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Abstract 
Purpose: In Sweden, there is a shortage of housing and a solution for creating new 
housing in urban areas is vertical densification. Vertical densification can be done by 
adding floors of housing on top of existing parking garages. This type of extension sets 
demands on the existing building. The purpose of this thesis is to serve as a basis for 
the planning of construction, fire requirements and installations for future similar 
projects. The goal is furthermore to analyze and compile various building-technical 
solutions that are used when floors of housing are built on top of existing parking 
garages. The goal is answered by the following questions: 

1. Which types of construction are used for additional floors of housing on top 
of parking garages and what requirements does the extension have on the 
existing building? 

2. What fire requirements are imposed on this type of extension and how are 
they fulfilled? 

3. How are the additional floors of housing provided with installations? 
 
Method: The report is based on a qualitative case study in which interviews and 
document analysis formed the basis of empirical data. To confirm the study with theory, 
a literature study has been conducted. 

Findings: The result shows that a light framework has been used for additional floors 
of housing, however, the choice of framework material has been different. The capacity 
of the existing building's foundation has been vital for whether an extension with 
housing has been possible. Placement of the extension has been due to whether the 
living space or the number of parking spaces is given as the highest priority. The fire 
requirements for this type of building can be equated with the requirements imposed on 
a new building of housing. This has meant that changes to the existing parking garages 
have been necessary to meet the requirements. New shafts for installations have been 
placed on both inside and outside of the existing building. 

Implications: The conclusions and recommendations, based on the content of the 
thesis, consist primarily of the importance of making an accurate inventory. It’s about 
the existing building's capacity and what possible reinforcement work it requires before 
an extension with housing. 

Limitations: The study delimits itself from construction engineering calculations and 
economic calculations. The work has been limited based on a variety of words and 
timeframe, without these it would be possible to make a more in-depth analysis of the 
study's reference objects. This would be done through interviewing more actors from 
additional consulting areas for the selected reference objects. 

Keywords: Densification, Three-dimensional building, 3D Building, Roof stacking, 
Parking garage, Construction reinforcement, BBR. 
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Sammanfattning 
Syfte: I Sverige råder det en stor bostadsbrist. En lösning för att skapa nya bostäder i 
tätbebyggda områden är vertikal förtätning. Detta kan ske via våningspåbyggnad av 
bostäder på parkeringshus. Denna typ av påbyggnad ställer dock krav på den befintliga 
byggnaden. Rapportens syfte är att fungera som ett underlag vid projektering av 
konstruktion, brand och installationer vid framtida projekt av liknande slag. Målet är 
vidare att analysera och sammanställa olika byggnadstekniska lösningar som används 
vid våningspåbyggnad av bostäder på parkeringshus. Detta skall besvaras genom 
följande frågeställningar: 

1. Vilka konstruktionstyper tillämpas vid våningspåbyggnad på ett 
parkeringshus och vilka krav ställer påbyggnaden på den befintliga stommen? 

2. Vilka brandkrav ställs på denna typ av våningspåbyggnad och hur uppfylls 
dessa? 

3. Hur förses påbyggnaden med installationer? 
 
Metod: Rapporten bygger på en kvalitativ fallstudie där intervjuer och 
dokumentanalyser legat till grund för empirin. För att styrka studien med teori har en 
litteraturstudie genomförts. 
 
Resultat: Resultatet visar att en lätt stomme har använts till samtliga 
våningspåbyggnader, däremot har valet av stommaterial skiljt sig åt. Kapaciteten på 
den befintliga byggnadens grund har varit avgörande för om en våningspåbyggnad 
varit möjlig. Placering av våningspåbyggnaden har berott på om boyta eller antalet 
parkeringsplatser prioriterats högst. Brandkraven på denna typ av byggnad kan 
likställas med kraven som ställs på en nybyggnad av bostäder. Detta har inneburit att 
förändringar på de befintliga parkeringshusen varit nödvändiga för att uppfylla 
kraven. Nya installationsschakt har placerats både in- och utvändigt av den befintliga 
byggnaden. 
 
Konsekvenser: De slutsatser och rekommendationer, utifrån rapportens innehåll, 
består främst av vikten i att göra en noggrann inventering av den befintliga 
byggnaden. Det handlar om byggnadens kapacitet och vilka eventuella 
förstärkningsarbeten som krävs innan en våningspåbyggnad.  
 
Begränsningar: Studien avgränsar sig från byggnadstekniska beräkningar och 
ekonomiska kalkyler. Arbetet har begränsats utifrån en viss mängd ord och tidsram, 
utan dessa hade möjligheten funnits att göra en mer djupgående analys av studiens 
referensobjekt. Detta genom att intervjua ytterligare aktörer inom fler konsultområden 
för de valda referensobjekten. 
 
Nyckelord: Förtätning, Tredimensionell fastighetsbildning, 3D-Fastighetsbildning 
Våningspåbyggnad, Parkeringshus, Parkeringsgarage, Förstärkningsarbete. 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete som skrevs i samband med kursen Examensarbete 
i byggnadsteknik, 15 hp. Kursen ingår i högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, 
Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköpings Tekniska Högskola. Rapporten, 
som utfördes våren 2019, skrevs i samarbete med LINK Arkitektur AB.  

1.1 Bakgrund 
Sverige har i många år lidit av stor bostadsbrist. Enligt boverket beräknas 55 000 nya 
bostäder stå klara år 2018 vilket kan jämföras med det uppskattade behovet av 67 000 
(Boverket, 2018b).  

Många städer har genom tiderna utvecklats genom att växa utåt. Detta har medfört ett 
större bilberoende och att viktig natur och åkermark försvunnit (Boverket, 2016). 
Förtätning är ett alternativ till att vidga städerna geografiskt genom att istället bygga 
dem inåt. En typ av förtätning är den horisontella där byggnader uppförs på t.ex. 
obebyggda tomter, parkeringsplatser eller grönytor (Lidgren & Widerberg, 2010). 
Grönytorna är dock i dagens samhälle viktiga att behålla för klimatet. De är 
betydelsefulla för vattenhantering, ljudabsorbering, behandling av partiklar och en 
hållbar samhällsutveckling (Boverket, 2010). 

Ett sätt där ny mark inte tas i anspråk är vertikal förtätning. Ett vanligt sätt att förtäta 
vertikalt är genom våningspåbyggnad på befintliga bostäder eller parkeringsgarage 
(Lidgren & Widerberg, 2010). Bostäder centralt i städer är i regel de som är mest 
eftertraktade. Detta medför att byggprojekt i just centrala lägen är lättare att räkna hem 
ekonomiskt. Att förtäta vertikalt är därför en lösning för att skapa nya bostäder i 
attraktiva lägen utan att ta ny mark i anspråk (Netzell, 2015).  

Traditionellt sett har en fastighet avgränsats endast horisontellt. Fastigheter utgjordes 
av en markyta och sträckte sig in till jordens mittpunkt och ut i rymden. Detta kunde bli 
problematiskt om en fastighet behövde användas för exempelvis tunnlar, ledningar eller 
en annan verksamhet i en byggnad. I dessa fall skrevs ett nyttjanderättsavtal eller 
servitutsavtal. Dessa avtal var ofta tidsbegränsade och det krävdes att alla delägare 
medverkade när beslut om byggnadens förvaltning skulle tas (Boverket, 2004).     

Den 1:a  januari 2004 antogs en ny lag som möjliggjorde en tredimensionell 
fastighetsbildning. En tredimensionell (3D) fastighet kan avgränsas både vertikalt och 
horisontellt. Lagändringen innebär att ett våningsplan, påbyggnad eller källarutrymmen 
i en byggnad kan avstyckas och utgöra en egen fastighet. Syftet med lagändringen är 
att göra det enklare att använda byggnader till olika och fler ändamål (Boverket, 2004). 

1.2 Problembeskrivning 
Bristen på mark i dagens städer kräver att antalet funktioner i den befintliga 
bebyggelsen maximeras, enligt Max et al. (2019). Vidare menar Belpoliti et al. (2015) 
att det krävs innovativa lösningar för att återanvända och utnyttja det befintliga 
byggbeståndet och på så sätt minska resursanvändandet och bidra till en mer hållbar 
byggprocess. Att bygga bostäder ovanpå befintliga parkeringshus är en lösning där 
befintlig bebyggelse återanvänds samtidigt som en ny funktion adderas till en byggnad 
som från början endast är avsedd för ett syfte. 
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Fyra ombyggnadsprojekt där bostäder byggts ovanpå befintliga parkeringshus används 
som referensobjekt till fallstudien i rapporten. Utöver dessa finns det flera förslag på 
liknande projekt i Sverige.  Fastighetsbolaget Riddersvik fastigheter AB driver ett 
projekt där de vill bygga 200 studentbostäder ovanpå ett P-hus i Järfälla (Henricsson, 
2016). Stockholms stad har ett förslag på en ny detaljplan där tre parkeringshus i 
Skarpnäck ska byggas på med tre till fyra våningar med lägenheter (Stockholms stad, 
2018).  Karlstad kommun har gjort ändringar i en detaljplan som möjliggör bostäder på 
ett parkeringshus övre plan (Karlstad kommun, 2015). 

Att bygga bostäder på ett parkeringshus som från början inte är avsett för boende kan 
dock vara problematiskt. Ett parkeringshus byggs inte för att människor ska bo i det, 
därför saknas många av de tekniska installationerna som krävs i en bostad. 
Våningspåbyggnaden ställer krav på den befintliga byggnadens installationsutrustning, 
såsom VVS (Amer & Attia, 2017). Olika typer av byggnader har också olika höga krav 
när det gäller brandskydd. Bostäder har högre krav på brandsäkerhet än vad ett 
offentligt parkeringshus har (Boverket, 2017b). En våningspåbyggnad måste också 
konstrueras med hänsyn till den befintliga byggnadens stomme (Lidgren & Widerberg, 
2010). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Rapportens syfte är att fungera som ett underlag vid projektering av konstruktion, brand 
och installationer vid framtida projekt av liknande slag. Målet är vidare att analysera 
och sammanställa olika byggnadstekniska lösningar som används vid 
våningspåbyggnad av bostäder på parkeringshus. Detta skall besvaras genom följande 
frågeställningar: 

1. Vilka konstruktionstyper tillämpas vid våningspåbyggnad på ett 
parkeringshus och vilka krav ställer påbyggnaden på den befintliga stommen? 

2. Vilka brandkrav ställs på denna typ av våningspåbyggnad och hur uppfylls 
dessa?  

3. Hur förses påbyggnaden med installationer? 
 
För att besvara frågeställning 3. kommer följande punkter att undersökas: 
 VVS 
 Hiss och trapphus 
 Avfallshantering 

1.4 Avgränsningar 
För att genomföra detta examensarbete inom den angivna tidsramen har avgränsningar 
gjorts. Arbetet redogör inte för några ingående byggnadstekniska beräkningar för 
våningspåbyggnader. Arbetet avgränsar sig också från ekonomiska aspekter vilket 
också innebär att inga ekonomiska kalkyler genomförts. 
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1.5 Disposition 
Kapitel två beskriver vilka undersökningsmetoder som använts för att besvara 
frågeställningarna i rapporten.  

I Kapitel tre redovisas den teori och tidigare forskning som denna studie bygger på.  

Kapitel fyra består av den insamlade empirin till fallstudien. Empirin har samlats in 
genom intervjuer och dokumentanalyser. 

I kapitel fem presenteras resultatet av rapporten.  

I kapitel sex förs en diskussion om undersökningens resultat och metodval. Sist ges 
förslag på vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver studiens undersökningsstrategi och dess metoder för 
datainsamling av empiri. Här framgår även kopplingen mellan de valda metoderna och 
frågeställningarna för att sedan avsluta med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Vid insamling av information till detta arbete har en kvalitativ studie genomförts. 
Denna typ av studie bygger på att beskriva och tolka verkligheten, som vidare i arbetet 
bearbetas för att skapa en ökad förståelse för den valda problemformuleringen (Justesen 
& Mik-Meyer, 2011). 

Det kvalitativa angreppssättet i denna studie lämpar sig då frågeställningarna besvaras 
genom att se på olika delar av en helhet, i detta fall enskilda byggnadstekniska lösningar 
i en större komplex byggnad. Som Wallén (1996) beskriver så behövs kvalitativa 
studier när en tolkning skall genomföras på delar av en helhet.  

Forskningsstrategin som tillämpats för att samla in empiri till arbetet grundar sig i en 
fallstudie, som kännetecknas genom att undersöka ett eller flera “fall”. En fallstudie 
bygger på att utvinna täckande information med ett helhetsperspektiv som 
utgångspunkt. Detta görs bland annat genom att samla in information för att sedan 
jämföra och sammanställa det (Patel & Davidsson, 2011). Metoden tillämpades genom 
att undersöka flera referensobjekt, i detta fall befintliga parkeringshus där en 
våningspåbyggnad med bostäder har genomförts. Informationen som utvunnits från 
denna studie har sedan legat till grund för att kunna besvara de nämnda 
frågeställningarna.  

För att samla in empiri till studien bygger fallstudien på en datainsamling av kvalitativa 
metoder bestående av litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer och 
dokumentanalyser (Patel & Davidsson, 2011). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I följande avsnitt förs en argumentation för vilka undersökningsmetoder som tillämpats 
vid datainsamling för att besvara studiens frågeställningar. Koppling mellan samtliga 
metoder och frågeställningar illustreras i Figur 1. 
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Figur 1. Koppling mellan datainsamlingsmetoder och frågeställningar. 

2.2.1 Vilka konstruktionstyper är lämpliga vid våningspåbyggnad på ett 
parkeringshus och vilka krav ställer påbyggnaden på den befintliga 
stommen? 
För att besvara studiens första frågeställning har semistrukturerade intervjuer, 
dokumentanalyser och litteraturstudier tillämpats. Intervjuerna har genomförts med 
konstruktörer och arkitekter som har varit delaktiga i utformningen av de olika 
referensobjekten. I första hand har arkitekten eftersökts, då detta är den mest centrala 
aktören i projekten och har översiktligt blick på samtliga handlingar.  

För att få mer ingående svar på intervjun, alternativt få svar på de frågor som arkitekten 
inte kunnat besvara, kontaktades konstruktören. För ett av referensobjekten 
genomfördes även en intervju med den tekniska chefen för fastighetsbolaget, eftersom 
personen i fråga var en av dem mest insatta i projektet och hade mycket kunskap om 
uppförandet av våningspåbyggnaden. 

De dokument som använts för dokumentanalysen har bestått av ritningar från de olika 
referensobjekten som har verkat som underlag och för att förtydliga de svar som 
erhållits från intervjuerna. Dessa ritningar redovisar de konstruktionstyper som 
tillämpats för respektive referensobjekt. 

Som vidare insamling av teoretisk bakgrund till ovanstående frågeställning har även 
litteraturstudie tillämpats i form av rapporter och handböcker med fokus på 
konstruktion. På så sätt erhålls en grundlig förståelse av konstruktion och hur denna 
verkar i samband med uppbyggnaden av våningspåbyggnaden och hur detta i sin tur 
påverkar det befintliga parkeringsdäcket. 
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2.2.2 Vilka brandkrav ställs på denna typ av tillbyggnad och hur uppfylls 
dessa? 
För att skapa en bakgrund till frågeställningen genomfördes en litteraturstudie på 
ämnesrelaterade rapporter och artiklar. Vidare genomfördes en dokumentanalys av 
BBR avsnitt 5 som redovisar de krav och regler som ställs på en byggnad ur 
brandskyddssynpunkt. Nästa steg var att utföra en dokumentanalys på 
brandskyddsbeskrivningen från vardera referensobjekt. Med litteraturstudien och BBR 
avsnitt 5 som grund kunde brandskyddsbeskrivningarna besvara hur projektörer 
tillämpat de krav och regler som ställs på denna typ av tillbyggnation.  

2.2.3 Hur förses påbyggnaden med installationer? 
Frågeställningen har besvarats genom semistrukturerade intervjuer med arkitekter från 
vardera referensobjekt, litteraturstudie och dokumentanalys. Litteraturstudien och 
dokumentanalysen har kombinerats för att ge en bakgrund till frågeställningen. 
Litteraturstudien genomfördes på ämnesrelaterade artiklar. Dokumentanalysen utgår 
från information hämtat från Boverket, VVS Företagen och Hissförbundet. Detta 
gjordes i syfte att få en grundläggande förståelse i vilka byggnadstekniska lösningar 
som används och hur dessa tillämpas i samband med våningspåbyggnaden (se 3.4 – 
3.4.3). 

2.3 Litteraturstudie 
Litteratursökningen i samband med denna studien har genomförts med hjälp av 
artikelsök via ämnesrelaterade databaser. Den främst använda databasen är Scopus, 
vilket är den största databasen med kvalitetsgranskad litteratur. Här finns artiklar inom 
bland annat området för teknik, ingenjörsvetenskap och samhällsvetenskap (Elsevier, 
u.å.-a). Då denna databas tillhandahåller vetenskapliga artiklar och tidskrifter inom 
området för byggnadsteknik över hela världen blev den en central källa till insamling 
av vetenskaplig litteratur. Utöver denna har även sökningar på SwePub gjorts. SwePub 
är avgränsad mot forskningspublikationer publicerade vid svenska universitet (SwePub, 
u.å.). ScienceDirect har även använts då denna tillhandahåller artiklar och kapitel ur 
böcker från en mängd kvalitetsgranskade tidskrifter och böcker (Elsevier, u.å.-b).  

De tillämpade sökorden är både på svenska och engelska med strategin att, beroende på 
databas, få fram information om förtätning och våningspåbyggnaderna både inom 
Sverige men också över hela världen. Flertalet sökord har valts vid vissa sökningar för 
att minska mängden träffar, och på så sätt effektivisera litteratursökningen. Trunkering 
(*) har använts för att få träffar på ordens samtliga ändelser och frassökning (“”) har 
använts för ytterligare avgränsningar. Använda sökord: 

 Förtätning 
 Densification 
 Densification AND reuse 
 “Urban densification” 
 “Roof stacking” 
 “Reus* build*” 
 “Recycl* build*”  
 “Urban Sprawl” 
 “Urban Intensification”  
 Densification AND parking 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 
I detta avsnitt redovisas de metoder som är valda vid studiens datainsamling. 

2.4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie görs inledningsvis för att finna vetenskapligt stöd till den studie som 
skall genomföras och påvisa relevans för vidare forskning inom området. Längre in i 
arbetet tas ämnesrelaterad litteratur fram. På detta utförs sedan en litteraturstudie för att 
ta fram data för att stödja och besvara de teorier och frågeställningar som ställs i studien 
(Patel & Davidsson, 2011). 

2.4.2 Semistrukturerad intervju 
Kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär betyder låg standardisering och 
strukturering. Detta innebär att samma typ av frågor ställts till samtliga intervjupersoner 
men att ordningen och följdfrågor kan skilja sig från varandra. På så sätt får 
intervjupersonen friheten att själv utforma svaren och kunna ge sin egen uppfattning 
kring det som studeras i arbetet (Patel & Davidsson, 2011). Då studien bygger på en 
analys av referensobjekt som skiljer sig från varandra kunde följdfrågorna variera 
beroende på vad svaret blev på huvudfrågan i intervjun (se Bilaga 1.). 

2.4.3 Dokumentanalys 
För att samla in ytterligare empiri till studien har ett flertal kvalitativa 
dokumentanalyser genomförts. Dokumentanalys innebär att studera och tolka material 
och dokument som inte är utfört i forskningssyfte, utan som informativ källa (Merriam, 
1994). Här är dessa informativa källor handböcker om konstruktion, kraven i BBR 
avsnitt 5, men även ritningar och brandskyddsbeskrivning från de olika 
referensobjekten. 

2.5 Arbetsgång 
I följande avsnitt beskrivs arbetsgången vid insamling av data och empiri för studien. 

2.5.1 Litteraturstudie 
Studien inleddes med en litteratursökning för att få fram redan utförda studier inom 
ämnesområdet. Utefter detta startade en tankeprocess, med hjälp av handledare, för att 
identifiera ett outforskat problemområde. När detta väl var genomfört påbörjades en ny 
litteratursökning för att utvinna vetenskapligt stöd till studiens problemformulering och 
frågeställningar. På denna litteratur utfördes en litteraturstudie för att plocka fram de 
delar som kunde stödja arbetet vidare in i studien. I stycke 2.3 framgår det även mer 
detaljerat hur sökningsprocessen utfördes. 

2.5.2 Intervju 
Första steget inför intervjuerna var att ta fram frågor som är relevanta för att kunna 
besvara studiens tre frågeställningar. Här skapades först listor på områden och ting som 
behövdes ifrågasättas, för att sedan sållas bort och bearbeta de återstående. Vid 
skapandet av frågor undveks ja- och nej-frågor i högsta möjlig mån. Genom att göra 
detta lämnade utrymme för intervjupersonen att ge ett mer utvecklat svar än endast med 
ett ord. Vissa frågor utgörs av ja- och nej-svar, men dessa följs då sedan upp av ingående 
följdfrågor (se Bilaga 1.).  

Parallellt med att intervjufrågorna bearbetades eftersöktes intervjupersoner. Då 
majoriteten av projekten var utförda för ca 10 år sedan blev det en längre process än 
väntat att få tag på intervjupersoner. När en telefonintervju var bokad mailades 
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frågeformuläret över till respektive intervjuperson så dessa kunde förbereda sig. 
Intervjun bandades för att i efterhand kunna transkriberas och på så sätt inte gå miste 
om någon information från samtalen. Vid intervjuer hade båda parter tillgång till 
ritningar för att förtydliga samtalen och på sätt undvika missförstånd. 

2.5.3 Dokumentanalys 
Då en av studiens frågeställningar ifrågasätter kraven på brandskydd så utfördes första 
delen av dokumentanalysen på BBR avsnitt 5. Här analyserades de delar som var 
lämpliga för studiens problemområde. Vidare in i studien kontaktades kommunerna för 
respektive referensobjekt för att få fram byggnadernas brandskyddsbeskrivning. Med 
BBR avsnitt 5 som grund analyserades brandskyddsbeskrivningen för att få svar på hur 
kraven uppfylls.  

Genom att kontakta kommunerna mottogs även ritningar för de olika referensobjekten. 
Dessa har legat till grund för att förstå utformningen och byggnadstekniska lösningar. 
Samtliga dokumentanalyser har löpt parallellt med övriga moment i studiens arbete. 

För att besvara den tredje frågeställningen via dokumentanalys gjordes först en 
dokumentsökning. Via branschrelaterade hemsidor och sökmotorer togs informativa 
dokument fram med fokus på Hiss och trapphus, VVS och avfallshantering. Dessa 
kombinerades sedan, under teoriavsnittet, med litteraturstudie (se 3.4 – 3.4.3). 

2.6 Trovärdighet 
 Kvaliteten på en undersökning, och dess metoder av datainsamling, stärks genom 
validitet samt reliabilitet. Inom just kvalitativa studier är dessa två begrepp nästintill 
sammanflätade och måste värderas på ett annorlunda sätt jämfört med en kvantitativ 
studie. Detta beror på att den kvalitativa studien inte innebär någon uppskattad 
tillförlitlighet genom siffror (Patel & Davidsson, 2011).   

En kvalitativ fallstudie handlar om att analysera och tolka verkligheten. Därmed spelar 
validitet en viktig roll för att resultatet skall vara byggt på pålitlig information som är 
insamlad på rätt sätt (Merriam, 1994). Vid insamling av data via intervjuer har förarbete 
gjorts för att stärka validiteten och på så sätt få ut rätt information. Främst har frågorna 
bearbetats för att besvara det studien skall besvara. Detta genom insamling av 
bakgrundsinformation. De personer som har kontaktats för intervju är insatta i 
projekteringen för respektive referensobjekt.  

Vid intervjun har båda författarna av rapporten deltagit för att skapa en så objektiv bild 
som möjligt, men även för att minska risken för missförstånd. Innan intervjun har 
intervjupersonen tillhandahållits med intervjufrågorna för att få möjlighet att förbereda 
sina svar. Under intervjun har otydligheter direkt ifrågasatts för att minska efterarbete. 
Ritningar har även funnits tillgängliga hos båda parter för att lättare kunna beskriva 
vissa delar. På så sätt förväntades missförstånd minska för att kvalitetssäkra att rätt 
information utvunnits och att validiteten stärkts (Ekholm & Fransson, 1992).    

Kvalitetssäkring i en kvalitativ studie utgörs av noggrannhet genom hela arbetet. 
Litteraturstudierna och dokumentanalyserna har bearbetats på liknande sätt som vid 
intervjuer (Patel & Davidsson, 2011). För att förhålla sig till relevant litteratur och 
dokument har dessa tagits fram från databaser och sökmotorer relaterade till studiens 
ämnesområde och frågeställningar (Merriam, 1994). 
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Reliabilitet i en studie är parametern som styr hur resultatet kan generaliseras. Den 
påverkas även av den inre validiteten, alltså utgör en stark inre validitet en ökad 
reliabilitet (Merriam, 1994). Denna studie bygger på att analysera och sammanställa 
byggnadstekniska lösningar utifrån flertalet referensobjekt. Tidsramen utgör en 
svårighet att analysera samtliga existerande parkeringshus med våningspåbyggnad av 
bostäder vilket kan leda till en problematik att generalisera resultatet i sin helhet. Dock 
finns det en viss generaliserbarhet sett till studiens validitet. I en kvalitativ studie kan 
resultatet vara en förståelse och variationer av ett fenomen. En generalisering är då 
möjlig att åstadkomma utifrån studiens resultat i relation till liknande situationer (Patel 
& Davidsson, 2011). 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. 

3.1 Förtätning 
I den vetenskapliga artikeln Densifying the city: Urban recycle as a strategic system to 
refurbish the built environment hävdar Belpoliti, Boarin, Davoli och Marzot (2015) att 
det krävs innovativa lösningar för att återanvända och utnyttja det befintliga 
byggbeståndet. Denna artikel ligger till grund för studiens problemformulering. 

3.2 Krav på befintlig stomme 
I rapporten ROOF STACKING: Learned lessons from architects av Amer och Attia 
(2017) beskrivs utmaningarna som förekommer när en våningspåbyggnad genomförs. 
En utav dessa utmaningar är den befintliga konstruktionens kapacitet och att en 
utredning krävs för att se om en våningspåbyggnad är möjlig. Vidare bekräftar 
författarna till SBUF rapporten Våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet att 
en noggrann inventering av den befintliga stommen och grunden är mycket viktigt för 
att kontrollera om huset klarar en påbyggnad (Lidgren & Widerberg, 2010).  

Förstärknings och reparationsarbeten på den befintliga stommen kan bli aktuellt vid en 
våningspåbyggnad. Behovet av förstärkningsarbeten kan bero på den ökade last som 
påbyggnaden utsätter stommen för, fel i projekteringen eller för att byggnadsmaterial 
har brutits ner över tid och tappat bärförmåga (Bergström & Täljsten, 2007). 

3.2.1 Bjälklag och stomme 
Vid en våningspåbyggnad kan det översta takbjälklaget behöva förstärkas för att klara 
av ytterligare laster. Vanligt är att lastfördelande balkar placeras på det befintliga taket 
för att fördela lasterna från påbyggnaden till den bärande konstruktionen i byggnaden 
(Lidgren & Widerberg, 2010). För att förstärka bjälklag och pelare kan en pågjutning 
med ny betong och armering genomföras. Ett annat alternativ är att förstärka 
betongkonstruktioner med kolfiberväv. Kolfiberväven limmas i remsor direkt på den 
befintliga betongen. Kolfiberförsträkningar är en yteffektiv förstärkningsmetod då 
kolfiberväven bygger minimalt på den befintliga betongkonstruktionen (Enochsson, 
Lagerqvist, Olofsson & Täljsten, 2006). 

