelvärden människan uppfattar [16] 

 

Historiskt sett har stadens ljudbild främst bearbetats i efterhand i form av uppsättning av 

bullerskydd, olika former av trafikreglering och andra ljudbegränsande åtgärder. Björn 

Hellström som är professor i ljudkonst menar att trenden nu mer börjar svänga åt ett 

förhållningssätt där man tänker på ljud som stärker platsens funktion istället för ljud som 

buller [2].  

 

Bestämmelser som rör buller regleras av Plan- och bygglagen och Miljöbalken vilka gäller 

parallellt. Sedan 2015 finns undantag från bestämmelser rörande buller vilka innebär att om 

bullerexponering godtagits i bygglovsskedet måste det sedan även godtas när bedömningar 

enligt miljöbalken görs [2].  

 

3.2.3 Brandproblematik 

När brandskydd i byggnader dimensioneras görs detta utifrån verksamhetsklasser (vk) och 

byggnadsklasser (bk) enligt 5 kap. BBR [17]. Högre verksamhetsklass och lägre brandklass är 

dimensionerande. Ett vanligt flerbostadshus skulle exempelvis dimensioneras enligt vk 3 och 

bk 3. I BBR 5:22 anges dock att byggnader med 16 eller fler våningsplan bör utformas enligt 

bk 0, vilket innebär att det ska brandprojekteras enligt “byggnader med mycket stort 

skyddsbehov” [17].  

 

Vertikal förtätning av städerna medför nya utmaningar även vad gäller brandskyddet. När hus 

byggs på inryms inte bara fler människor utan ofta även nya verksamheter, vilket leder till att 

nya krav rörande brandsäkerheten måste tillgodoses. Att bygga på nya våningar på redan 

befintliga byggnader ger större brandtekniska utmaningar än om ett nytt hus byggs på marken. 

De fastigheter som skall byggas på uppfördes ofta när andra brandkrav gällde, varför även 

dessa måste anpassas för att möta de nya brandskyddskraven. Om påbyggnaderna dessutom 
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skall utnyttjas till annat än bostäder, exempelvis hotell, kontor eller butiker behöver 

ytterligare anpassningar göras. Om det efter påbyggnaden blir det fler än 10 våningar på huset 

tillkommer ytterligare krav. Om byggnaderna blir så höga kan exempelvis bygghissar 

behövas. Väljer man att installera sprinkler i byggnaden behöver även detta tas i beaktning då 

trycket i vattenledningarna från gatan inte klarar av att pumpa upp vatten till de övre 

våningsplanen [18]. På figur 4 ses vilka olika krav som finns på det tekniska brandskyddet 

utifrån byggnadens höjd och antal våningar.  

 

 

 

Figur 4 - Insatsstödjande åtgärder i höga byggnader upp till 16 våningar – BIV [19].  

 

  

 

3.2.4 Tillgänglighet 

 

Tillgängligheten i byggnader är en viktig aspekt att ha i beaktning när påbyggnationer skall 

göras. Om en byggnad överstiger tre våningar krävs att hiss finns för att rullstolsburna skall 

ha tillgång till byggnaden. Detta regleras genom 2 kap. 4 § 6:e stycket Plan- och bygglagen 

[20]. Dessa regler gäller både vid uppförande av nya byggnader, likväl som vid ändring av 

befintliga byggnader. De nya våningsplanen måste uppfylla samtliga krav som ställs i BBR 

avseende tillgänglighet.  

 

Det finns en gränsdragningsproblematik rörande ändring och ombyggnad i BBR. Om 

ändringarna som görs anses vara just ändringar räcker det att gällande krav uppfylls för just 

ändringarna. Om det istället anses vara en ombyggnation skall gällande krav införas för hela 

byggnaden, eller i de fall detta anses orimligt, för en väl avgränsad del av byggnaden som 

förnyats [21].  

