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Sammanfattning 

Sveriges kulturhistoriska bebyggelse bär viktiga historiska spår och har varit en starkt 
bidragande faktor till samhällets utveckling. Dessa byggnader utgör konkreta 
historieberättare som åskådliggör hur samhället har förändrats med tiden. Bevarandet av 
historiska byggnader av detta slag, är därför mycket viktigt för att dessa värden inte skall 
gå förlorade. Respektive kommun har i detaljplanen möjlighet att skydda bevarandevärd 
bebyggelse genom att skapa varsamhets- och skyddsbestämmelser för de fastigheter och 
områden som anses vara värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. De flesta av dessa 
byggnader tillhör dock äldre byggnadsbestånd och kräver därför regelbundet underhålls- 
och renoveringsarbete för att överleva och uppfylla dagens krav på såväl energieffektivitet 
som intern komfort. I renoveringsfasen för denna typ av bebyggelse uppstår emellertid 
ofta komplikationer, då byggnadernas arkitektoniska värdebärare inte får förvanskas. 

Östra Sätra i Gävle, är utnämnt till riksintresse och kulturhistoriskt värdefullt till grund för 
sin tidstypiska miljonprogrammsarkitektur med trafikseparering. Fastighetsbolaget AB 
Gavlegårdarna, som äger och förvaltar husen i Östra Sätra, har vid renoveringen av ett 
antal punkthus i området, erfarit merkostnader till följd av varsamhetskraven för området. 
Merkostnaderna uppkom till följd av att konventionella tekniska lösningar och materialval 
inte kunde tillämpas vid renoveringen. 

Detta examensarbete syftar till att kvantifiera dessa merkostnader med målsättningen att 
utgöra ett underlag för AB Gavlegårdarna för fortsatt dialog med Gävle Kommun, med 
avseende på det fortsatta förnyelsearbetet i Östra Sätra. Arbetet avgränsas till tre 
punkthus, Pinnmovägen 26, Glaciärvägen 23 och Glaciärvägen 21, där merkostnaderna för 
balkonger, fasadbeklädnad och fönster ligger i fokus.  

Resultatet visar betydande merkostnader för samtliga av de studerade 
byggnadskomponenterna. Merkostnaden för balkonger, fasadbeklädnad och fönster 
uppgick till 22,6%, 1,7% respektive 0,5% av den totala renoveringskostnaden för 
respektive punkthus. 

För att minimera merkostnaderna och motsättningarna för dessa typer av 
renoveringsprojekt krävs tidig dialog mellan fastighetsägare och bygglovshandläggare, 
med en tydlig beslutsgrund i en antikvarisk förundersökning. 

Nyckelord: Kulturhistorisk bebyggelse, Bevarandekrav, Varsamhetskrav, 
Miljonprogrammet, Riksintresse, Ekonomiska konsekvenser.  
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Abstract 

The Swedish stock of heritage buildings carries important historical trails and has been a 
major contributing factor to the development of society. These buildings constitute 
specific storytellers that illustrate how society has developed over time. The preservation 
of heritage buildings of this kind is therefore very important in order to assure that these 
values are not lost over time. Each township has an opportunity to preserve these 
buildings by creating regulations in the zoning-plan with respect to cultural values. 
Buildings like these often belong to older building stocks and require regular maintenance 
and renovation work in order to survive and meet today's demands regarding energy 
efficiency and internal comfort. In the renovation phase of this type of buildings, 
complications often occur due to the prohibition to vitiate historical buildings 
architectural values. 

The east part of Sätra, in Gävle, is declared to be a historically valuable district of national 
interest due to its million-program architecture with traffic separation. The district is 
owned by the property management company AB Gavlegårdarna who has experienced 
large additional costs during the renovation phase of some tower blocks in the area, due to 
the regulations of cultural values. These additional costs occur due to the fact that 
conventional construction techniques and materials could not be used during the 
renovation. 

This thesis aims to quantify these additional costs with the goal to provide a basis for AB 
Gavlegårdarna for a continued dialogue with the municipality of Gävle, with respect to the 
ongoing renewal of Eastern Sätra. The thesis is confined to three tower blocks, 
Pinnmovägen 26 Glaciärvägen 23 and Glaciärvägen 21 where the additional cost of 
balconies, building plaster and windows are in focus. 

The results show significant additional costs for all of the studied building components. 
The additional cost for balconies, building plaster and windows amounted to 22,6%, 1,7% 
and 0,5% of the total renovation cost for each of the tower blocks. 

Minimizing the additional costs and contradictions of these types of renovation projects 
require early dialogue between the property owners and the building permit 
administrators with basis in a properly executed antiquarian investigation. 

Keywords: Historical buildings, Heritage buildings, Preservation Requirements, Million 
Homes Programme, National interest, Economic consequences. 
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Förord 

Detta examensarbete utgör det slutliga steget av vår utbildning till byggnadsingenjörer vid 
Högskolan i Gävle. Examensarbetet har utförts i samarbete med fastighetsbolaget  
AB Gavlegårdarna under vårterminen 2014. 

Vi vill först och främst tacka våra handledare, Jan Akander vid Högskolan i Gävle och  
Iris Karamehmedovic vid AB Gavlegårdarna, för deras stora stöd och engagemang för vårt 
arbete. Vi vill även tacka Lena Boox på Gävle Kommun som redogjort för deras 
ställningstaganden gällande Östra Sätras kulturhistoriska värden. Ett tack framförs också 
till leverantörer och entreprenörer som bidragit med anbud och kunskap med avseende 
på punkthusen i Östra Sätra. 

Vi vill även framföra ett stort tack till familj och vänner som bistått med stöd och hjälp 
med korrekturläsning av utkast under arbetets gång. 

Adrian Siden & Kristian Rolfsen Sandsborg 
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Nomenklatur 

 

  

BBR; Boverkets Byggregler  
Av boverket fastställda föreskrifter och 
almänna råd med avseende på svenska 
byggnader. 

G21 
Glaciärvägen 21 

G23 
Glaciärvägen 23 

Köldbrygga  
Delar av en byggnad där 
isoleringstjockleken lokalt har 
minskats av konstruktiva skäl.  

MB; Miljöbalken  
Miljöbalken är en sammanställning av 
16 tidigare miljölagar för en hållbar 
utveckling. 

PBL; Plan och bygglagen  
Lag som reglerar hur byggande, mark 
och vatten skall planeras i Sverige. 
 
Psi – värde 
Värde på det värmeflöde som sker 
genom en konstruktion och därmed 
utgör en köldbrygga. 

 

 

Punkthus 
Kvadratisk hustyp med trappschakt i 
husets mitt. Ofta placerade gruppvis i 
ett kuperat landskap. 

P26 
Pinnmovägen 26 

RAÄ 
Riksantikvarieämbetet  

Riksintresse 
Områden av nationellt intresse. 

Varsamhetskrav 
Krav på ett förhållningssätt som 
beaktar byggnadens karaktär och 
tillvaratar de befintliga värdena. 
 
Värdebärare 
Arkitektonisk egenskap av estetiskt 
och/-eller funktionellt värde. 

Årligt energibehov 
Det energibehov som en specifik 
byggnadskomponent ger upphov till. 

ÄTA 
Avser ändrings-och tilläggsarbeten 
som kan uppkomma i en entreprenad. 
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	

Historiska miljöer är ofta karaktäriserade av sin tidstypiska, extraordinära arkitektur och 
materialval. Bevarandet av dessa historiskt betydelsefulla miljöer för framtida 
generationer är en viktig fråga för Europaunionen, EU (Balsamo, Paci & Benini, 2013). 
Bostadsbristen under efterkrigstiden kulminerade på 60-talet i det svenska 
miljonprogrammet, som idag anses vara en viktig del i det svenska byggnadsbeståndet. 
Arkitekturen var spartansk då husen byggdes efter kvantitativa, snarare än kvalitativa 
målsättningar (Hall & Vidén, 2006). Resultatet av rekordåren blev en bebyggelse som ur 
kulturhistoriskt perspektiv kan betraktas som en historiebok vilken skildrar 
bostadsbyggandets industrialisering, nya bostadspolitiska mål och välfärdssamhällets 
ideal. Runt om i landet finns många exempel på miljonprogramsarkitektur och en del av 
det anses numera som historiskt bebyggelse. Faktum är emellertid att denna bebyggelse 
idag står inför omfattande renoveringsbehov. Riksdagen har även beslutat att 
bostadssektorns energianvändning skall halveras till år 2050, vilket då medför att det inte 
räcker att enkom investera i nyproduktion. Även det befintliga byggnadsbeståndet måste 
förbättras med avseende på energianvändning (Roos, 2010).	
Den vita stadsdelen Sätra i norra delen av Gävle uppfördes under miljonprogrammets 
mest intensiva period och anses vara kulturhistoriskt värdefullt (Gävle kommun, 2009). 
Sätra kännetecknas av sina vita fasader, bevarade naturområden samt sitt arkitektoniskt 
unika utseende (Temagruppen, 2010). 