3.2.2 Grund 
Om den befintliga stommen är tung så klarar grunden i regel höga laster. Därför går det 
ofta att göra en lätt våningspåbyggnad utan att grunden behöver förstärkning (Lidgren 
& Widerberg, 2010). Om det visar sig att grundens kapacitet är för låg för en 
våningspåbyggnad kan förstärkningsarbeten bli aktuellt. En grundförstärkning kan 
göras med hjälp av pålning eller en utfyllnad vilket innebär att grunden breddas så att 
trycket från byggnaden fördelas över en större yta (Bjerking, 1989).  Ett alternativ till 
att förstärka grunden kan vara att riva det översta tunga betongbjälklaget och ersätta det 
med nya, lättare våningar. Det befintliga bjälklaget kan ersättas med två till tre nya 
lättare våningsplan utan att byggnadens totalvikt förändras (Lidgren & Widerberg, 
2010). 

3.3 Brandkrav 
Brandkraven för en byggnad har förändrats med åren. De regler och krav som gäller 
idag går att läsa ur Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 (Boverket, 2017a). Kraven 
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vid en ändring av en byggnad, eller i detta fall en våningspåbyggnad, kan likställas med 
kraven som ställs vid en nybyggnation (Boverket, 2018a). Enligt Lidgren och 
Widerberg (2010) är brandsäkerhetsprojektering en av de punkter som bör ingå i en 
grundlig inventering av en byggnad inför en våningspåbyggnad. Vidare menar Lundin 
(2001) att en genomgång av det befintliga brandskyddssystemet i en byggnad bör 
genomföras innan en ändring utförs. Detta är extra viktigt i fall där ändringen av 
byggnaden medför att utrymning genom den befintliga byggnaden kommer att ske. I 
sådana fall måste även dessa delar av byggnaden beaktas vid brandprojekteringen.  

Helsing (2016) skriver att avsteg från BBRs krav vid en ändring av en byggnad kan 
göras i särskilda fall. Däremot menar författaren att vid en mycket omfattande ändring 
finns det ofta få eller inga befintliga förutsättningar för att motivera att avsteg från 
reglerna kan göras.  Att nå upp till de brandkrav som ställs i BBR avsnitt 5 är alltså 
avgörande för om en våningspåbyggnad är möjlig att genomföra eller inte. 

3.3.1 Brandkrav vid våningspåbyggnad 
Enligt plan-och bygglagen går en våningspåbyggnad under begreppet ändring. 
Brandkraven vid en ändring motsvarar kraven som ställs vid en nybyggnation.  Krav 
vid ändring av en byggnad går att utläsa ur BBR 5:8. 

Allmänt om brandkrav vid ombyggnad ur BBR 5:81:  

“Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir 
tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan 
uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller 
stora delar av brandskyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. 
Byggnader ska vid ändring uppfylla de krav på brandskydd som anges i avsnitt 5:1–
5:7. Kraven får dock tillgodoses på annat sätt än vad som anges där om motsvarande 
säkerhetsnivå ändå uppnås.”. 

3.3.2 Byggnadsklasser & verksamhetsklasser 
Byggnader delas in i olika byggnadsklasser (Br) baserat på byggnadens skyddsbehov. 
Skyddsbehovet baseras på byggnadens komplexitet, konsekvenser av en eventuell 
brand samt troliga brandförlopp (Boverket, 2017b). Byggnadsklasserna redovisas i 
tabell 1. 

Tabell 1. Byggnadsklasser enligt BBR. 

 

Varje enskild byggnad går under en och samma byggnadsklass, däremot kan det finnas 
flera olika verksamhetsklasser (Vk) för olika lokaler inom samma byggnad. Detta 
innebär att olika brandskyddskrav kan gälla för olika delar av en byggnad (Boverket, 
2017b). För att bedöma en lokals verksamhetsklass skall följande punkter beaktas:  
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 Om personer kan förväntas ha kännedom om byggnaden 
 Om personer kan förväntas vara vakna 
 Om personer kan förväntas utrymma på egen hand 
 Om det finns stor risk för brand 

 
Det finns sex olika verksamhetsklasser där verksamhetsklass 2, 3 och 5 även är 
indelade i flera underkategorier. Verksamhetsklasserna redovisas i tabell 2. 
 

Tabell 2. Verksamhetsklasser enligt BBR. 

 

Bostäder går normalt sett under verksamhetsklass 3 (Boverkets byggregler, 2015). 
Parkeringshus har däremot visat sig vara svåra att klassificera. Det som avgör 
parkeringshusets verksamhetsklass är antalet personer som förväntas vistas där 
samtidigt. Ett publikt parkeringshus där fler än 150 personer kan förväntas parkera eller 
hämta sina bilar samtidigt ska klassas som verksamhetsklass 2B. Parkeringshus där 
färre än 150 personer kan tänkas vistas samtidigt går under verksamhetsklass 2A. Icke-
offentliga Parkeringshus avsedda för bostäder eller kontor kan också gå under 
verksamhetsklass 1 eller 3 (Boverket, 2017b). 

3.3.3 Brandcellsindelning 
Byggnader delas in brandceller för att förhindra spridningen av brand och brandgaser. 
I BBR 5:53 står det: 

“Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid 
för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas”  

En brandcell får oftast inte omfatta fler än 2 våningsplan. Undantag ges för b.la. 
trapphus och öppna garage (BBR 5:53). Vidare står det: “Utrymmen i olika 
verksamhetsklasser bör placeras i skilda brandceller” 

Brandgasspridning mellan bostäderna förhindras med en avskiljande konstruktion. 
Garage större än 50m² benämns i BBR 5:548 som en “lokal med hög sannolikhet för 
uppkomst av brand” för dessa lokaler gäller: “lokaler med hög sannolikhet för 
uppkomst av brand ska särskilda åtgärder vidtas om lokalen står i förbindelse med en 
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utrymningsväg som betjänar flera lokaler”. Exempel på särskilda åtgärder är 
installation av sprinklers eller en brandsluss (Boverkets byggregler, 2015). 

3.3.4 Utrymningsvägar 
Enligt BBR 5:321 ska utrymmen där människor kan väntas vistas mer än tillfälligt ha 
tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Till dessa lokaler hör 
givetvis bostäder men också garage som är större än 50 m² (Boverkets byggregler, 
2015). 

3.4 Installationer 
Vid en våningspåbyggnad med bostäder på parkeringshus tillkommer installationer som 
från början inte finns i byggnaden. Det kan också bli aktuellt att bygga nya hissar och 
trapphus. 

3.4.1 VVS 
De installationer som krävs i en bostadsbyggnad är bland annat värme, ventilation och 
sanitet (VVS) (VVS Företagen, 2012). Amer och Attia (2017) beskriver problematiken 
som kan uppstå när befintliga VVS-installationer ska integreras med en 
våningspåbyggnad.  Nya rör och kanaler installeras och dras från ett driftutrymme till 
bostäderna. Detta görs genom håltagningar i befintliga bjälklag alternativt genom 
utvändig dragning. Nya installationer kräver även utrymme för drift- och apparatrum 
som skall ligga i eller i anslutning till byggnaden (VVS Företagen, 2012). 

3.4.2 Hissar och trapphus 
När våningspåbyggnad genomförs kan nya hissar och trapphus krävas för att uppfylla 
kraven på tillgänglighet och utrymning (Lidgren & Widerberg, 2010). Dessa krav säger 
att en bostadsbyggnad med tre eller fler våningsplan måste utrustas med hissar (Plan- 
och byggförordningen, 2011). Hissar som läggs till i efterhand kan utformas på olika 
sätt beroende på hur den befintliga byggnaden och våningspåbyggnaden ser ut. 
Exempel på utformning är att den placeras utvändigt på fasad (se Figur 2.) eller att den 
placeras invändigt vid befintligt trapphus (se Figur 3.) (Hissförbundet, 2017).  

Vid en våningspåbyggnad behöver befintliga trapphus byggas på, alternativt bytas ut. 
Enligt Boverkets byggregler (2015) skall det finnas två av varandra oberoende 
utrymningsvägar från bostäder. Detta innebär att det kan krävas fler trapphus än vad 
som finns från början i parkeringshuset. Befintliga trappor kan byggas på, alternativt 
kan nya trapphus placeras inuti eller utanpå byggnaden (Hissförbundet, 2017). 
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Figur 2. Hiss utvändigt (Hissförbundet, 2017). 

 

Figur 3. Hiss invändigt (Hissförbundet, 2017).  

3.4.3 Avfallshantering 
Hur sopor och avfall hanteras blir allt mer betydelsefullt. Olika lösningar på 
avfallshantering finns, ett av dessa är miljöhus. Dessa miljöhus placeras nära 
bebyggelsen och utrustas med flera olika kärl med upp till 13 fraktioner för sortering. 
Det finns även soprum, dessa placeras exempelvis inuti flerbostadshus och fungerar på 



Teoretiskt ramverk 

15 

samma sätt som miljöhus. En annan lösning på avfallshantering är sopsug, alternativt 
sopnedkast, vilket är ett automatiserat system som bygger på vakuum. Soporna 
transporteras sedan via underjordiska rör till en uppsamlingscentral (Boverket, 2011). 
Någon av dessa lösningar tillämpas då vid uppförande av våningspåbyggnad om inget 
befintligt kan upprustas eller utnyttjas. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Den litteratur som det teoretiska ramverket bygger på har en koppling mot förtätning, 
våningspåbyggnad och byggnadstekniska åtgärder. De tar upp vikten i att i tidigt skede 
inventera den befintliga byggnadens förutsättningar inför en våningspåbyggnad. De 
visar även vikten i att studera projekteringen kring konstruktion, VVS och 
brandskyddsprojektering vid våningspåbyggnad på befintligt byggnadsbestånd.
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4 Empiri 
I följande avsnitt framgår empiri insamlad genom intervjuer (se Bilaga 1.) med 
delaktiga projektörer från de olika referensobjekten, samt dokumentanalys av 
projektens brandskyddsbeskrivning. I tabell 3. redovisas genomförda intervjuerna vid 
insamling av empiri från referensobjekten. 

Tabell 3. Genomförda intervjuer sorterade utefter datum. 

 

4.1 Kaverösporten 
Byggnaden är belägen i Högsbo utanför Göteborg. Kaverösporten är ett utav tre 
våningspåbyggnadsprojekt i området uppförda av fastighetsbolaget Poseidon. Två av 
dessa är våningspåbyggnader med bostäder på befintliga parkeringshus, Kaverösporten 
och Kaverösterrassen (Se 4.2).  

Kaverösporten bestod från början av ett öppet parkeringshus i tre suterrängplan, byggt 
i mitten av 60-talet. Våningspåbyggnaden består av två våningar, förutom hörnen som 
består av tre våningar (se Figur 4.). Påbyggnaden innehåller totalt 36 lägenheter i 
varierande storlek (Bilaga 2.). Ombyggnationen stod klar år 2009 och vann pris för 
Årets byggnad i Göteborg året därpå. Arkitekt var Urban Hofvenschiöld från 
Hofvenschiöld arkitekter AB (Dagens näringsliv, 2010). 

 

Figur 4. Kaverösporten före och efter våningspåbyggnad (Bostads Poseidon 
AB, 2010). 

4.1.1 Konstruktion 
Materialet i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 är insamlat via intervjuer med Urban Hofvenschiöld, 
arkitekt på Hofvenschiöld arkitekter AB och Johan Niklasson, teknisk chef på Poseidon 

Före              Efter 
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bostad AB. Båda intervjuerna är genomförda 2019-03-14. Transkribering av intervjuer, 
se Bilaga 3. & 4. 

Enligt Urban var utgångspunkten vid val av stommaterial att inte drabbas av alltför 
omfattande förstärkningsarbeten på den befintliga byggnaden. Det var alltså viktigt att 
hålla nere vikten på våningspåbyggnaden. Det fanns också önskemål att använda så 
mycket prefabricerade byggelement som möjligt, vilket ledde till en stomme av trä och 
stål. Eftersom väggar av stål och trä är lätta att prefabricera var det aldrig någon tanke 
på något annat alternativ. 

Vid utformningen av våningspåbyggnaden var stommen i det befintliga parkeringshuset 
avgörande menar Urban. Parkeringshuset består av ett system med bärande balkar och 
pelare. Pelarna är placerade med hänsyn till bredden på körbanor och parkeringsrutor i 
parkeringshuset. Detta innebar att våningspåbyggnadens bredd anpassades så 
ytterväggarna landade på de befintliga pelarna och balkarna. Däremot var inte den 
befintliga stommen avgörande för antalet våningsplan till våningspåbyggnaden, det 
styrdes av detaljplanen. 

Enligt Johan krävde inte grunden någon förstärkning vid våningspåbyggnaden eftersom 
parkeringshuset ligger på en berggrund. En kontroll utfördes enbart för att se att 
betonggrunden var frisk. 

Parkeringshusets stomme var i väldigt dåligt skick innan påbyggnaden, enligt Urban. 
Detta berodde på att parkeringshus från den här tiden tillverkades av vanlig husbetong 
menar Johan. Husbetongen klarar inte av klimatet som förekommer i ett parkeringshus. 
Det fanns pelare som var i dåligt skick där dålig betong knackades bort och ny göts på. 
Enligt Urban behövde även vissa balkar på våningen under påbyggnaden förstärkas. 
Vid större håltagningar för installations-, trapp- och hisschakt gjordes förstärkningar 
med stålbalkar. 

Våningspåbyggnaden är placerad direkt på parkeringshusets tak vilken resulterar i färre 
parkeringar i parkeringsgaraget efter påbyggnaden. Detta utgjorde dock inget problem 
eftersom parkeringsnormen är lägre idag än när parkeringshuset byggdes. Påbyggnaden 
vilar på stålbalkar som placerats på parkeringshusets tak. Sen fördelas lasterna från 
stålbalkarna ut över balkar och pelare i parkeringshuset. För att göra golvet i 
påbyggnaden horisontellt har ett golvregelsystem av trä placerats på stålbalkarna. Detta 
skapade ett utrymme på 40-50 cm mellan taket och påbyggnaden som används för 
uppsamling och horisontella dragningar av installationer förklarar Urban. 

4.1.2 Installationer 
När det kommer till installationer i byggnaden berättar Urban att de enda befintliga 
schakten som finns är för rökgasevakuering på fasaden av parkeringsdäcket, som de 
också behöll för sitt ändamål. Vid dragning av nya installationer har samtliga dragits 
invändigt, utan större problematik. Ledningar för ventilation och el går enbart genom 
ett bjälklag då apparat-rummen befinner sig på översta parkeringsplanet. Han förklarar 
att installationerna för vatten och avlopp är nerdragna från schakten i lägenheterna via 
horisontella dragningar under våningspåbyggnaden och vidare ner i nya schakt genom 
parkeringshuset. 

Då det inte fanns något befintligt trapphus eller hiss i parkeringsgaraget har nya 
uppförts invändigt. Trapphuset leds från första parkeringsplanet upp till den nuvarande 
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gårdsplanen ovanpå parkeringsgaraget. Hissen leder från första parkeringsplanet upp 
till samtliga bostadsplan. Kommunikation mellan gårdsplanen och lägenheterna sker 
via en spiraltrappa upp till loftgångar, berättar Johan. 

Teknikutrymmen placerades i parkeringsgaraget med motivering från beställaren att 
man ville få ut största möjliga bostadsarea. Dessa placerades på översta 
parkeringsplanet, så nära lägenheterna som möjligt. Det gjordes olika fläktrum för att 
minska dragningen av rör i parkeringshuset. Den enda problematiken var att passera 
med installationer under balkarna i taket, menar Urban. När våningspåbyggnaden 
uppfördes gick garaget från öppet till tätt, vilket ledde till installation av ventilation med 
tillhörande fläktrum för parkeringsgaraget, förklarar Johan. 

För att lösa sopsorteringen förklarar Johan att detta är placerat på innergården, 
tillsammans med trapphus och tvättstuga. Placeringen av miljöhuset gjorde också 
innergården avskärmad och tillsluten utåt sett, berättar Urban. 

4.1.3 Brandskydd 
Följande material är insamlat via en dokumentanalys av brandskyddsbeskrivningen för 
Kaverösporten. Brandskyddsbeskrivningen är utförd av ÅF Infrastruktur AB (Bilaga 
5.). Brandskyddsbeskrivningen är en offentlig handling och kan begäras ut från berörd 
kommun.  

Enligt brandskyddsbeskrivningen för Kaverösporten går byggnaden under 
byggnadsteknisk klass Br1. Det finns inga samlingslokaler i huset vilket innebär att 
ingen lokal förväntas inhysa fler än 150 personer.  

Tack vare att byggnaden ligger suterräng kan samtliga garageplan utrymmas via nya 
utrymningsdörrar i fasad direkt ut i det fria (se Figur. 5). Plan 2 och 3 kan också 
utrymmas via trapphuset som leder till markplan. Plan 4 är det första bostadsplanet och 
det utryms också direkt ut i det fria via innergården. Plan 5 och 6 utryms via trapphus 
eller via en brandtrappa från loftgången på plan 5. Som alternativ utrymningsväg kan 
bostäderna utrymmas via fönster eller balkong med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning. Denna strategi tillåts då samtliga lägenheter kan nås med hjälp av 
handburen stege eller med hjälp av räddningstjänstens stegbil.  

Vid ombyggnationen kläddes fasaden in på det tidigare öppna p-huset. Detta har 
medfört att en mekanisk fläkt installerats i p-huset för att ventilera ut eventuella 
brandgaser. 
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Figur 5. Utrymningsdörrar från garageplan (Författarnas egna fotografi, 
2019). 

4.2 Kaverösterrassen 
Kaverösterrassen ligger, precis som Kaverösporten, i Högsbo utanför Göteborg. 
Tidigare låg här ett p-däck i två plan som nu har byggts på med två våningar av 
radhusliknande lägenheter med stora terrasser (se Figur 6.). Parkeringshuset är byggt 
på 60-talet och våningspåbyggnaden, som innehåller 22 st. lägenheter, stod klar år 2010. 
Beställare var Poseidon bostads AB, för arkitekturen står Urban Hofvenschiöld på 
Hofvenschiöld arkitekter AB (Bilaga 2.). 

 

Figur 6. Kaverösterrassen före och efter våningspåbyggnad (Bostads Poseidon 
AB, 2010).  

4.2.1 Konstruktion 
Materialet i avsnitt 4.2.1 samt 4.2.2 är insamlat via intervjuer med Urban 
Hofvenschiöld, arkitekt på Hofvenschiöld arkitekter AB och Johan Niklasson, teknisk 

Före              Efter 



Empiri 

20 

chef på Poseidon bostad AB. Båda intervjuerna är genomförda 2019-03-14. 
Transkribering av intervjuer, se Bilaga 6. & 7. 

Förutsättningarna för denna påbyggnad var väldigt lika dem för Kaverösporten enligt 
Urban. Många av lösningarna ser likadana ut i båda husen. Stommen är prefabricerad i 
trä och stål för att hålla nere vikten.  

Den befintliga stommen har påverkat utformningen av våningspåbyggnaden på samma 
sätt som vid Kaverösporten. Placering av balkar och pelare i p-huset gjorde att 
husdjupet blev 11 meter i detta fall. Påbyggnaden består av två våningar med 
radhusliknande lägenheter, återigen var det detaljplanen som styrde antalet våningsplan 
enligt Urban.  

Parkeringshuset står på en berggrund så några förstärkningar av grunden var inte 
nödvändiga p.g.a. våningspåbyggnaden. Däremot fick vissa balkar förstärkas med nya 
stålbalkar enligt Urban. Kaverösterrassen var i bättre skick än Kaverösporten så det var 
inte i behov av lika stora renoveringsarbeten menar Johan.  

Påbyggnadens bärande delar vilar på stålbalkar som placerats på p-husets tak. Lasterna 
fördelas sen ut över balkar och pelare i p-huset. Det ligger ett golvregelsystem i trä 
ovanpå stålbalkarna och under det har installationer dragits enligt Urban. 

4.2.2 Installationer 
Precis som vid Kaverösporten var den enda befintliga installationen rökgaskanaler i 
parkeringshusets fasad, berättar Urban. Johan förklarar också att de nya installationerna 
har placerats invändigt för att inte påverka byggrätten. Vid dragningen av de nya 
installationerna fanns det heller ingen problematik vid håltagning i bjälklaget då detta 
parkeringsgarage är byggt med slakarmering, menar Johan.   

Eftersom parkeringshuset saknade trapphus placerades en ny trappa invändigt berättar 
Urban. Denna trappa placerades vid entrén på byggnadens fasad mot gata, förklarar 
Johan. Han berättar även att fasaden mot innergården har fem mindre trapphus som 
leder mellan bostadsplanen. För att uppfylla utrymningskraven i garaget placerades 
även en spiraltrappa mellan garagets två plan. 

Då bostadsdelen endast är i två våningar krävdes ingen installation av hiss här, menar 
Urban. Johan förklarar att det installerades en hiss på insidan av entréfasaden p.g.a. 
höjdskillnaden mellan gatan och innergården. Detta blev endast ett enkelt lyftbord som 
gjorde det tillgängligt att ta sig från gatan och sedan vidare upp till lägenheterna. 

Teknikutrymmen och apparatrum är placerade på översta garageplanet. Johan förklarar 
att lägenhetsytan är i detta fall viktigare än antalet parkeringsplatser. Både Urban och 
Johan berättar att sophanteringen har lösts genom att använda ett befintligt miljöhus 
som ligger vid de intilliggande flerbostadshusen i bostadsområdet. 

4.2.3 Brandskydd 
Följande material är insamlat via en dokumentanalys av brandskyddsbeskrivningen för 
Kaverösterrassen. Brandskyddsbeskrivningen är utförd av ÅF Infrastruktur AB (Bilaga 
8.). Brandskyddsbeskrivningen är en offentlig handling och kan begäras ut från berörd 
kommun. 
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Byggnaden är uppförd i byggnadsteknisk klass Br1. Inga samlingslokaler med fler än 
150 personer förekommer. Vidare står det att personantalet i garaget är bedömt till 20 
personer på plan 2 och 15 personer på plan 1.  

Huset ligger delvis i suterräng vilket gör det möjligt att utrymma båda garageplanen 
direkt ut till det fria. För att möjliggöra detta har nya dörrar i fasad installerats på båda 
planen (se Figur 7.). Eftersom det krävs två av varandra oberoende utrymningsvägar 
har en intern spiraltrappa installerats. Bostäderna utryms via trapphus ut till det fria 
alternativt via öppningsbara fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. 
Eftersom huset ligger i suterräng så behöver aldrig utrymning från bostäderna ske 
genom p-huset.  

Likt Kaverösporten så har det tidigare öppna p-huset klätts in. Därför har en mekanisk 
fläkt installerats för att ventilera ut brandgaser. P-huset och bostäderna har separata 
ventilationssystem vilket eliminerar risken för brandgasspridning i byggnaden (ÅF 
Infrastruktur AB, 2010). 

 

Figur 7. Fasadritningar på Kaverösterrassen, visar bl.a. utrymningsvägar från 
parkeringshus genom röd markering (Bostads AB Poseidon, 2010).  

4.3 Studio 57 
Studio 57 är namnet på den första av två etapper där lägenheter byggts ovanpå och runt 
ett parkeringshus i Eriksberg, Göteborg. Fastighetsbolaget Aspelin Ramm var beställare 
och för arkitekturen stod SHL arkitekter (numera en del av Tengbom arkitekter). 
Parkeringshuset består av fyra våningsplan och stod klart 2002 (se Figur 8.). Studio 57 
består utav tre lamellhus på tre till fyra våningar med loftgångar. I den senare etappen, 
Studio 58, byggdes ytterligare en huslamell på parkeringshusets tak. Studio 57 stod 
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klart år 2008 och var en utav Sveriges första exempel där tredimensionell 
fastighetsbildning tillämpats (S.Eriksson, personlig kommunikation, 6 mars, 2019). 

 

Figur 8. Studio 57, byggt ovanpå ett parkeringshus i Göteborg. (Studio 57, 
2010) 

4.3.1 Konstruktion 
Följande material är insamlat via en intervju med Björn Wibom, konstruktör på Cowi i 
Göteborg.  Intervjun är genomförd 2019-03-19. Transkribering av intervju, se Bilaga 9. 

Stommen i påbyggnaden är ett pelar – balksystem med stålpelare och HD/F-bjälklag då 
det gäller att välja något lätt material, berättar Björn. Han förklarar även att 
påbyggnadens väggar är platsbyggda. Denna våningspåbyggnad är på sätt och vis 
friliggande från parkeringshuset då man har gjort nya grundläggningspunkter för de 
pelare som kommer ner från våningspåbyggnaden. Pelarna går ner mot balkarna i 
parkeringsgaraget, som sedan möts upp med nästa pelare under balken. Såhär fortsätter 
det hela vägen ner till grundläggningen, förklarar han. 

Det fanns tankar på en trästomme, men detta blev aldrig fallet. Björn förklarar att detta 
hade varit ett alternativ om våningspåbyggnaden placerats direkt på parkeringsgaraget. 
Detta hade dock krävt förstärkning av grundpålarna, vilket är något man vill undvika. 
Den problematiken som funnits med den slutgiltiga lösningen är att de nya pelarna som 
går genom parkeringsgaraget har orsakat minskning av parkeringsplatser. P-platser är 
pengar så det blev en hel del diskussioner om detta, berättar Björn. 

Påverkan som den befintliga stommen haft på våningspåbyggnaden är att de 
lägenhetsavskiljande väggarna har placerats där pelarna har kommit upp. 
Våningsantalet har inte påverkats av stommen, detta avgjordes av detaljplanen. 
Eftersom en helt ny grundläggning skapades kunde våningspåbyggnaden blivit hur hög 
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som helst berättar Björn. Då våningspåbyggnaden ligger på en helt egen grundläggning 
var varken stommen eller grunden i behov av förstärkning. 

4.3.2 Installationer 
Följande material är insamlat via en intervju med Juan Cambón, arkitekt på Tengbom 
arkitekter i Göteborg.  Intervjun är genomförd 2019-04-24. Transkribering av intervju, 
se Bilaga 10.  

Juan förklarar att det inte fanns några befintliga schakt för installationer som utnyttjades 
för våningspåbyggnaden. De nya installationerna som var något mindre, exempelvis 
avlopp, drogs ner genom parkeringshuset och de större ventilationskanalerna drogs vid 
sidan. Mellan våningspåbyggnaden och parkeringshuset är det balkar på 120 cm vilket 
skapar dödutrymme som utnyttjades för horisontella dragningar av installationer. 
Mycket av de horisontella dragningarna samlas sedan upp på parkeringshusets baksida. 

Det finns ett befintligt trapphus utan hiss i parkeringsgaraget, men denna nyttjas ej för 
att komma upp till bostäderna. Här har istället en låda med trapphus och två hissar, 
huvudtrapphuset, placerats utanpå parkeringshuset som servar våningspåbyggnadens 
första plan berättar Juan. Han berättar vidare att åtkomst till sin bostad sker se via 
trapphus med hiss och loftgång som finns i anslutning till varje huskropp. 

Teknik- och apparatrum är beläget i våningspåbyggnaden. Vissa mindre aggregat är 
placerade i parkeringsgaraget i de hörn som annars inte nyttjas för parkering, förklarar 
Juan. Avfallshanteringen är löst via en sopsug. Han förklarar att i källarplan, under det 
nya huvudtrapphuset, ligger ett miljörum på 25 kvm med tre olika sorteringsluckor i 
anslutning till sopsugsanläggningen. 