 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopZ-Jp7XaAhUlGZoKHYLhAAwQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Fsfpe-biv.se%2Fattachments%2Farticle%2F10210%2FBIV%25202015-4%2520H%25C3%25B6ga%2520hus-remissutg%25C3%25A5va%2520medlemmarna%2520nov.pdf&usg=AOvVaw1PmTZOKyO_YmVpOMTWPkD_
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopZ-Jp7XaAhUlGZoKHYLhAAwQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Fsfpe-biv.se%2Fattachments%2Farticle%2F10210%2FBIV%25202015-4%2520H%25C3%25B6ga%2520hus-remissutg%25C3%25A5va%2520medlemmarna%2520nov.pdf&usg=AOvVaw1PmTZOKyO_YmVpOMTWPkD_
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopZ-Jp7XaAhUlGZoKHYLhAAwQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Fsfpe-biv.se%2Fattachments%2Farticle%2F10210%2FBIV%25202015-4%2520H%25C3%25B6ga%2520hus-remissutg%25C3%25A5va%2520medlemmarna%2520nov.pdf&usg=AOvVaw1PmTZOKyO_YmVpOMTWPkD_
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopZ-Jp7XaAhUlGZoKHYLhAAwQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Fsfpe-biv.se%2Fattachments%2Farticle%2F10210%2FBIV%25202015-4%2520H%25C3%25B6ga%2520hus-remissutg%25C3%25A5va%2520medlemmarna%2520nov.pdf&usg=AOvVaw1PmTZOKyO_YmVpOMTWPkD_
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En stor del av fastighetsbeståndet är uppfört innan kraven på tillgänglighet infördes. Detta gör 

att det i många hus endast är markplanet som är tillgängligt med rullstol. Vid en 

våningspåbyggnad av ett sådant hus krävs att de påbyggda våningarna blir tillgängliga med 

hiss. Det finns idag möjlighet att uppföra utanpåliggande hissar och trappor, men dessa skall 

då utformas så arkitektoniskt tilltalande som möjligt [22]. Om de befintliga bostäderna i huset 

som byggs på inte berörs av påbyggnaden bör kraven gälla endast de nya lägenheterna. Det 

går dock att komma runt kraven på tillgänglighet om bostäderna som byggs görs högst 35 

kvm stora. Det finns alltså en möjlighet att exempelvis inreda en hel vind på ett stort 

flerbostadshus med många små lägenheter utan att detta medför krav på installerande av hiss i 

huset [23].  

Det finns även andra möjligheter att kringgå tillgänglighetskraven. Om PBL och PBF 

sammanläses kan utläsas vissa möjligheter att frångå tillgänglighetskraven vid ändringar av 

byggnader. Om det kan ses just som en ändring och inte en ombyggnad kan 

tillgänglighetskraven begränsas med avseende på varsamhetskravet och 

förvanskningsförbudet. Dessutom kan även byggnadens förutsättningar inverka, samt om 

kravet på tillgänglighet kan anses orimligt i förhållande till hur stor ändring som gjorts.  

Om det istället rör sig om en ombyggnad får även här avsteg göras med hänsyn till 

varsamhetskravet och förvanskningsförbudet, dessutom om kraven är uppenbart oskäliga med 

hänsyn till byggnadens förutsättningar eller ombyggnationens omfattning [21].  

 

3.2.5 Statikproblematik 

Ett problem som blir uppenbart när ytterligare våningar ska byggas ovanpå redan befintliga 

hus är hur den befintliga byggnaden och marken skall klara att bära upp de nya våningarna. 

Därför måste alltid en rigorös utredning av detta göras innan en påbyggnad påbörjas. Detta 

bör göras tidigt i processen för att minska risken för överraskningar. Det är vidare viktigt att 

titta på hur de laster som en påbyggnad medför skall föras ned till de väggar som är bärande i 

befintlig konstruktion. Om påbyggnaden skall ha samma planlösning som de redan befintliga 

bostäderna minskar problemet något genom att lasterna då hamnar på samma ställe som 

tidigare. Om planlösningen istället skall ändras beroende på att det exempelvis är andra 

lägenhetsstorlekar som efterfrågas, eller att tillgänglighetskraven ändrats sedan den befintliga 

byggnaden uppfördes är detta än viktigare [24].  

 

Fler våningar medför som bekant större viktbelastning, vilket även kan medföra 

deformationer i undergrunden och sättningar i marken. Hur dessa sättningar sker, och i vilken 

omfattning marken deformeras styrs av jordens egenskaper och byggnadens tyngd. Olika 

jordarter påverkas olika av tyngden, vilket gör det viktigt att undersöka markens 

bärighetsförmåga för att säkerställa att den klarar av den extra belastning som fler våningar 

innebär. Om detta inte sker korrekt och sättningarna i marken blir för stora kan ledningar 

hamna i bakfall eller tillochmed gå av. Ojämna sättningar som leder till att huset börjar luta 

och spricka medför också att stommens bärförmåga reduceras [24]. 

 

Ett flerfamiljshus i lättbyggnad väger ca 150 kg/m2, motsvarande hus i betong väger ca 800 

kg/m2 [25].  

