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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 via Archus Development AB undersöks möjligheten till påbyggnad av 

befintlig byggnad med adress Herrgårdsgatan 17 inom fastigheten Enigheten 14. Detaljplanen ska 

möjliggöra rivning av befintlig byggnad och nybyggnation alternativt en påbyggnad med 3 våningar av 

befintlig byggnad. 

Byggnaden är ursprungligen uppförd år 1949 om 4 våningar utan källare. Det finns ej några 

relationshandlingar som endast visar Herrgårdsgatan 17. 

2. Utredning 

2.1. Underlag 

Det har ej framkommit några arkitekt- eller konstruktionshandlingar som redovisar byggnaden 

Herrgårdsgatan 17. Det finns en planritning från Västra Torggatans relationshandling där Herrgårdsgatans 

bottenplan är redovisat, se Figur 2.Där ser man att delar av rummen är avsedda som förråd till butik i 

Västra Torggatan.  

Det finns elevationer över Västra Torggatan 18 där Herrgårdsgatan 17 kan ses. Se. Figur 3 där sektion 

genom Herrgårdsgatan 17 är redovisad. Dock redovisas ingen information om befintliga stommen. 

 

 

Figur 2Markplan Herrgårdsgatan 17 
 

 

 

 

Figur 3 Sektion genom Herregårdsgatan 17 
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2.2. Påbyggnad 

Eftersom inga befintliga handlingar över den bärande stommen och grundläggningen finns att tillgå är det 

omöjligt att säga något i dagsläget om en påbyggnad är möjlig. Betongkvalitet och armeringskvalitet i 

befintliga konstruktioner är svår att ta fram om ej relationshandlingar framkommer med den 

informationen. Armeringsmängden i befintliga konstruktioner går ej att ta fram om ej förstörande prover 

görs igenom hela byggnaden. 

2.3. Rivning och nybyggnation 

Utifrån relationshandlingar för Västra Torggatan 18 syns det att dessa två byggnader ej är ihopkopplade 

och agerar som fristående konstruktioner. Detta tyder på att det går att riva Herrgårdsgatan 17 för att 

sedan bygga upp en ny byggnad. Vid rivning bör det beaktas att isolering kan behöva kompletteras på 

Västra Torggatan 18 där denna ansluter mot Herrgårdsgatan 17 samt troligen kommer befintliga byggnad 

österut behöva kompletteras med isolering. 

Vid rivning av byggnaden kan spontning mot intilliggande gator vara aktuell för att minimera rasrisker. 

Detta kan utredas i projekteringsskede med hjälp av geotekniker och geokonstruktör. 

En ny byggnad rekommenderas att grundläggas med pålning för att utnyttja utrymmet så bra som möjligt. 

Vid pålning intill befintliga byggnader rekommenderas det att använda borrade stålrörspålar. Detta för att 

minska vibrationer till intilliggagande byggnader.  

Stommen till ett nytt hus kan väljas fritt, det rekommenderas ur miljöaspekt att använda ett pelare-

balksystem av limträ med tillhörande KL-bjälklag.  

 

3. Slutsats 
Då inga relationshandlingar finns tillgängliga över byggnaden går det ej att säga om det kan finnas någon 

överkapacitet. I ett projekteringsskede finns möjligheten att inventera befintlig stomme helt för att ta 

reda på befintliga dimensioner av väggar, bjälklag och pelare. Dock finns det ingen möjlighet att ta reda 

på exakt vilken betongkvalitet som använts eller armeringskvalitet om ej relationshandlingar med 

information framkommer. Detta gör att kapaciteten för befintlig byggnad är svår att uppskatta. 

Det finns dock möjlighet att riva den befintliga byggnaden och ersätta denna med en ny. Detta då 

intilliggande huset på Västra Torggatan ej sitter ihop med denna byggnad. I projekteringsskedet är det 

aktuellt att undersöka om byggnaden österut på något sätt sitter ihop med Herrgårdsgatan 17. 
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Är byggnaden helt fristående finns goda möjligheter att riva den befintliga byggnaden och ersätta denna 

med en ny konstruktion. Befintliga markförhållande bör undersökas för att kunna i detalj dimensionera en 

ny grundläggning. Rekommenderat är att grundläggningen genomförs med borrade stålrörspålar.  

  