4.3.3 Brandskydd 
Följande material är insamlat via en dokumentanalys av brandskyddsbeskrivningen för 
Studio 57 (Bilaga 11.). Brandskyddsbeskrivningen är en offentlig handling och kan 
begäras ut från berörd kommun. 

Våningspåbyggnaden utgörs av tre lamellhus med loftgångar i byggnadsklass Br1. 
Varje huskropp har tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar. Den ena 
via en utvändig spiraltrappa som leder direkt ner till markplan (se Figur 9.). Det andra 
alternativet är via respektive huskropps trapphus som leder ner till p-husets takplan 
(plan 5). Vidare från plan 5 kan utrymning ske antingen via huvudtrapphuset eller 
utrymningstrappor placerade på utsidan av p-huset (se Figur 10.). Det innebär att 
utrymning från bostäderna aldrig sker genom parkeringshuset.  

Det finns inte heller några trappor eller hissar som förbinder parkeringshuset och 
bostäderna. Det innebär också att inga förändringar har krävts på det befintliga 
parkeringshuset för att uppfylla utrymningskraven.  

Eftersom byggnaden ingår i en tredimensionell fastighet utgör fastighetsgränsen mellan 
parkeringshuset och bostäderna också en brandcellsgräns. Denna brandcellsgräns är 
utförd i klass REI 60. 
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Figur 9. Utvändiga spiraltrappor från loftgångar, Studio 57 (Författarnas egna 
fotografi, 2019). 

 

Figur 10. Utvändig utrymningstrappa från plan 5, Studio 57 (Författarnas egna 
fotografi, 2019). 
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4.4 Pallashuset 
Pallashuset är ett shoppingcenter och parkeringshus beläget i centrala Borås. Huset är 
byggt på tidigt 70-tal och bestod från början av 5 våningsplan (se Figur 11. (t.h.)). 
Våningspåbyggnaden består av två våningar med totalt 40 lägenheter. Renoveringen 
och påbyggnaden av Pallashuset stod klart år 2017 (se Figur 11. (t.v.)). Beställare var 
Järngrinden AB och för arkitekturen stod Alessandro Ripellino arkitekter samt 
Tengbom Arkitekter (M. Hammargren, personlig kommunikation, 22 mars, 2019).  

 

Figur 11. (t.v.) Pallashuset före renovering och påbyggnad (Tengbom Arkitekter, 
privat bild). (t.h.) Pallashuset efter renovering och påbyggnad 
(Författarnas egna fotografi, 2019). 

4.4.1 Konstruktion 
Materialet i avsnitt 4.4.1 samt 4.4.2 är insamlat via intervju med Mattias Hammargren, 
arkitekt på Tengbom Arkitekter. Intervjun är genomförd 2019-03-22. Transkribering 
av intervju, se Bilaga 12. 

Våningspåbyggnaden är placerat på ett nytt bjälklag över det översta parkeringsplanet. 
Hela projektet är en hybrid, en blandning av både betong, stål och trä förklarar Mattias. 
De nya stålpelarna är placerade ovanpå de befintliga i betong, därefter har man på detta 
placerat samverkansbalkar. Det bjälklag som befinner sig ovanpå pelare och balkar är 
av HD/F, därefter har ett plattbärlag lagts ovanpå. Mattias berättar att denna platta blir 
i princip som en vanlig markplatta, som bostäderna och innergården sedan är placerade 
på. Anledningen till denna markplatta var främst för att klara energikraven på isolering 
och blir även ett utrymme för installationer. 

Stommen på våningspåbyggnaden är i huvudsak av stål, i form av pelare och balkar 
med HD/F-plattor. Takkonstruktionen är i huvudsak av trä men stål förekommer för att 
klara av vissa innertakshöjder menar Mattias. Han berättar också att allt är platsbyggt 
och fasaden ut mot gatan är i valsad plåt för att efterlikna taken i området och att fasaden 
mot innergården är klädd i överlappande panel. 

Tankebanan kring materialvalen på våningspåbyggnaden är främst för att hålla ner 
vikterna. Man har fått förhålla sig till befintlig struktur och inte lasta på för mycket och 
behöva göra massa förstärkningar, berättar Mattias. Varken utformningen eller antalet 
våningar har påverkats av den befintliga stommen, Mattias förklarar att antalet våningar 
bestämdes utifrån detaljplanen. 

Före          Efter 
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De förstärkningar som behövdes på konstruktionen var främst för högre vind- och 
diagonallaster. Detta beror på den ökade byggnadshöjden och att nya håltagningar 
försvagade den befintliga stommen. På garageplanen har man fått tänka nytt gällande 
vindkryss då dessa hamnade i körbanan. Istället för kryssformade är dessa Y-formade 
(se Figur 12.). 

 

Figur 12. Lösning av vindkryss över körbana (Författarnas egna fotografi, 
2019). 

Förstärkningar fick göras vid håltagning för hissgropar i markplattan berättar Mattias. 
Denna markplatta befinner sig under den intilliggande åns vattenyta. När man gjorde 
håltagning och skulle gjuta grundförstärkning flöt mycket av fyllnadsmaterialet iväg. 
Man fick pröva sig fram länge innan man lyckades lösa det berättar Mattias. 
Förstärkningar fick också göras kring hålen för schakt och nya hissar med hjälp av 
stålbalkar och kolfiberväv. 

4.4.2 Installationer 
De befintliga installationer och schakt som använts är endast för viss el. Resterande 
installationer har dragits genom nya schakt som är placerade i anslutning till ett nytt 
hisschakt förklarar Mattias. Bostäderna ventileras med hjälp av egna 
ventilationsaggregat som placerats i varje lägenhet.  

Samtliga befintliga trapphus i byggnaden har byggts på och servar 
våningspåbyggnadens båda våningsplan. De åtgärder som gjorts är slussar mellan 
parkeringsgaraget och trapphuset. Eftersom dessa servar både parkeringsgaraget och 
bostäder fick vi införa detta för att uppfylla brandkraven, berättar Mattias. 

De befintliga hissar som fanns i byggnaden har rivits, sedan har man förlängt schakten 
och satt in nya. En ny hiss har installerats i mitten av byggnaden berättar Mattias. Den 
hissen kommer upp via ett torn på innergården och de övriga hissarna går upp i 
våningspåbyggnadens hörn. 
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Teknikrummet som servar våningspåbyggnaden med vatten och el ligger på källarplan. 
Yta för förråd är placerat på översta parkeringsplanet berättar Mattias. Han förklarar 
också att avfallshanteringen är löst genom ett sopnedkast på våningspåbyggnaden. 
Detta går via ett rör ner till en lagringstank på markplan. 

4.4.3 Brandskydd 
Följande material är insamlat via en dokumentanalys av brandskyddsbeskrivningen för 
Pallashuset (Bilaga 13.). Brandskyddsbeskrivningen är en offentlig handling och kan 
begäras ut från berörd kommun. 

Våningspåbyggnaden består av två våningar med bostäder. Byggnaden utförs som en 
Br1 byggnad. Garageplanen är publika och har ett beräknat personantal på maximalt 50 
personer. Således går garageutrymmen i byggnaden under verksamhetsklass 2A.  

De befintliga trapphusen har byggts på och betjänar även våningspåbyggnaden. Totalt 
finns det tre separata trapphus som leder upp till bostäderna. Garageplanen utryms 
genom samma trapphus eller via infartsrampen. Eftersom samma trapphus betjänar 
både garage och bostäder har en brandsluss installerats mellan garage och trapphus. 
Brandslussen ska förhindra att eventuell brandgas från garaget sprids till bostädernas 
utrymningsvägar.  

Fasaden på parkeringshuset har klätts in med en perforerad plåt (se Figur 13.). 
Perforeringen innebär att garaget fortfarande klassas som öppet och inte behöver någon 
ytterligare brandgasventilation. 

 

Figur 13. Perforerad fasadplåt, Pallashuset (Författarnas egna fotografi, 2019). 
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4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Studien innehåller en granskning av flertalet referensobjekt för att se hur de olika 
byggnadstekniska lösningarna har tillämpats beroende på fall. Den insamlade datan från 
intervjuerna ger en helhetsbild av hur byggnadstekniska lösningar är utförda med fokus 
på konstruktion, installationer och brandskyddsprojektering.  

Sammanfattningsvis framgår det att flertalet olika byggnadstekniska lösningar har 
tillämpats för vardera referensobjekt. Våningspåbyggnaderna är placerade direkt på det 
befintliga parkeringsgaragets takplan, byggt på ett nytt bjälklag över takplan eller 
uppförda på en nästintill friliggande stomme över byggnaden. Det gemensamma är att 
en lätt stomme har valts för att hålla nere vikten på våningspåbyggnaden. 

Brandkraven för bostäderna ställer krav på utrymningsvägarna i byggnaden. I vissa fall 
har befintliga trapphus kompletterats med brandslussar, i andra har nya trapphus och 
utrymningstrappor placerats helt fristående från parkeringshuset.  

Både nya och befintliga installationer och schakt har nyttjats för att försörja bostäderna 
med VVS. Trapphus har byggts på eller lagts till för att uppfylla kraven på tillgänglighet 
och utrymning, detsamma avser hissar och hisschakt. Avfallshantering sker via separata 
miljöhus eller via sopnedkast. 
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel förs en analys av insamlad empiri för att sedan presentera studiens 
resultat. 

5.1 Analys 
Analysen utgörs av att ställa studiens referensobjekt mot varandra, i detta fallet 
insamlad empiri från dem, med stöd från det teoretiska ramverket. Detta genomförs för 
att besvara studiens tre frågeställningar och koppla den insamlade datan mot studiens 
mål.  

För varje frågeställning plockas empiri ut från vardera referensobjekt med fokus på 
antingen deras konstruktion, brandprojektering eller installationer. Detta sammanställs 
sedan för att analysera likheter alternativt skillnader mellan de olika referensobjekten. 

5.2 Vilka konstruktionstyper tillämpas vid våningspåbyggnad 
på ett parkeringshus och vilka krav ställer påbyggnaden på 
den befintliga stommen? 

Förutsättningarna för referensobjekten har sett olika ut, därför skiljer sig också de 
byggnadstekniska lösningar som använts vid våningspåbyggnaderna.  

Samtliga aktörer som intervjuats har svarat att en lätt stomme har använts till 
våningspåbyggnaderna, däremot har valet av material varierat. Huvudorsaken till valet 
av en lätt påbyggnad är att minimera förstärkningsarbeten på befintlig grund och 
stomme, något som kan vara både dyrt och komplicerat. En stomme av trä och stål har 
använts till två av referensobjekten, här fanns det också krav på att använda 
prefabricerad stomme. I övriga referensobjekt har våningspåbyggnaderna platsbyggts i 
en stomme av stål med HD/F-bjälklag. Platsgjutna konstruktioner har undvikits i 
samtliga referensobjekt.  

Placeringen av våningspåbyggnaderna har också skilt sig åt. Två av referensobjektens 
påbyggnader har placerats direkt på parkeringshusets takplan. Detta är en ekonomisk 
lösning men det innebär att det försvinner parkeringsplatser. I dessa fall var detta inget 
problem då det fanns ett överskott av parkeringsplatser i området. Med denna lösning 
går det också att bygga fler bostadsplan utan att överskrida den maximala 
byggnadshöjden. Vid resterande referensobjekt har påbyggnaden placerats på ett nytt, 
upphöjt bjälklag. Denna lösning är lämplig i lägen där det är brist på parkeringsplatser. 
I fallet Studio 57 var parkeringshuset öppet för allmänheten. Här fanns det krav från 
fastighetsägaren att behålla så många parkeringsplatser som möjligt eftersom det är den 
enda inkomsten som parkeringshuset genererar.  

Grundförstärkningar är något som man velat undvika vid samtliga referensobjekt. 
Kaverösporten och Kaverösterrassen står på en berggrund. Detta är fördelaktigt 
eftersom denna typ av grund klarar höga laster. Studio 57 har placerats på egna pelare 
och grundplintar just för att slippa förstärkningsarbeten på den befintliga byggnaden. 
Pallashusets grund fick förstärkas under nya hissgropar, något som visade sig vara mer 
komplicerat än man först räknat med. Påbyggnaden gjorde också att stommen fick 
förstärkas med nya vindkryss. I fall där den befintliga stommen har varit i dåligt skick 
har pågjutningar av betong gjorts på pelare och balkar har förstärkts med nya stålbalkar. 
Nya håltagningar för schakt har i vissa fall krävt förstärkningsarbeten med antingen 
stålbalkar eller kolfiberväv. 
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 Den befintliga stommens kapacitet har inte varit avgörande för antalet våningsplan på 
tillbyggnaden vid något av referensobjekten. Det har varit detaljplanen som varit 
avgörande. 

En sammanställning av resultatet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning av resultat från fallstudie för frågeställning 1. 

 

5.3 Vilka brandkrav ställs på denna typ av byggnad och hur 
uppfylls dessa? 

Brandkraven för en våningspåbyggnad är likvärdiga de krav som ställs på en 
nybyggnation. Brandkraven vid nybyggnation har ändrats över tid och därför har 
åtgärder för att uppfylla dessa genomförts vid flera av referensobjekten.  

Dagens brandkrav ställer krav på att det ska finnas två av varandra oberoende 
utrymningsvägar, både i parkeringshus och bostäder. Om samma utrymningsväg 
betjänar både bostäder och ett parkeringshus krävs det brandslussar eller 
sprinklersystem.  

Kaverösporten och Kaverösterrassen ligger båda i suterräng, detta gjorde det möjligt att 
installera nya utrymningsdörrar i fasad som leder direkt ut i det fria. Det var också 
fördelaktigt eftersom bostäderna kan utrymmas direkt ut i det fria utan att passera 
genom garaget. Pallashusets befintliga trapphus används för utrymning av både 
bostäderna och parkeringsplanen. Här installerades brandslussar för att uppfylla kraven. 
Studio 57 har försetts med utanpåliggande brandtrappor. Ingen utav utrymningsvägarna 

Konstruktionsdel     
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passerar genom parkeringshuset, därför har inga förändringar varit nödvändiga på den 
befintliga byggnaden.  

En brandcell får i regel inte omfatta fler än två våningsplan. Undantag ges dock för 
öppna parkeringshus. Samtliga parkeringshus i studien var från början av öppen typ. I 
samband med våningspåbyggnaden ändrades även fasaden på parkeringshuset i tre av 
fyra fall. På Kaverösporten och Kaverösterrassen kläddes fasaden in med ett tätt 
skivmaterial. För att uppfylla brandkraven fick en mekanisk brandgasfläkt installeras. 
Pallashusets fasad kläddes istället in i en perforerad plåt med tillräckligt stora hål för 
att parkeringshuset fortfarande skulle klassas som öppet.  

En sammanställning av resultatet redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning av resultat från fallstudie för frågeställning 2. 

 

5.4 Hur förses påbyggnaden med installationer? 
Nya installationsschakt har byggts i samtliga fall. Befintliga installationer har endast 
nyttjats för el i ett av projekten. De flesta av de nya schakten är placerade invändigt i 
byggnaden. I tre fall har utrymmen mellan bjälklag och balkar utnyttjats under 
våningspåbyggnaden för att leda installationer horisontellt. Detta innebär att de 
vertikala schakten kan placeras där det är mest fördelaktigt. Vid Pallashuset gjordes en 
liknande lösning men här göts installationerna in i påbyggnadens nedersta bjälklag. 
Installationsschakt kan med fördel placeras i anslutning till nya hiss- eller trappschakt 
för att slippa onödigt många håltagningar, denna lösning har tillämpats i Pallashuset.  

Teknikutrymmen har placerats på det översta parkeringsplanet vid Kaverösporten och 
Kaverösterrassen. Återigen ansågs boytan ha högre prioritet än antalet 
parkeringsplatser. I Studio 57 har teknikutrymmen placerats i våningspåbyggnaden för 
att spara parkeringsplatser. I Pallashuset fanns det plats i källaren som kunde utnyttjas 
för teknikutrymmen vilket var fördelaktigt då varken boyta eller antalet 
parkeringsplatser blev lidande. 

Utformningen av hissar och trapphus skiljer sig mellan projekten. I Pallashuset har de 
befintliga trapporna byggts på. De befintliga hissarna har bytts ut mot längre och 
ytterligare en hiss har byggts invändigt. I Kaverösporten och Kaverösterrassen har nya 
trappor och hissar placerats invändigt. Vid Studio 57 har ett nytt trapphus med hissar 
placerats på parkeringshuset utsida.  

 Brandskyddsåtgärd     
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Avfall hanteras på de sätt som Boverket beskriver. För Kaverösporten byggdes ett nytt 
miljöhus på innergården, medan Kaverösterrassen nyttjar ett befintligt miljöhus i 
bostadsområdet. Pallashuset har ett sopnedkast som leder ner till ett soprum på 
markplan. I Studio 57 har ett mindre miljörum med sopsug placerats under det nya 
huvudtrapphuset.  

En sammanställning av resultatet redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Sammanställning av resultat från fallstudie för frågeställning 3. 

 

5.5 Koppling till målet 
Examensarbetets mål är att analysera och sammanställa olika byggnadstekniska 
lösningar som används vid våningspåbyggnad av bostäder på befintliga parkeringshus. 
I detta arbete har fyra parkeringshus där en våningspåbyggnad genomförts analyserats 
utifrån tre frågeställningar som berör konstruktion, brand och installationer. Resultatet 
visar att parkeringshusens olika förutsättningar har krävt olika lösningar.  

Kapaciteten av den befintliga byggnadens stomme och grund har varit avgörande för 
om en våningspåbyggnad kan genomföras. Flera aktörer som intervjuats har menat att 
en noggrann undersökning av den befintliga stommen är viktig inför en 
våningspåbyggnad, något som bekräftas av tidigare forskning. Grundförstärkningar är 
komplicerat och dyrt och har undvikits i största möjliga mån. En berggrund klarar höga 
laster och kräver inga förstärkningsarbeten vid en våningspåbyggnad. En annan lösning 
som tillämpats för att slippa förstärkningsarbeten är att placera våningspåbyggnaden på 
nya pelare och grundplintar. Gemensamt för projekten är att en lätt stomme har valts 
till påbyggnaden.  

I lägen där antalet parkeringar inte är ett problem har våningspåbyggnaden placerats 
direkt på parkeringshuset takplan. I fall där parkeringsplatser prioriteras högre än boyta 
har det varit mer fördelaktigt att höja upp våningspåbyggnaden på ett nytt bjälklag. 
Detsamma gäller placeringen av installationsutrymmen. 

Brandkraven vid en våningspåbyggnad motsvarar kraven på en nybyggnation av 
bostäder. Brandkraven gäller även för parkeringshuset vilket inneburit att även dessa 
har fått förändras för att uppfylla kraven.  

Installationer 
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Där det funnits befintliga installationsutrymmen, trappor och hissar i byggnaden har 
dessa kunnat användas även för påbyggnaden. I fall där dessa har saknats har nya schakt 
dragits både ut- och invändigt av den befintliga byggnaden. Avfall hanteras med 
sopnedkast, miljöhus eller sopsug. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av resultatet för studien. Här förs även 
en diskussion kring arbetets resultat, konsekvenser och undersökningsstrategins 
trovärdighet. Därefter redovisas slutsatser och rekommendationer för att avslutningsvis 
ge förslag på vidare forskning inom studiens ämnesområde. 

6.1 Resultatdiskussion 
Efter den genomförda studien anses resultatet trovärdigt utifrån arbetets tidsram och 
förutsättningar. Den insamlade teorin och empirin har kunnat besvara de givna 
frågeställningarna som i sin tur uppfyllt studiens mål. Som nämnt är det svårt att 
generalisera resultatet från en kvalitativ studie, speciellt i detta fall då inte samtliga 
projekt med våningspåbyggnad av bostäder på parkeringshus kan analyseras. Men som 
även nämnt tidigare i rapporten har en del av ett fenomen studerats vilket har givit en 
viss generalisering och ökad reliabilitet.  

Det som anses potentiellt bristfälligt i studiens validitet är empirin från 
intervjupersonerna. En del av de referensobjekt som undersökts är uppförda för mer än 
10 år sedan. När aktörer från dessa projekt då ifrågasätts finns det eventuella brister i 
minnesbilden. De personer som intervjuats har påpekat problematiken i detta och det 
har på så sätt kunnat beaktats. Då viss information ansetts bristfällig har en del av detta 
kontrollerats mot de ritningar som finns. Detta har resulterat i en avvägning mellan de 
två typerna av data med eventuellt återkoppling till intervjupersonen för att säkerställa 
informationen. 

6.2 Metoddiskussion 
Sett till studiens resultat har de valda metoderna varit väl tillämpade. Litteraturstudier 
tillsammans intervjuer och dokumentanalyser har byggt upp data och empiri för att 
besvara de frågeställningar som ställts. Vid litteratursökningen har strategin varit 
specificerad och effektiv, som lett till en underlättad litteraturstudie. Dokumentanalysen 
av BBR avsnitt 5 lade en god grund till senare analys av brandskyddsbeskrivningarna. 
Vid intervjuerna har båda parter varit väl förberedda och en fördel har dragits av att 
intervjupersonerna har varit entusiastiska och därmed bidragit till utförliga svar. 
Intervjuernas semistrukturerade karaktär var även väl vald då vissa frågor inte lämpas 
för alla referensobjekt och därmed kunde följdfrågorna variera.  

Det som i efterhand har potential för förbättring är intervjuerna. Här kunde fler aktörer 
från varje projekt blivit intervjuade för mer ingående svar. Istället för ett fokus på enbart 
arkitekter kunde även konstruktörer, VVS-installatörer och brandingenjörer blivit 
intervjuade för mer ingående svar för vardera område. Här kunde även 
brandingenjörerna varit till stöd för dokumentanalysen av brandskyddsbeskrivningen 
för mer utförliga svar. 

6.3 Begränsningar 
Med den givna tidsramen för denna studie var rapportens avgränsningar väl valda. En 
övre gräns på 10 000 ord i rapporten var en av förutsättningarna för arbetet. Utan denna 
gräns och tidsram hade det varit möjligt att genomföra en mer djupgående analys av 
referensobjekten. Eventuellt hade undersökning också kunnat omfatta fler 
referensobjekt.  
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Eftersom rapporten bygger på en fallstudie är resultatet i första hand giltigt för de 
specifika fall som undersökts. Svaren från frågeställning två om vilka brandkrav som 
gäller för denna typ av byggnad är mer generella och kan appliceras på andra projekt. 
Även de byggnadstekniska lösningar som används vid referensobjekten kan eventuellt 
appliceras på andra projekt med liknande förutsättningar. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I problembeskrivningen framgår den problematik som kan framträda vid påbyggnad av 
bostäder på parkeringshus. Problematiken grundar sig i att parkeringshus från början 
inte är försett med de installationer bostäder kräver. Parkeringshusets konstruktion är 
inte heller i alla fallen dimensionerat för den belastning påbyggnaden utgör. Vid dessa 
projekt krävs även en noggrann brandprojektering eftersom våningspåbyggnaden 
ställer högre brandkrav på hela byggnaden.  

Arbetet har resulterat i sju slutsatser, som också kan ses som rekommendationer för 
framtida våningspåbyggnadsprojekt:  

 Det är viktigt att undersöka hållfastheten av den befintliga stommen inför en 
påbyggnad. 

 Våningspåbyggnaden bör byggas med en lätt stomme för att minimera 
förstärkningsarbeten.  

 Våningsantalet har i första hand begränsats av detaljplanen. 
 Grundförstärkningar bör undvikas eftersom det är komplicerat och dyrt. Detta 

kan undvikas om:  
o Parkeringshuset står på en berggrund.  
o Påbyggnaden placeras fristående på egna pelare och grundplintar. 

 Påbyggnadens placering beror på om boyta eller parkeringsplatser prioriteras 
högst.  

 Brandkraven för denna typ av projekt kan likställas med kraven för 
nybyggnadsprojekt. 

 Nya installationsschakt, hissar och trapphus kan placeras utvändigt eller 
invändigt. Vid invändig placering kan förstärkningsarbeten krävas. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det som anses intressant för vidare forskning kring våningspåbyggnader är bland annat 
de ekonomiska aspekterna. Vad avgör om denna typ av tillbyggnad är ekonomiskt 
försvarbar? Något som även ligger i tiden är miljöaspekter. Är det exempelvis mer 
miljövänligt att genomföra en våningspåbyggnad på en befintlig byggnad istället för att 
riva och bygga nytt? Finns det våningspåbyggnader med miljöcertifieringar? Eftersom 
denna studie bygger på våningspåbyggnad ovanpå parkeringshus kan det vara intressant 
att undersöka framtida minskning av bilanvänding. Detta för att se om hela 
parkeringshus kan konverteras till bostäder i framtiden. 
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Bilaga  1.  

Intervjufrågor  

Konstruktion  av  befintligt  och  påbyggnad  
1. Vilket  stommaterial  har  använts  till  våningspåbyggnaden?

a. Var  konstruktionen  i  den  befintliga  byggnaden  avgörande  vid  valet  av
material?

b. Vilka  var  fördelarna  med  detta  materialval?
c. Fanns  det  några  alternativ  till  den  stomtypen  ni  valde?
d. Av  vilken  orsak  valdes  det/dem  alternativen  bort?

2. Har  den  befintliga  stommen  påverkat  utformningen  av  våningspåbyggnaden?

3. Var  antalet  våningar  begränsade  av  den  befintliga  stommen?

4. Var  den  befintliga  byggnadens  grund  i  behov  av  förstärkning  p.g.a.
våningpåbyggnaden?

5. Var  det  nödvändigt  att  förstärka  den  befintliga  stommen  på  något  sätt?

6. Är  våningspåbyggnaden  placerad  direkt  på  parkeringshusets  takplan  eller  är  det
placerat  på  ett  nytt  bjälklag  ovan  det  befintliga?

a. Vad  avgjorde  placeringen?

Installationer  
1. Fanns  det  befintliga  installationer/schakt  som  har  utnyttjas  till  våningspåbyggnaden?

2. Vid  dragning  av  nya  installationer,  har  installationsschakt  placerats  invändigt  eller
utvändigt  på  den  befintliga  byggnaden?

a. Vad  är  motiveringen  till  valet  av  placering?
b. Är  schakten  placerade  i  anslutning  till  trapphus  eller  har  det  gjorts  fristående

håltagningar  för  dessa?

3. Vad  fanns  det  för  eventuell  problematik  vid  utförandet  av  de  vertikala
installationerna?

4. Fanns  det  något  eller  några  befintliga  trapphus  i  p-huset  som  kunde  byggas  på  och
användas  även  till  bostäderna?

a. om  ja:  Har  några  förändringar  varit  nödvändiga  på  det  befintliga  för  att
uppfylla  kraven  på  tillgänglighet  och  utrymning?

b. om  nej:  Har  det  nya  trapphuset  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den
befintliga  byggnaden?

5. Fanns  det  någon  befintlig  hiss  i  parkeringshuset  som  kunde  användas  även  till
bostäderna?
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a.   om  ja:  Har  några  förändringar  varit  nödvändiga  på  det  befintliga  för  att  
uppfylla  kraven  på  tillgänglighet  och  utrymning?  

b.   om  nej:  Har  den  nya  hissen  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den  
befintliga  byggnaden?    
  

6.   Är  teknikrum/rummen  placerade  i  det  befintliga  parkeringshuset  eller  i  
våningspåbyggnaden?    
  

7.   Hur  har  man  löst  sophantering?  
a.   Placerat  inom  den  befintliga  byggnaden?  
b.   Separat  miljöhus  på  markplan?  