 

3.2.6 Övrig problematik 

Ett problem som kan uppkomma då flera bostäder skall utnyttja redan befintliga vatten- och 

avloppssystem är att dessa kan behöva dimensioneras om [26]. Samma problematik finns 

rörande energiförsörjningen [27]. När en byggnads energianvändning skall beräknas görs 
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detta enligt “Byggnadens energianvändning under ett normalår [kWh/år] / Atemp” där Atemp 

definieras av: Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10℃, som begränsas av 

klimatskärmens insida [28]. En påbyggnad ändrar således byggnadens Atemp, vilket kan 

medföra problem om den befintliga byggnaden uppfördes innan nu gällande regler kom till 

stånd. Enligt BBR ska hela byggnaden vid ändring som regel räknas in i energianvändningen 

vilket kan medföra stora kostnader om även den befintliga byggnaden behöver 

energiförbättras för att uppnå gällande regler.  

 

Ytterligare svårigheter kan uppstå rent byggnadslogistiskt när befintliga byggnader skall 

byggas på. Transportvägar, godsmottagning, materialupplag samt hänsyn till redan boende 

behöver noga tas i beaktning [29].  

 

Det byggs inte tillräckligt med förskolor och skolor för att möta behoven och de bostäder som 

byggs är avsedda för en liten grupp i vårt samhälle [2]. Skolor och förskolor är viktiga 

mötesplatser både dag och kvällstid. Här möts människor från olika bakgrunder och 

närliggande delar av staden. När staden växer är det viktigt att skol- och förskoleplatser 

utökas i den utstreckning de behövs, dels för att minska onödigt resande, men även för 

integrationen i området [22].  

 

Med fler boende följer även ofta ett ökat behov av parkeringsplatser. Enligt dagens 

parkeringsnorm ska det finnas 1,3 parkeringsplatser per lägenhet inom rimligt gångavstånd. 

Att utöka antalet parkeringsplatser i centrum är en utmaning [22]. 

 

Vidare kan även en förtätning av staden leda till att befintlig infrastruktur inte räcker till. Ett 

vanligt sätt att se på förtätning är att det skulle leda till en stad med färre bilar då mer saker 

finns inom gång- och cykelavstånd. Biltrafiken minskar dock inte automatiskt av att staden 

tätnar. Bilarna kommer fortsätta finnas och ska dessutom samsas med gående, cyklande och 

med kollektivtrafiken, vilket ställer stora krav på planeringen [2]. 
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3.3 Definition av traditionell påbyggnad 

I figur 5 ses den teknik vi i denna rapport avser med traditionell påbyggnad. Detta är en 

prefabstomme med liknande uppbyggnad som Strängbetong levererar. Det vill säga en vägg 

bestående av 150mm betong, 150mm isolering och 75mm betong [30].  

 

 
Figur 5. Uppbyggnad traditionell bärande yttervägg enl. strängbetong [31]. 
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3.4 Definition av lättbyggnadselement  

Lättbyggnadssystem ser lite olika ut beroende på tillverkare. De grundläggande principerna är 

dock desamma oavsett detta. Som ses i bild 6 ingår flera olika stålprofiler, isolering samt 

inner- och ytterbeklädnad av väggen [32]. Skenorna placeras där väggen skall vara och reglar 

fästs sedan vid dessa på rätt centrumavstånd. Enligt Lindab kan man med deras 

lättbyggnadssystem bygga på ett nytt etage på en byggnad utan att det frestar på det befintliga 

husets konstruktion [33]. 

 
Bild 6. Uppbyggnad av lättbyggnadssystem enl. Gyprocs princip [34].  

 

 

 

3.5 Goda egenskaper för lättbyggnadssystem 

3.5.1 Ljudegenskaper 

Mätningar enligt svensk standard har visat att slitsade lättreglar reducerar ljud upp till 54 dB, 

medan träreglar endast reducerar upp till 45 dB [33]. 
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3.5.2 Energiegenskaper 

Den ökade värmeisoleringsvolymen som följer av montering av slitsade stålreglar ger 

väggarna bättre värmeegenskaper än vid träreglar. Dessutom har de slitsade stålreglarna låg 

värmeledningsförmåga i sig själva [33]. 

 

3.5.3 Brandegenskaper 

De strängaste brandskyddskraven uppfylls av lättbyggnadssystemen eftersom det inte finns 

något brännbart material i dessa [33]. 

 

3.5.4 Viktegenskaper 

Den låga vikten hos stålreglarna gör arbetet för byggnadsarbetarna lättare. De har också 

mycket goda bäregenskaper i förhållande till sin vikt [33].  

 

3.5.5 Hållbarhetsegenskaper 

Lättbyggnadssystem behåller sina bärande egenskaper under hela sin livslängd. De 

deformeras inte, påverkas inte av fukt och angrips inte av mögel [33].  