Stadsdelsförnyelsen som nu pågår i Östra Sätra, genomförs av AB Gavlegårdarna med syfte 
att förbättra stadsdelen ur ett hållbarhetsperspektiv. Vid renovering av kulturhistorisk 
bebyggelse medför varsamhetskraven ofta en merkostnad till följd av restriktioner 
beträffande förändring av en byggnads ursprungliga utseende. Inte minst gällande 
renoverings och energieffektiviseringsåtgärder som berör byggnadens fasad, där 
problematik ofta uppstår till följd av kravet att bevara kulturella och arkitektoniska 
värdebärare (Arumägi & Kalamees, 2013). Restriktionerna uppkommer till följd av 
bestämmelser i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 ) beträffande förvanskning av 
kulturhistorisk bebyggelse och innebär ofta att dagens konventionella tekniska lösningar 
inte kan tillämpas. Detta berör inte minst förnyelsearbetet i Östra Sätra, där AB 
Gavlegårdarna erfar merkostnader till följd av de olika varsamhetskraven för stadsdelen.  
Den budgeterade kostnaden och den slutliga restaureringskostnaden för kulturhistorisk 
bebyggelse skiljer sig ofta avsevärt (Wang, Chiou & Juan, 2007). Merkostnaden kan uppstå 
till följd av att icke-konventionella konstruktioner måste tillämpas eller att vissa åtgärder 
inte får utföras, vilka i ursprunglig skepnad eller skick medför ökade drifts- eller 
underhållskostnader (J.Akander, personlig kommunikation, 23 mars  2014). Oftast jämförs 
de investeringskostnader som associeras med ändrings-och/eller renoveringar.  
Eftersom renoveringar oftast omfattar en energieffektivisering av byggnaden blir det 
angeläget att se kostnader och besparingar i ett längre perspektiv för att utröna 
merkostnadernas belopp.  
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1.2 Sätra- Historik och förnyelse 

1.2.1 Miljonprogrammet – Rekordåren 

Under efterkrigstiden utvecklades ett växande behov av nya bostäder i Sverige.  
Det växande välståndet, den tilltagande inflyttningen till städerna och kraven på högre 
levnadsstandard medförde under denna period långa bostadsköer. Bostadsbristen 
intensifierades till ett kritiskt problem för dåvarande regering, som beslutade att en miljon 
nya bostäder skulle byggas under en tioårsperiod med start 1965. Denna period, som kom 
att kallas Miljonprogrammet, förvandlade fort bostadsbristen till ett bostadsöverskott på 
grund av sin mycket hastiga expansion och det faktum att den ekonomiska tillväxten nu 
började avta (Hall & Vidén, 2006). Politikerna uppmuntrade under denna tid den 
industriella tillverkningen där storskalighet och standardisering blev ett signum.  
Kvantitet ansågs under denna tid viktigare än kvalitet. Dessa storskaliga bostadsmiljöer 
utsätts idag för såväl negativ som positiv kritik, men realiteten är att dessa hus utgör en 
stor del av dagens bostadsmiljöer (Sjöström Larsson & Wergeni-Wasberg, 2007). 
Bostadsbyggandet under “rekordåren” är typiskt för sin tid och ett viktigt inslag i Sveriges 
moderna historia (Hall & Vidén, 2006). 

1.2.2 Historik Sätra 

Stadsdelen Sätra uppstod under miljonprogrammets intensiva bostadsexpansion. 
Byggnationen startade 1965 och hade vid Sätra Centrums invigning 1970, såväl närservice 
som en mängd nya bostäder. Sätra uppfördes som en så kallad ABC-stad (Arbete, Bostad, 
Centrum), vilket innebar att den planerades för en närhet till alla vardagliga funktioner. 
Stadsdelen planerades för att vara närmast självförsörjande vad beträffar arbete, skola, 
service och bostad. Denna typ av stadsplanering var modern för sin tid och tog inspiration 
från stadsplaneringsmetoder med ursprung i USA, England och Finland. Planeringen av 
vägnätet var också mycket viktig i den nya stadsdelen. Enligt en så kallad SCAFT-planering 
separerades biltrafiken från gång- och cykeltrafiken och genomfartstrafiken förflyttades 
till större vägar i utkanten av stadsdelen. Från bostadsområdena löper sedan mindre 
återvändsgator som anknyter till de större vägarna i stadsdelens utkant (Boox, 2012).  

“Sätra är ett exempel på det goda byggandet under rekordåren, innan 
bostadsproduktionen blev alltför rationaliserad.” 
     
    (Wirdby, 2007) 

För att upprätthålla och främja den sociala mångfalden bebyggdes Sätra med såväl 
hyresrätter som bostadsrätter, av flerfamilj- och enfamiljstyp (se figur 1). Stadsdelen 
planerades för en låg, ljus och trivsam miljö och husen placerades på tidigare skogsmark 
där naturen och nivåskillnaderna mellan husen bevarades (Boox, 2012). Områdets 
flerbostadshus fick vita puts- och stenfasader, som senare skapade smeknamnet “Den vita 
staden” där byggnaderna var placerade mitt i den ursprungliga gröna terrängen (Hall & 
Vidén, 2006). 
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Figur 1. Flygfoto över Sätra från oktober 1965. Foto: Stadsarkivet. 

 

1.2.3 Kort om AB Gavlegårdarna 

AB Gavlegårdarna bildades 1917 och är ett kommunalt bostadsbolag som förvaltar ca 70 
procent av Gävle kommuns alla hyresrättslägenheter. Bolaget förvaltar bostäder till ca 
30.000 gävlebor och omsätter årligen 950mkr.  

1.2.4 Sköna Gröna Sätra - Ett förnyelseprojekt 

Upprustningsprojektet “Sköna gröna Sätra” leds av AB Gavlegårdarna och syftar till att 
utveckla stadsdelen ur miljö- och energihänseende. Målet är att frambringa ett hållbart 
bostadsområde där hyresgästerna är delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö genom 
boendedemokrati (Temagruppen, 2010).  
Projektet är uppdelat i etapper, som avser att bryta ned förnyelsearbetet i mindre delar. 
Etapp 2 i denna indelning, innefattar renoveringen av P26, G23 och G21, som behandlas i 
detta examensarbete. Se bilaga C-1 för etappfördelning.  

1.2.5 Pinnmovägen 26, Glaciärvägen 23 & Glaciärvägen 21 

De husen som utgör referensobjekt till detta examensarbete uppfördes 1966 och 
renoverades på uppdrag av AB Gavlegårdarna under 2012-2013 (se figur 2 & 3). Tillika de 
flesta andra byggnader i Sätra, är husen vitputsade, med kontrastdetaljer i en chokladbrun 
kulör. Husen var ursprungligen närmast identiska såväl interiört som exteriört och förblev 
så även efter renoveringsarbetet. Varje hus består av ett 20-tal lägenheter med en balkong 
för varje lägenhet.  
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Figur 3. G21 efter renoveringen med G23 och P26 i bakgrunden. Foto: Kristian 
Rolfsen Sandsborg 

 
 

 

  

Figur 2. G21 innan renoveringsarbetet.  Foto: Celander, Rönnbäck, Khazaie, 
Marklund & Markusson (2012) 
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1.2.6 Lagar med avseende på bevarande - Östra Sätra 

Stadsdelen Sätra är utnämnt att vara ett område av riksintresse. För att ett område ska 
bedömas vara av riksintresse så tillämpas bestämmelser i Miljöbalken kap 3 2§ och 6§.  

“Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 

allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 

hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 

och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas 

mot åtgärder som avses i första stycket”.  

Beslutet fattas på nationell nivå och riksintresset innefattar områden som behandlar bland 
annat naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Sätra som uppfördes under 
miljonprogrammets mest intensiva period har ett för den tiden karaktäristiskt utseende 
och en stadsutformning som återspeglar den tidens ideal. I syfte att bevara detta för 
framtiden så är Sätra utnämnt till ett område av riksintresse med avseende på 
kulturmiljövård. Ansvarig förvaltningsmyndighet har till uppgift att bedöma och utse vilka 
områden inom Sverige som är av riksintresse. Respektive kommun har sedan till uppgift 
att i gällande översiktsplan klargöra vilka riktlinjer och regler som gäller för de aktuella 
områdena. Sätra står inför ett omfattande förnyelsearbete som går under projektnamnet 
“Sköna gröna Sätra”. På grund av att Sätra är utnämnt till riksintresse så ställer det krav på 
renoveringens utformning. Områdets värdebärare måste tas i anspråk för att uppfylla de 
riktlinjer som står i översiktsplanen för Gävle stad 2025.  

Riktlinjerna disponeras genom tillämpning av Plan-och Bygglagen (SFS 2010:900). Det 
kapitel som specifikt behandlar kulturellt värdefulla byggnadsverk är kapitel 8 §13 som 
avser förbud mot förvanskning: 

“En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”. 

I samband med underhåll råder även ett varsamhetskrav som syftar till att en byggnad ska 
anpassas till omgivningens karaktär, men även att den ska bevaras med avseende på dess 
kulturhistoriska värde: 

“Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda 

värdena bevaras”.  
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Riksintresset för Sätra 

Riksintresset framställdes genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gävleborg och 
Gävle kommun som syftade till att utarbeta en fördjupad översiktsplan. Länsstyrelsen 
föreslog stadsdelen Sätra som riksintresse med motivation utifrån stadsdelens betydande 
miljonprogramsarkitektur, dess trafikseparering utförd i enlighet med SCAFT-planering 
och dess tidstypiska funktionsuppdelning enligt ABC-struktur.  
Beslutet som fattades 2011-09-26 resulterade i att stadsdelen Sätra blev ändamål för 
riksintresse enligt kulturmiljövård och går under beteckningen “X 812 Sätra (Gävle sn)”.  

Kulturhistoriskt värdefullt  

Riksintresset som gäller för hela Sätraområdet avser att bevara området enligt de 
riktlinjer som anges i MB. Utöver riksintresset så är Östra Sätra av Gävle Kommun 
utnämnt att vara av kulturhistoriskt värde. Sätra är enligt översiktsplan Gävle stad 2025 
bedömt som kulturhistoriskt värdefullt med motivet att området har ett tydligt 
stadsplaneringsmönster med trafikseparering och flera bostadshus med typisk 
miljonprogramsarkitektur (se figur 4).  

 

Figur 4. Utdrag ur översiktsplan Gävle stad 2025. Illustration: Gävle Kommun 
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1.3 Syfte, Mål & Avgränsningar 
 
Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genom en empirisk fallstudie kvantifiera de 
ekonomiska konsekvenserna som varsamhetskraven i Östra Sätra medfört, vid renovering 
av ett antal flerbostadshus i området.  

Mål 
I Östra Sätra finns ett 20 tal punkthus, som är närmast identiska. Genom att kvantifiera 
merkostnaden för renoveringen av P26, G23 och G21 är målet att skapa ett underlag för 
AB Gavlegårdarna, för fortsatt dialog med Gävle Kommun med avseende på det fortsatta 
förnyelsearbetet i Östra Sätra.  

Avgränsningar 
Examensarbetet har avgränsats till ett antal punkthus på Glaciärvägen 21, Glaciärvägen 23 
och Pinnmovägen 26, där varsamhetskraven främst avser husens exteriör och dess 
omgivning. Merkostnaderna vid renovering till följd av varsamhetskraven för området har 
koncentrerats till de tekniska lösningarna för husens exteriör, så som balkonger, 
fasadbeklädnader och fönster, då det inom ramen för detta examensarbete inte fanns 
möjlighet att utreda merkostnaderna för samtliga tekniska lösningar som påverkats av 
varsamhetskraven. 

1.4 Målgrupp 
 
Detta examensarbete riktar sig huvudsakligen till fastighetsägare med fastighetsbestånd 
som berörs av bevarande- och varsamhetskrav, för att försöka visualisera de ekonomiska 
konsekvenser som kan tänkas uppstå vid renovering och restaurering av kulturhistorisk 
bebyggelse. Arbetet riktar sig även till Kommuner och Landsting med avsikten att öka 
dessa instansers medvetenhet i frågan att kraven på historiska byggnader kan innebära 
stora merkostnader för fastighetsägare. 

2. Metod  

Utgångspunkten för arbetet är att uppskatta merkostnaden som bevarandekraven kan 
innebära. Merkostanden omfattar inte endast renoveringskostnader; det ska även 
inkludera övriga kostnader utöver investeringskostnaden t. ex. i form av underhålls- och 
driftkostnader. Mot denna bakgrund kommer i princip en livcykelkostnad uppskattas för 
de byggnadskomponenter som omfattas av bevarandekraven.  
 
Termen merkostnad innebär att det måste finnas ett referensbelopp, utifrån vilken den 
aktuella totala kostnaden relateras till. I det här sammanhanget är den totala 
investeringskostnaden känd. En utmaning i detta arbete är att uppskatta vilken 
investeringskostnaden hade blivit om konventionella eller standardutförande hade 
tillämpats. Därför har arbetet fortlöpt enligt följande punkter: 
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1. Samla information om den direkta investeringskostnaden. 
2. Inventera vilka byggnadskomponenter (fasadelement) omfattas av bevarandekrav 

(vilka är värdebärarna) 
3. Ur punkt 1 ovan extrahera de kostnader som associeras med berörda 

konstruktionsdelar. 
4. Uppskatta kostnader för användning av konventionella/standardutformning av 

berörda konstruktionsdelar.  
5. Att uppskatta underhålls, drift- och övriga kostnader samt för- och nackdelar som 

den genomförda eller konventionella/standardlösningen innebär under 
komponentens livslängd. 

6. Fastställa merkostnaden som den genomförda lösningen kan medföra under 
komponentens livscykel. 

 
Nertill redogörs för metoderna och i grova drag dess genomförande.  
 
Ett inledande moment i arbetet var att utföra en litteraturstudie inom det tänkta ämnet. 
Vetenskapliga artiklar beträffande bland annat energieffektivisering-, renovering och 
förnyelse av historiskt betydelsefull bebyggelse studerades för att få en bredare förståelse 
för de möjligheter och den problematik som kan tänkas uppstå för denna typ av 
bebyggelse. För att finna artiklar inom detta område utfördes sökningar på olika databaser 
så som DiVa, Science Direct och  IEE Xplore. Sökorden som användes var: “Historical 

buildings”, “Heritage buildings”, “Retrofitting”, “Restauration”, “Balcony Thermal bridge”, 

“Building plaster”, ”kulturhistorisk bebyggelse”, ”bevarandekrav”, ”varsamhetskrav” etc. 
Sökningarna utfördes med orden var för sig samt i olika kombinationer. 