  



Bostads AB Poseidon

Johan Niklasson
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Kaverös – 3 ROT projekt

Påbyggnad 80 nya lgh
Kaverösporten 36 nya lgh
Kaverösterassen 22 nya lgh

Johan Niklasson



Centralt läge i 
Göteborg, nära till 
Frölunda Torg, 
Linnéstaden och 
rekreationsområden

Johan Niklasson



Påbyggnad totalt 80 lägenheter
Före byggstart

Johan Niklasson



Efter

Johan Niklasson



Johan Niklasson



Kaverösporten - före

Johan Niklasson



Efter – 36 nya lägenheter

Johan Niklasson



Före igen

Johan Niklasson



Johan Niklasson



Johan Niklasson



Johan Niklasson



Ökad trygghet

Johan Niklasson



Kaverösterassen - före

Johan Niklasson



Efter – 22 nya lgh

Johan Niklasson



Johan NiklassonJohan Niklasson



Johan Niklasson

Planarbete påbyggnad Kaverös

Presentation idé SBK jan  2000

Programfas

Beslut uppdrag BN 3 april 2001

Samrådsfas

Beslut samrådshandling BN 10 juni 2003

Utställningsfas

Beslut utställning BN 4 okt 2003

Antagande fasen

Beslut antagande BN 20 jan 2004
Bygglov BN 31 okt 2006

Inflyttning Påbyggnad 1 sept 2007
Inflyttning Kaverösporten 1 april 2009 
Inflyttning Kaverösterrassen 1 feb   2010



Miljöhus

Johan Niklasson



Johan Niklasson



Johan Niklasson

www.poseidon.goteborg.se
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Intervju  -  Johan  Niklasson  

Kaverösporten,  2019-03-14  

Konstruktion  av  befintligt  och  påbyggnad  
1. Vilket  stommaterial  har  använts  till  våningspåbyggnaden?

Det  hela  gjordes  i  en  trästomme,  alltså  en  lätt  konstruktion.

a. Var  konstruktionen  i  den  befintliga  byggnaden  avgörande  vid  valet  av
material?

Det  gällde  ju  att  se  till  att  hålla  ner  vikterna  och  därför  så  är  dem  gjorda  i  
lättkonstruktioner,  träkonstruktioner.  Principen  är  ju  att  de  har  gjort  en  träbyggnad  
ovanpå  de  befintliga  p-däcket.  Det  gällde  ju  att  hålla  ner  vikterna  och  då  fanns  det  
ingen  anledning  att  göra  ett  betonghus  utan  det  är  ju  ungefär  som  att  man  bygger  en  
markbostad  med  två  våningar,  dom  gör  man  ju  också  i  lätt  konstruktion.  Det  är  ju  
samma  princip  kan  man  säga.    

b. Vilka  var  fördelarna  med  detta  materialval?
c. Fanns  det  några  alternativ  till  den  stomtypen  ni  valde?

Nej,  men  de  klar  att  man  kunde  gjort  en  stålkonstruktion,  men  det  kändes  inte
bra.

d. Av  vilken  orsak  valdes  det/dem  alternativen  bort?
Ska  man  ha  en  stålkonstruktion  då  är  det  om  man  inte  klarar  bäringen,  utan
man  behöver  större  balkar  och  bära  upp  det.  Sen  har  man  pelare  som  man
ställer  men  det  här  befintliga  garaget  klarar  ju  dom  här  lasterna  när  vi  gjorde
dem  i  lätt  konstruktion.

2. Har  den  befintliga  stommen  påverkat  utformningen  av  våningspåbyggnaden?
Nej,  det  är  den  inte.  Det  är  ju  klart  att  den  här  träkonstruktionen  har  bärande  väggar
men  det  är  inga  problem  att  klara  det  på  en  sådan  här  träbyggnad.  Så  det  var
lämpligt  att  lägga  denna  påbyggnad  i  ytterkant  så  fick  man  den  här  gården  på
insidan.

3. Var  den  befintliga  byggnadens  grund  i  behov  av  förstärkning  p.g.a.
våningpåbyggnaden?
Nej,  det  här  stod  på  berg  så  det  behövde  vi  inte  förstärka  på  något  sätt,  utan  det
gällde  bara  att  betongen  var  frisk  i  det  gamla  p-däcket  och  säkra  vi  det  så  behövde  vi
inte  göra  nått.

4. Var  det  nödvändigt  att  förstärka  den  befintliga  stommen  på  något  sätt?
Det  är  ju  klar  att  vi  såg  till  att  vi  lagade  dålig  betong  i  det  befintliga  p-däcket.  Det  var
ju  i  väldigt  dåligt  skick  då  och  det  är  ju  så  att  när  man  byggde  p-däck  på  60-talet  och
början  på  70-talet  så  använde  man  vanlig  husbetong  i  p-däcken.  Det  klarar  ju  inte  det
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klimatet,  utan  det  skulle  ju  vart  grovbetong  om  man  säger  så,  man  kan  skilja  på  de  
betongkvalitéer.  Så  gjordes  alla  p-däck,  för  det  finns  p-däck  i  hela  Sverige  som  är  
gjorda  på  detta  sättet  och  dom  behöver  man  renovera  upp.  Dom  karbonatiserar  och  
då  får  man  byta  ut  pelare  i  betongen  och  förstärka  osv.    
Så  att  de  gjorde  vi  ju  här,  men  annars  så  är  det  ju  samma.  Pelare  som  bar  upp  p-
däcket  gjorde  vi  inget  mer  än  att  såg  till  att  dem  var  friska  och  om  betongen  var  dålig  
knackade  vi  bort  och  gjöt  nytt  och  så  där    
  
För  det  är  ändå  så  att  p-däck  som  har  stått  fritt  ute,  betongstomme  som  har  stått  fritt  
ute  och  det  kommer  in  bilar  med  salt  och  sånt  så  blir  det  ju  angrepp  på  betongytan  så  
den  måste  man  ju  göra  iordning.  Men  det  gick  jättebra  att  göra  iordning  p-däcket  så  
det  blev  okej,  men  vi  har  ju  liksom  inte  gjort  ett  nytt,  vi  har  behållit  den  gamla  
betongstommen  men  vi  har  renoverat  upp  den.    
  
Det  ligger  två  hissar  som  är  infällda  i  p-däcket  kan  man  säga,  och  det  är  klart  att  där  
har  vi  ju  skurit  upp  bjälklaget  och  gjort  den  här  hisschaktet/korgen  och  då  kan  ju  
hända  att  man  har  lagt  en  balk  och  så  för  att  det  ska  klara  bäringen.  
  

5.   Är  våningspåbyggnaden  placerad  direkt  på  parkeringshusets  takplan  eller  är  
det  placerat  på  ett  nytt  bjälklag  ovan  det  befintliga?  
Det  ligger  på  bjälklaget.  Så  vi  förlorade  ju  ett  parkeringsplan  kan  man  ju  säga.    
  

a.   Vad  avgjorde  placeringen?    
Det  var  så  att  när  man  byggde  detta  området  så  var  kravet  1,5  bil/lgh  och  
idag  när  vi  bygger  så  är  parkeringsnormen  0,6  billar/lgh.  Vi  tillskapade  ju  nya  
lägenheter,  men  det  var  inget  problem.  Vi  har  fortfarande  inga  problem  med  
att  det  saknas  bilplatser  så  att  det  var  bara  bra  att  få  bort  parkeringarna  som  
var  på  översta  däcket.  Vi  ville  hellre  ha  en  fin  gård  där  och  så  står  man  i  dem  
andra  däcken  inunder  och  dom  blev  jättefina  med  fin  belysning,  uppmålat  och  
fräscht  och  nytt  ytskikt  på  golvet  och  ventilerat  och  tätt  garage.  Det  blev  ett  
riktigt  garage,  annars  kunde  ju  vinden  bara  blåsa  rätt  in.    

  
Installationer  

1.   Fanns  det  befintliga  installationer/schakt  som  har  utnyttjas  till  
våningspåbyggnaden?  
Man  kan  utgå  ifrån  att  det  är  nya  dragningar  i  byggnaden.  Det  gamla  p-däcket  hade  
el  och  belysning  och  dom  hade  el  till  garageport  men  i  övrigt  så  fanns  det  inget.  Och  
det  är  ju  enkelt  att  dra  schakt  upp,  det  är  ju  bara  att  borra  hål  i  bjälklaget  och  göra  
schakt.  Det  klart  att  man  behöver  avloppsstammar  som  leder  ner,  men  det  är  inga  
problem.  
  
  

2.   Vid  dragning  av  nya  installationer,  har  installationsschakt  placerats  invändigt  
eller  utvändigt  på  den  befintliga  byggnaden?    

a.   Vad  är  motiveringen  till  valet  av  placering?    
Det  finns  inget  utanpåliggande.  Det  är  praktiskt  att  lägga  det  inne  i  huset,  
utanpåliggande  vill  man  ju  inte  ha.  Ser  man  på  plan  fem  så  ligger  slitsarna  vid  
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badrum  och  kök,  det  går  bara  rätt  ner  och  sen  kan  det  ju  ha  varit  vissa  
horisontella  dragningar  i  tak  som  har  samlat  upp  det.  Man  fick  göra  det  så  
enkelt  som  möjligt  men  ändå  bra.  Rent  byggtekniskt  så  är  detta  en  ganska  så  
enkel  byggnad  att  göra.  Det  gällde  ju  bara  att  se  till  att  det  här  p-däcket  
uppgraderades  så  det  var  friskt,  annars  så  är  det  ju  en  jättebra  källare  i  flera  
våningar  som  detta  står  på.      
  

b.   Är  schakten  placerade  i  anslutning  till  trapphus  eller  har  det  gjorts  
fristående  håltagningar  för  dessa?  
  

3.   Vad  fanns  det  för  eventuell  problematik  vid  utförandet  av  de  vertikala  
installationerna?  
  

4.   Fanns  det  något  eller  några  befintliga  trapphus  i  p-huset  som  kunde  byggas  på  
och  användas  även  till  bostäderna?    
På  plan  4  är  det  ett  befintligt  trapphus  som  man  hade  för  att  komma  in  i  p-däcket  
innan  när  man  skulle  komma  ner  i  våningarna.  P-huset  sitter  ju  i  sutteräng  så  för  att  
komma  in  i  översta  planet  på  p-däcket,  som  nu  är  gårdsplan,  då  körde  man  rätt  in  
från  gatan.  Sen  fanns  det  infart  på  gaveln  för  att  det  låg  ju  i  en  slänt.  Gårdsplanen  
ligger  ju  då  i  marknivå,  så  det  skiljer  ju  flera  våningar  om  man  ska  ta  sig  ner.  
  
  

a.   om  ja:  Har  några  förändringar  varit  nödvändiga  på  det  befintliga  för  att  
uppfylla  kraven  på  tillgänglighet  och  utrymning?  
Det  har  ju  justerats  och  det  var  ju  ett  gammalt  trapphus,  men  läget  är  ju  
detsamma.  Det  måste  ju  uppfylla  krav  med  att  man  ska  kunna  gå  i  den  som  
man  gör  idag  med  markerade  trappsteg  där  man  kommer  ner  på  trapplanet  
och  med  handledare.  Det  var  nog  inte  lika  viktigt  när  man  byggde  detta  en  
gång  i  tiden.  
  

b.   om  nej:  Har  det  nya  trapphuset  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den  
befintliga  byggnaden?    
Det  handlar  ju  om  att  ha  tillgänglighet,  det  är  ju  nybyggnadskrav  som  gäller  vi  
byggnation  av  nya  hus.  Alla  lägenheter  i  första  plan,  på  gårdsplan,  det  går  
man  direkt  in  i  lägenheten  från  planet.  Sen  finns  det  ju  en  spiraltrappa  upp  till  
nästa  lägenhet  som  ligger  en  våning  upp  och  det  är  det  loftgångar,  men  för  att  
klara  handikappkrav  så  får  man  ju  gå  in  i  hisshuset  och  det  fina  med  dom  här  
är  ju  att  dem  går  enda  ner  till  botten.    
  

5.   Fanns  det  någon  befintlig  hiss  i  parkeringshuset  som  kunde  användas  även  till  
bostäderna?    

a.   om  ja:  Har  några  förändringar  varit  nödvändiga  på  det  befintliga  för  att  
uppfylla  kraven  på  tillgänglighet  och  utrymning?  

b.   om  nej:  Har  den  nya  hissen  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den  
befintliga  byggnaden?    
Hissen  står  på  backen  och  det  är  inget  konstigt  mot  att  bygga  hissar  i  ett  trähus  
i  vanliga  fall.  Men  dom  är  ju  infällda,  dom  ligger  ju  i  p-byggnaden  så  det  är  ju  
inga  utanpåliggande  hisschakt.  Vi  såg  ju  detta  som  väldigt  klokt,  för  vi  ville  ju  
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inte  ändra  ytan  för  det  påverkar  ju  byggrätten  så  den  gamla  huskroppen  där  p-
däcket  står,  den  är  ju  kvar,  det  är  bara  det  att  vi  har  byggt  på  den.    
  
Man  gå  direkt  från  spårvagnen  och  ta  hissen  upp  om  man  vill  och  sen  in  i  
lägenheten.  Och  då  kommer  man  upp  på  plan  i  hisshuset  och  sedan  kan  man  
gå  till  respektive  entrédörr.  Lägenheterna  på  hörnen,  där  är  det  lite  speciellt.  
Dom  har  också  entréer  från  loftgången,  men  där  går  hissen  in  i  lägenheten  så  
att  hissen  är  sån  att  kan  öppna  om  man  har  nyckel  för  att  komma  ut  ur  hissen  
på  översta  planet,  då  är  man  inne  i  lägenheten.    
  
  

6.   Är  teknikrum/rummen  placerade  i  det  befintliga  parkeringshuset  eller  i  
våningspåbyggnaden?    
Vi  har  ju  klätt  ett  öppet  p-däck,  så  nu  när  vi  gjorde  ett  tätt  p-däck  då  var  vi  ju  tvungna  
att  sätta  in  ventilationsanläggning  i  p-däcket.  Det  finns  apparatrum  för  elcentral,  
fläktrum  och  fjärrvärmerum  och  det  har  vi  lagt  i  p-däcket.  Men  eftersom  antalet  
parkeringar  inte  var  något  problem  så  blev  det  bra  att  lägga  det  där  inne.  
  

7.   Hur  har  man  löst  sophantering?  
a.   Placerat  inom  den  befintliga  byggnaden?  
b.   Separat  miljöhus  på  markplan?  
Soprum  är  placerad  på  gårdsplanen,  via  ett  nytt  gårdshus  med  diverse  
faciliteter  (se  ritning).    
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Intervju  -  Urban  Hofvenschiöld  

Kaverösporten,  2019-03-14  

Konstruktion  av  befintligt  och  påbyggnad  

1. Vilket  stommaterial  har  använts  till  våningspåbyggnaden?
Stommen  är  en  kombination  av  trä  och  stål.  Både  balkar  och  pelare  har  integrerats  i
lägenhetsskiljande  väggar  och  i  fasaden  så  ingenting  ligger  synligt.  Utgångspunkten  var  att
man  inte  ville  göra  allt  för  omfattande  förstärkningsarbeten  på  den  befintliga  byggnaden.
Alltså  ville  man  göra  en  så  lätt  påbyggnad  som  möjligt.  Man  ville  också  ha  en  så  hög  grad
som  möjligt  av  prefabricerade  element.  Eftersom  väggar  av  trä  och  stål  är  lätt  att
prefabricera  så  fanns  det  egentligen  aldrig  någon  tanke  på  något  annat  alternativ.

2. Har  den  befintliga  stommen  påverkat  utformningen  av  våningspåbyggnaden?
Parkeringsdäcket  är  ett  system  av  bärande  balkar  och  pelare  och  deras  placering  är
anpassat  efter  hur  ett  p-däck  normalt  är  konstruerat.  Man  vill  ha  körgator  som  är  7  meter
breda  och  p-rutor  som  är  5  meter  långa.  Detta  har  inneburit  att  våningspåbyggnadens  bredd
har  anpassats  så  att  ytterväggarna  har  landat  på  de  befintliga  pelarna  och  balkarna.
Långsidan  på  huset,  som  ligger  mot  spårvägen  har  ett  husdjup  på  ca  12m  medans  flyglarna
har  ett  husdjup  på  10-10.5m.  Detta  är  ju  ett  resultat  av  befintlig  stomme  kan  man  säga  och
har  gett  lägenheterna  lite  olika  karaktär.

3. Var  antalet  våningar  begränsade  av  den  befintliga  stommen?
Det  var  i  första  hand  detaljplanen  som  avgjorde  hur  högt  man  fick  bygga.  Påbyggnaden  är  i
två  våningar  förutom  i  hörnen,  där  gick  vi  upp  med  tre  våningsplan.  Om  det  rymdes  i
detaljplanen  eller  om  vi  fick  avsteg  från  den,  det  minns  jag  inte.

4. Var  den  befintliga  byggnadens  grund  i  behov  av  förstärkning  p.g.a.
våningpåbyggnaden?

Nej.  Huset  ligger  på  berg  så  några  förstärkningar  på  grunden  var  inte  nödvändiga.  

5. Var  det  nödvändigt  att  förstärka  den  befintliga  stommen  på  något  sätt?
Ja,  Kaverösporten  var  väldigt  nedgånget.  Betongen  var  väldigt  skadad  och  de  sista  åren
innan  renoveringen  hade  vissa  delar  av  garaget  fått  stängas  av  pga.  att  det  föll  ner  delar  av
betongen  på  bilarna.  Innan  våningspåbyggnaden  genomfördes  ett  separat  projekt  där  man
renoverade  skadade  delar  på  p-huset.  Samtidigt  gjorde  man  förstärkningar  inför
påbyggnaden.  Man  förstärkte  alla  pelare  i  fasaden  på  husets  långsida.  Man  byggde  på  dem,
det  framgår  inte  av  ritningarna  om  det  blev  stål  eller  om  det  är  en  kombination  av  stål  som
gjöts  in  eller  enbart  betong.Sen  fick  även  vissa  balkar  på  våningen  under  påbyggnaden
förstärkas  med  stål.

6. Är  våningspåbyggnaden  placerad  direkt  på  parkeringshusets  takplan  eller  är
det  placerat  på  ett  nytt  bjälklag  ovan  det  befintliga?
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Man  kan  säga  att  våningspåbyggnaden  ligger  på  en  ny  konstruktion  som  har  placerats  på  
det  översta  våningsplanet.  Man  har  lagt  stålbalkar  i  en  ram  som  påbyggnaden  vilar  på.  Sen  
fördelas  lasterna  från  stålbalkarna  över  pelarna  och  balkarna  på  våningen  under  och  vidare  
ner  i  byggnaden.  Det  översta  våningsplanet  på  p-huset  lutar  för  att  leda  bort  regnvatten.  För  
att  göra  påbyggnadens  golv  horisontellt  så  har  ett  golvregelsystem  av  trä  lagts  mellan  
stålbalkarna.  En  fördel  med  detta  system  är  att  det  bildas  ett  utrymme  på  ca  40-50cm  mellan  
påbyggnaden  och  p-däcket.  I  detta  utrymme  kan  installationer  från  kök  osv.  samlas  ihop  och  
ledas  ner  i  dem  vertikala  schakten  som  finns.      
  
När  det  här  kvarteret  byggdes  på  60-talet  var  det  en  parkeringsnorm  på  1.2  parkeringar/  
hushåll.  Idag  ser  normen  helt  annorlunda  ut.  Det  fanns  430st  parkeringar  innan  
påbyggnaden  och  det  skulle  behövas  300st  efter  påbyggnaden.  Därför  var  det  aldrig  aktuellt  
att  lyfta  våningspåbyggnaden  utan  man  tog  parkeringar  istället.    
  
Installationer  
  
1.   Fanns  det  befintliga  installationer/schakt  som  har  utnyttjas  till  
våningspåbyggnaden?  

Nej,  det  fanns  inga  vertikala  schakt  mer  än  rökgasevakuering.  Dem  schakten  har  man  fått  
behålla  för  parkeringshuset.  Annars  fanns  det  inte  så  mycket  vertikalt  att  ta  hänsyn  till.    
  
2.   Vid  dragning  av  nya  installationer,  har  installationsschakt  placerats  invändigt  eller  
deutvändigt  på  den  befintliga  byggnaden?    

Alla  schakt  har  placerats  invändigt.  Mycket  styrdes  av  de  planlösningar  som  blivit  plus  att  
konstruktören  har  fått  titta  vart  det  är  möjligt  att  göra  håltagningar.  Schakten  är  inte  jättestora  
heller  och  går  bara  en  våning  ner  eftersom  man  lagt  dem  tekniska  utrymmena  som  fläktrum,  
fjärrvärme  och  elcentral  på  den  översta  garagevåningen.    
  
3.   Fanns  det  något  eller  några  befintliga  trapphus  i  p-huset  som  kunde  byggas  på  och  
användas  även  till  bostäderna?    

Nej  det  fanns  inga  trapphus  från  början.  I  och  med  att  huset  ligger  i  sutteräng  så  körde  man  
in  från  olika  håll  till  dem  olika  våningarna  och  man  gick  även  in  och  ut  samma  väg.    
  

om  nej:  Har  det  nya  trapphuset  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den  
befintliga  byggnaden?    
Trapphuset  som  leder  ner  i  parkeringsdäcket  ligger  inom  det  befintliga  p-huset.  Man  
når  trappan  via  gårdshuset.  Detta  är  för  att  parkeringshuset  används  även  av  andra  
som  bor  i  området  och  man  ville  inte  att  dessa  skulle  behöva  leta  sig  in  i  
bostadsdelen  på  Kaverösporten.  Vid  trapphuset  blev  det  en  större  håltagning  genom  
alla  våningsplan  som  konstruktören  har  fått  växla  av  och  göra  förstärkningar.    

  
4.   Fanns  det  någon  befintlig  hiss  i  parkeringshuset  som  kunde  användas  även  till  
bostäderna?    

Nej,  hissar  fanns  inte  heller.    
  

om  nej:  Har  den  nya  hissen/hissarna  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den  
befintliga  byggnaden?    
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Hissarna  är  placerade  invändigt.  Placeringen  är  en  följd  av  att  vi  valde  att  lägga  trapphusen  
som  leder  mellan  bostadsvåningarna  i  innerhörnen  på  den  U-formade  huskroppen.  Tanken  
var  också  att  knyta  hissen  mot  spårvagnshållplatsen  så  att  man  kunde  ta  hissen  direkt  från  
bostaden  ner  till  garaget  eller  spårvagnen.  Det  blev  väldigt  ekonomiskt  med  endast  två  
hissar  till  36st  lägenheter.    
  
  
5.   Är  teknikrum/rummen  placerade  i  det  befintliga  parkeringshuset  eller  i  
våningspåbyggnaden?    

Det  var  ett  önskemål  från  beställaren  att  placera  teknikutrymmen  i  garaget  eftersom  man  
ville  få  ut  så  mycket  bostadsarea  som  möjligt.  Teknikutrymmen  placerades  därför  på  den  
översta  våningen  så  nära  lägenheterna  som  möjligt.  Där  hamnade  också  lägenhetsförråden.  
I  det  här  fallet  är  det  också  flera  olika  fläktrum  för  att  minimera  dragningen  av  rör  i  p-huset.  
Eftersom  det  går  balkar  i  taket    så  är  det  problematiskt  att  passera  under  dessa.  Det  var  inga  
problem  att  placera  teknikutrymmen  i  garaget  eftersom  att  vi  klarade  antalet  
parkeringsplatser  ändå.  Jag  tror  inte  heller  att  det  var  några  problem  för  installatören  att  lösa  
det.    
  
  
6.   Hur  har  man  löst  sophantering?  
Eftersom  att  huset  ligger  i  sutteräng  så  kunde  ett  miljöhus  placeras  på  innergården.  
Miljöhuset  blev  också  en  byggnad  som  gjorde  att  innergården  blev  lite  mer  avskärmad  och  
tillsluten  utåt.    
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BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 
 
 
Kaverösporten, påbyggnad av bostäder 
Tunnlandsgatan, Kaverös - Göteborg 
 
 
1. Inledning 
 
Denna brandskyddsdokumentation, relationshandling, är sammanställd på uppdrag av  
byggherren Bostads AB Poseidon. 
 
Denna handling är ett komplement till A-ritningar /1/. 
 
De byggregler som används vid projekteringen är BBR13 (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 
BFS 2006:22) och BÄR06. 
 
Syftet med rapporten är att uppfylla BBR:s krav på tillfredsställande dokumentation i samband 
med om-/tillbyggnationen. 
 
Dokumentationen är i detta skede relationshandling och redovisar faktiskt utförande i samband 
med slutbesiktning för sakkunnigintyg som av oss bedömts uppfylla gällande myndighetskrav. 
 
Om brandsäkerheten är utförd enligt denna dokumentation så uppfyller objektet de huvudkrav 
som formuleras i BBR kapitel 5 (BVF § 4) det vill säga att byggnaden utförs så att: 
 
– Byggnadens bärande förmåga upprätthålls under en viss bestämd tid. 
– Uppkomst av brand förebyggs. 
– Spridning av brand och brandgas inom byggnaden förhindras. 
– Spridning av brand till närliggande byggnader begränsas. 
– Personer i byggnaden kan utrymma denna. 
– Hänsyn tas till räddningspersonalens säkerhet. 
 
Arbetet har utförts med brandteknisk facklitteratur som uppslag och tabellverk. 
 
Erkänd datormodell samt handberäkningsmetoder har använts vid dimensionering av 
brandgasventilation i parkeringsgaraget. 
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2. Byggnadsbeskrivning 
 
Byggnaden har byggts om- och till från ett befintligt parkeringsgarage i 3 våningar, uppfört i 
betong. Projekteringen avser tillbyggnad av 2-3 stycken våningsplan med bostäder samt mindre 
ändringar i parkeringsgaraget. 
 
På innergården har uppförts en mindre byggnad inhysande tvättstuga, soprum samt cykelrum. 
 
Verksamheten i byggnaden klassas som bostad. 
 
Ingen tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara kommer att ske i byggnaderna. 
 
Ingen lokal planeras inhysa fler än 150 personer, d.v.s. ingen samlingslokal förekommer. 
 
Byggnadsteknisk klass: Br1-byggnad 
 
Byggnaden har uppförts enligt följande: 
 
 Bärverk  Trä/stål 
 Bjälklag  Trä/stål 
 Ytterväggar  Gips + Sandwichkonstruktion 
 Fasader  Fasadskivor 
 Innerväggar  Gips/stål 
 Yttertak  Papp på trätakstol 
 Isolering  Obrännbar 
 
Komplementbyggnaden på gården utförs som en träkonstruktion. 
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3. Dimensionerande förutsättningar 
 
3.1 Brandbelastning/brandförlopp 
 
Dimensionerande brandbelastning förväntas vara ≤ 200 MJ/m2 för samtliga utrymmen. 
 
Brandförlopp enligt standardbrand ISO 834 har använts vid dimensionering genom 
klassificering. 
 
Dimensionerande brand (effekt) för dimensionering brandgasventilation i garaget har ansatts 
till 10 MW för brand i bil. 
 
3.2 Insatstid 
 
Byggnadens placering i Göteborg innebär att räddningstjänstens insatstid kan förväntas vara 
inom det normala, d.v.s. <10 min från larmtillfället. Räddningstjänstens assistans förväntas vid 
alternativ utrymning via stegutrustning. 
 
3.3 Personer 
 
För bostäder och tillhörande utrymmen antas personbelastning i enlighet med för verksamheten 
typisk omfattning. 
 
Ingen samlingslokal (d.v.s. lokal för >150 personer) kommer att finnas i byggnaderna. 
 
 
4. Avsteg / alternativ utformning 
 
Inga avsteg från BBR13 har utförts. 
   