 

 

 

3.6 Goda egenskaper för traditionell påbyggnad 

 

3.6.1 Ljudegenskaper 

På grund av betongens tyngd och styvhet har den goda ljudegenskaper. Det finns goda 

förutsättningar för att få god ljudisolering med rätt val av beläggning och beklädnad. Med 

dagens beräkningsprogram kan ljudisoleringen hos en byggnad med betongstomme beräknas 

med god säkerhet [35].  

 

3.6.2 Energiegenskaper 

Om rätt faktorer samverkar går det att uppföra ett passivhus i betong, vilket visar på dess 

möjlighet till energieffektivt byggande. Betong måste dock alltid isoleras då den i sig har en 

hög värmeledningsförmåga [36]. Betong står även emot fukt mycket bra. I praktiken kan den 

tillverkas rakt igenom vattentät. Enda gången problem med fukt kan uppstå är om betongen 

kommer i kontakt med annat byggmaterial som är fuktkänsligt [37].   

3.6.3 Brandegenskaper 

Dimensionering av brandmotstånd i betongbyggnader kan i stort sett alltid göras utan att 

brandisolering krävs eftersom betong varken brinner eller smälter. Betongen motsvarar kraven 

för brandklassificeringen A1 som är den högsta klassen [38].  
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3.6.4 Viktegenskaper  

Betong är ett mycket tungt material vilket medför att om det skall användas vid påbyggnad av 

befintlig byggnad behöver statiken kontrolleras noggrant [36].  

3.6.5 Hållbarhetsegenskaper 

Prefabricerad betong tillverkas under kontrollerade förhållanden vilket medför att armering 

och cement utnyttjas till sin maximala förmåga, vilket minimerar åtgången av både betong 

och stål, något som är möjligt när processen är noga avvägd.  

 

Betong, som består av vatten, grus, sten och cement används under lång tid och när det är 

dags för rivandet av en byggnad kan den återvinnas genom krossning [39].  
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4 RESULTAT 

Tabell 1. Jämförelse av hur traditionellteknik och lättbyggnadsteknik klarar problemområden 

vid vertikalförtätning   

 

Problemområden Lättbyggnad för- och 
nackdelar 

Traditionell för- och 
nackdelar 

Ljus Det finns ingen direkt 

skillnad mellan lätt- och 

traditionell när det kommer 

till ljus problematik. 

Det finns ingen direkt 

skillnad mellan lätt- och 

traditionell när det kommer 

till ljus problematik. 

Ljud Fördelar: 

Lättbyggnadssystem stänger 

ute ljud och vibrationer [40].  

Fördelar: Betongen klarar 

av att isolera mot buller 

utifrån och från närliggande 

lägenheter. Betongen klarar 

av att hålla ljudklass B [41].  

Brand  Fördelar: Stålkonstruktionen 

är inte brännbart. Därför är 

denna konstruktion 

brandsäker [40].  

 

Fördelar: Betong avger inte 

rök, giftiga gaser, kan heller 

inte smälta eller brinna. 

Betongen behåller även de 

bärande egenskaperna vid 

brand [38].   

Tillgänglighet Det finns ingen direkt 

skillnad mellan lätt- och 

traditionell byggnad när det 

kommer till tillgänglighet. 

Det finns ingen direkt 

skillnad mellan lätt- och 

traditionell när det kommer 

till tillgänglighet. 

Statik Fördelar: 

Lättbyggnadssystem väger 

betydligt mindre än betong 

[40].  

Nackdelar: Betong väger 

mycket mer jämfört med 

lättbyggnadssystem.  

4.1 Lättbyggnad kontra traditionell prefab 

Vid jämförelse av de två olika påbyggnadsmetoderna i Tabell 1 framkommer att det i mångt 

och mycket inte skiljer sig nämnvärt mellan att bygga i lättbyggnadsteknik eller i traditionell 

prefab härrörande de problemområden som framkommit. Både med avseende på  ljus- och 

tillgänglighetsproblematiken kan inga skillnader alls ses. Vare sig husen byggs på med lätta 

eller tunga element fås samma höjd på byggnader, vilket givetvis leder till samma 

problematik med skuggningar. Tillgängligheten i byggnaden avgörs inte heller den beroende 

av vilket av de två systemen som används.  De båda olika systemen kan således anses 

jämförbara i dessa avseenden.  