Under projektets gång utfördes ett antal intervjuer för att få en bättre förståelse för de 
värdebärare som finns i Östra Sätra och vilka merkostnader dessa kan tänkas innebära. 
Intervjuarbetet innefattade såväl kvalitativa som kvantitativa intervjuer av både hög och 
låg grad av standardisering. Hög grad av standardisering innebär i denna bemärkelse att 
samtliga respondenter ställs inför samma frågeställning (Trost, 2005). Projektledare hos 
AB Gavlegårdarna och länsantikvarie på Gävle kommun intervjuades för att få en 
förståelse för de detaljer som inneburit komplikationer vid bygglovshandläggningen och 
förnyelsearbetet för punkthusen. Där merkostnader inte kunnat extraheras ur den 
dokumentation som tillhandahölls från AB Gavlegårdarna, intervjuades även de 
leverantörer och entreprenörer som varit inblandade i renoveringsprojekten i Sätra, för 
att få riktvärden beträffande dessa kostnader. Uppgifter om dessa aktörer gällande namn 
på personer och företag redovisas emellertid inte i denna rapport med hänsyn till 
affärsrelationer och sekretess. I bilaga D-1 redovisas protokoll från startmöte med AB 
Gavlegårdarna, sammanställning av anbudsförfrågningar samt intervjufrågor till Gävle 
Kommun och förnyelseprojektets arbetsledare.  

Arbetet innefattade bland annat analys av offerter, fakturor och dokument från tidigare 
genomförda renoveringar och åtgärder som till följd av varsamhetskraven inte kunde 
utföras enligt konventionella metoder. Huvudsakligen studeras den direkta 
investeringskostnaden, där jämförelse görs mellan olika material och monteringsmetoder 
för konventionella byggnadskomponenter och komponenter som i fallet med Östra Sätra 
blev icke-konventionella. Utöver investeringskostnad studerades också inverkan från 
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ekonomiskt långsiktiga aspekter för de tekniska lösningarna, så som ökad 
energianvändning, frekventare underhållsarbeten, försämrad komfort, fastighetsvärde, 
attraktivare bostadsområde etc. Där det för vissa komponenter inte varit genomförbart att 
kvantifiera någon merkostnad, gjordes en kvalitativ bedömning. 

Kostnader för konventionella, standardiserade tekniska lösningar togs fram genom 
anbudsförfrågningar till olika leverantörer och entreprenörer. Dessa anbud vägdes sedan 
mot kalkyler från Wikells Sektionsdata (Kalkylprogram för Bygg-, El-, och VVS-
branschen) för att uppnå en realistisk prisbild och ett triangulerat resultat. Ett triangulerat 
resultat innebär att olika metoder för datainsamling tillämpats. Detta för att belysa 
problemet från olika infallsvinklar och därmed åstadkomma ett objektivt och tillförlitligt 
resultat (Biggam, 2008). 

Bland byggnadskomponenterna utgör vissa köldbryggor, vilka ger upphov till ökade 
energiförluster. Beräkning av köldbryggeeffekter utfördes i COMSOL 3.5 Multiphysics som 
baseras på finita elementmetoden (Zimmerman, u.å). Programmet hanterar både 3D och 
2D modeller vilket i följande arbete användes för att beräkna värmetransmissionen genom 
de köldbryggor som husens balkonglösningar och fönstermonteringar gav upphov till. 
Köldbryggeberäkningar har utförst i enlighet med SS-EN ISO 10211:2007 ”Köldbryggor i 
byggnadskonstruktioner - Värmeflöden och yttemperaturer - Detaljerade beräkningar”. 

Energisimuleringar utfördes i energisimuleringsprogrammet BV2 för såväl fönster som 
balkonginfästningar för att utvärdera hur dessa olika utformningar påverkar den totala 
energianvändningen. Det finns ett flertal simuleringsprogram som kan tillämpas vid 
beräkning av energianvändning, där byggnaden modelleras i programmet, vilken därpå 
utsätts för väderpåverkan (normaliserad klimatdata).  
BV2 är utformat för att beräkna energi-, värme- och kylbehov för olika typer av byggnader. 
För att ge tillförlitliga resultat baseras simuleringsmodellen på parametrar beträffande 
bland annat luftläckage, solinstrålning, internvärme och värmelagring (BV2, 2013).  
Byggnaden modelleras i programmet som en enzonsmodell, vilket innebär att de 
utrymmen som innesluts av klimatskärmen har samma temperaturzon, där 
inomhustemperaturen som programmet kvantifierar representerar byggnadens hela 
inneklimat (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). De ombyggda husens energiprestanda har 
inte energideklarerats eftersom det ännu inte har löpt två år efter ombyggnad.  

Livscykelkostnadsberäkningar för olika konstruktionstekniska lösningar utfördes för att 
kvantifiera hur mycket dyrare somliga detaljer, som krävde speciallösningar eller förblev 
opåverkade blev, i jämförelse med standard- eller konventionella lösningar i ett bredare 
tidsperspektiv. Livscykelkostnadsberäkningar, eller LCC-beräkningar, tillämpas för att 
beräkna totalkostnaden för en byggnadskomponent under hela dess livslängd, från 
installation till slutlig avskrivning (Bennich, 2011). Livscykelkostnadsberäkningarna 
utfördes i Belok LCC, som är ett webb-baserat beräkningsprogram som tar hänsyn till 
bland annat investeringskostnad, årlig energibesparing som den valda lösningen 
eventuellt gav upphov till, kalkylränta och aktuellt energipris. 
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3.	Studerade	byggnadskomponenter	
För att uppnå ett objektivt resultat och få en bättre förståelse för den motsättning mellan 
fastighetsägare och kommun som har stor inverkan på renoveringsarbeten av detta slag, 
har båda parter fått klargöra sina ståndpunkter för förnyelsearbetet i Östra Sätra. Såväl 
projektledare på AB Gavlegårdarna, Iris Karamehmedovic, som länsantikvarie Lena Boox 
på Gävle kommun har intervjuats angående deras perspektiv på förnyelsearbetet av P26, 
G23 och G21.  
Lena Boox klargjorde under intervjun Gävle kommuns ställningstaganden gällande 
förnyelsearbetet i Östra Sätra och beskrev då även de viktigaste värdebärarna vad 
beträffar de komponenter som behandlas i detta examensarbete.  
Iris Karamehmedovic förklarade på AB Gavlegårdarnas vägnar i sin tur de komponenter 
som inneburit merarbete och merkostnader under förnyelsearbetet.  

3.1	Balkonger	

Det faktum att balkonger utsätts för förslitningar i form av luftföroreningar och 
väderpåverkan har bidragit till att det idag är ovanligt att se äldre balkonger med sitt 
ursprungliga arkitektoniska uttryck bevarat (Backlund, u.å.). Två fenomen som 
huvudsakligen bidrar till denna förslitning är frostsprängning och karbonatisering av 
balkongernas betongplattor. Frostsprängning innebär, som benämningen antyder, att fukt 
tränger in i betongens porer och expanderar när den fryser till is. Den ökade volymen 
bidrar till att betongen spricker och bitar av den sprängs bort. Beständigheten mot 
frostsprängning beror till stor del av betongens kvalitet, där porernas storlek och 
fördelning har stor betydelse (Ng & Dai, 2012).  
Karbonatisering uppstår i sin tur när koldioxid (CO2) tränger in i betongen och reagerar 
med kalciumhydroxid (Ca(OH)2), vilket får materialets pH-värde att sjunka. Det lägre pH-
värdet bidrar till att armeringsjärnen i den karbonatiserade betongen korroderar och ökar 
i volym.  
Denna expansion leder till att armeringsjärnens täckskikt spricker och sprängs bort. 
Betong med små porer förhindrar inträngningen av koldioxid i betongen och förlänger 
därmed karbonatiseringstiden (Badar, Kupwade-Patil, Bernal, Provis & Allouche, 2013). 
Dessa två fenomen katalyserar varandra, försvagar armeringsjärnen, minskar betongens 
tvärsnitt och därmed också betongens hållfasthet.  

För renoveringen av punkthusen i Sätra avsåg AB Gavlegårdarna att renovera och förnya 
balkongerna. De ursprungliga balkongerna var utkragningar av bjälklaget och utgjorde 
därmed linjära köldbryggor som AB Gavlegårdarna avsåg att reducera (se figur 5).  
Bryts balkongplattans köldbrygga blir den totala värmetransmissionen avsevärt 
reducerad och därmed ökar den inre golv- och takytans temperatur samtidigt som 
energianvändningen minskar. Detta är även viktigt för att de boende skall uppleva god 
termisk komfort. Det har visat sig att människor upplever obehag till följd av kalla 
golvytor samt att en varm golvyta medför att den operativa temperaturen upplevs vara 
högre (Ge, McClung & Zhang, 2012).  
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Figur 5. K-ritning från 1965. Balkongplattorna var integrerade i 
betongbjälklagen och utgjorde därmed en linjär köldbrygga. 