Alternativ utformning i enlighet med BBR 5:11 har utförts avseende utformning bärverk. 
Utformningen redovisas under kap 9. 
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5. Utrymning 
 
5.1 Grundläggande förutsättning 
 
De primära kraven för utrymning är att den skall vara utförd innan kritiska förhållanden 
uppstår. Detta innebär att utrymning skall ske innan människor utsätts för hög temperatur 
beroende på flammor/strålning eller att utrymning förhindras p.g.a. rök (toxiska och varma 
brandgaser). För att detta skall kunna säkerställas krävs att det dels finns tillräcklig 
utrymningskapacitet, dels att avståndet till utrymningsvägarna inte är för långt. 
 
5.2 Utrymningsstrategi 
 
Från varje brandcell/utrymme skall man ha tillgång till två av varandra oberoende 
utrymningsvägar på så sätt att en utrymningsväg skall kunna blockeras av brand utan att detta 
hindrar användningen av de övriga. 
 
Från mindre utrymmen som cykelförråd, installationsutrymmen och soprum räcker det med en 
enda utrymningsväg då personer endast vistas här tillfälligt samt förutses ha god 
lokalkännedom.  
 
Utrymning sker enligt följande: 
 
Garage, plan 1-3: 
Plan 1 utryms via entré direkt till det fria, alternativt via trapphus till markplan och vidare till 
det fria. 
 
Plan 2 och 3 utryms via (ny) dörr i fasad direkt till det fria, alternativt via trapphus till markplan 
och vidare till det fria. 
 
Lägenheter, plan 4-5: 
Lägenheter plan 4 utrymmer via entrédörr direkt till det fria. 
 
Lägenheter plan 5 utrymmer via ytterdörr till loftgång (öppen) och därefter via trappa eller 
trapphus ner till markplan.  
 
Som alternativ utrymningsväg från bostadslägenheterna tillgodoräknas öppningsbart 
fönster/balkong m.h.t. räddningstjänstens stegutrustning. Denna strategi ställer krav på att 
samtliga lägenheter ska kunna nås med buren stege (< 11 m höjd) eller maskinstege av 
räddningstjänsten. Se vidare pkt. 10 ang. detta. 
 
Övriga utrymmen: 
En enda utrymningsväg från ett utrymme kan accepteras i utrymmen som uppfyller följande: 
 Gångavstånd till utgång är mindre än 15 m 
 Lokalen belägen i markplanet 
 Låg personbelastning (< 30 personer) 
 

Detta innebär att utrymmen som cykelförråd, tvättstuga och soprum bara har försetts med en 
enda utrymningsväg.
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5.3 Utformning på utrymningsdörrar/vägar 
 
Dörrar utrymningsväg går utåt i utrymningsriktningen. Undantag accepteras dock för mindre 
utrymmen där personer endast vistas tillfälligt, t.ex. teknikutrymmen. 
 
Utrymningsväg har en fri bredd på minst 0,9 m (dörr 0,8 m). 
 
Trappor/trappsteg i anslutning till utgång har placerats minst 0,8 m från dörr. 
 
Dörrar ingående i utrymningsväg som normalt är låsta har försetts med nödvred eller 
motsvarande. Dörrar som endast kan öppnas med nyckel eller motsvarande ingår ej i 
utrymningsväg. Detta undantas för bostadslägenheter då personer förväntas ha tillgång till 
nyckel. 
 
Fönster avsedda för utrymning har en minsta fria bredd på 0,5 m och höjd på 0,6 m samt är 
sidohängda. Höjd + bredd är minst 1,5 m. Bröstning till sådant fönster är <1,2 m. Dessa fönster 
skall vara öppningsbara utan nyckel, verktyg eller liknande. 
 
5.4 Verifiering av personsäkerhet 
 
Förenklad utrymningsdimensionering enligt schablonmetod innebär att gångavståndet till 
närmaste utrymningsväg skall vara < 45 m. Gångavstånd multipliceras med en faktor 1,5 för 
väg som sammanfaller med två utrymningsvägar. 
 
Gångavstånden enligt denna metod överstiger inte ovan angivna avstånd och utrymning 
bedöms därmed kunna ske säkert. 
 
Gångavstånd i loftgångarna skall normalt enligt rekommendation ej överstiga 15 m på de 
ställen där utrymning endast kan ske i en riktning (d.v.s. ”flyglarna”).   
 
Gångavstånden från gavellägenheterna överstiger detta avstånd något men bedöms godtagbart 
med hänsyn till följande: 
 
 Loftgångarna utförda öppna 
 Samtliga berörda lägenheter är genomgångslägenheter, utrymning kan ske från balkong 

(andra sidan) med räddningstjänstens stegutrustning 
 Loftgångarna nås även med räddningstjänstens bärbara stegutrustning från innergård 
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5.5 Nödbelysning och vägledande markering 
 
Nödbelysning krävs ej. 
 
I trapphus har dock två efter varandra följande ljuspunkter kopplats till olika gruppsäkringar. 
Övriga armaturer får placeras på samma grupp. 
 
Samtliga utrymningsvägar i parkeringsgaraget (och vid behov väg fram till dessa) är utmärkta 
med skyltar utformade enligt AFS 1997:11. Dessa skyltar är utförda så att de alltid är 
genomlysta. 
 
Driftsäkring av vägledande markeringar har utförts med lokal batteribackup (inga krav på 
kraftledning till dessa). 
 
5.6 Hiss 
 
Kraftförsörjning till hiss utförts/skyddats i motsvarande brandteknisk klass EI 30 från 
huvudelcentral till hissmaskin.  
 
Ingen brandteknisk styrning av hiss krävs. 
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6. Åtgärder för att förhindra snabb brandspridning 
 
6.1 Brandceller 
 
Brandcellsindelning skall framgå på A-ritningar. 
 
Följande brandcellsindelning är aktuell: 
 
 Varje lägenhet    brandteknisk klass EI 60 
 Trapphus    brandteknisk klass EI 60 
 Cykelrum    brandteknisk klass EI 60 
 Miljörum    brandteknisk klass EI 30 
 Fläktrum    brandteknisk klass EI 60 
 Elcentral/fjärrvärme/uc   brandteknisk klass EI 60 
 Hiss    brandteknisk klass EI 60 
 Fastighets-/lägenhetsförråd   brandteknisk klass EI 60 
 Bjälklag    brandteknisk klass EI 60 
 
Hisschakt har utförts i samma brandcell som trapphus (plan 4 och 5), dock avskiljt mot plan 6 i 
brandteknisk klass EI 60. 
 
Glaspartier som i trapphuset som vetter mot garaget (en sida) har utförts i brandteknisk klass  
E 30 m.h.t. avstånd till brännbart material och utrymmande personer. De andra två väggarna 
har utförts i brandteknisk klass EI 60. 
 
Ventilationsschakt har utförts i brandteknisk klass EI 30 och gjutits igen i bjälklag i 
brandteknisk klass EI 60. 
 
Rörschakt har gjutits igen i bjälklag i brandteknisk klass EI 60 men utförs utan brandkrav på 
schaktväggar. Rördragning med plaströr har försetts med s.k. brandstrypare i brandteknisk klass 
EI 60. 
 
Då huset uppförs utan vindsbjälklag och de översta lägenheterna går ända upp till nock, skall 
brandcellsskiljande vägg skall ansluta till yttertak. Detta har utförts enligt följande: drevning av 
fog samt 300 mm gips (13 GN) applicerat på insida yttertak på vardera sida om vägg. 
  
Balkonger har utförts öppna utan inglasning. 
 
Samtliga genomföringar har tätats med typgodkänd metod/system i samma brandtekniska klass 
som den del av konstruktionen som de genombryter (gäller även plaströr). 
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6.2 Dörrar i brandcellsgräns 
 
Dörrar skall normalt uppfylla samma brandtekniska klass som den del av konstruktionen de 
genombryter. I de fall dörrar håller lägre klass, motiveras detta av att de vetter mot trapphus 
eller motsvarande, där brännbart material inte förväntas vara placerat samt att utrymning 
förväntas vara avslutad innan genombrott av brandcell sker. 
 
Utförande enligt nedan: 
 
 Lägenhetsdörrar (mot trapphus) brandteknisk klass EI 30  
 Dörrar mot trapphus  brandteknisk klass E 30-C  
 Dörrar elcentral/fjärrvärme/uc brandteknisk klass EI 60  
 Dörrar till fläktrum  brandteknisk klass EI 60  
 Dörr till fastighets-/lägenhetsförråd brandteknisk klass EI 60 
 Hissdörr, plan 1-3  brandteknisk klass E 60-C  
 Hissdörr, plan 6  brandteknisk klass E 60-C 
 
Dörrar och fönster mot loftgång har utförts oklassade med hänsyn till öppen loftgång. 
 
Om dörrar i brandcellsgräns ställs upp skall dessa vara försedda med rökdetektorstyrd 
stängningsautomatik som stänger samtliga dörrar, knapp för manuell stängning samt vara 
strömlöst stängd. 
 
6.3 Ytskikt och beklädnader 
 
Ytskikt uppfyller följande krav: 
 
Utrymningsvägar (trapphus): 
 Väggar:  B-s1, d0 (klass I) applicerat på A2-s1, d0 (obrännbart underlag) eller på 

  beklädnad klass K210/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). 
 Tak:  B-s1, d0 (klass I) applicerat på A2-s1, d0 (obrännbart underlag) eller på 

  beklädnad klass K210/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). 
 Golv Dfl-s1 (klass G) 
 
Bostadslägenheter: 
 Väggar:  C-s2, d0 (klass II) 
 Tak:  B-s1, d0 (klass I) applicerat på A2-s1, d0 (obrännbart underlag) eller på 

  beklädnad klass K210/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). 
 Golv - 
 
Förrådsutrymmen, tekniska utrymmen: 
 Väggar:  B-s1, d0 (klass I)  
 Tak:  B-s1, d0 (klass I) applicerat på A2-s1, d0 (obrännbart underlag) eller på 

  beklädnad klass K210/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). 
 Golv: - 
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6.4 Avskiljning mot annan byggnad 
 
Risk för brandspridning till andra fastigheter begränsas med säkerhetsavstånd > 8m.  
 
6.5 Fasad, fönster i fasad 
 
Undersida loftgång har utförts obrännbar (beklädd med obrännbara skivor, typ minerit) samt 
tättslutande mot fasad för att underlätta utrymning samt begränsa brandspridning från lägre 
liggande fönster, plan 4. 
 
6.6 Yttertak, taktäckning 
 
Yttertakens konstruktion, byggnadsmaterial etc. har utförts så att risk för flygbrand ej 
föreligger. Yttertak har utförts med täckning av papp, applicerat på råspont. Mot lägenheterna 
finns isolering samt gipsskivor och utförandet bedöms som acceptabelt med hänsyn till risken 
för brandspridning. 
 
6.7 Skydd mot brandspridning från lägre till högre byggnadsdel 
 
Lägre liggande takkonstruktion har utförts i brandteknisk klass EI 60 för att försvåra 
brandspridning från lägre liggande bostadslägenhet till högre liggande bostadslägenhet. 
Lägenheter som berörs av detta är lägenheter på plan 5, belägna närmast topplägenheten (4 st.). 
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7. Ventilation 
 
7.1 Funktionskrav 
 
Material i luftbehandlingsinstallationer får inte bidra till brandspridning (obrännbart material). 
 
Ventilationskanaler skall förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till 
antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell de är 
placerade i, under den tid som brandcellens avskiljande förmåga skall upprätthållas. 
 
Luftbehandlingsinstallationer ska utformas så att tillfredsställande skydd mot spridning av 
brandgas mellan brandceller erhålls. 
 
Ventilationskanals brandtekniska klass på upphängning skall beaktas i enlighet med pkt. 9. 
 
7.2 Utförande 
 
Lägenheterna betjänas av ett frånluftssystem, 2 st. aggregat med kontinuerlig drift placeras i 
fläktrum i parkeringsgaraget. Passiv tilluft via fasad. Separata kanaler dras i schakt från varje 
lägenhet till suglåda gemensam för 6 st. lägenheter.  
 
Suglådor skall dimensioneras ”tryckfallslösa”. 
 
Flöde styrs vid normal drift med tryckgivare. 
 
Samlingskanal utförs med så lågt tryckfall som möjligt (vid normal drift). 
 
Frånluftsdon injusteras med minsta tryckfall vid 50 Pa vid normal drift. 
 
Elförsörjning till frånluftsfläkt utförs brandsäker alternativt förläggs brandsäkert i motsvarande 
brandteknisk klass EI 30 mellan huvudelcentral (som utgör egen brandcell) fram till fläkt. 
Dragning genom garage anses vara brandsäkert förlagd. 
 
Garageplanen betjänas av mekanisk frånluftsfläkt, tilluft via fasad. 
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7.3 Ventilationssystemets funktion avseende brand 
 
Brandspridning förhindras genom att kanaler placerats i schakt, lägst brandteknisk klass EI 30 
igengjutna i bjälklagsnivå (brandteknisk klass EI 60), oisolerade inom schakt med avstånd ≥ 50 
mm fritt emellan. 
 
Brandgasspridning förhindras med ”fläkt-i-drift”. Analytisk verifiering att detta fungerar finns i 
särkskild rapport utförd av ÅF-Infrastruktur. 
 
Antalet anslutna brandceller till resp. suglåda är kritiskt för skyddet, varför antalet anslutna 
brandceller/kanaler till resp. suglåda skall vara så högt som möjligt och lägst 4 st. i varje fall. 
Tryckfallet över varje till samlingslådorna anslutande kanal samt don skall vara >75 Pa 
(kanaltryckfall + tryckfall över don) då fläkt går med maximal kapacitet. Eftersom antal 
anslutande kanaler är minst 4 så innebär det att flödet i enskild kanal (d.v.s. från den brandcell 
det brinner i) måste öka minst 4-falt för att ersätta flöden från övriga brandceller (och därmed 
ge upphov till brandgasspridning till annan brandcell). Med aktuellt tryckfall så kommer 
tryckfallet vid ”brandflödet” d.v.s. gränsfallet, att bli 42 x 75 = 1200 Pa. Såna brandtryck 
kommer aldrig att uppnås vid brand i normala bostadslägenheter med spaltventil i fasad vilket 
betyder att ingen risk för brandgasspridning föreligger. 
 
Fläkts styrning via tryckgivare innebär dessutom extra säkerhet då ev. inträngande brandgaser 
resulterar i ökat tryck i samlingskanal.  
 
Vid projektering har temperaturpåverkan på fläkt beaktats. 
 
Risk för brandspridning till/inom garage föreligger ej genom att detta har separat ventilation. 
 
7.4 Speciella kanaler 
 
Imkanaler från kök i bostad har utförts (isoleras) i lägst brandteknisk klass EI 15 i sin fulla 
längd alternativt utförande i klass EI 15 och minst 30 mm skyddsavstånd till brännbart material 
inom betjänat område eller 300 mm utanför betjänat område. 
 
Kanal samt anslutningsdon får placeras intill brännbart material vid genomgång av hyllor eller 
skåpsidor. 
 
Samtliga imkanaler skall vara rensningsbara. 
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8. Uppvärmning 
 
Uppvärmning sker via fjärrvärme. 
 
 
9. Bärverk 
 
Bärande konstruktioner uppfyller följande brandtekniska klasser: 
 
 Vertikalt samt horisontellt stomstabiliserande  brandteknisk klass R 60 
 Bjälklag    brandteknisk klass R 60 
 Horisontellt övrigt   brandteknisk klass R 60 
 Balkonger    brandteknisk klass R 30 
 Trappor/trapplan   brandteknisk klass R 30 
 
Bärverkskravet R 60 motiveras med att lägenheterna är helt fristående ovanpå garaget och 
uppförs i huvudsak i två våningsplan (endast två lägenheter på det tredje) med goda 
utrymningsmöjligheter. 
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10. Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
 
10.1 Allmänt 
 
I aktuellt fall inräknas räddningstjänstens assistans för personskyddet på så sätt att 
räddningstjänstens stegutrustning förutsätts som alternativ utrymningsväg från 
bostadslägenheter. 
 
Maskinstege eller hävare erfordras för att utrymma plan två av lägenheterna på plan 5. Övriga 
lägenheter nås via räddningstjänstens bärbara stegutrustning, antingen från innergård eller från 
utsidan.  
 
Räddningstjänstens angreppsvägar är via dörrar direkt i fasad alternativt via loftgångar till 
ytterdörrar. 
 
Yttre brandposter skall finnas i området. 
 
10.2 Räddningsväg 
 
Då två av lägenheterna belägna på plan 5 erfordrar maskinstege för utrymning (avstånd till 
underkant fönster alternativt överkant balkong > 11 m) har tillgång för sådant fordon till 
byggnaden säkerställts. 
 
Detta innebär att en räddningsväg och uppställningsplats har anlagts intill husets långsida (mot 
spårvägen). 
 
Räddningsväg är utformad på följande sätt: 
 
 Körbanebredd minst 3 m 
 Vertikalradie minst 50 m 
 Minst 4 m fri höjd 
 Tål axeltryck lägst 100 kN 
 Hårdgjort ytlager (asfalt, stensättning, förstärkt gräs) 
 Högsta längslutning 8%, högsta tvärfall 2% 
 Vinterväghållas 
 
Uppställningsplats är utformad på följande sätt: 
 
 Minst 5 m bred 
 Tål axeltryck minst 100 kN 
 Förlagd högst 9 m från fönster/balkong 
 Minst 12 m lång och ej ha lutning >8,5% 
 
Räddningsväg och uppställningsplats har skyltats med standardiserad skylt. Uppställningsplats 
för maskinstege eller motsvarande har förlagts högst 9 m från fönster/balkong från vilken 
personer skall räddas för att stegen skall nå respektive balkong/fönster. 
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11. Brandtekniska installationer 
 
11.1 Brandlarm/utrymningslarm i lägenheter 
 
Brandvarnare har installerats i samtliga lägenheter. 
 
11.2 Brandgasventilation trapphus  
 
Trapphus brandgasventileras via öppningsbar dörr till det fria på översta våningsplan (gäller 
både trapphus till garage och lägenhet). 
 
11.3 Brandgasventilation hiss 
 
Krävs ej då hisschakt är placerat i trapphus.  
 
11.4 Brandgasventilation garage 
 
Brandgasventilation av garaget löses med mekanisk brandgasventilation enligt nedan. 
Fläkt används även för komfortventilation. 
 
Beräkningar har utförts delvis med programmet ”Cfast”. 
 
Dim. effektutveckling: 10 MW (konstant från t=0 d.v.s. konservativt antagande)  
 
Dimensionerande kriterier: Höjd till brandgaslager >1,2 m 
 Temperatur brandgaslager <350°C 
 Dimensionerat för brand på ett plan 
 
System: Mekanisk brandgasventilation (1 st. fläkt) 
 
Kapacitet: 6 m3/s 
 
Tilluft: Port 
 
Kravspecifikation fläkt: Temperaturtålig 400°C/30 minuter. Kraftförsörjning (kabel) brand- 
 säker (EI 30) från elcentral (i annan brandcell) 
 
Styrning: Manuellt via tydligt markerat manöverdon från skyddad plats. 

Tilluft (port) öppnas manuellt. Systemet förses med spjäll till de 
olika våningsplanen, räddningstjänsten öppnar sedan spjället till 
aktuellt våningsplan som skall ventileras. 
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En brand med en effektutveckling på 10 MW innebär en brandarea på 20 m2 (0,5 MW/m2, 
bedöms vara konservativt). 
 
Detta motsvarar en omkrets vid en cirkulär brand med samma area på 15,9 m. 
 
P = 15,9 m 
Z = höjd till brandgaslager = 1,2 m 
mp = massflöde enligt P.H. Thomas (kg/s) 
g = densitet rökgas (kg/m3) 
a = densitet omgivande luft = 1,2 kg/m3 

Tg = temperatur brandgaslager (ur CFAST) = 480 K 
Ve = fläktkapacitet (m3/h) 
 
mp = 0,188 * P * Z1,5  3,9 kg/s 
g = 353 / Tg  0,74 kg/m3 
 
Ve = (mp / g )  5,3 m3/s  6 m3/s 
 
11.4 Yttre brandposter 
 
Yttre brandpost för räddningstjänstens bruk skall finnas i omgivande gatunät. 
 
11.5 Släckutrustning  
 
Släckutrustning krävs ej. 
 
11.6 Stigarledning  
 
 Stigarledning krävs ej. 
 
 
12. Övrigt 
 
12.1 Hantering av brandfarlig vara 
 
Ingen tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara skall ske i byggnaden. 
 
12.2 Utrymningsplaner 
 
Utrymningsplaner krävs ej. 
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Intervju  -  Johan  Niklasson  

Kaverösterrassen,  2019-03-14  

Konstruktion  av  befintligt  och  påbyggnad  
1. Vilket  stommaterial  har  använts  till  våningspåbyggnaden?

Det  är  samma  sak  där  som  för  Kaverösporten,  att  vi  har  trästomme  för  båda  dem
planen.

a. Var  konstruktionen  i  den  befintliga  byggnaden  avgörande  vid  valet  av
material?

b. Vilka  var  fördelarna  med  detta  materialval?
c. Fanns  det  några  alternativ  till  den  stomtypen  ni  valde?
d. Av  vilken  orsak  valdes  det/dem  alternativen  bort?

2. Har  den  befintliga  stommen  påverkat  utformningen  av  våningspåbyggnaden?
Nej,  det  gjorde  den  inte.  Utan  vi  kunde  i  princip  använda  samma  metod,  att  
man  nyttjade  den  (befintliga).  P-däcket  bar  upp  men  vi  behövde  inte  lägga  in  
nya  pelare,  det  klarade  belastningen  här.    

3. Var  den  befintliga  byggnadens  grund  i  behov  av  förstärkning  p.g.a.
våningpåbyggnaden?
Det  är  också  samma  som  det  andra  (Kaverösporten)  att  det  står  på  berg.

4. Var  det  nödvändigt  att  förstärka  den  befintliga  stommen  på  något  sätt?
Det  här  p-däcket  var  i  betydligt  bättre  skick  än  det  andra  så  det  behövdes  inte  göras
några  speciella  åtgärder  med  konstruktionen  där  utan  det  är  egentligen  bara  att
bygga  in  det  och  bygga  på  med  dem  här  byggnaderna  ovanpå.

5. Är  våningspåbyggnaden  placerad  direkt  på  parkeringshusets  takplan  eller  är
det  placerat  på  ett  nytt  bjälklag  ovan  det  befintliga?

a.   Vad  avgjorde  placeringen?
Precis  som  Kaverösporten  är  detta  också  placerat  på  p-däckets  takplan.  Det  är  ett  p-

däck  där  också  där  det  stod  bilar  på  där  man  tog  hela  ytan  i  princip,  och  man  sparade  lite  
utmed  sidan  där,  där  det  blev  uteplatser.  När  detta  gjordes  då  försvann  dom  översta  
parkeringarna,  men  det  var  inga  problem  här  heller  med  tanke  på  parkeringsnormen.    

Installationer  
1. Fanns  det  befintliga  installationer/schakt  som  har  utnyttjas  till

våningspåbyggnaden?
Nej.

2. Vid  dragning  av  nya  installationer,  har  installationsschakt  placerats  invändigt
eller  utvändigt  på  den  befintliga  byggnaden?
Det  har  placerats  invändigt.
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a. Vad  är  motiveringen  till  valet  av  placering?
Samma  här  som  med  det  andra  ville  vi  inte  ändra  ytan  då  det  påverkar
byggrätten,  så  allt  placerades  invändigt  här  också  och  det  gjorde  ju  inget  då
att  parkeringar  försvann  i  och  med  parkeringsnormen.
s

b. Är  schakten  placerade  i  anslutning  till  trapphus  eller  har  det  gjorts
fristående  håltagningar  för  dessa?

3. Vad  fanns  det  för  eventuell  problematik  vid  utförandet  av  de  vertikala
installationerna?
Vi  såg  till  att  vi  drog  in  och  la  dem  där  dem  skulle  vara  så  vi  hade  inga  bekymmer
med  detta.  Projekten  har  ju  utförts  på  liknande  sätt.  Detta    är  ju  mer  långsmalt,  så  det
var  ju  inte  lika  många  bilar/plan  i  detta  projektet.  Vi  hade  inga  problem  med  att  borra
hål  i  befintlig  betong.  Det  är  oftast  inget  problem,  det  är  om  man  har  ett  prefabhus,  ett
miljonprogramshus,  som  är  gjort  i  prefabbetong.  Då  kan  det  ibland  bara  förspända
plattor.  Då  är  det  fullt  med  trådar  som  man  stämmer  innan  man  gjuter.  Men  det  här  p-
huset  är  ju  byggt  med  vanlig  slakarmering.  Och  då  är  det  inga  problem,  men  är  det
hus  med  prefab  och  förspända  trådar  då  är  det  väldigt  viktigt  att  man  ser  till  att  man
inte  borrar  av  dem  här  trådarna.

4. Fanns  det  något  eller  några  befintliga  trapphus  i  p-huset  som  kunde  byggas  på
och  användas  även  till  bostäderna?

a. om  ja:  Har  några  förändringar  varit  nödvändiga  på  det  befintliga  för  att
uppfylla  kraven  på  tillgänglighet  och  utrymning?

b. om  nej:  Har  det  nya  trapphuset  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den
befintliga  byggnaden?
Vi  gjorde  det  trapphuset  som  är  där,  man  behövde  inget  trapphus  för  dem
bilarna  som  står  på  översta  planet,  dom  behövde  inte  gå  in  i  huset.  Så  på
mitten  gjorde  man  ett  trapphus  och  där  la  man  även  hissen.

Om  man  tittar  på  fasad  mot  öster  där  har  man  mitt  på  en  infart  till  p-huset.
Men  sen  har  du  en  infart  även  längre  upp  för  det  övre  planet.  Mitt  på  är  entrén
till  trapphuset,  det  är  bara  för  att  komma  upp  på  övre  plan.  På  varje  plan,  om
man  kollar  på  fasad  mot  väster,  så  har  man  entréerna  (5  st)  så  är  det  2
lägenheter  på  varje  sidan  om  entréerna.

5. Fanns  det  någon  befintlig  hiss  i  parkeringshuset  som  kunde  användas  även  till
bostäderna?

a. om  ja:  Har  några  förändringar  varit  nödvändiga  på  det  befintliga  för  att
uppfylla  kraven  på  tillgänglighet  och  utrymning?

b. om  nej:  Har  den  nya  hissen  placerats  på  utsidan  eller  insidan  av  den
befintliga  byggnaden?

Vi  satte  in  en  hiss  invändigt  där  också  men  det  var  en  helt  annan  hiss.  Eftersom  det  
bara  var  någon  våning  så  var  det  inget  mer  än  ett  lyftbord.  Man  måste  ju  klara  det  ur  
tillgänglighetssynpunkt.  Sen  kunde  man  ju  även  gå  runt  huset  och  gå  in  på  
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gårdssidan.  Men  att  komma  in  därifrån  gatan  så  är  det  ju  ett  trapphus  på  mitten  och  
där  är  det  ett  lyftbord.  Sen  går  man  ut  på  innergården  och  sen  in  till  varje  lägenhet.    