 

Tittar vi vidare på ljudproblematiken finns här vissa skillnader. Ingen av de olika teknikerna 

kan sägas utklassa den andra, utan här handlar det mer om val av metod utifrån vad som 

passar den byggnad som skall byggas på.  
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Gällande brandproblematiken finns även här olika för- och nackdelar med de båda systemen. 

Inget av systemen innehåller brännbart material så länge endast de bärande delarna tas i 

beaktning. Beroende på vad som sedan väljs för inner och ytterbeklädnad kan 

brandegenskaperna skifta. När lättbyggnadstekniken används ingår som bekant stål, detta kan 

anses vara en liten nackdel då stålet vid mycket höga temperaturer kan smälta, vilket kan bli 

problematiskt för bärigheten i byggnaden.  

 

Det är först när vi kommer till statiken som det börjar skilja sig markant. När det gäller den 

vertikala förtätningen är det endast här en stor skillnad mellan valen av teknik kan urskiljas. 

Som tidigare nämnts kräver varje påbyggnad av befintliga byggnader en rigorös utredning 

kring bärigheten i byggnaden som skall byggas på. Det är vad som framkommer i denna 

utredning som måste avgöra vilken typ av påbyggnad som skall göras.   

 

4.2 Lösningsförslag till uppkommen problematik 

4.2.1 Lösning - Ljusproblematik 

Vid en förtätning i vertikalled kommer ljusbilden i staden att ändras. Intilliggande byggnader 

kan komma att bli skuggade, likväl som innergårdar, parker och andra miljöer kan gå samma 

öde till mötes. För att komma tillrätta med detta är det viktigt att det redan under 

planeringsstadiet tas hänsyn till ljusinsläpp och hur solen faller in mot både den nya 

byggnaden, men även omgivande fastigheter. Ljusinsläppet är sällan ett problem i de 

påbyggda delarna av huset, utan det är våningar längre ner i huset, och omkringliggande 

byggnader som får problem. 

 

För att lösa problemet med dagljusbehovet i de nedre våningarna kan en större mängd glasyta 

sättas in här, likväl som fasadernas nedre delar bör ha ljusreflekterande färger. I beaktning bör 

även tas hur bred byggnaden görs och hur dess planlösning utformas, olika rum har som 

bekant olika krav på hur mycket dagsljus som behöver strömma in [2].  

 

Problemet med dagsljus är som synes inte avhängigt vilken typ av påbyggnadsmetod som 

används för bygget, varför lättbyggnadstekniken som sådan inte kan anses vara lösningen på 

detta problem.   

 

4.2.2 Lösning - Ljudproblematik 

När flera och högre byggnader uppförs i staden kommer ljudbilden att förändras. Enstaka 

höga byggnader kan ge upphov till en begränsning i att göra ljudbilden för staden bekväm.  

 

Det finns en rad olika lösningar till att minska bullret i staden. Hittills har i stor utsträckning 

detta gjorts i efterhand i form av bullerplank, hastighetsdämpande åtgärder, och andra 

åtgärder som stänger stadens ljud ute. Nu har bullerreduktionen mer svängt till att åtgärdas 

redan i planeringsstadiet, i form av hur byggnader utformas och vilka fasadmaterial som 

används. I ett mycket bullerutsatt område kan byggnaden exempelvis utformas som ett 

kvartershus med innergård där mycket av bullret försvinner. Ett annat angreppssätt på bullret 

är utformningen på fasaderna. Vinklade, perforerade eller fasader beklädda med grönska kan 

ge en tydlig skillnad i stadens ljudbild då dessa minskar risken för att ljud studsar mellan 

byggnaderna [2].  
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Som bärande konstruktion skiljer sig en betongprefabstomme och en lättbyggnadsstomme inte 

nämnvärt i avseende på de ljudisolerande egenskaperna, inte heller skiljer de sig nämnvärt i 

möjligheten till utformning på vare sig byggnaden som sådan eller på fasaderna, varför vi 

heller inte här kan se att lättbyggnadselementet skulle överglänsa den traditionella 

betongstommen härrörande ljudproblematiken som följer av vertikal förtätning.  

 

4.2.3 Lösning - brandproblematik 

En hög byggnad ställer extra stora krav på brandsäkerheten, framförallt rörande 

utrymningsvägar och möjlighet för räddningsarbetare att utföra sitt arbete. Som kan ses i figur 

4 finns tydliga krav på hur brandskyddet skall utformas. Det finns flera olika sätt att lösa 

problemen rörande brandproblematiken vid vertikal förtätning. Det mest grundläggande i ett 

brandskyddsarbete är att förhindra uppkomst av brand, vilket lämpligen görs med noga 

avvägande kring valet av ingående material. Om brand ändå uppstår, vilket är en risk som 

aldrig helt kan elimineras, är till synes ett sätt att tillgodose brandskyddet att installera 

sprinklers.  