Figur 6. De nya balkongerna monterades på fasadpelare 
med korta dragstag. Illustration: Hogstad Aluminium. 

Enligt en undersökning utförd av AB Gavlegårdarna så önskade hyresgästerna även större 
balkonger. För att bryta köldbryggorna och tillgodose hyresgästernas behov av större 
balkonger kapades därför de befintliga balkongerna bort och nya monterades med en 
standardiserad monteringsmetod med fasadpelare och dragstag (se figur 6).  
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Figur 7. Nya balkongplattor på P26 och G23 infästa med fasadpelare och 
dragstag. Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg 
 

Figur 8. Renoverade, befintliga balkongplattor på G21. Samtliga med nya 
räcken, beklädnad och inglasning. Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg 
 

En begränsad dimension på byggnadernas vindsbjälklag medförde dock att fasadpelarna 
krävde extra infästningar, vilka då istället utgjorde punktformiga köldbryggor. Dessa nya 
köldbryggor som nu uppstod med den nya balkonginfästningen medförde att förändringen 
inte blev såpass lönsam som AB Gavlegårdarna tidigare trott. Då den ekonomiska vinsten 
av att kapa ned balkongerna ansågs vara obetydligt liten beslöt sig  
AB Gavlegårdarna därför att, för G21, renovera de befintliga balkongplattorna. Istället 
gjöts 200mm ytterligare betong på i balkongens framkant för att därmed utöka dess 
bruksarea. I övrigt utfördes renoveringen av resterande balkongkomponenter så som 
räcke och balkongsidor, i enlighet med P26 och G23 (se figur 7 & 8). 
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Generellt menar Sjöstrom Larsson & Wergeni-Wasberg (2007) att intrycket av husets 
helhet till stor del beror av detaljer så som bland annat balkongräcken och 
fasadutsmyckningar. Den huvudsakliga karaktären för en balkong har sitt ursprung i 
räckets utformning.  
 
Till följd av varsamhetskraven var AB Gavlegårdarna tvungna att specialbeställa 
balkonglösningar som var utformade snarlikt som de ursprungliga balkongerna, där 
kommunen ansåg att räcken och de sinuskorrigerade balkongsidorna var viktiga 
värdebärare (se figur 9). Då fibercementskivorna är sköra, var AB Gavlegårdarna därför 
tvungna att montera slagtåliga skivor på insidan för att kunna tillgodose dagens krav i BBR 
gällande dynamisk påverkan. 
 

 
Figur 9. Balkongernas ursprungsutseende. Bild från Pinnmovägen 25, som  
renoveras i kommande etapper. Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg.  
 
En annan viktig estetisk egenskap att bevara, var enligt kommunen det faktum att 
balkongens räcken ursprungligen var monterade ovanpå balkongplattan.  
AB Gavlegårdarna hade en önskan om att istället montera dessa på balkongplattans kanter 
för att därmed skapa mer utrymme på balkongen och möjliggöra konventionell infästning. 
Detta avslogs dock av kommunen då de ansåg att balkongens fria kanter var en viktig 
estetisk egenskap som skapade lätthet och bidrog till husens karaktär.  
Detta innebar problem vid renoveringen av balkongerna på G21, där man valde att bevara 
de gamla betongplattorna och istället gjuta på 200mm i plattans framkant för att tillgodose 
behovet av större balkonger. Tilläggsisoleringen av fasaden och räckesinfästningen tog 
emellertid såpass mycket yta i anspråk att arealökningen endast blev marginell. 
 

Köldbryggor i balkonganslutning 

Balkongerna enligt det ursprungliga utförandet utgjorde en köldbrygga som  
AB Gavlegårdarna hade för avsikt att reducera. För att utvärdera de olika 
balkonglösningarnas termiska egenskaper analyserades den köldbryggeverkan som 
anslutningar i balkongplattan och dess infästningar gav upphov till.  
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3D-modelleringen av balkongerna utfördes i COMSOL 3.5. Anledningen till att 
modelleringen utfördes i 3D var att balkongens utformning gav upphov till randeffekter, 
det vill säga värmeledning  
genom balkongplattans sidor, vilka inte finns med i en 2D-modell. Psi-värdet som 
representerar det värmeflöde som köldbryggan gav upphov till kvantifierades genom att 
beräkna differensen mellan värmeflödet i balkongkonstruktionen och värmeflödet som 
sker genom enbart det anslutande väggpartiet. För att förenkla modelleringen av 
köldbryggan framställdes ett värde på värmekonduktivitet för väggen med träreglar och 
isolering. Värmekonduktiviten beräknades med lambda-värdesmetoden (tillvägagångssätt 
för denna metod återfinns i Sandins, 2010). Träreglarna har ett centrumavstånd av 
600mm och isoleringen är konventionell mineralullsisolering.  

Värmekonduktiviteten för en balkongplatta med armering framställdes också i syfte att 
erhålla ett realistiskt resultat. Samtliga indata, formler och utförligare beskrivning av 
beräkningsgång återfinns i bilaga B-1. 

De ursprungliga balkongerna på P26 och G23 kapades bort och ersattes med en ny 
balkonglösning som reducerade köldbryggan i anslutningen mellan bjälklag och 
balkongplatta. De nya plattorna var istället konstruerade så att vertikala laster överfördes 
till fasadpelare som låg upplagda på klackar ovanpå betongbjälklagen. Dem var även 
infästa med skruvar i bjälklaget för att ta upp de horisontella lasterna (se figur 10).  
Dessa infästningar tillsammans med fasadpelaren innebär ett ingrepp i klimatskalet och 
genererade därmed punktformiga köldbryggor. Dessa simulerades i COMSOL 3.5, där 
modellerna utformades i 3D. För att kvantifiera deras inverkan på byggnadernas 
energibehov så beräknades köldbryggornas Psi-värde.  

 
Figur 10. Snitt ur riting K2 (se bilaga C-2), visar pelarklack , samt infästning i betongbjälklaget 

För att kvantifiera det årliga energibehovet för de olika balkonglösningarnas köldbryggor, 
fördes beräknade Psi-värden in i en simuleringsmodell utformad i BV2. Modeller 
simulerades likt punkthusen i Östra Sätra, utifrån numeriska värden på Areor, U-värden, 
intern värmegenerering, luftläckage, köldbryggor etc. Se bilaga B-3 för indata till den 
simulerade modellen. 
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Med avsikt att evaluera de olika balkonglösningarnas ekonomiska betydelse ur ett längre 
tidsperspektiv utfördes Livscykelberäkningar för de båda balkonglösningarna på P26, G23 
och G21. Dessa beräkningar tillämpas för att beräkna den totala kostnaden för de olika 
balkongerna under hela deras livslängd, från montering till slutlig avskrivning. 

3.2 Fönster  

I samband med renoveringen av punkthusen tilläggsisolerades fasaderna utvändigt med 
cellplast. Detta innebar att fönstrens ursprungliga placering hade skapat ett ökat avstånd 
mellan fönstrets glasning och fasadytans liv. Fönstrens placering i djupled har på grund av 
skuggbildningen och den färgnyansering som därav uppstår, stor betydelse för fasadens 
uttryck.  
För att ge fasaden en enhetlig stil, placeras ofta fönstren enligt tradition, ytterst i fasaden. 
Med detta tillvägagångssätt skapas ett arkitektoniskt uttryck av att fönstret är en del av 
väggen (Mattson & Lövgren, 2009). Kommunen ansåg att detta var en viktig 
bevarandeaspekt för Östra Sätra och uppmanade därför AB Gavlegårdarna att efter 
tilläggsisoleringen flytta ut fönstren i fasaden för att uppnå ursprungligt utseende  
(se figur 11). Förflyttningen av fönstren innebar merarbeten i form av konstruering och 
montering av nya fönsterinfästningar och interiöra snickeriarbeten så som rekonstruering 
av fönstersmygar etc. 