6. Är  teknikrum/rummen  placerade  i  det  befintliga  parkeringshuset  eller  i
våningspåbyggnaden?
Man  har  lagt  det  där  det  har  varit  mest  lämpligt.  Men  det  har  inte  varit  några  problem,
många  av  apparatrummet  ligger  i  garaget,  så  drar  man  upp  för  att  slippa  ta
lägenhetsyta.  Detta  för  att  det  är  lägenhetsytan  som  är  viktigast

7. Hur  har  man  löst  sophantering?
a. Placerat  inom  den  befintliga  byggnaden?
b. Separat  miljöhus  på  markplan?

Det  är  miljöhus  med  sedumtak,  som  ligger  vid  de  befintliga  flerbostadshusen  i
området.  Vi  är  väldigt  noga  när  vi  förädlar  våra  hus  att  dom  har  möjlighet  att
sortera  avfallet,  och  det  jobbar  vi  med  mycket.
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Intervju  -  Urban  Hofvenschiöld  

Kaverösterassen,  2019-03-14  

1. Vilket  stommaterial  har  använts  till  våningspåbyggnaden?
Många  av  lösningarna  är  samma  som  på  Kaverösporten.  Det  är  en  prefabricerad  stomme  i
stål  och  trä  med  fackverkstakstolar.

2. Har  den  befintliga  stommen  påverkat  utformningen  av  våningspåbyggnaden?
Det  är  placeringen  av  pelare  och  balkar  i  det  befintliga  p-huset  som  påverkat  husdjupet  och
vart  man  har  ställt  ytterväggarna.  Här  var  körgatan  i  p-huset  lite  smalare  så  det  blev  ett
husdjup  på  11m.

3. Har  antalet  våningsplan  avgjorts  av  den  befintliga  stommens  kapacitet?
Samma  här,  det  var  detaljplanen  som  styrde.

4. Var  den  befintliga  byggnadens  grund  i  behov  av  förstärkning  p.g.a.
våningpåbyggnaden?
Nej,  byggnaden  står  på  berg  så  några  förstärkningar  i  grunden  behövdes  inte.

5. Var  det  nödvändigt  att  förstärka  den  befintliga  stommen  på  något  sätt?
Förstärkningsarbeten  var  nödvändiga  på  översta  våningsplanet.  Vissa  balkar  fick  även  här
förstärkas  med  stål.

6. Är  våningspåbyggnaden  placerad  direkt  på  parkeringshusets  takplan  eller  är  det
placerat  på  ett  nytt  bjälklag  ovan  det  befintliga?
Samma  system  har  använts  som  på  Kaverösporten.  Påbyggnadens  bärande  delar  vilar  på
stålbalkar  som  fördelar  lasten  på  den  befintliga  pelarstommen.  Innanför  stålbalkarna  har  ett
träregelsystem  byggts  upp  för  att  skapa  ett  horisontellt  golv.  Under  golvregelsystemet  har
man  dragit  instalationer  vidare  till  de  vertikala  schakten.

Installationer  
1. Fanns  det  befintliga  installationer/schakt  som  har  utnyttjas  till

våningspåbyggnaden?
Nej,  bara  rökgaskanaler  som  fortfarande  används.  

2. Vid  dragning  av  nya  installationer,  har  installationsschakt  placerats  invändigt  eller
utvändigt  på  den  befintliga  byggnaden?

Alla  installationsschakt  är  placerade  invändigt.  Schaktens  placering  följer  planlösningarna  i  
bostäderna.    

3. Fanns  det  något  eller  några  befintliga  trapphus  i  p-huset  som  kunde  byggas  på
och  användas  även  till  bostäderna?

Nej,  det  fanns  inga  befintliga  trapphus.  P-däcket  nåddes  via  samma  entre  som  bilarna  körde  
in.    
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om  nej:  Har  det  nya  trapphuset/trapphusen  placerats  på  utsidan  eller  
insidan  av  den  befintliga  byggnaden?    

Det  gjordes  en  passage  genom  huset  som  en  förbindelse  mellan  gatan  och  gården.  Gatan  
ligger  lägre  än  vad  innergården  gör  så  här  placerades  en  trappa  invändigt.  Det  byggdes  
också  en  spiraltrappa  som  förbindelse  mellan  de  två  våningsplanen  i  garaget.  Denna  trappa  
var  nödvändig  för  att  uppfylla  utrymningskraven.    

4. Fanns  det  någon  befintlig  hiss  i  parkeringshuset  som  kunde  användas  även  till
bostäderna?

Nej,  det  fanns  ingen  hiss.  

om  nej:  Har  den  nya  hissen/hissarna  placerats  på  utsidan  eller  insidan  
av  den  befintliga  byggnaden?    
Bostäderna  endast  är  i  två  våningar  och  man  kan  nå  dem  från  gården  som  
ligger  i  markplan.  Därför  behövdes  det  ingen  hiss  till  Kaverösterrassen.    

5. Är  teknikrum/rummen  placerade  i  det  befintliga  parkeringshuset  eller  i
våningspåbyggnaden?

Rum  för  fjärrvärme,  fläktrum,  elcentral  och  lägenhetsförråd  är  placerade  på  den  översta  
garagevåningen.    

6. Hur  har  man  löst  sophantering?
Det  fanns  redan  befintliga  miljöhus  som  servar  några  av  de  befintliga  bostadshusen  i
området.  Dessa  kunde  användas  även  till  Kaverösterrassen.
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Intervju  -  Björn  Wibom  

Studio  57,  2019-03-19    

Konstruktion  av  befintligt  och  påbyggnad  

1. Vilket  stommaterial  har  använts  till  våningspåbyggnaden?
Det  var  ett  pelar  –  balksystem,  så  det  var  stålpelare  och  så  var  det  HD/F  som
bjälklagselement.  Det  gäller  ju  att  hitta  något  lätt.

a. Var  konstruktionen  i  den  befintliga  byggnaden  avgörande  vid  valet  av
material?
Det  blev  på  ett  sätt  friliggande  från  parkeringsdäcket.  Jag  gick  rakt  igenom
parkeringshuset,  jag  gick  mot  balkarna  som  fanns  i  parkeringsdäcket  och  sen
fortsatte  jag  under  med  stålpelare,  kom  ner  igenom  mot  däcket  och  fortsatte
med  pelare  igenom  under  däcket.  Och  det  här  p-garagaget,  det  är  lite
speciellt,  det  var  ju  gjort  med  efterspända  linor.  Det  är  13  mm  linor  som  man
spänner  på  plats.  Det  var  ett  stort  däck,  så  det  var  ganska  långa  balkar,  17  m
tror  jag.

Det  är  en  viss  problematik  med  att  göra  håltagningar  i  ett  sådant  bjälklag.  Jag
var  tvungen  att  säkra  pelare  när  dem  kom  ner  mot  däcket.  Det  var  ju  tvunget
att  ha  en  horisontalstabilitet,  så  om  en  sådan  pelare  fick  ett  slag  från  sidan  så
kunde  inte  den  slås  loss.  Jag  gjorde  så  att  jag  borrade  ett  hål  igenom  den  här
efterspända  balken.  Jag  visste  vart  linorna  låg  i  balken,  men  det  är  ju  utefter
ritningar  men  det  var  ju  inte  säkert  att  linnan  låg  exakt  där  som  ritningarna  sa.

Det  hände  ju  några  gånger  att  vi  sågade  av  en  sån  lina  faktiskt,  när  dom
borrade  i  däcket.  Jag  borrade  ett  hål  i  balken  och  så  la  jag  en  dubb  ner  i
pelaren  som  var  under  så  stack  den  upp  lite  grann  så  satte  jag  pelaren  runt
omkring  denna  dubben.  Då  hade  jag  ett  horisontalstöd,  så  även  om  man  slog
till  den  med  50  kN  så  stod  pelaren  kvar  i  alla  fall.

Jag  var  inte  rädd  för  denna  lösningen,  i  och  med  att  jag  satte  en  pelare  mitt
på  spännvidden  på  en  balk  så  blev  ju  spännvidden  bara  hälften  så  lång  som
den  var  förut.  Så  även  om  jag  slog  av  en  lina  där  så  var  ju  momenten
jättemycket  mindre  än  vad  det  var  förut  eftersom  jag  hade  halverat
spännvidden.

b. Vilka  var  fördelarna  med  detta  materialval?
Att  det  var  lätta  material,  då  i  stål  och  HD/F.

c. Fanns  det  några  alternativ  till  den  stomtypen  ni  valde?
Jag  var  väl  inne  på  trä  men  det  blev  aldrig  så.

d. Av  vilken  orsak  valdes  det/dem  alternativen  bort?
Hade  det  varit  så  att  jag  hade  behövt  att  placera  våningspåbyggnaden  på  det
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befintliga,  då  hade  jag  ju  behövt  ta  hänsyn  till  den  befintliga  grundläggningen.  
Men  eftersom  vi  då  försöker  undvika  att  förstärka  grundpålar  så  blev  det  
denna  lösningen  med  nya  pålar  istället,  och  då  en  annan  typ  av  stomme.    

Här  är  den  största  drivkraften  p-platser,  då  detta  är  pengar.  Nu  blev  det  
ganska  många  nya  grundläggningspunkter  och  det  betyder  ju  då  alltså  att  
man  tog  bort  en  del  p-platser  i  det  befintliga  p-huset.  P-platser  är  pengar,  så  
det  var  en  hel  del  diskussioner  om  det  är.  Då  om  man  skulle  använda  den  
gamla  stommen  eller  om  man  skulle  göra  en  ny  lastnedföring  med  nya  pelare  
och  på  det  sättet  ta  bort  p-platser.  Men  vi  valde  ändå  att  göra  så  för  det  var  
för  komplicerat  att  förstärka  dom  gamla  pålplintarna.  

2. Har  den  befintliga  stommen  påverkat  utformningen  av  våningspåbyggnaden?
Ja  det  har  det  ju.  Dom  var  ju  tvungna  att  ta  hänsyn  till  den  befintliga  stommen  i  p-
garaget.  För  dom  här  pelarna  gick  ju  vidare  upp  sen  och  då  kom  dom  upp  i
lägenhetsavskiljande  väggar.  Så  det  var  absolut  att  dom  fick  ta  hänsyn  till  det
befintliga  p-däcket.

3. Var  antalet  våningar  begränsade  av  den  befintliga  stommen?
Nej,  det  var  det  inte  då.  Det  var  bygghöjden  på  detaljplanen.  Eftersom  jag  skapade
mig  en  helt  ny  grundläggning  så  hade  dom  ju  kunnat  bygga  i  princip  hur  högt  som
helst.

4. Var  den  befintliga  byggnadens  grund  i  behov  av  förstärkning  p.g.a.
våningpåbyggnaden?
Jag  kunde  alltså  gå  ner  med  grundläggningen  till  marken.  Det  hade  ju  varit
annorlunda  om  man  hade  varit  tvungen  att  landa  på  parkeringsdäcket,  då  hade  man
ju  en  grundläggning  som  man  var  tvungen  att  ta  hänsyn  till  men  jag  gjorde  som  så  att
jag  inte  använde  den  gamla  grundläggningen.

Grunden  under  byggnaden  var  ju  lera  och  sen  kom  berget  ganska  fort.  Så  någon  del
av  parkeringshuset  var  nog  grundlagt  på  berg,  sen  föll  berget  undan  ganska  fort  så
det  mesta  var  ju  pålat.

5. Var  det  nödvändigt  att  förstärka  den  befintliga  stommen  på  något  sätt?
Om  du  tar  p-däcket  så  står  ju  huset  precis  ovanför  p-däcket.  Huset  landar  på  p-
däcket.  Men  däremot  är  det  inte  samma  grundläggningspunkter,  för  jag  har  fått
skapa  mig  helt  nya  grundläggningspunkter  nere  i  marknivån.  Så  det  är  nya
fundament  där.  Men  dom  här  två  stommarna,  p-hus  stommen  och  husstommen,  är
inte  dom  samma,  men  dom  är  i  samma  linjer.  I  p-däcket  fann  det  balkar  som  gick  och
det  är  dom  jag  har  träffat  när  jag  har  gått  ner  med  min  stomme.  Men  den  befintliga
stommen  ställde  inga  krav  på  förstärkning.

6. Är  våningspåbyggnaden  placerad  direkt  på  parkeringshusets  takplan  eller  är
det  placerat  på  ett  nytt  bjälklag  ovan  det  befintliga?

a.   Vad  avgjorde  placeringen?
Det  här  p-däcket  på  två  våningar  var  förberett  för  en  våning  till  men  det  var  ju  ingen
tanke  på  att  det  skulle  komma  ett  hus  ovanpå.  Utan  det  var  att  dom  skulle  höja
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parkeringsdäcket  med  en  våning.  För  dom  lasterna  som  vi  kom  med  nu  då  var  ju  
betydligt  större,  det  var  ju  mer  än  motsvarigheten  till  en  våning.  Så  då  var  jag  ju  
tvungen  att  fundera  på  hur  skulle  jag  göra  detta?  Skulle  jag  använda  den  gamla  
stommen  och  komma  ner  på  den?  Men  då  var  jag  ju  tvungen  att  grundförstärka  dom  
gamla  punkterna,  där  det  befintliga  är  pålat  alltså.  

Det  är  och  var  krångligt  att  grundförstärka  dom  gamla  plintarna,  det  är  något  man  
generellt  försöker  undvika.  Så  jag  valde  nya  grundläggningspunkter,  så  stommen  
gick  rakt  igenom  parkeringsdäcket  och  så  blev  det.  
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Intervju  –  Juan  Cambón  

Studio  57,  2019-04-24  

Installationer  
1. Fanns  det  befintliga  installationer/schakt  som  har  utnyttjats  till

våningspåbyggnaden?
Nej,  det  fanns  inte.  Det  här  var  ett  öppet  parkeringsdäck  så  att  det  fanns  mycket  el-
installationer  och  inget  annat  egentligen.  Dagsvattenhantering  fanns,  men  inget
annat.

2. Vid  dragning  av  nya  installationer,  har  installationsschakt  placerats  invändigt
eller  utvändigt  på  den  befintliga  byggnaden?
Vatten  drogs  ner  igenom  och  vissa  drogs  även  utanför,  det  är  en  kombination  av
båda.  Men  inga  ventilationstrummor  drogs  igenom,  utan  vi  pratar  om  mindre  rör.  Gick
dom  att  dras  ner  så  gjorde  dem  detta  och  gick  det  inte  drogs  dom  åt  sidan.  Eftersom
huskropparna  vilar  på  120  cm  höga  balkar  ovanför  det  befintliga  parkeringshuset
innebar  det  dödutrymme  emellan  det  nya  och  det  befintliga.  Så  här  fanns  det
utrymme  för  installationer  att  dras  åt  sidan.  Så  om  det  inte  gick  att  dra  något  rakt  ner,
att  det  större  på  något  vis  eller  hamnade  på  något  bärande  del  i  parkeringshuset,  så
drogs  det  åt  sidan  och  så  hämtade  man  dem  någon  annan  stans.  Man  drog  ner  rätt
mycket  på  baksidan  av  parkeringshuset,  så  rätt  mycket  installationer  hamnade  här.

3. Vad  fanns  det  för  eventuell  problematik  vid  utförandet  av  de  vertikala
installationerna?
Eftersom  man  redan  valt  det  system  som  våningspåbyggnaden  ligger  på,  där  man
tog  hand  om  alla  laster  på  egen  stomme,  så  ville  man  lägga  allting  friliggande  från
parkeringshuset.  Så  många  installationer  drogs  igenom.  En  målsättning  var  även  att
förlora  så  lite  parkeringsplatser  som  möjligt  för  att  parkeringsplatserna  var  viktiga  och
vi  lyckades  med  detta.

4. Fanns  det  något  eller  några  befintliga  trapphus  i  p-huset  som  kunde  byggas  på
och  användas  även  till  bostäderna?
Ja,  det  fanns  ett  befintligt  trapphus  som  fortsatte  upp  till  gården  för  bostäderna.  Dom
här  bostäderna  där  uppe  (57  st)  når  man  genom  att  man  kommer  upp  via  hissar  och
trappor  till  en  bjälklagsnivå  som  skapar  en  gård.  Sen  går  man  från  huvudtrapphuset
till  tre  stycken  hiss-  och  trapphus  som  servar  respektive  hus.  Dom  här  57  är  delade
på  tre  huskroppar.  Så  från  gatan  går  man  upp  via  ett  huvudtrapphus  som  går  upp  till
gården,  där  förflyttas  man  utomhus,  till  det  är  som  en  bostadsgård,  därifrån  går  du  till
ditt  hus,  via  passager,  och  där  tar  du  trappa/hiss  till  din  lägenhet.  Det  är  en
tvåstegsvariant.  Det  befintliga  trapphuset  är  placerat  så  det  inte  stör  bostäderna.
Huset  kompletteras  med  ytterligare  en  egen  hiss  och  ett  trapphus.  I  anslutning  till
huvudtrapphuset  finns  även  rum  för  avfallshantering.

5. Fanns  det  någon  befintlig  hiss  i  parkeringshuset  som  kunde  användas  även  till
bostäderna?
I  det  befintliga  parkeringshuset  fanns  ingen  hiss.  Det  fanns  bara  ett  trapphus  och  det
är  ju  så  att  parkeringen  har  lutande  plan.  Så  då  kan  man  med  rullstol  rulla  via  planen
hela  vägen  ner  trots  att  man  parkerat  längst  upp.  I  samband  med  att  vi  byggde
bostäder  kom  ett  nytt  utökat  trapphus  och  den  befintliga  blev  kvar.  Förutom  detta  så
är  det  två  nya  hissar  i  det  nya  trapphuset.
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6. Är  teknikrum/rummen  placerade  i  det  befintliga  parkeringshuset  eller  i
våningspåbyggnaden?
Det  är  i  våningspåbyggnaden.  Det  var  mindre  aggregat  i  parkeringshuset,  som  man
satte  i  hörnen  där  ytan  annars  inte  utnyttjas,  som  nu  då  nyttjades  för  mindre
apparatrum  till  våningspåbyggnaden.  Parkeringen  var  igång  under  ombyggnadstiden,
då  med  olika  våningar  öppnade.

7. Hur  har  man  löst  sophantering?
I  närheten  av  denna  byggnaden  så  finns  det  en  central  sopsugsanläggning.  Det  är  så
att  allt  som  byggs  där  måste  kopplas  till  detta,  det  finns  inga  andra  alternativ.  Det  är
stora  sugpumpar  som  ligger  nergrävda  precis  bredvid  huvudtrapphuset  mot  gatan.
Intill  den  finns  det  ett  stort  rum  på  kanske  20-25  kvm  som  innehåller  hela  denna
pumpanläggningen.  Så  dom  i  lägenheterna  tar  sig  ner  via  trapphuset,  och  där  finns
det  luckor,  tre  olika,  som  man  slänger  sina  sopor.
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Intervju  -  Mattias  Hammargren  

Pallashuset,  2019-03-22

Konstruktion  av  befintligt  och  påbyggnad  
1. Vilket  stommaterial  har  använts  till  våningspåbyggnaden?

Hela  projektet  är  en  hybrid  kan  man  säga,  för  det  är  olika.  Det  var  ju  så  att
parkeringsdäcket  på  taket  var  ett  öppet  däck,  så  det  fanns  ju  inget  tak  över  översta
planet,  mer  än  på  den  delen  som  var  kontorsdel.  Huset  är  egentligen  uppbyggt  i  två
huskroppar  med  en  dilatationsfog  emellan.  Konstruktionsmässigt  så  ligger  det  en
dilatationsfog  emellan  de  två  delarna  och  den  delen  hade  delvis  tak  över  sig  eftersom
det  var  verksamheter  i.  Så  vad  man  har  gjort  är  att  man  har  byggt  på  befintlig
pelarstruktur  och  ställt  stålpelare  på  de  befintliga  betongpelarna.  Sen  har  man  lagt
upp  en  samverkansbalk,  nästan  som  en  hattbalk.  Den  är  tom  men  är  armerad  och
klar.  Så  man  stämpar  upp  dom  här  plåtbalkarna,  så  lägger  man  upp  HD/F  på  dom,
som  på  en  hattbalk.  Och  sen  gjuter  man  mellanrummet  och  balken  samtidigt,  så  man
gjuter  ihop  balk  och  bjälklag  samtidigt  för  att  få  en  samverkan.  Så  är  första
bjälklagsnivån  gjord,  så  har  man  isolerat  och  lagt  fyllnadsmaterial.  Sen  har  man  gjutit
på  en  bottenplatta  igen  på  detta  för  att  skapa  husets  platta.  Nästan  som  traditionell
bottenplatta,  så  det  är  gjort  som  ett  nytt  markunderlag.  Dels  var  det  för  att  klara
energi  med  isolering,  sen  använde  man  även  utrymmet  för  installationer.  Då  för
avlopp  och  att  dra  det  till  schakten,  för  det  blir  ju  annars  att  detta  skulle  dragits  under
balkarna  vilket  skulle  blivit  problematiskt.

På  våningspåbyggnaden  har  man  huvudsakligen  stålpelare  och  stålbalkar  och  HD/F
bjälklag,  ovanför  det  har  man  trä  och  stål.  Pelare  mestadels  av  stål,  en  del  av  trä  och
takbjälkar  huvudsakligen  av  trä,  men  ibland  av  stål  där  man  ska  klara  vissa
innertakshöjder.  Så  det  är  en  kombination  av  flera  olika  system.  Allt  är  platsbyggt  och
fasadmaterial  är  klätt  med  valsad  plåt.  Fasaden  blir  som  ett  sluttande  tak,  och  detta
då  det  ska  likna  angränsande  byggnader.  Från  början  var  det  utskjutna  balkonger  i
fasad  mot  gata,  men  sen  valde  man  att  flytta  ut  rummen  så  det  blev  större  volym  i
lägenheterna.  Fasaderna  mot  innergården  är  utfackningsväggar  klädda  med  skivor  i
överlappande  panel.  Taket  är  av  sedumtak.

a. Var  konstruktionen  i  den  befintliga  byggnaden  avgörande  vid  valet  av
material?
Delvis  kan  man  säga.  Det  klart  att  man  har  fått  förhålla  sig  till  befintlig  pelare
och  balkstruktur  för  att  ta  ner  lasterna.  Man  kan  ju  inte  lasta  på  hur  mycket
som  helst  om  man  inte  vill  göra  mycket  förstärkningar.  Samtidigt  så  är  det  väl
så  att  det  är  bitar  som  tid  och  pengar  som  kommer  in,  så  det  går  inte  peka  på
en  enskild  sak,  utan  även  där  blir  det  en  hybrid  i  tänket.  Men  ja,  man  har
försökt  hålla  ner  vikterna  till  viss  del  för  att  inte  lasta  på  så  mycket.

b. Vilka  var  fördelarna  med  detta  materialval?
c. Fanns  det  några  alternativ  till  den  stomtypen  ni  valde?
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d. Av  vilken  orsak  valdes  det/dem  alternativen  bort?

2. Har  den  befintliga  stommen  påverkat  utformningen  av  våningspåbyggnaden?
Nej,  eftersom  man  har  gjort  det  här  nya  bjälklaget  som  blir  som  en  platta  på  mark  så
har  man  varit  väldigt  fri  från  resterande  byggnaden.

3. Var  antalet  våningar  begränsade  av  den  befintliga  stommen?
Man  var  själva,  i  projektets  sida,  med  och  gjorde  en  detaljplan  för  det.  Så  man  har  ju
gjort  underlaget  för  detta,  vilket  då  är  av  en  annan  arkitekt  som  var  med  i  det  tidigare
skedet  för  projektet  (Alessandro  Ripellino).  Dom  har  ju  gjort  underlag  på  detaljplan
och  den  grundläggande  gestaltningen  och  idéskapandet  i  projektet.

4. Var  den  befintliga  byggnadens  grund  i  behov  av  förstärkning  p.g.a.
våningpåbyggnaden?
Grunden  är  lite  speciell  för  källarnivån  går  under  viskans  ytnivå  så  man  har  väldigt
högt  vattentryck.  Så  källarplattan  är  nästan  60  cm  tjock  och  är  mycket
överkantsarmerad  för  att  trycket  underifrån  är  så  högt.  Så  det  var  nästan  så  att  man
fick  försöka  lägga  på  last  för  att  hålla  ner  huset.  Så  själva  plattan  i  sig  klarar  nästan
vad  som  helst.  Dock  har  vi  skurit  ur  delar  av  plattan  för  nya  hissgropar  så  där  har
man  fått  göra  förstärkningar.  Detta  skapade  stor  problematik.  Det  slutade  med  att
man  fick  injicera  massa  fyllnadsmaterial  för  att  undergjuta  där  man  skulle  göra
hissgroparna.  Eftersom  det  var  vatten  under  så  flöt  mycket  att  fyllnadsmaterial  iväg.
Man  fick  pröva  sig  fram,  för  ett  tag  visste  man  inte  ens  hur  man  skulle  göra  för  allt
material  inte  skulle  försvinna.  Man  har  ju  sprutat  ner  som  massa  pelare  jämte
varandra  för  att  få  en  volym,  borrat  en  massa  hål  och  försökt  att  injicera  småpelare
som  sitter  ihop  som  en  volym.  Så  runt  där  har  man  fått  göra  grundförstärkningar.

5. Var  det  nödvändigt  att  förstärka  den  befintliga  stommen  på  något  sätt?
Den  befintliga  stommen  och  bjälklag  har  klarat  sig  bra  utan  förstärkning.  Man  har  fått
göra  förstärkningar  för  vindlaster  och  diagonallaster  på  konstruktionen.  Eftersom  man
har  fått  ta  bort  bitar  av  bjälklag  för  schakt  så  har  man  fått  förstärka.  Och  man  har  gjort
hål  i  betongväggar  och  betongelement  så  man  har  tappat  en  viss  avstyvning  i  huset
så  man  har  fått  lägga  till  vindkryss  på  olika  ställen.  Det  finns  pelare  som  går  genom
husets  alla  våningar  för  att  klara  vindavstyvningen.  Man  har  mer  fått  förstärka  upp  för
att  man  har  gjort  nya  hål,  än  att  förstärka  upp  befintligt.

På  garageplanen  har  man  fått  göra  en  slags  y-format  vindkryss  för  att  stabilisera  upp
det,  för  att  det  står  placerat  mitt  i  körbanan.  Då  blev  denna  utformningen  en  lösning
så  bilarna  kunde  köra  igenom  vindkrysset.

6. Är  våningspåbyggnaden  placerad  direkt  på  parkeringshusets  takplan  eller  är
det  placerat  på  ett  nytt  bjälklag  ovan  det  befintliga?

a. Vad  avgjorde  placeringen?
Som  jag  berättade  tidigare  så  gjordes  ett  nytt  bjälklag  över  översta
parkeringsplanet.  I  och  med  det  nya  bjälklaget  blev  man  ju  förhållandevis  fri
på  det  nya  bjälklaget  med  hur  man  utformar  bostadsdelarna.  Man  har  kunnat
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göra  lite  som  man  ville,  men  nu  valde  man  den  här  lösningen  med  innergård  
och  husdjup.  

Trots  det  nya  bjälklaget  ovan  på  det  översta  parkeringsplanet  så  har  några  få  
parkeringar  försvunnit.  Detta  är  vid  stag  och  vindkryss,  men  det  har  inte  
försvunnit  mer  än  så  p.g.a.  våningspåbyggnaden  av  bostäder.  De  övriga  (och  
flesta)  parkeringar  som  har  försvunnit  är  p.g.a.  verksamheterna  i  byggnaden.    

Installationer  
1. Fanns  det  befintliga  installationer/schakt  som  har  utnyttjas  till

våningspåbyggnaden?
Mest  har  man  nyttjat  det  befintliga  till  resten  av  huset  och  dess  verksamheter,  men
vissa  schakt  för  el  har  nyttjats  för  boendedelen.