 

Varken i lättbyggnadselementen eller prefabbetongen finns brännbara material, varför det inte 

heller här går att särskilja valet av metod särskilt mycket. Det som ändå något väger över till 

betongstommens fördel är att det i lättbyggnadselementen ingår stålreglar, vilka vid mycket 

höga temperaturer kan deformeras eller smälta. Rörande själva utformningsmöjligheterna av 

brandskyddet skiljer det dock inte markant. 

 

4.2.4 Lösning - Tillgänglighetsproblematik 

Det finns, som beskrivet ovan, två olika fall vid vertikal förtätning som kan styra 

tillgänglighetsaspekten. Om en byggnad byggs på med flera våningar, dvs. byggnadens 

ursprungliga volym ökar, räknas detta som en ändring och kraven för ändring av byggnad 

skall således tillämpas. Avser den vertikala förtätningen istället inredande av befintlig vind till 

bostäder ökas inte volymen och då skall andra regler tillämpas [42]. 

  

När tillgänglighetsproblematiken skall lösas finns det några olika vinklar att titta på detta från. 

Det finns en möjlighet i att endast inreda med små lägenheter på max 35 kvm för att kunna 

komma runt kraven. Det finns dock flera olika anledningar till att vilja inreda större bostäder. 

Om den befintliga byggnaden redan har hiss torde det vara lättare att fortsätta med hissen upp 

även i den påbyggda delen. Många av dagens byggnader är dock uppförda innan 

tillgänglighetskravet fanns, och detta kan skapa problem rörande tillgängligheten vid en 

påbyggnad.  

 

Om ett nytt hisschakt måste inrättas i en redan befintlig byggnad innebär detta att 

kvadratmeter från lägenheterna behöver tas i anspråk, vilket minskar värdet på dessa. En 

lösning på detta kan vara att installera utanpåliggande hiss. Detta kräver dock att arkitekturen 

inte störs nämnvärt.  

 

Rörande tillgänglighetskraven som finns, kan inte hittas stöd för att valet av prefabstomme 

eller lättelement skulle utgöra någon skillnad för kravens uppfyllnad.  
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4.2.5 Lösning - Statikproblematik 

En befintlig byggnads möjlighet att bära upp en påbyggnad är vad som anses avgörande för 

statikproblematiken. Oavsett vilken påbyggnad som skall göras måste alltid en grundlig 

undersökning rörande bärigheten i mark och befintlig byggnad göras. Utifrån vad denna visar 

kan sedan val göras om, i första hand, huruvida en påbyggnad ens är möjlig, och vidare vilken 

typ av teknik som i så fall är lämplig.  

 

Ett flerfamiljshus i lättbyggnad väger ca 150 kg/m2, motsvarande hus i betong väger ca 800 

kg/m2 [25]. Ett flerfamiljshus i betongstomme med 10 lägenheter á 80 kvm/våning i 5 

våningar väger då ca 3200 ton. Om detta hus då byggs på med 2 våningar med 10 lägenheter á 

80kvm i lättbyggnadsteknik skulle detta medföra en ökning i belastning på den befintliga 

byggnaden med ca 13% eller 240 ton. Det föresvävar rimligt att 240 ton i sammanhanget 

torde vara överkomligt att belasta 3200 ton ytterligare med.  

 

Undersökningar har visat att byggnader med betongstomme i större utsträckning kan klara av 

att bli påbyggda med en lätt stomme då dessa ofta är dimensionerade för större last än de bär. 

SBUF och Skanska har gjort en våningspåbyggnadsrapport där det framkommer att om ett 

befintligt betongbjälklag plockas bort och ersätts med upp till tre nya våningar i 

lättbyggnadsteknik kan totalvikten av dessa bli densamma [43]. I andra studier finns påvisat 

att även miljonprogrammen är överdimensionerade och klarar av laster från påbyggnader bra 

[24].  

 

För att minska belastningen på befintlig byggnation kan påbyggnad göras med hjälp av 

lättbyggnadselement. Som påvisats ovan finns stora viktskillnader mellan de båda olika 

alternativen som jämförs i denna rapport. Således kommer byggnader som inte klarar en 

påbyggnad med homogena betongelement i vissa fall kunna byggas på med 

lättbyggnadsteknik. Som sågs i SBUF och Skanskas utredning kan ett normalt betongbjälklag 

i vissa fall bytas ut mot upp till tre våningar med lättbyggnadsteknik, vilket skulle kunna 

utgöra en avsevärd mängd mer bostadsyta.  