 

Angående fönstrets placering i väggen så är indragen placering ansett som det mest 
optimala ur flertalet byggnadstekniska avseenden. Fukt som uppkommer i en 
väggkonstruktion till följd av regn, snö eller kondens, belastar inte i lika stor utsträckning 
ett fönster som är monterat i en väggkonstruktions inre del. Eftersom fukt då inte når 
fönstret förhindrar detta även att den tränger in och når insidan av klimatskalet.  
Fönstrets infällda placering i väggen skyddar det mot luftströmmning och ökar därmed 
dess värmeisolerande förmåga. Placeringen utgör även ett mekaniskt skydd mot väderlek 
och nedbrytning i form av UV-strålning från solen. Detta innebär bland annat en ökad 
livslängd och ett minskat underhållsbehov. Indragen placering i väggen innebär också att 
fönstret är monterat i väggkonstruktionens varma del vilket således bidrar till en ökad 
temperatur i fönstrets glasyta, vilket förhindrar kallstrålning, ytkondens och kallras.  

Figur.11. I samband med tilläggsisoleringen av husens flyttades 
fönstren utåt i fasaden för att det ursprungliga arkitektoniska 
uttrycket inte skulle förvanskas. Foto: Kristian Rolfsen 
Sandsborg 
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Dessa tre faktorer som reduceras ger upphov till en högre operativ temperatur som 
följaktligen genererar en förhöjd komfortnivå. (Svensk Snickeriindustri, u.å) 

För att utvärdera de termiska förhållandena med avseende på fönstrets placering i 
djupled, utfördes simuleringar i Comsol 3.5 och BV2. Simuleringar utfördes för två olika 
fönsterplaceringar, för att bedöma vad som är mest fördelaktigt med avseende på 
köldbryggeverkan. För fullständig sammanställnig av tillvägagångssätt för simulering av 
köldbryggeverkan i COMSOL 3.5 (se bilaga B2). En simulering för den fönsterplacering 
som Kommunen ställde krav på, det vill säga närmast parallell med fasaden och en 
simulering där fönstren behåller sin ursprungliga placering efter tilläggsisoleringen, det 
vill säga i den varma delen av väggen.  
 
Karmen tillsammans med fönsterbågen utgör i samverkan med fönstersmygen en 
köldbrygga. För att undersöka påverkan av placeringen i djupled så simulerades två fall 
för respektive placering då fönstren ansluter mot två olika väggtyper. Ena fallet där 
fönstret ansluter mot lättbetongvägg med tilläggsisolering, och ett fall där fönstret 
ansluter mot träregelvägg. Modelleringen utfördes i 2D och det Psi-värde som 
simuleringen av köldbryggorna genererade integrerades sedan i en modell simulerad i 
BV2. Detta för att kvantifiera det årliga energibehovet dem gav upphov till. För 
beräkningen användes samma simulerade modell som tidigare, utformad utifrån 
numeriska värden på areor, U-värden, intern värmegenerering, luftläckage, köldbryggor 
etc. Samtliga indata, formler och utförligare beskrivning av beräkningsgång återfinns i 
bilaga B-1. 

3.3 Fasadbeklädnad 

På punkthusen i Östra Sätra var fasaden ursprungligen putsad i en grovkornig ljus 
spritputs, vilket idag kan likställas med en kornstorlek av 3 och 6mm. Den mindre 
kornstorleken för husens vita fasadyta och den grövre kornstorleken för den mörka 
sockeln i det första planet (Se figur 12).  
AB Gavlegårdarna angav i förfrågningsunderlaget puts med en kornstorlek av 1,5mm för 
hela fasaden och erhöll också ett anbud av en entreprenör för detta arbete. Kommunen 
ansåg dock att användandet av en kornstorlek av 1,5mm, där det ursprungligen var 3 och 
6mm, förvanskade husens karaktär och avslog därför bygglov på den punkten. Den tänkta 
entreprenören fick då utforma ett ÄTA-arbete där ändringen avsåg putsning med en 
kornstorlek av 3 och 6mm, i enlighet med ursprungsutförandet. Den ökade kornstorleken 
utgjorde en markant merkostnad då denna puts har en betydligt större vikt. 
Merkostnaden uppkommer till följd av att priset baseras på ett kilogram puts, vilket 
resulterar i att en liter puts med större korn generar en ökad densitet.  Åtgången i mängd 
puts per kvadratmeter kvarstår dock, vilket då medför att förbrukningen i kilogram ökar 
med kornens storlek (se figur 13).  
Appliceringen av den grovkornigare putsen utförs dock med samma metod som den 
mindre. Det som krävs är att inställningen på sprutmunstycket överensstämmer med den 
kornstorlek som är avsedd att användas (J.Glaas, personlig kommunikation, 23 
april  2014). Utöver en direkt merkostnad, utgör även den grövre kornstorleken ett 
potentiellt problem gällande mikrobiell påväxt. 
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Figur 12. Husens putsades med en kornstorlek av 6mm för sockeln och 
3mm för övrig fasadyta, för att efterlikna den ursprungliga grovkorniga 
spritputsen. Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg 

 

 “Ytstrukturen hos ytskiktet har främst betydelse för hur lätt luftburna sporer 

 och föroreningar fastnar på ytan. Spontant förefaller en grov ytstruktur 

 innebära bättre förutsättningar för att luftburna partiklar fastnar på ytan.” 

     (Johannesson, 2003) 

 
 
 
 
 

 

Taksargen och balkongsidorna bestod på de ursprungliga husen av sinuskorrugerade 
fibercementskivor (se figur 14 & 15). Då detta ansågs vara en viktig värdebärare 
monterades fasadelement och balkongdekor enligt ursprungligt utförande.  

Figur 13. Diagram som visar förhållandet mellan förbrukning och 
kornstorlek. Illustration: Adrian Sidén 
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Figur 14. Taksarg i lackad, sinuskorrugerad fibercement.  
Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg 

 
Figur 15. Balkongdekor i lackad, sinuskorrugerad fibercement.  
Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg 

Sinuskorrugerad plåt har många egenskaper som gör den till en lämplig produkt för olika 
ändamål med avseende på intäckning och hade därför varit ett alternativ till användandet 
av fibercement. Plåten är väldigt varierbar i form och design vilket ger den estetiska 
fördelar samtidigt som den har långa underhållsintervall. Den är även lätt och därmed 
enkel att montera. Ett betydande argument för att använda plåt är även att  
 
fibercementskivorna har en mer än dubbelt så hög materialkostnad (Strömbäck & Sundell, 
personlig kommunikation, 25 april 2015). Fibercementskivor som har liknande 
egenskaper erhåller dock en utmärkande fördel i jämförelse med plåt, vilket är att den vid 
nederbörd inte ger upphov till störande ljud för de boende. Enligt en studie utförd av Idris, 
Hamzah & Ayop (2012) så kan buller som uppkommer till följd av nederbörd orsaka en 
otrivsam miljö för de boende. Problemet framstår särskilt vid intäckning av konstruktiva 
element där åtgärder för ljudisolering är begränsad. Enligt Bronzaft & Hagler (2010) ligger 
en acceptabel ljudnivå i bostäder mellan 55dB till 60dB. Vid slagregn mot plåtdetaljer kan 
ljudnivån uppgå till 88 dB.  
Vid nederbörd så har ljudet från regnet en störande effekt vid sömn och vila tillika 
koncentrationskrävande och kommunaktiva moment (Idris, Musa & Ayop, 2011). 
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4.	Resultat	

I detta avsnitt redovisas merkostnader som kvantifierats för de olika tekniska lösningarna 
inom examensarbetets avgränsningar, så som balkonger, fönster och fasadarbeten. 
Gällande uppgifter om entreprenörer och leverantörer har samtliga namn på inblandade 
aktörer censurerats i fakturor och anbud, med hänsyn till sekretesskydd och 
affärsrelationer. Leverantörer och entreprenörer benämns i denna rapport istället med 
versaler (A, B, C etc.), för att skilja på de olika prisuppgifterna.  
Då de olika punkthusen, P26, G23 och G21 är närmast identiska beräknas merkostnaderna 
för de olika komponenterna endast för ett av husen, med ett undantag. Då balkongerna på 
P26 och G23 skiljer sig från balkongerna på G21, beräknas merkostnaden här för 
respektive balkonglösning. De kvantifierade kostnaderna i fråga bör dock endast betraktas 
som riktvärden med avsikt att ge en realistisk prisbild för de olika merkostnader som 
uppstår. 	