2. Vid  dragning  av  nya  installationer,  har  installationsschakt  placerats  invändigt
eller  utvändigt  på  den  befintliga  byggnaden?
Mestadels  har  man  gått  via  nya  schakt,  el  och  vatten  ligger  i  anslutning  till  ett  nytt
hisschakt  beläget  i  mitten  av  byggnaden.  Ventilation  har  man  från  egna  små
aggregat  inne  i  lägenheterna,  så  dessa  är  friliggande.  De  nya  schakten  är  placerades
invändigt  i  anslutning  till  hissen,  och  sen  via  utrymmet  mellan  bjälklaget.  Regnvatten
leder  man  på  utsidan  och  leder  in  det  till  p-däckets  befintliga  avvattningssystem.  Så
det  är  inte  så  jättemycket  installationer  som  behövdes  upp  till  våningspåbyggnaden.
De  mesta  installationerna  har  handlat  om  de  övriga  verksamheterna  i  byggnaden.

3. Vad  fanns  det  för  eventuell  problematik  vid  utförandet  av  de  vertikala
installationerna?
Det  är  ju  detta  med  grunden  vid  håltagning  för  hissgroparna  som  jag  nämnde  tidgare.
Det  klart  när  man  gör  hål  för  installationsschakt  och  hissar  då  har  man  behövt
förstärka  kring  hålen,  både  med  stål  och  kolfiber.  Kolfibern  är  nästan  som  en  tejp  på
undersidan.  Huset  hade  sin  stabilitet  och  stomme  och  allting  man  förändrar  har  man
fått  kompensera  för  det.  Dom  här  kryssen  har  med  bostäderna  att  göra  att  staga  upp
det  hela.

4. Fanns  det  något  eller  några  befintliga  trapphus  i  p-huset  som  kunde  byggas  på
och  användas  även  till  bostäderna?
I  princip  så  är  väl  alla  trapphus  kvar  (3  st)  och  ett  tillkommande.  Bostäderna  kan
nyttja  samtliga  trapphus  och  hissar  i  byggnaden.  Trapphusen  har  byggts  på  för  att  nå
våningspåbyggnaden.

a. om  ja:  Har  några  förändringar  varit  nödvändiga  på  det  befintliga  för  att
uppfylla  kraven  på  tillgänglighet  och  utrymning?
Man  har  inte  behövt  åtgärda  räcken  för  tillgänglighet.  Man  har  fått  göra  vissa
förändrar  och  tillägg  i  och  med  regler  för  brand,  så  då  har  man  gjort  en  sluss.
Bostäderna  använder  trapphusen  med  hänseende  på  utrymning  och  då  får
det  inte  komma  in  brandrök  från  garaget.  Tanken  är  att  exempelvis  dörren
från  p-huset  öppnas  och  stängs  innan  nästa  dörr  in  till  trapphuset  öppnas.
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Detta  då  trapphuset  nyttjas  av  bostäder  ihop  med  en  annan  verksamhet.  

5. Fanns  det  någon  befintlig  hiss  i  parkeringshuset  som  kunde  användas  även  till
bostäderna?
Man  har  egentligen  rivit  dom  gamla  hissarna,  förlängt  hisschakten  och  satt  in  nya
hissar  förutom  det  i  mitten,  det  är  nytt.  Detta  går  upp  via  ett  hisschaktstorn  inne  på
innergården  på  våningspåbyggnaden,  samtliga  hissar  går  upp  till
våningspåbyggnaden  (Totalt  3  st.).  Entréerna  till  bostäderna  från  markplan  är  separat
i  hänseende  för  postboxar  m.m.  Man  ska  få  känslan  att  man  går  in  till  sig  själv,  sen
delar  man  samma  hiss  med  övriga  i  byggnaden.  Sen  har  man  tagg  för  att  komma
upp  till  bostadsdelen,  alternativt  grind  med  tagg  uppe  i  trapphusen.

6. Är  teknikrum/rummen  placerade  i  det  befintliga  parkeringshuset  eller  i
våningspåbyggnaden?
Det  som  är  i  teknikrumsväg  ligger  på  källarplan.  Här  finns  enheter  för  vatten  och  el.
Annars  behövs  det  inte  mycket  mer  för  bostäderna  då  de  servas  med  ventilation  via
egna  aggregat  inne  i  bostäderna.

Yta  för  förråd  är  placerat  på  ett  nytt  bjälklag  på  det  översta  parkeringsplanet.  Då
detta  ligger  över  ett  lutande  p-plan  så  är  bjälklaget  uppdelat  i  vad  som  kan  liknas
med  trappsteg  med  ramper  för  att  lösa  tillgängligheten  vid  nivåskillnaderna.  Här  finns
även  teknikrum,  med  detta  nyttjas  av  de  övriga  verksamheterna.

7. Hur  har  man  löst  sophantering?
Det  finns  ett  utrymme  på  källarplan  som  soporna  tas  till.  Det  finns  bara  ett  ställe  att
slänga  soporna  på  bostadsplanet,  det  är  ett  rör  som  går  till  en  lagringstank  nere  i
utrymmet  i  källaren,  det  hela  fungerar  som  ett  sopnedkast.



FAST Engineering Göteborg AB 
Första Långgatan 18 
413 28 Göteborg 

www.fasteng.se 

Kv Pallas 

Nybyggnad av takbostäder 

Kv Pallas 

Borås kommun 

Brandskyddsbeskrivning 
Bygghandling 

2016-02-16 

BAWAB 

Brandingenjör Anders Wallin 

FAST Engineering 

Brandingenjör Henrik Rosenqvist 

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd
en

 B
or

ås
 2

01
6-

03
-1

5 
BN

 2
01

5-
00

12
21

 

Bilaga  13.  

http://www.fasteng.se/


 

 

FAST Engineering Göteborg AB 
Första Långgatan 18 
413 28 Göteborg 

Henrik Rosenqvist 
henrik@fasteng.se 

076 – 006 96 56 

 

2 

Dokumentinformation 

Uppdragsnummer (internt): 2014-460 

Dokumenttitel: Brandskyddsbeskrivning – Bygghandling 

Omfattning: Tillbyggnad av takbostäder 

Fastighetsbeteckning: Kv Pallas, Borås kommun 

Byggherre: Järngrinden AB 

Uppdragsgivare: 

Uppdragsgivarens referens: 

BRA Bygg AB 

Martin Gustavsson 

Uppdragsansvarig (internt): 

Handläggare (internt): 

Granskad av (internt): 

Brandingenjör Anders Wallin 

Brandingenjör Henrik Rosenqvist 

Civilingenjör Martin Ljunggren 

Datum: 

Reviderad: 

2016-02-16 

Dokumenthistorik: 

 

Handling Datum Version 

Bygglovshandling 2014-12-31 FHK 

Bygglovshandling 2015-03-17 FHK 

Bygglovshandling 2015-04-10 FHK 

Bygglovshandling 2015-06-23 FHK 

Bygghandling 2016-02-16  

 

  

mailto:henrik@fasteng.se


 

 

FAST Engineering Göteborg AB 
Första Långgatan 18 
413 28 Göteborg 

Henrik Rosenqvist 
henrik@fasteng.se 

076 – 006 96 56 

 

3 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING.......................................................................................................................... 5 

1.1 Omfattning .................................................................................................................................... 5 

1.2 Dokumentstatus ............................................................................................................................ 5 

1.3 Regelverk....................................................................................................................................... 5 

1.4 Tillgängligt underlag ...................................................................................................................... 6 

2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR............................................................................. 7 

2.1 Beskrivning av byggnaden och dess läge ...................................................................................... 7 

2.2 Ändringens omfattning och påverkan på befintlig byggnad ......................................................... 7 

2.3 Verksamhetsklass, personantal och lokalkännedom .................................................................... 7 

2.4 Klassificering av lokaler ................................................................................................................. 7 

2.5 Byggnadsklass ............................................................................................................................... 8 

2.6 Brandbelastning ............................................................................................................................ 8 

2.7 Räddningstjänstens insats............................................................................................................. 8 

2.8 Dimensioneringsmetod ................................................................................................................. 8 

2.9 Mindre avvikelse ........................................................................................................................... 8 

3 MÖJLIGHET TILL UTRYMNING VID BRAND ............................................................................ 8 

3.1 Tillgång till utrymningsväg ............................................................................................................ 8 

3.2 Gångavstånd till utrymningsväg.................................................................................................... 8 

3.3 Gångavstånd inom utrymningsväg ............................................................................................... 9 

3.4 Framkomlighet .............................................................................................................................. 9 

3.5 Utrustning för utrymning ............................................................................................................ 10 

4 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND ................................................................................... 10 

4.1 Uppvärmningsanordningar ......................................................................................................... 10 

4.2 Matlagningsanordning mm ......................................................................................................... 10 

4.3 Eldstad, braskamin mm ............................................................................................................... 10 

5 SKYDD MOT UTVECKLING OCH SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS INOM BYGGNAD ... 10 

5.1 Material, ytskikt och beklädnad .................................................................................................. 11 

5.2 Brandcellsindelning ..................................................................................................................... 12 

5.3 Brandteknisk klass och utförande av brandcellsgränser ............................................................ 12 

5.4 Dörrar .......................................................................................................................................... 12 

5.5 Lucka ........................................................................................................................................... 13 

5.6 Brandcellsskiljande glaspartier ................................................................................................... 13 

5.7 Särskilda utrymmen .................................................................................................................... 14 

mailto:henrik@fasteng.se


 

 

FAST Engineering Göteborg AB 
Första Långgatan 18 
413 28 Göteborg 

Henrik Rosenqvist 
henrik@fasteng.se 

076 – 006 96 56 

 

4 

5.8 Schakt .......................................................................................................................................... 14 

5.9 Genomföringar ............................................................................................................................ 15 

5.10 Ytterväggar .................................................................................................................................. 15 

5.11 Lägre beläget tak ......................................................................................................................... 17 

5.12 Utrustning för skydd mot spridning av brand och brandgas ...................................................... 17 

6 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER ................................................................................. 17 

6.1 Systembeskrivning ...................................................................................................................... 17 

6.2 Skyddsmål ................................................................................................................................... 17 

6.3 Skydd mot brandgasspridning .................................................................................................... 17 

6.4 Skydd mot brandspridning .......................................................................................................... 17 

6.5 Montering ................................................................................................................................... 18 

6.6 Material ....................................................................................................................................... 18 

7 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND ................................................................................................ 18 

7.1 Brandsäkerhetsklasser och brandteknisk klass på byggnadsdelar ............................................. 18 

8 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER .................................................................................... 19 

8.2 Brandgasventilation .................................................................................................................... 19 

8.3 Brandvarnare .............................................................................................................................. 20 

8.4 Vägledande markering ................................................................................................................ 20 

8.5 Allmänbelysning .......................................................................................................................... 21 

8.6 Hiss .............................................................................................................................................. 21 

8.7 Jordfelsbrytare ............................................................................................................................ 21 

8.8 Skyltning av utrustning ............................................................................................................... 21 

9 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER ....................................................... 22 

9.1 Avstånd mellan byggnader ......................................................................................................... 22 

9.2 Taktäckning ................................................................................................................................. 22 

10 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATSER .............................................................................. 22 

10.1 Räddningsväg .............................................................................................................................. 22 

10.2 Tillträdesväg/angreppsväg .......................................................................................................... 22 

10.3 Installationer för släck- och räddningsinsatser ........................................................................... 22 

11 FÖRSLAG TILL KONTROLLPUNKTER I KONTROLLPLAN ......................................................... 23 

12 BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN ..................................................................................... 25 

 

 

mailto:henrik@fasteng.se


 

 

FAST Engineering Göteborg AB 
Första Långgatan 18 
413 28 Göteborg 

Henrik Rosenqvist 
henrik@fasteng.se 

076 – 006 96 56 

 

5 

1 INLEDNING 

1.1 Omfattning 

Brandskyddsbeskrivningen avser ändring av byggnad, mer specifikt påbyggnad av takbostäder på 
befintlig handels- och parkeringsbyggnad.  

Brandskyddsbeskrivningen beskriver endast det av byggnadens brandskydd som berörs och 
påverkas av ändringen. Övriga delar av brandskyddet redovisas i separata handlingar. 

1.2 Dokumentstatus 

Brandskyddsbeskrivningen som bygghandling anger förutsättningarna för brandskyddet och dess 
utformning utifrån planerat utförande. 

Där förutsättningar för projektet inte är fastställda kan alternativa lösningar förekomma. Slutgiltig 
lösning fastställs i den fortsatta projekteringen.  

Projektörer för övriga discipliner ansvarar för att kraven i denna handling beaktas och inarbetas i 
deras respektive handlingar. Entreprenörer ansvarar sedan för att kraven i denna handling 
beaktas och utförs enligt gällande bygghandlingar. 

I samband med ändringens färdigställande ska en brandskyddsdokumentation som 
relationshandling upprättas. Relationshandlingen ska redovisa förutsättningarna för brandskyddet 
och dess utformning samt tillhörande verifiering. 

1.3 Regelverk 

Brandskyddsbeskrivningen baseras på följande regelverk: 

– PBL, PBF - Plan- och bygglagen och dess förordning  
(SFS 2010:900 t.o.m. 2012:444, SFS 2011:338 t.o.m. 2012:710) 

– BBR 20 - Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. 2013:14) 

– EKS 9 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (BFS 2013:10)  

– BBRAD 3 - Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering om byggnaders 
brandskydd (BFS 2011:27 t.o.m. 2013:12) 

Krav utifrån Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE, Lag om skydd mot olyckor, LSO, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS) och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS) omfattas inte av denna handling om det inte särskilt anges.   

Brandskyddsbeskrivningen beskriver myndigheternas och samhällets lägsta krav på brandskydd 
om inget annat särskilt framgår.  

1.3.1 Övriga kravställare 

Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren har inte framfört några särskilda önskemål om 
brandskydd utöver myndigheternas lägsta nivå.  
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1.4 Tillgängligt underlag 

Brandskyddsbeskrivningen baseras på följande underlag: 

– Ritningshandlingar upprättade av Tengbom enligt följande: 

– Övriga handlingar: 

 Brandskyddsdokumentation som relationshandling upprättad av Prevecon Brand 
& Riskkonsult AB och daterad 2003-06-24 (avser ombyggnad av entréplan) 

– Information från: 

 Besök på plats av Henrik Rosenqvist och Anders Wallin 

 Möten med projekteringsgruppen 

 E-postkorrespondens mellan Jonas Olsson, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, samt Elisabet Clementsson, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, med datering 2014-12-09 m.fl. 

  

Ritningsnummer Typ av ritning Datum Reviderad Status 

A-40-1-215 & -216 Planritning 2015-09-04 2016-02-01 Bygghandling 

A-40-2-211 tom. -213 Sektioner 2015-09-04 2016-02-01 Bygghandling 
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2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt beskrivs de förutsättningar som är dimensionerande och legat till grund för 
brandskyddets utformning. Vid ändrade förutsättningar ska kompletterande brandtekniska krav 
beaktas. 

2.1 Beskrivning av byggnaden och dess läge 

Befintlig del av byggnaden är uppförd i 5 våningsplan med källare och utan vind. Efter 
påbyggnaden betraktas byggnaden som en 7-plansbyggnad. 

Befintlig del av byggnaden är uppförd med en stomme och bjälklag av betong, fasader av 
betong/glas samt taktäckning av papp på underliggande betong mm. 

Tillbyggnaden uppförs med en stomme och bjälklag av betong, fasader av fasadskivor samt 
taktäckning av plåt på underliggande stenullsisolering.  

Balkonger utförs, som grundläge, utan inglasning. Detta kan dock bli aktuellt vid 
lägenhetsanpassningar men i så fall som väderskydd (ej del av bostadsyta). Kompletterande 
brandkrav ska tas fram i samband med detta. 

Loftgångar utförs utan inglasning. 

Byggnaden är belägen på tomt inom koncentrerad centrumbebyggelse. 

2.2 Ändringens omfattning och påverkan på befintlig byggnad 

Ändringen omfattar påbyggnad av takbostäder vilket innebär att byggnadens brukstid i övrigt inte 
avsevärt förlängs. Befintliga delar byggs dock om i andra sammanhang och där beaktas följdkrav 
till följd av dessa ändringar. Följdkrav ställs, i båda fall, på trapphus då de utgör en förutsättning 
för tillfredsställande utrymning från takbostäder. 

2.3 Verksamhetsklass, personantal och lokalkännedom 

Verksamheten inom takbostäderna innefattar lägenheter som klassificeras i verksamhetsklass 3. 

Personer inom lägenheter kan förväntas ha god lokalkännedom med hänsyn till verksamhetens 
art.  

2.4 Klassificering av lokaler 

Byggnadens lokaler klassificeras enligt följande: 

Lokal Klassificering 

Trapphus 

Loftgångar 

Utrymningsväg 

Brandslussar mot garage Brandsluss 

Parkeringsgarage Öppet garage 
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2.5 Byggnadsklass 

Byggnaden klassificeras i byggnadsklass Br1 med hänsyn till stort skyddsbehov. 

2.6 Brandbelastning 

Brandbelastningen har inte beräknats men kan förutsättas understiga 800 MJ/m² golvarea.  

2.7 Räddningstjänstens insats 

Utifrån att fri höjd till underkant balkongräcke ej kan garanteras understiga 23 m förutsätts att 
utrymning ska kunna ske utan räddningstjänsten stegutrustning. 

Räddningstjänstens insats förväntas ske inom 10 minuter från mottaget larm vilket för aktuell 
byggnads- och verksamhetstyp är att betrakta som normalt. 

2.8 Dimensioneringsmetod 

Brandskyddet är, inom denna del, utformat enligt förenklad dimensionering. Inom kommande 
ombyggnad för kommersiella ytor verifieras dock brandskyddet analytiskt. 

2.9 Mindre avvikelse 

Mindre avvikelse enligt BBR 1:21 förekommer inte i projektet. 

3 MÖJLIGHET TILL UTRYMNING VID BRAND 

Byggnader ska utformas så att utrymning kan ske på ett tillfredställande sätt.  

Lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska generellt ha tillgång har tillgång till minst två av 
varandra oberoende utrymningsvägar.  

Med utrymningsväg avses utgång till säker plats samt utrymme i egen brandcell som leder till en 
sådan utgång.  

3.1 Tillgång till utrymningsväg 

Takbostäderna utförs med utrymningsvägar i form av sammanlagt tre trapphus som samtliga 
leder ner till markplan och vidare till det fria. De aktuella trapphusen nås antingen via 
gårdsbjälklaget alternativt via loftgång. Loftgången utförs öppen mot det fria och med möjlighet 
till passage i två riktningar (det vill säga, aldrig genom återvändsgränd). Hörnlägenheter utförs 
med utrymning via brandtekniskt avskild korridor med passage antingen till loftgång alternativt till 
anslutande trapphus. 

Se även brandskiss. 

3.2 Gångavstånd till utrymningsväg 

Gångavståndet till närmaste utrymningsväg inom bostadslägenheter överskrider inte 45 meter.  

Gångavstånd inom innergård tillämpas inte då trapphusens placering är bra fördelat (3 trapphus i 
3 hörn) samt att man då betraktas vara utom risken för kritiska förhållanden vid brand i en 
lägenhet. 
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Ortogonal mätning har tillämpats och multipliceringsfaktor 1,5 har använts vid sammanfallande 
gångväg. 

3.3 Gångavstånd inom utrymningsväg 

Maximalt gångavstånd inom loftgång fram till en dörr i planet som leder till säker plats eller en 
trappa som leder till ett annat våningsplan överskrider inte 30 meter då utrymning kan ske i två 
riktningar.  

Maximalt gångavstånd inom utrymningsväg fram till en dörr till det fria i planet eller en trappa 
som leder till ett annat våningsplan överstiger inte 10 meter där utrymning endast kan ske i en 
riktning.  

3.4 Framkomlighet 

3.4.1 Dörrar och passager 

3.4.1.1 Slagriktning på dörrar 

Dörrar för utrymning från innergård utförs med slagriktning i utrymningsriktningen.  

Dörrar för utrymning från respektive bostadslägenhet kan utföras med valfri slagriktning.  

3.4.1.2 Passagemått 

Dörrar för utrymning utförs generellt med en minsta fri bredd om 0,8 meter och fri höjd om  
2,0 meter. Dörrblad ska inte inkräkta på den fria bredden. 

Övriga passager och trappor för utrymning ska ha en minsta bredd om 0,9 meter och fri höjd om 
2,0 meter. Räcken, handledare och liknande kan inkräkta med högst 0,10 m per sida i 
utrymningsvägen. 

3.4.1.3 Beslagning & låsning 

Dörrar för utrymning ska generellt öppnas med ett nedåtgående trycke, tycke i kombination med 
vred eller genom att dörrbladet trycks utåt i utrymningsriktningen.   

Dörrar till trapphus ska alltid vara lätt öppningsbara för utrymmande personer från lägenheterna. 

Vred som även manövrerar tryckesfallet ska inte användas på dörrar för utrymning.  

Bostadslägenhetsdörrar kan vara öppningsbara med nyckel. 

Där utrymning är beroende av att elslutbleck är upplåsta utformas dessa med omvänd elektrisk 
funktion d.v.s. de utförs upplåsta i strömlöst läge.  

För dörrar i brandcellsgränser, se även kraven på tillhållning i avsnitt 5.4.1.    
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3.4.2 Maximal öppningskraft 

Den högsta kraften för att öppna en dörr ska ta hänsyn till aktuell öppningsanordning enligt 
följande: 

– Kraften för att trycka upp en dörr ska inte överstiga 150 N. 

– För trycken ska den vertikala kraften inte överstiga 70 N.  

3.5 Utrustning för utrymning 

Trapphus från innergård förses med vägledande markeringar (nödutrymningsskyltar). 

Bostäder förses med brandvarnare. 

4 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 

Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av 
brand. 

Detaljkrav enligt BBR 5:4 ska beaktas av projektörer, tillverkare/leverantörer för aktuella 
installationer, entreprenörer och installatörer samt fastighetsägare.  

4.1 Uppvärmningsanordningar 

Byggnadens uppvärmningsanordning utgörs av fjärrvärme varpå inga särskilda brandtekniska krav 
generellt behöver beaktas. Undercentral för fjärrvärme utförs som egen brandcell utifrån 
beställarens egen ambition.  

4.2 Matlagningsanordning mm 

Vertikalt skyddsavstånd från ovansida elektrisk spis till brännbart material eller spisfläkt ska uppgå 
till minst 0,5 m.  

4.3 Eldstad, braskamin mm 

Bostäderna utförs, i grundutförande, utan eldstad eller braskamin men kan dock bli aktuellt som 
tillval varpå gällande myndighetskrav ska beaktas tillsammans med tillverkarens 
monteringsanvisningar. 

5 SKYDD MOT UTVECKLING OCH SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS INOM 
BYGGNAD 

Utveckling av brand samt spridning av brand och brandgas inom en byggnad ska begränsas. 
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5.1 Material, ytskikt och beklädnad 

5.1.1 Väggar, tak och fast inredning 

Material i tak och på väggar utförs i lägst brandteknisk klass enligt följande: 

Lokal Tak Väggar 

Generellt klass B-s1,d0 fäst på klass A2-s1,d0 
eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0 

klass C-s2,d0 

Utrymningsvägar (trapphus och 
loftgång) 

klass B-s1,d0 fäst på klass A2-s1,d0 
eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0 

klass B-s1,d0 fäst på klass A2-s1,d0 
eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0 

5.1.2 Golv 

Golvbeläggningen i utrymningsvägar (trapphus och loftgång) och brandslussar utförs i lägst klass 
Cfl-s1.  

Golvbeläggningen inom lägenheter kan utföras utan brandtekniska krav. 

5.1.3 Installationer 

Fasta installationer vars ytskikt inte uppfyller ovan angivna krav utförs skyddade mot 
brandpåverkan genom placering ovan/bakom material som uppfyller kraven (t.ex. undertak). 

5.1.3.1 Rörisolering 

5.1.3.1.1 Utrymningsvägar 

Rörisolering på installationer inom utrymningsvägar utförs generellt i samma ytskiktsklass som för 
angränsande vägg- och takytor (inklusive krav på bakomliggande material) enligt avsnitt 5.1.1.  

Rörisolering på installationer som skyddas mot brandpåverkan genom placering ovan/bakom 
material i lägst klass K210/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad) utförs i lägst klass EL. 

5.1.3.1.2 Övriga lokaler 

Rörisolering på installationer vars totala omslutningsarea motsvarar mindre än 20 % av 
bakomliggande vägg- eller takyta utförs generellt med rörisoleringsklass enligt följande:  

 BL-s1,d0 vid ytskikt i klass B-s1,d0  

 CL-s3,d0 vid ytskikt i klass C-s2,d0  
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5.2 Brandcellsindelning 

Följande utrymmen utförs som egna brandceller: 

– Respektive trapphus  

– Hissmaskinrum 

– Respektive bostadslägenhet 

– Soprum 

– Garage  

– Brandsluss 

– Elcentral 

– Slussar inom plan trapphus 

– Bastu/relax 

– Hiss C1 som löper mellan olika brandceller (dock ej mot det fria) 

Se även brandskisser. 

5.3 Brandteknisk klass och utförande av brandcellsgränser 

Brandcellsgränser och dess anslutningar utförs generellt i lägst brandteknisk klass EI 60  

Brandcellsgränser utförs så att de klarar brandpåverkan från båda sidor om inget annat särskilt 
anges (dock ej samtidigt). 

Brandcellsskiljande vägg inom plan 7 ansluts mot brandcellsskiljande bjälklag. 

Brandcellsskiljande vägg inom plan 8 ansluts mot yttertak. 

Utrymmen ovan innertak/undertak inom respektive plan tillhör generellt underliggande brandcell. 

Brandcellsgränser ansluts mot yttervägg. 

Vid brandcellsskiljande vägg som ansluter till yttertak av brännbart material förses yttertakets 
undersida med en cirka 60 cm bred beklädnadsskiva i lägst klass K210/B-s1,d0 (tändskyddande 
beklädnad) på var sida brandcellsgränsen. 

Brännbara bjälklagskonstruktioner utförs med ett brandstopp av obrännbart material i anslutning 
till brandcellsgränser så att en brand inte kan passera under eller över en brandcellsskiljande 
vägg.  

5.4 Dörrar 

Dörrar i brandcellsgränser utförs generellt i samma brandtekniska klass som omgivande 
konstruktion, således klass EI2 60 (EI 60). 

Dörrar som ansluter till trapphus utförs i lägst brandteknisk klass EI 30-Sm. Dörrar som ansluter till 

utrymningskorridorer kan utföras i brandteknisk klass EI 30-Sa. 

Där tillräckligt skyddsavstånd för utrymmande personer uppnås kan dörrens brandtekniska klass 
reduceras till E 30-Sm. 

Se även brandskisser. 
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5.4.1 Tillhållning 

Brandcellsskiljande dörrar ska ha tillhållning. Fallkolv ska fästa i karm enligt typgodkännande. Som 
alternativ kan särskild dörrstängare, typgodkänd för tillhållning, nyttjas om förutsättningarna så 
medger avseende tryckuppbyggnad i angränsande lokaler mm. Detta ska särskilt utredas.  

Vid tillhållning via elslutbleck ska dessa vara typgodkända för brandklassade dörrar.  

5.4.2 Springa i underkant, tröskel, släplist mm 

Dörrar i brandcellsgränser -Sm mot trapphus utförs utan springa i underkant. 

5.4.3 Dörrstängare, magnethållare mm 

Dörrar i brandcellsgränser förses generellt med dörrstängare. 

Kravet på dörrstängare kan frångås för dörrar till normalt låsta tekniska utrymmen och dörrar mot 
bostadslägenheter. 

Dörrar i brandcellsgränser som av verksamheten normalt kommer hållas öppna förses med 
magnethållare med sådan funktion att dörr stängs vid detektion av rök på respektive sida om 
brandcellsgränsen. Dörren ska även kunna stängas manuellt med tryckknapp. 