 

Det finns dock alltid andra möjligheter än just lättbyggnadsteknik för att överbrygga 

eventuella statikproblem. Det går exempelvis att bära hela påbyggnaden på utomliggande 

pelare om det inte finns arkitektoniska motsättningar kring detta. Detta kan dock utgöra stor 

påfrestning på marken, vilket ändå ger oss en fördel för lättelementen.  

 

Slutsatsen som kan dras av detta är att rörande just statikproblematiken finns en fördel för 

lättbyggnadstekniken.  

 

4.2.6 Lösning - Övrig problematik 

 

Att koppla på flera bostäder på befintliga vatten-, avlopps- och energisystem är sällan ett 

problem. I de fall där befintliga system är max utnyttjade finns det enkla sätt att utöka 

kapaciteten genom inkopplande av nya enheter.  

 

Gällande beräkningen av energianvändningen säger huvudregeln i BBR att så länge inga 

undantag finns skall en byggnad som ändras uppfylla kraven. Ändring av en byggnad får inte 

medföra en försämring av energieffektiviteten såtillvida byggnaden trots försämringen inte 

uppfyller kraven efter färdigställande. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från detta om 

det anses oskäligt för förändringen att hela byggnaden skall omfattas av de nya kraven och det 
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går då att endast applicera kraven på den byggnadsdel som byggts på. Med dagens möjlighet 

till tredimensionell fastighetsindelning skulle möjligen en lösning kunna vara att göra en egen 

fastighet av påbyggnaden och på så vis kunna beräkna endast dennes energianvändning. Detta 

är dock inget vi valt att titta närmare på inom ramen för denna rapport.  

 

Gällande logistiken kring stadsbyggande finns många olika saker att ta hänsyn till. En lösning 

på detta är att samarbeta med entreprenörer som har erfarenhet av denna typ av byggande. För 

att allt ska rulla smidigt krävs, som vid alla byggnation, noggrann planering av alla steg och 

på grund av de ofta begränsade ytorna att placera byggmaterial, rigorös planering av 

materialtransporter. När det gäller hänsyn till de redan boende är det allra viktigaste deras 

säkerhet. Även här är tillsynes den bästa lösningen att jobba tillsammans med erfarna 

entreprenörer.  

 

Att infrastrukturen och vård/omsorg inte byggs ut i samma omfattning som bostäderna leder 

till att förtätningen inte når önskad effekt ur miljösynpunkt då det fortfarande kan krävas att 

de boende behöver ta bilen till de nödvändiga omsorgerna. En lösning på detta kan vara att 

redan i tidigt stadie, innan själva förtätningen påbörjas, se till att infrastrukturen är 

överdimensionerad för att kunna möta den ökade belastningen av nyinflyttade. Detta kräver 

dock att det finns underlag för vilka typer av bostäder som kommer tillkomma genom 

förtätningen. Planeras exempelvis bara smålägenheter på 1 eller 2 rok kan antas att trycket på 

förskoleplatser inte kommer att påverkas nämnvärt av detta, likväl som om förtätningen avser 

inrymma seniorbostäder, det kan anses troligt att behov av närhet till vård och matvarubutik 

kommer öka.  

 

Även om kollektivtrafiken och infrastrukturen byggs ut på en tillfredsställande nivå kommer 

människor ändå att äga, och behöva parkera, bilar. Den mest tillfredsställande lösningen rent 

logistiskt, och för staden platsmässigt vore kanske att ha möjlighet att parkera under marken, 

detta kräver dock stora och dyra ingrepp. Kanske behövs nya parkeringshus planeras in i 

samband med att staden förtätas. Likväl som utrymme för att promenera och cykla bör 

tillgodoses redan i planeringen av en förtätning.  

 

Inget av dessa problem går dock att på ett mer eller mindre tillfredsställande sätt lösa genom 

att välja den ena eller andra metoden för påbyggnad, utan alla dessa står utanför 

byggmetoden, varför det heller inte här kan göras någon distinkt skillnad mellan de två olika 

systemen.  
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5 DISKUSSION 

 

Som vi kan se är det väldigt små skillnader mellan de olika byggsystemen inom alla olika 

problemområden, bortsett från statiken. Vid val av metod kan vi därför anta att andra saker än 

vikten kommer vara avgörande för vilken metod som väljs.  

Det finns en väldigt traditionell syn på byggande överlag i Sverige. Under vår utbildning har 

vi genomgående upplevt branschen som nästan bakåtsträvande. Man vill göra som man alltid 

gjort och nya tekniker som skulle kunna underlätta byggandet på flera olika sätt används inte. 