4.1	Balkonger	

Balkongerna var enligt kommunen en viktig del i husens karaktär och AB Gavlegårdarna 
tillät därför att utforma en balkong som till mycket stor del påminde om originalet. Detta 
innebar att detaljer så som inglasning och räcken behövde specialtillverkas och monteras 
ovanpå balkongplattan. Priset för de balkonglösningar som sitter monterade på 
punkthusen (P26, G23 och G21) i Sätra extraherades ur fakturor för merarbeten som AB 
Gavlegårdarna erhållit, samt prisuppskattningar från leverantör A, som levererade och 
monterade balkongerna. Till detta pris adderades också kostnader för nedkapning och 
bortforsling av de befintliga balkongplattorna, som utfördes av en underentreprenör. 

Priset för balkongerna som monterades på P26 och G23 uppgick vid uppförande till 
78.000 SEK/balkong exkl. moms. Detta pris avsåg då nedkapning och bortforsling av 
befintliga balkonger och skärmtak, samt montering av kompletta nya balkonglösningar 
infästa med fasadpelare och dragstag. Se bilaga A-1 för sammanställning. 

Priset för balkongerna som sitter monterade på G21, där den ursprungliga balkongplattan 
bevarades, uppgick vid uppförande till 55.500 SEK/balkong exkl. moms. Detta pris avser 
då endast renovering och pågjutning av den befintliga balkongplattan och montering av 
nya räcken och beklädnader, i enlighet med P26 och G23. Se bilaga A-2 för 
sammanställning. 

För att skapa sig en bild av merkostnaden för husens balkonger skickades 
anbudsförfrågningar till ett antal leverantörer och entreprenörer. Dessa anbud avser då en 
konventionell balkonglösning, utan specialtillverkade räckeskonstruktioner och 
beklädnader. För samtliga av dessa anbud adderades också kostnader för nedkapning och 
bortforsling av de befintliga balkongplattorna, som utfördes av en underentreprenör. 

Leverantör A, som levererade och monterade balkongerna på P26, G23 och G21, gav ett 
anbud på en konventionell balkonglösning i liknande stil som de ursprungliga 
balkongerna, med likvärdig infästning i fasaden med fasadpelare och dragstag. Anbudet 
uppgick till 56.000 SEK/balkong exkl. moms och avsåg då bland annat beklädnad i 



 

20 
 

sinuskorrugerad plåt istället för fibercement, samt räckesinfästningar på 
balkongplattornas kanter. Se bilaga A-3 för sammanställning. 

Leverantör B, som var helt fristående från de utförda renoveringarna, gav också ett anbud 
på en konventionell balkonglösning i liknande stil som de ursprungliga balkongerna, med 
likvärdig infästning i fasaden med fasadpelare och dragstag. Anbudet uppgick till 60.000 
SEK/balkong exkl. moms och avsåg då bland annat beklädnad i sinuskorrugerad plåt 
istället för fibercement, samt räckesinfästningar på balkongplattornas kanter. 
Balkongplattan består då av en varmförzinkad stålram med betonggolv, istället för en 
homogen betongplatta likt resterande anbud. Se bilaga A-4 för sammanställning. 

För att uppnå ett trovärdigt resultat kalkylerades kostnaden för en konventionell 
balkonglösning även i Wikells Sektionsdata (se figur 16). I kalkylprogrammet uppgick 
priset till 29.000 SEK/balkong exkl. moms vilket då avser rivning av de befintliga 
balkongerna och montering av en konventionell balkonglösning. Denna kalkyl avser 
emellertid en balkong med måtten 1600x3500 istället för 1800x3600, som monterades på 
punkthusen. Man bör därför räkna med en några procent högre investeringskostnad till 
följd av en större materialåtgång. Det bör också tilläggas att denna prisuppgift beträffar en 
balkong som är avsedd för en annan typ av infästning. De balkonger som monterades på 
P26 och G23 är som tidigare nämnt infästa med fasadpelare och dragstag. Den 
balkonglösning som Wikells Sektionsdata avsåg är istället en balkong som armeras och 
gjuts fast i den befintliga väggen. Kalkylen tar heller inte hänsyn till att balkongsidorna är 
heltäckta utan den innefattar endast beklädnad och räcke i ett mycket enkelt utförande. 
Detta bidrog då till en osäkerhet i kostnadskalkylen. Bortser man från dessa avvikelser bör 
detta pris emellertid utgöra ett bra riktvärde för vad priset för en konventionell 
balkonglösning kan tänkas uppgå till. Se bilaga A-5 för kostnadskalkyl från Wikells 
Sektionsdata.  

 
Figur 16. Illustration från Wikells Sektionsdata på den balkong som ovanstående kalkyl avser. 

De anbud som erhölls från samtliga tillfrågade leverantörer innefattar konventionella 
balkonglösningar, i samma stil som de balkonger som idag sitter monterade i Östra Sätra. 
De största skillnaderna från de balkongerna som sitter monterade på P26, G23 och G21 
härstammar då från materialet i balkongbeklädnaden och räckets infästning.  
Hade man istället låtit leverantören fritt välja de material och tekniska lösningar som 
genererar den lägsta möjliga investeringskostnaden, hade merkostnaden i jämförelse 
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alltså blivit ännu större. Kalkylen från Wikells Sektionsdata ger emellertid ett riktvärde för 
vad kostnaden för en balkong i enkelt utförande kan uppgå till. 

Merkostnaden för de balkonger som monterades på P26, G23 och G21 beror av vilken 
konventionell balkongkonstruktion man avser att jämföra med. De anbud som framgår i 
denna rapport skiljer sig något med avseende på monteringsmetod, leverantör och likhet 
med orginalutförandet. Merkostnaden blir därför olika beroende på vilket anbud man 
väljer att ta hänsyn till.  Se Tabell 1 för sammanställning av investeringskostnad för 
balkongerna som monterats på P26, G23 och G21 samt anbud som mottagits från 
leverantörer.  

Tabell 1. Sammanställning av investeringskostnad, erhållna anbud och kalkyl från Wikells 
Sektionsdata. 

Fakturerat pris  (sek/balkong) (sek/punkthus) 
P26 & G23 78.000:- 1.872.000:- 
G21 55.500:- 1.332.000:- 
Anbud (sek/balkong) (sek/punkthus) 
Leverantör A 56.000:- 1.344.000:- 
Leverantör B 60.000:- 1.440.000:- 
Wikells Sektionsdata 29.000:- 696.000:- 

 

För att försöka visualisera de merkostnader balkongerna inneburit relateras 
investeringskostnaden för de balkonger som nu sitter monterade, samt de anbud som 
erhållits, till ett referensfall som utgörs av kalkylen från Wikells Sektionsdata (Se tabell 2).  

Tabell 2. Merkostnader relaterade till det billigaste alternativet från Wikells Sektionsdata. 
Referensfall (Sek/balkong) (Sek/punkthus)   
Wikells Sektionsdata 29.000:- 696.000:-   
Merkostnad (Sek/balkong) (Sek/punkthus) (%) 
Anbud från Leverantör A 27.000:- 648.000:- 93 
Anbud från Leverantör B 31.000:- 744.000:- 107 
G21 26.500:- 636.000:- 91 
P26 & G23 49.000:- 1.176.000:- 169 

 

I tabellen framgår att investeringskostnaden för balkongerna på G21, understiger de 
anbud som erhållits från samtliga anbudsgivare. Dessa anbud avser emellertid 
balkonglösningar där den befintliga köldbryggan reduceras, vilket balkonglösningen för 
G21 inte gör.  
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Köldbryggor i balkonganslutningar 

Nedan redovisas de resultat som erhölls vid beräkningar av köldbryggeverkan i 
balkonganslutningar för de två olika lösningarna.  

