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fram tagan de av detal jp l an
Geoteknikoch grundläggningsförhållanden
Befintligagathusetär grundlagdmed träpålar och gårdsbyggnaden
med stålpålarpå
grund av undergrundensdåligamassorav lera och fyllnadsmaterialsom förutsätter
djupgrundläggning.Vid den planeradepåbyggnadenökar lasternavilket gör att
befintliga grundläggningendelvisöverskriderfull utnyttjandegradoch därför behöver
kompletterasmed nya pålar och pålfundament(grundförstärkning)på ett flertal
positioner.
Konstruktion och hållfasthet bef. byggnad
Det befintliga gårdshusetär en påkostadplatsgjutenbetongstommeuppförd ca1980.
Entekniskavanceradkonstruktionmed långaspännvidder.Bärningenför
gårdsbyggnadens
befintliga yttertak klarar inte att nyttjas som golvytamed nyttig last
utan är dimensioneradeför 100kg/m2snölastsom gälldevid uppförandet.Därför
planeraspåbyggnadenså att befintliga takbjälklaginte utsätts för lastökningutan all
tillkommandelast förs till pelar- och väggpositionervia nya bjälklagsom byggsöver det
befintliga takbjälklaget.
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Påbyggnadenär tänkt att byggasmed en stålstommei kombinationmed betongbjälklag.
Klimatskaletbyggsmed god isolerandeförmåga.
Gathuset(uppfört 1885)är en murverkskonstruktionmed fyllnadsbjälklagsom får
mycket liten förändringavseendestatiskt verkningssätt.De planeradeåtgärderna
omfattar till största del vindsplanetbla nytt yttertak med primärbärningi stål och
sekundärbärningi trä.
Dagvatten
I dagvattenutredning(Liljewall,2020)föreslåsatt uppföra biotoptak. Förutsättningarna
för detta relativt dåligamed hänsyntill de begränsademöjligheternaatt öka lasteni
befintliga byggnadskroppar.Vi har identifierat två styckendelar om tillsammansca
140m2där det ändåskullevara möjligt att dimensioneranya takkonstruktioneratt klara
ett biotoptak enligt förslaget.Påövrigatakytor är det inte möjligt att göra biotoptak
utan större åtgärder,tex nya friståendepelare i kyrksalen,kyrkotorg och andra
utrymmen med väsentligakulturhistoriskavärden. Avsikteni dagvattenutredningenär
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att vatten från andratakytor som liggerhögre skallledastill de två zonernamed
biotoptak. Detta innebärtekniskautmaningaratt få ett sådantsystematt fungeraväl
över tid och risker koppladetill det bör utredasnoggrantdå det är en riskkonstruktion.
Förslagetmed 2st fördröjningstankari källarplanetpå gathusethar ävendet
utmaningar,delsmht till att dessatar stor plats och den fria takhöjdenär endastca
1,5m. Bottenplattanoch grundläggningkan inte omhändertavikten av dessaansenliga
vattenmängderutan grundförstärkning.Att förläggafördröjningstankarunder
bottenplattan är svårt med hänsyntill att grundvattnetsdimensionerandenivå ligger
strax under plattan. Ensådanplaceringmed fördröjningstankarunder golv skulle
innebäraspontningoch förankringarför att motverkaupplyft.
Slutsats
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Påbyggnadenav Katthavet7 är tekniskt utmanandedels på grund av den befintliga
gårdsbyggnadens
speciellautformning med långaspännvidder,men ocksåde
begränsademöjligheternaatt göra åtgärderoch förstärkningarinne i befintlig byggnad.
Med en nogautvald grupp aktörer i projektet är den absolutgenomförbar.
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