Som vi ser det kan detta bero på att byggarbetsplatsen är ständigt föränderliga, ingen annan 

byggarbetsplats är det andra likt varför man kanske vill sträva efter att ha några trygga 

punkter att falla tillbaka på, i detta avseende ett byggsystem man har koll på. 

Det blir som förstås lättare att tidplanera ett projekt om det finns färdiga ramar för hur lång tid 

varje del i projektet brukar ta. Att då välja att göra på andra sätt skulle kunna innebära att 

tidsplanering eller budget inte skulle ge önskat utfall, något som skulle kunna vara ödesdigert 

för en entreprenör.  

Som byggandet ser ut idag finns det dock en rad olika projekt där det inte alls passar sig att 

bygga med traditionella tekniker. Påbyggnad på viss befintlig byggnation är ett sådant 

exempel. I fall där det krävs andra lösningar kan vi ändå se att branschen ofta lyckas väl med 

projekten och är uppfinningsrika kring nya metoder. Kanske kan det vara så att det saknas 

mod för att gå utanför ramarna och tänka nytt? 

Andra faktorer som vi kan se vara avgörande för valet av system är leveranstid och pris. I 

skrivande stund kan leveranstiden för prefabstommar uppgå till så mycket som 18-24 

månader, vilket är en lång tid att ha en byggnation stående om allt annat är färdigt för 

byggnation. Att platsgjuta tar längre tid på själva arbetsplatsen, men det är inte leveranstider 

på alls samma vis om denna metod väljs. Rörande leveranstider på lättelementen har vi inte 

lyckats få tag på några aktuella siffror. Det ligger dock nära till hands att tänka att det är något 

kortare leveranstider på dessa, då de inte är efterfrågade i samma utsträckning som 

betongprefabelementen. Detta är dock bara spekulationer från vår sida.  

Priset är som bekant avgörande i mycket av det vi gör i samhället. Prisskillnaden för de 

faktiska elementen ligger bara på ca 300 kr/kvm till förmån för betongstommen men det är 

inte bara här det kan komma att göra skillnad för den stora budgeten. Som skrivet ovan finns 

det ofta en önskan att jobba med metoder och material som entreprenörerna känner igen. Om 

yrkesarbetarna får jobba med system de känner till och har arbetat med sedan tidigare går 

detta förstås fortare än om de ska lära sig nya tekniker. Ställtider och monteringstider blir 

således också avgörande för kostnaden för stommen. På sista raden är det den faktiska 

kostnaden för material och montage som är avgörande, varför vi tror att entreprenörer hellre 

jobbar med betongprefabstommen som de är bekanta med sedan innan.  
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6 SLUTSATS 

 

Det är mycket små skillnader mellan de olika typerna av byggsystem som studerats inom 

ramen för denna rapport. De problem som uppkommer med vertikal förtätning går lika ofta att 

lösa, eller inte lösa, med både en betongpefabstomme och med en lättbyggnadsstomme.  

Skuggbildningar och andra dagsljusproblem uppkommer i lika stor utsträckning oavsett om vi 

bygger i betongprefab eller lättbyggnadsteknik. Här handlar det mer om hur husen planeras 

och vrids, och hur lägenheterna planeras. Ljuden kommer att studsa lika mycket mellan 

byggnaderna, och staden kommer fyllas med fler männikor och funktioner som bidrar till ökat 

ljud oavsett om vi bygger i betongprefab eller lättbyggnadsteknik. Här handlar det snarare om 

val av fasadmaterial och planering för bortbyggande av buller. Rörande brandproblematiken 

syns små skillnader i form av att betongprefabstommen är helt fri från brännbart och 

smältande material, medan det i lättbyggnadsstommen ingår stål, som vid riktigt höga 

temperaturer kan smälta och orsaka problem för räddningstjänsten. Oavsett val av system 

gäller samma brandskyddsregler, vilket gör att det här mer handlar om höjden på byggnaden 

än om ingående material när brandskyddet planeras, varför vi inte heller här kan se en klar 

fördel för det ena eller andra systemet. Samma sak gäller problematiken med tillgänglighet. 

Det finns ingen skillnad i hur du kan anpassa de två olika systemen för att uppnå rätt nivå på 

tillgänglighet, varför de även här är likvärdiga.  

Det är först när vi kommer till statikproblematiken skillnader kan urskiljas. Vi kan se att det i 

vissa fall kommer gå att bygga på befintliga byggnader med hjälp av lätteknik där det annars 

inte hade gått att förtäta vertikalt.    
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