5.4.4 Automatisk dörröppningsfunktion 

Automatisk dörröppningsfunktion via sensor eller tryckknapp för dörrar i brandcellsgräns kopplas 
bort via rökdetektorer i angränsande utrymmen/centralt brandlarm. 

5.5 Lucka 

Luckor i brandcellsgränser utförs generellt i motsvarande klass som omgivande konstruktion.  

Krav för dörrar enligt avsnitt 5.6 gäller generellt även port och luckor i brandcellsgränser. Springa i 
underkant på lucka godtas dock inte. 

5.6 Brandcellsskiljande glaspartier 

Eventuella glaspartier utförs generellt i motsvarande brandteknisk klass som omgivande 
konstruktion, således klass EI1 60.  

Glaspartier (sido- och överljus) i anslutning till dörr med reducerad brandteknisk klass (t.ex. EI 30 
dörr i en EI 60 vägg), med motsvarande yta som dörrens area, kan generellt utföras i samma 
brandtekniska klass som dörren.  

Glaspartier i brandteknisk klass ska klara brandpåverkan på båda sidor om inte brandpåverkan 
från ett håll särskilt kan uteslutas. 

Glaspartier/fönster i brandteknisk klass utförs fasta eller öppningsbara endast med nyckel eller 
verktyg.  
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5.7 Särskilda utrymmen 

5.7.1.1 Takfot 

Utvändig brandspridning från fönster till vind via takfot ska begränsas så att skydd mot 
brandspridning mellan brandceller upprätthålls. Detta hanteras genom att vind saknas samt att 
takkonstruktionen är uppbyggd av plåt och stenull (obrännbara material). 

5.7.2 Brandsluss 

Brandsluss mot garage hanteras inom projekt för ombyggnad kommersiella ytor. 

5.7.3 Loftgång 

5.7.3.1 Öppen loftgång 

Väggar, dörrar och fönster mot loftgången kan utföras utan brandteknisk klass.  

Trappor från loftgång ned till mark kan utföras öppna i upp till två våningsplan. 

5.7.4 Inglasade balkonger, uterum mm 

5.7.4.1 Enkel inglasning (balkong som inte är en del av uppvärmd bostadsyta) 

Balkonger som endast förses med en enkel inglasning, och utförs utan fast/permanent 
uppvärmningsanordning, avskiljs i lägst klass E 30 gentemot intilliggande balkonger i både 
vertikalled och horisontalled. Även anslutning mot fasad ska upprätthålla motsvarande klass. 
Skiljeväggar på gemensamma balkonger utförs förberedande med avskiljande funktion. 

Balkongernas front kan utföras utan brandtekniska krav.  

Balkong ska inte nyttjas som förvaringsutrymme. 

5.8 Schakt 

Schakt utformas så att skydd mot brand- och brandspridning mellan brandceller upprätthålls i 
motsvarande klass EI 60. 

5.8.1 Ventilationsschakt 

Ventilationsschakt utförs med obrännbara byggnadsmaterial. 

Schakt som gjuts/sätts igen i bjälklag i lägst klass EI 60 kan utföras med schaktväggar och luckor i 
lägst klass EI 30.  

Storlek på schakt anpassas utifrån behovet av att isolera ventilationskanaler.  

Öppna schakt, som inte gjuts/sätts igen i bjälklag, utförs med schaktväggar och luckor i klass EI 60.  

Oisolerade ventilationskanaler i schakt avskiljs från brännbart materia/brännbara  installationer i 
lägst klass EI 15. 
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5.8.2 Rör- och elschakt 

Rör- och elschakt gjuts/sätts igen och brandtätas i respektive bjälklag i lägst klass EI 60 och kan 
generellt utföras med schaktväggar utan brandteknisk klass.  

Där schakt utgör en del av en avskiljande konstruktion mellan brandceller utförs schaktväggar och 
luckor i erforderlig brandteknisk klass så att skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan 
brandceller säkerställs. 

Där enstaka installationer av brännbart material förläggs i ventilationsschakt ska dessa avskiljas 
mot oisolerade ventilationskanaler i lägst klass EI 15. 

Trapphus 

El- och rörinstallationer som förläggs i trapphus och utrymningskorridorer, utanför schakt, utförs 
enligt krav i avsnitt 5.1.3.1. 

Rör- och elschakt i trapphus utförs enligt något av nedanstående alternativ: 

– Schakt gjuts/sätts igen i bjälklag i lägst klass EI 60. Dörrar och luckor utförs klass EI 15-Sm. 

– Schakt utförs öppet i bjälklag. Schaktväggar utförs i lägst klass EI 30. Dörrar och luckor 
utförs klass EI 30-Sm.  

5.9 Genomföringar 

Genomföringar i brandcellsgränser tätas med brandklassade produkter och typgodkända 
brandtätningssystem i motsvarande brandteknisk klass som genombruten konstruktion, således 
klass EI 60.  

Material och brandtätningssystem väljs utifrån typ av genomföring, dimension, placering, 
genombruten konstruktion samt aktuella förutsättningar i övrigt vid respektive genomföring 
såsom förekomst av vibrationer och temperaturskillnader vid normaltillstånd.  

Brandtätningar utförs enligt respektive metod och produkts anvisning.  

Plaströr/brännbara rör förses generellt med brandstrypare eller brandmanschett om inte 
erforderlig tätning uppnås på annat sätt. 

5.9.1 Installationer i brandcellsskiljande byggnadsdel 

Installationer (t.ex. eldosor, lysarmaturer mm) som förläggs inom eller genombryter 
brandavskiljande konstruktioner ska inte försämra dess brandavskiljande förmåga.  

Installationer/produkter ska vara typgodkända för ändamålet om inte konstruktionens 
brandmotstånd säkerställs på annat sätt.  

Ovanstående ska särskilt beaktas för konstruktioner som skyddar t.ex. bärverk även om 
konstruktionen i sig inte utgör brandcellsgräns. 

5.10 Ytterväggar 

Ytterväggar utförs generellt med material i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) så att:  

– Brandavskiljning mellan brandceller upprätthålls. 
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– Brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn till byggnadens 
ändamål och räddningstjänstens möjlighet till brandsläckning.  

– Delar av väggkonstruktioner inte faller ner i händelse av brand i sådan omfattning att 
räddningstjänstens insats försvåras eller att risk för personskador uppstår samband med 
utrymning.  

Brännbara byggnadsdelar och brännbar isolering sektioneras generellt med brandstopp av 
obrännbart material i anslutning till brandavskiljande bjälklag och väggar som ansluter till 
ytterväggen.  

Särskild kontroll av anslutning mellan ny fasad upp mot balkonger ska studeras så att det inte 
bildas ett ”rökschakt” upp på balkonger vid brand i garage. 

Fasadmaterial utförs generellt i lägst klass A2-s1,d0 (obrännbart material).  

Annan lösning än de som angivits ovan är möjlig om aktuell konstruktion är provad och godkänd 
enligt de förutsättningar och kriterier som anges i SP FIRE 105 utgåva 5. 

Öppningar i ytterväggar för dörrar och fönster samt övriga genomföringar för installationer utförs 
i motsvarande klass EI 30 så brandspridning till brännbara byggnadsdelar och/eller brännbar 
isolering begränsas.  

5.10.1 Fönster 

Glaspartier i brandteknisk klass ska generellt upprätthålla sin funktion vid brand från båda sidor 
såvida inte brandpåverkan från ett håll kan uteslutas.  

Brandklassade glas ska endast vara öppningsbara med verktyg eller nyckel.  

Brandklassade glas monteras enligt gällande typgodkännande och tillverkarens anvisningar 
alternativt Monteringstekniska kommitténs, MTK:s, riktlinjer. 

Fönster i vertikalled 

Där fönster tillhörande olika brandceller utförs med ett vertikalt avstånd som underskrider  
1,2 meter utförs ett av fönstren inom detta avstånd i klass E 30 alternativt utförs båda fönstren i 
klass E 15. 

Fönster i innerhörn 

Där fönster i innerhörn tillhörande olika brandceller placeras med ett horisontellt avstånd om 
minst 2 meter erfordras inga ytterligare åtgärder. 

Där fönster i innerhörn tillhörande olika brandceller placeras med ett horisontellt avstånd som 
underskrider 2 meter utförs det ena fönstret i lägst klass E 30. 

Detta avser även glasytor på dörrar som monteras i motsvarande läge som angivet ovan. Se även 
brandskisser. 

Hisschakt C1 

Brandklass på hisschakt C1 utfreds med avseende på avstånd till loftång samt fönster tillhörande 
lägenhet. Avstånd till närmsta del av loftgång uppgår till cirka 3,0 m (cirka 3,5 till fri gångbredd 0,9 
m) och cirka 4,6 m till närmaste glasruta. Hisschakt utförs utförs utan brandteknisk klass inom 
aktuella bostadsplan utifrån låga temperaturer och låg brandbelastning.  
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5.11 Lägre beläget tak 

Brandspridning från lägre beläget yttertak tillhörande annan brandcell än högre belägen huskropp 
förhindras genom att yttertaket inom 8 meter från högre belägen fasad utförs i lägst klass REI 60. 

5.12 Utrustning för skydd mot spridning av brand och brandgas 

Parkeringsgarage kompletteras med brandsluss mot trapphus då de nyttjas för utrymning för 
andra lokaler. Kompletterande krav utreds i den fortsatta projekteringen för kommersiella ytor. 

6 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER 

6.1 Systembeskrivning 

Ventilationsanläggningen består av mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX). 
Respektive lägenhet förses med separat aggregat som endast betjänar en och samma lägenhet. 

6.2 Skyddsmål 

Ventilationsanläggningen ska utformas så att så att skydd mot brand- och brandgasspridning 
mellan brandceller upprätthålls. 

Brandgasspridning till trapphus och lägenheter ska begränsas enligt skyddsnivå 1. 

Brandgasspridning till övriga brandceller ska begränsas enligt skyddsnivå 2. 

Imkanaler ska utföras så att brandspridning till intilliggande byggnadsdelar begränsas vid brand 
inuti kanaler. 

6.3 Skydd mot brandgasspridning 

Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller uppnås genom att lägenheter förses med 
separata system ända till det fria. 

Vid separata system för respektive brandcell, ända till det fria, erfordras inga ytterligare åtgärder. 

6.4 Skydd mot brandspridning 

Skydd mot brandspridning uppnås genom någon av följande skyddsmetoder eller en kombination 
av dessa: 

– Kanaler passerar inte brandcellsgränser. 

– Kanaler som passerar brandcellsgränser genombrottsisoleras i motsvarande klass som 
genombruten byggnadsdel, således klass EI 60. Isoleringens utformning ska ta hänsyn till  
strömmande brandgaser beroende på aktuella förutsättningar.  

6.4.1 Imkanal 

Imkanal för kök/pentry utförs i klass EI 15 alternativt i klass E 15 med erforderligt skyddsavstånd 
till brännbart material om minst 30 mm. Kanal kan dock placeras direkt mot brännbart material 
vid genomgång av hyllor eller skåpssidor. Detsamma gäller för ovansida och andra mindre delar av 
ytterhöljet till kåpan.  

Vid genombrott av brandcellsgräns ska krav för allmän ventilationskanal beaktas enligt ovan.  
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6.5 Montering 

Upphängningsanordningar för ventilationskanaler och brandgasspjäll respektive brand-
/brandgasspjäll utförs/förläggs på sådant sätt att skyddet mot brand- och brandgasspridning 
mellan brandceller upprätthålls under hela det brandavskiljande tidskravet.  

Upphängningsanordningar som inte kan tillåtas kollapsa utförs/förläggs i motsvarande klass R 60.  

Upphängningsanordningar som kan tillåtas att kollaps utan att skyddet mot brand- och 
brandgasspridning mellan brandceller äventyras ska vara typgodkända att tåla temperaturer på 

300C under 10 minuter utan att förlora bärförmågan.  

Upphängningsanordningar ska fästas i byggnadsdelar som uppfyller motsvarande krav. 

6.6 Material 

Material i luftbehandlingsinstallationer ska inte bidra till brandspridning och utförs generellt i 
klass A2-s1,d0 (obrännbart material).  

7 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND 

7.1 Brandsäkerhetsklasser och brandteknisk klass på byggnadsdelar 

Byggnadens bärverk klassificeras i brandsäkerhetsklasser och utförs i brandteknisk klass enligt 
följande (om byggnadsdelar kan hänföras till flera brandsäkerhetsklasser i tabellen gäller det 
högsta kravet): 

 

Komplettering/förstärkning av befintligt bärverk ska utföras om så erfordras för att bärverkets 
befintliga bärförmåga vid brand ska bibehållas med hänsyn till nya laster och för att nya ökade 
krav (utifrån ökat våningsantal) på bärverket ska uppfyllas. Eventuellt behov ska utredas av 
konstruktör och lösning meddelas brandkonsult. 

Byggnadsdel  Brandsäkerhetsklass Brandteknisk klass 

Bärverk som inte specifikt klassas som brandsäkerhetsklass 2–5 i 
denna tabell 

1 R 0 

Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg 

Loftgång 

3 R 30 

Bjälklag (som inte hänförs till brandsäkerhetsklass 5) 

Takkonstruktionen 

Bärverk som är gemensamt för flera balkonger 

Bärverk som stabiliserar brandcellsgränser i klass EI 60/E 60. 

4 R 60 

Byggnadens bärande huvudsystem inklusive delar som är 
nödvändiga för systemets stabilisering i brandlastfallet 

5 R 90 
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7.1.1 Undertak 

Upphängningsanordningar till undertak som saknar brandteknisk funktion skall tåla temperaturer 

på 300C under 10 minuter utan att förlora bärförmågan. Infästning av upphängningsanordningar 
ska ske i byggnadsdelar som lägst klarar motsvarande krav.   

8 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 

8.1.1 Stigarledning 

Samtliga trapphus utförs med stigarledning. 

Stigarledningar utformas enligt SS 3112. 

Intag placeras i fasad alternativt inom trapphuset i anslutning till huvudentrén i markplan. Intag 
utförs med 63 mm normalkoppling. 

Uttag för inkoppling av minst två strålrör ska finnas i trapphuset på plan plan 3, 5, 7 och 8. Uttag 
utförs med klokoppling för 38/42 mm smalslang. Se även brandskisser för förtydligande. 

Luckor framför intag/uttag ska kunna låsas upp med brandkårsnyckel utformad enligt  
SS 3654. 

Stigarledning dimensioneras för ett flöde av minst 300 l/min för varje strålrör. Arbetstrycket vid 
uttaget från stigarledningen bör ligga mellan 0,8 MPa och 1,2 MPa.  

Räddningstjänstens fordon ska kunna ställas i anslutning till trapphusen. 

8.2 Brandgasventilation 

Anordning för brandgasventilation utförs enligt SS-EN 12101. 

Anordning för brandgasventilation ska hänsyn tas till vind- och snölast. 

Anordning för brandgasventilation ska ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand.  

Öppningsanordning/aktiveringsanordning ska förses med tydlig standardiserad skyltning. 

Rökluckor bör förses med microbrytare eller annan anordning så att larmsignal skickas till 
fastighetsägare vid öppet läge. 

8.2.1 Trapphus 

Trapphus förses med anordning för brandgasventilation genom något av följande alternativ i syfte 
att underlätta för räddningstjänsten vid insats och säkerställa möjligheten till tillfredställande 
utrymning:  

– Röklucka i tak.  

Röklucka i trapphusets tak placeras i horisontellt läge. 

Röklucka utförs med en fri utströmningarea om minst 1 m2.  

Röklucka utförs enligt ett av följande alternativ: 

- Fjäderbelastad magnethållen röklucka som öppnas med brytande funktion. 
Röklucka bör förses med nödström så att den inte öppnar vid vanligt 
strömavbrott. 
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- Motordriven öppningsfunktion där kraftförsörjning utförs/förläggs skyddad mot 
brandpåverkan i minst 30 minuter. 

Röklucka ska vara öppningsbar från entréplan. Öppningsanordning ska förses med tydlig 
standardiserad skyltning.  

I enlighet med Räddningstjänsten Storgöteborgs PM Utförande och låsning av bommar och 
rökluckor ska öppningsanordning vara åtkomlig med brandskåpsnyckel eller ALIV-nyckel. 
Öppningsanordningen skall vara placerad i entrén alternativt i fasad. Vid placering i fasad godtas 
den med en placering på högst 3 m över mark om den blir lätt åtkomlig med hjälp av skarvstege. 
Även utvändig öppningsmöjlighet ska finnas. 

8.2.2 Hisschakt 

Hisschakt som förbinder olika brandceller förses med anordning för brandgasventilation i syfte att 
förhindra brandgasspridning mellan olika brandceller. 

Hisschakt förses med anordning för brandgasventilation i syfte att personer som vistas i 
hisskorgen inte ska utsättas för kritiska förhållanden i händelse av brand inom 
hisschakt/hissmaskinrum. Kravet baseras på att hissmaskinrum/hissmaskinskåp med mer än ringa 
brandbelastning står i öppen förbindelse med hisschaktet. 

Anordning för brandgasventilation utförs enligt något av följande alternativ: 

– Röklucka i schaktets tak. 

– Mekanisk brandgasfläkt. 

8.3 Brandvarnare 

Bostäder förses med brandvarnare.  

Brandvarnare utförs enligt SS-EN 14604. 

Brandvarnare ska ha larmindikator och säkerställd strömförsörjning vid strömavbrott.  

Brandvarnare placeras i anslutning till varje sovrum och i övrigt om minst en brandvarnare per  
60 m2.  

8.4 Vägledande markering 

Utrymningsvägar förses med vägledande markering från innergård och loftgång mot trapphus.  

Med vägledande markering avses skylt utformad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2008:13. 

Skyltar placeras i anslutning till dörrar för utrymning samt där hänvisning erfordras.  

Skylt utförs belyst eller genomlyst och förses med nödström för 60 minuters drift.  

Med nödström avses ström från batterier eller reservkraftsaggregat som fungerar vid 
strömavbrott. 

Storlek på skyltar väljs utifrån typ av skylt och aktuellt läsavstånd så att de syns tydligt. 

Minsta skylthöjd ska generellt vara 0,1 meter. 
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8.5 Allmänbelysning 

Utrymningsvägar (trapphus och loftgångar) förses med allmänbelysning som med tillfredställande 
säkerhet fungerar vid utrymning.  

Allmänbelysning ska även finnas utomhus där utrymningsvägar mynnar ut till det fria såvida inte 
utrymningsvägen vetter mot upplyst gata, parkering eller liknande som ger tillräcklig belysning 
och som har annan strömförsörjning än byggnaden. 

Två efter varandra följande ljuspunkter ansluts till olika gruppsäkringar/jordfelsbrytare.  

Belysningsstyrkan bör i genomsnitt inte understiga 100 lux. 

8.6 Hiss 

En brand ska inte samtidigt kunna ge upphov till strömavbrott till hissmaskineri och kritiska 
förhållanden för de personer som vistas i hisskorgen. Hiss utförs enligt något av följande 
alternativ: 

 Kraftförsörjning till hissmaskineri utförs skyddad mot brandpåverkan under minst 30 
minuter inom de brandceller som hissen betjänar. Kabel för kraftförsörjning till 
hissmaskineri förläggs brandsäkert i lägst klass EI 30 alternativt så väljs brandresistent 
kabel enligt standard IEC 60331. Hissens kraftförsörjning behöver dock inte skyddas mot 
brand inom hisschakt.  

 Hisskorg styrs automatiskt till nästa stannplan vid strömavbrott varefter dörrar öppnas för 
att sedan åter stängas. Styrning till stannplan vid strömavbrott säkerställs via nödström. 
Nödströmsfunktion behöver inte skyddas mot brandpåverkan inom hisschakt. 

Hiss som betjänar olika brandceller ska automatiskt styras till bottenplan / entréplan vid detektion 
av rök i hisschaktet. Om branden är lokaliserad till bottenplanet ska hissen styras att stanna på ett 
annat våningsplan. 

Vid detektion av rök i hisschakt (via rökdetektor för aktivering av brandgasventilation) ska 
funktion för automatisk öppning av hissdörrar via sensorer kopplas bort i syfte att hissdörrar ska 
förbli stängda. Hissdörrar ska dock kunna öppnas manuellt via tryckknapp inifrån hisskorg. 

Se även avsnitt (brandgasventilation).   

8.7 Jordfelsbrytare 

Installation av jordfelsbrytare utförs så att brandtekniska installationer som t ex allmänbelysning i 
utrymningsvägar och fläktar inte sätts ur spel om jordfelsbrytaren löser ut. 

8.8 Skyltning av utrustning 

Brandtekniska installationer ska märkas tydligt. För tillämpliga delar ska märkningens utförande 
och placering uppfylla föreskrifterna i AFS 2008:13 ”Varselmärkning och varselsignalering på 
arbetsplatser”. 
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9 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER 

Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.  

9.1 Avstånd mellan byggnader 

Där avstånd mellan byggnader understiger 8 meter erfordras ingen ytterligare åtgärd, vid 
eventuell kommande byggnation av tornet kan kompletterande krav erfordras.  

Delar av fasader på ”småhus” på innergård utförs med brandteknisk klass EI 30 med syfte att 
begränsa risk för brandspridning till bostadslägenheter. 

9.2 Taktäckning 

Taktäckningen utförs enligt något av nedanstående alternativ: 

– Taktäckning i klass A2-s1,d0 (obrännbart material). Underliggande material kan generellt 
vara brännbart.  

– Taktäckning som på underliggande material uppfyller lägst klass BROOF (t2). Underliggande 
material utförs i klass A2-s1,d0 (obrännbart material).  

10 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATSER 

Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredsställande 
säkerhet. 

10.1 Räddningsväg 

Tillgång till räddningsvägar anpassas utifrån byggnadstyp, dess placering och aktuell 
utrymningsstrategi. 

Räddningstjänstens fordon ska kunna ställas i anslutning till trapphus med stigarledningar. 

Inga särskilda räddningsvägar behöver anordnas då byggnaden är åtkomlig enligt ovan via det 
allmänna gatunätet och hårdgjorda ytor i anslutning till byggnaden. 

Där det allmänna gatunätet och byggnadens omgivning inte möjliggör åtkomlighet för 
räddningstjänstens fordon ska särskilda räddningsvägar och uppställningsplatser anordnas i sådan 
omfattning som erfordras utifrån aktuell utrymningsstrategi och räddningstjänstens behov och 
möjlighet till brandsläckning.  

10.2 Tillträdesväg/angreppsväg 

Räddningstjänstens tillträdesvägar/angreppsvägar består av byggnadens entréer och 
utrymningsvägar. 

Minst en invändig tillträdesväg/angreppsväg finns på varje plan. 

10.3 Installationer för släck- och räddningsinsatser 

Se avsnitt 8.2 Brandgasventilation; trapphus 

Se avsnitt 8.1.1 Stigarledning 
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10.3.1 Markbrandpostnät 

Markbrandpostnätet är befintligt och berörs inte av ändringen/påverkas inte av nybyggnaden. 

11 FÖRSLAG TILL KONTROLLPUNKTER I KONTROLLPLAN 

Nedan följer förslag till kontrollpunkter som bör återfinnas i kontrollplan och som underlag för 
egenkontroll. Punkterna bör redovisas som bilagor i den kommande 
brandskyddsdokumentationen som relationshandling som ska upprättas i samband med 
byggnadens färdigställande. 

Intyg  Innehåll 

1.  

 

Dörröppningsbeslag 

 

Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
monterade öppningsbeslag uppfyller kraven i 
brandskyddsbeskrivningen och att funktion är avprovad 
med godkänt resultat.  

2.  Nattlås Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
nattlås uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen och 
att funktion är driftsatt och avprovad med godkänt 
resultat. 

3.  Ytskikt och beklädnad; tak, väggar, golv Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
material uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.  

4.  Brandcellsbegränsande byggnadsdelar Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
brandcellsbegränsande byggnadsdelar (väggar, bjälklag, 
schakt, inklädnader mm) och dess anslutningar är 
utförda enligt krav i brandskyddsbeskrivningen och att 
brandklassade dörrar är monterade enligt 
monteringsanvisningar från tillverkaren. 

5.  Genomföringar Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
genomföringar i brandavskiljande konstruktioner är 
brandtätade med brandklassat material och 
typgodkända brandtätningssystem enligt kraven i 
brandskyddsbeskrivningen och att arbeten är utförda 
enligt respektive produkts anvisningar. 

6.  Luftbehandlingsinstallationer 

 

Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
luftbehandlingsinstallationer är utförda på sådant sätt 
att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan 
brandceller upprätthålls och att brandfunktioner är 
driftsatta och avprovade med godkända resultat samt 
att kanaler och spjäll monterats enligt kraven i 
brandskyddsbeskrivningen.  

7.  Bärverk Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
bärverk uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen. 

8.  Brandgasventilation Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
anordningar för brandgasventilation är utförda enligt 
kraven i brandskyddsbeskrivningen och att funktion är 
driftsatt och avprovad med godkänt resultat. 
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9.  Brandvarnare Verifiering genom egenkontroll som visar att 
brandvarnare uppfyller kraven i 
brandskyddsbeskrivningen och att de är avprovade med 
godkänt resultat.  

10.  Vägledande markeringar  Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
vägledande markeringar är försedda med nödström och 
uppfyller kraven i denna handling samt att funktion är 
avprovad med godkänt resultat. 

11.  Allmänbelysning Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
allmänbelysningen inom trapphus och korridorer är 
utförda enligt kraven i denna handling. 

12.  Hiss Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
kraftmatning/styrning är utförd enligt kraven i 
brandskyddsbeskrivningen och att funktion är avprovad 
med godkänt resultat. 

13.  Stigarledning Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
installationer är utförda enligt kraven i 
brandskyddsbeskrivningen och att funktion är avprovad 
med godkänt resultat. 

14.  Taktäckning Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
material uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen. 

15.  Räddningsväg Verifiering genom egenkontroll eller intyg som visar att 
räddningsväg är utförd enligt kraven i 
brandskyddsbeskrivningen. 

16.  Brandskyddsdokumentation.  Upprättas som relationshandling när 
byggnaden/ändringen är färdig och utförandekontroll av 
brandskyddet gjorts av sakkunnig brand. 
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12 BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN 

BBR avsnitt 2:3 anger att bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara ordnade så att tillträde 
för obehöriga försvåras och så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vidtas för 
skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot buller och damm. Om ordinarie 
utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana ordnas. 

Byggherren har det övergripande ansvaret för brandskyddet och utrymningssäkerheten inom de 
delar av byggnaden som berörs av byggnadsarbetet.  

Entreprenörer har som arbetsgivare ansvar för personalens säkerhet. 

Fastighetsägare och nyttjanderättshavare har ansvar för brandskyddet och utrymningssäkerheten 
inom de delar som inte berörs av byggnadsarbetet. 

Då byggnadsarbeten kan påverka icke berörda delar och tvärtom erfordras en dialog mellan 
byggherre, entreprenör, fastighetsägare och nyttjanderättshavare angående brandskyddet under 
byggtiden.  

En skyddsplan ska upprättas som redovisar erforderliga delar av brandskyddet och hur 
utrymningssäkerheten tryggas. En skyddsplan ska i erforderlig omfattning innehålla information 
av: 

- Brandskyddsorganisation och planer 

- Personalens utbildning 

- Utrymningsvägar 

- Brand- och utrymningslarm  

- Skydd mot brandspridning 

- Släckutrustning 

- Styrning av materialflöden 

- Heta arbeten och brandstiftare 

- Risker, brandfarlig vara mm 

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas kontinuerligt på byggarbetsplatsen.  
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