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Figur 1 Översikt kvarteret (Bild hämtad från Google maps) 
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1. Inledning 
På uppdrag av Berglöf Invest AB, genom Archus Development AB, undersöks möjligheten till 

påbyggnad av befintlig byggnad med adress Västra Torggatan 18 inom fastigheten Enigheten 14 

Karlstad. Detaljplanen ska möjliggöra rivning av befintlig takvåning och påbyggnation av 3 våningar 

inklusive våning med tekniska installationer.  

Byggnaden är ursprungligen uppförd på 1960-talet om 5 våningar inkl. källare plus en vindsvåning 

med förråd. I källaren finns ett skyddsrum. 

Vindsvåningen byggdes om till kontor runt 2008. En öppning av bjälklaget för en interntrappa är 

genomförd i samband med detta.  

2. Omfattning utredning 
En översiktlig utredning av befintlig kapacitet i den befintliga stommen har genomförts för att se över 

möjligheten till en påbyggnad.  

2.1. Underlag 

Underlag bifogas ej till denna rapport. Underlaget för rapporten består av inskannade 

relationsritningar från Karlstads kommun. Handlingarna består både av arkitekt- och 

konstruktionsritningar inklusive beräkningsdokument. Handlingarna är svårtydda med dålig 

upplösning. 

Byggnaden är uppförd med bärande innerväggar av betong och ytterväggar i lättbetong där delar av 

yttervägg har bärande pelare med platsgjuten betong. Grundläggningen är platta på mark med 

kantbalk och fundament under pelare, marken består sand och morän. Grundplattan är byggd med  

vattentät betong då grundvattennivån ligger nära inpå grundplattan. 
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Figur 2 Markplan Västra Torggatan 18 

 

 

Figur 3 Sektion genom Västra Torggatan 18  
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3. Utredning 
Relationshandlingar över byggnaden är svårtydda och endast vissa beräkningsdokument går att tyda 

med säkerhet. 

Utifrån relationshandlingar har vi utfört beräkningar med nuvarande norm (Eurokod) som visar att det 

finns en mindre överkapacitet i stommen. Fasadpelare har en något högre lastkapacitet tillgänglig än 

pelare mer centralt i huset. 

 

För beräkningar se bifogad Beräkningsbilaga. 

 

Befintliga handlingar visar ingen information om tillgänglig kapacitet i den befintliga grunden 

Grundpåkänningar framgår ej på relationshandlingar, varken tillåtna eller nu belastade. Det går att 

uppskatta påkänningen i befintlig grund genom vår lastnedräkning och troliga mått på sulorna. 

Resultatet av det indikerar att det inte finns någon överkapacitet i grunden utan den verkar vara 

optimerad från början. 

4. Möjliga åtgärder 
Utifrån den lilla överkapacitet som finns i stommen möjliggörs det troligen att bygga på byggnaden 

med en lätt stomme av trä. Belastningspunkter i befintlig stomme väljs till befintliga pelarlägen för att 

undvika förstärkningsbehov av bjälklag. 

Vi anser att den rimliga gränsen går vid två våningars påbyggnad. Vid en extra våning indikerar våra 

stickprovsberäkningar att det ligger inom befintliga pelares kapacitet. Vid två våningar kommer 

troligen förstärkningar av framför allt pelare att behövas.  Förstärkning av stommen kan genomföras 

genom att fiberarmera befintliga pelare, förstärka dem med stål eller gjuta på med betong. Med 

påbyggnad menas våningar ovan befintlig vindsvåning. 

I beräkningsbilagan redovisas antaganden som är gjorda samt resultat som visar på den överkapacitet 

som finns i befintlig stomme mer ingående. I senare skede är det rekommenderat att se över befintlig 

stomme för att se om eventuella skador finns som kan påverka kapaciteten alternativt verkningssättet 

av stommen. 

På grund av trolig avsaknad av överkapacitet i grunden ser vi två alternativ. Det ena är att ta in 

geoteknisk expertis för att genomföra geotekniska underökningar och se om befintlig kapacitet kan 

ökas. Det behövs också mer undersökningar för att förstå hur stora fundament och sulor är. Det här 

alternativet är troligtvis mest rimligt för en våning. 
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Det andra alternativet är förstärkningar grunden med pålar på sidorna av sulor och fundament. Det 

kräver att man bygger ok av stål eller betong för att växla av konstruktionen. Innan dess behöver 

pelare och väggar avlastas med stämp. Pga. för risken för stora differentialsättningar kan det krävas 

att även pelare och väggar som inte byggs på pålas i alla fall 

Metoden medför sätttningsrisker pga undanspolning vid pålning. Hög grundvattennivå är en annan 

risk. Det skall beaktas att grundvattnet enligt relationshandlingar ligger i nivå med bottenplattan vid 

eventuella förstärkningar av grunden. 

 

4.1. Skyddsrum 

Vid påbyggnad av en stomme finns krav på att skyddsrum ska uppfylla nuvarande norm (SR15) 

Normerna som huset dimensionerades efter på 60-talet ställer avsevärt lägre krav på ras- och 

vapenlaster. Till följd av den stora skillnaden mellan normerna kan det bli både mycket dyrt och 

praktisk omöjligt att förstärka skyddsrummet för att klara nya normer. Detta är en av de första 

sakerna vi rekommenderar att utreda vidare om en påbyggnad aktualiseras. Ett alternativ som kan 

vara fördelaktigt är om det går att avveckla skyddsrummet och ersätta det med ett nytt. 