Ny balkong med fasadpelare och korta dragstag (G23 & P26)    

Följande balkonglösning som simulerades i 3D visas nedan. Värmeflödet illustreras genom 
de färgskiftningar som sker i modellen. Temperaturdifferensen är 1 C° och färgskalan till 
höger preciserar vilken temperatur som råder för olika delar av konstruktionen (se figur 
17) 

  
Figur 17. Modellerad köldbrygga i COMSOL 3.5, till höger visas referensfallet. 

Nedan redovisas de linjära köldbryggor som balkonganslutning och fasadpelarna utgör. 
Värdet redovisas som Psi-värde (se tabell 3) vilket representerar de värmeflöde som 
anslutningen avger per meter.  
 
Tabell 3. Psi-värdet för de linjära köldbryggorna 

Ny balkong med fasadpelare och korta dragstag W/m×K 

Psi-värde (differens)                                     0,167 

Linjär köldbrygga i fasadpelare W/m×K 

Psi-värde (differens)     0,069 
 
 
Följande tabeller uppvisar Psi-värdet (se tabell 4) för de ingrepp som genererade 
punktformiga köldbryggor till följd av montering av fasadpelarna. 
 
Tabell 4. Psi-värden för de punktformiga köldbryggorna 
Punktformig pelartopp W/K 

Psi-värde (differens)     0,001 

Punktformig, pelarklack W/K 

Psi-värde (differens)     0,001 

Punktformig, infästning i bjälklag W/K  

Psi-värde (differens)     0,030 
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Renoverad platta (G21) 

Följande balkonglösning som simulerades i 3D visas nedan. Värmeflödet illustreras genom 
de färgskiftningar som sker i modellen. Temperaturdifferensen är 1 C° och färgskalan till 
höger preciserar vilken temperatur som råder i olika delar av konstruktionen (se figur 18) 

 
Figur 18. Modellerad köldbrygga i COMSOL 3.5, till höger visas referensfallet. 

Nedan redovisas de resultat som genererades i köldbryggeberäkningarna för den 
urpsrungliga balkonplattan som renoverades. (se tabell 5) 
 
Tabell 5. Psi-värdet på köldbrygga i renoverad balkongplatta. 

Renoverad balkongplatta W/m×K 

Psi-värde (differens)                                     0,632 
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Årligt energibehov 

För att kvantifiera skillnaden i årligt energibehov för de olika balkonglösningarna på P26, 
G21 och G21, integrerades Psi-värden för de olika balkongernas köldbryggeverkan, i en 
simulerad modell i BV2 (Se tabell 6).  

Tabell 6. Tabell som redovisar resultat över de olika balkonglösningarnas årliga energibehov. 
Specifik energianvändning  (kWh/m2,år)       

Utan inverkan från balkongernas 
köldbryggor 85,1 

Renoverad balkongplatta 86,98 

Ny balkongplatta (Reducerad köldbrygga) 85,92 
Årligt energibehov (LCCe) (kWh/m2, år) (Sek/m2, år) (kWh/år) (Sek/år) 
Renoverad balkongplatta 1,88 1,504 4700 3760 

Ny balkongplatta (Reducerad köldbrygga) 0,82 0,656 2050 1640 
Differens 1,06 0,848 2650 2120 

            
Atemp (m2)* 2500 

Energipris (Sek/kWh)** 0,8 

            
* Invändig golvarea som värms till mer än 10°C 

**Genomsnittligt energipris från 2013 från svensk Fjärrvärme (www.svenskfjarrvarme.se) 
 

Differensen i årligt energibehov motsvarar till 2120 SEK/år, vilket då utgör den årliga 
besparingen som uppkommer till följd av att de befintliga balkongplattorna kapades för 
att reducera den linjära köldbryggan. 

Livcykelkostnad 

Det årliga energibehovet integrerades sedan i Belok LCC, som är ett webbbaserat 
beräkningsprogram för kvantifiering av total livscykelkostnad för en byggnadsdels hela 
livslängd. Se bilaga A-6 för berkäkningsformler samt bilaga A-7 för fullständig 
sammanställning av indata, och resultat av livscykelkostnadsberäkning där båda 
balkonglösningarna inkluderas.  
I beräkningen sattes en kalkylränta på 6 %, vilket är den procentsats som AB 
Gavlegårdarna använder sig av. Balkongens livslängd beror av många faktorer så som 
underhåll, betongkvalitet etc. Den är därför mycket svår att uppskatta men en livslängd av 
50 år bör utgöra ett rimligt antagande (G.Hed, personlig kommunikation, 15 april 
2014).  Parametern för real energiprisökning var förinställt i programmet och uppgick till 
4% per år.  
 
Den totala livscykelkostnaden (LCCtot) för de balkonger som byttes ut (Alt.1) uppgick till 
1.920.000 SEK/punkthus exkl. moms respektive 1.450.000 SEK/punkthus exkl. moms för 
de balkonger som endast renoverades (Alt.2). Se figur 19. I beräkningen exkluderades 
kostnader för underhåll (LCCuh) då dessa kostnader troligen är lika för båda 
balkonglösningarna. Trots att bytet av balkonger reducerade den köldbrygga som 
balkongplattorna utgjorde, uppgick den totala livscykelkostnaden emellertid till ett 
betydligt högre värde för denna balkonglösning. 
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Figur 19. Stapeldiagram från Beloc LCC som illustrerar differensen i total livscykelkostnad mellan de 
olika balkongalternativen. Alt.1 redovisar här balkongerna som byttes ut. Alt.2 redovisar de balkonger 
som renoverades. 

4.2 Fönster  

I samband med att fasaderna på punkthusen tilläggsisolerades, hade kommunen ett krav 
på att fönstren skulle flyttas utåt i fasaden, så att avståndet mellan fönsterglasning och 
fasadyta inte förvanskades. Detta medförde att entreprenören fick konstruera nya 
infästningar till fönstrens karmar och bygga nya fönstersmygar. Den totala kostnaden för 
fönsterinfästningar och nya fönstersmygar baserades på kalkyler från Wikells 
Sektionsdata samt anbudsförfrågningar från leverantörer och entreprenörer.  
Kostnaden för de nya fönstren exkluderas i samtliga prisuppgifter, då den inte är beroende 
av fönstrets placering i djupled. 

Hade AB Gavlegårdarna låtit montera de nya fönstren på ursprunglig plats hade man 
istället varit tvungen att putsa den utvändiga fönstersmygen som då uppkommit av den 
exteriöra tilläggsisoleringen. Priset för detta putsarbete samt monteringen av de nya 
fönstren kalkylerades i Wikells Sektionsdata. Då åtgång av arbetstid för putsarbetet,  
i kalkylprogrammet avser putsarbete på en slät yta, fördubblades den kalkylerade 
arbetstiden då putsarbetet runt fönstren är mödosammare och innebär mera spill 
(J.Akander, personlig kommunikation, 23 mars  2014).  

Priset för att putsa de exteriöra fönstersmygarna och montera nya fönster på ursprunglig 
plats uppgick då till 166.000 SEK/punkthus exkl. moms. Detta innefattar då också 
konstruering av fönstersmygar och nya fönsterbrädor etc. Se bilaga A-8 för kalkyl från 
Wikells Sektionsdata. 

Entreprenör C, som var helt fristående från de utförda renoveringarna, gav ett anbud på 
att flytta fönstren utåt i fasaden, efter tilläggsisoleringen. Anbudet uppgick till  
255.000 SEK/punkthus exkl. moms och avsåg då bland annat vinkelprofiler för infästning 
av fönstren, nya fönstersmygar samt plåtarbete i utvändig fönstersmyg etc. Se bilaga A-9 
för sammanställning. 
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Priset för att flytta fönstren utåt i fasaden, kalkylerades även det i Wikells Sektionsdata. 
Kalkylen innefattar då reglar som utgör nya infästningspunkter för fönstren, bredare 
fönstersmygar, plåtarbeten för den exteriöra fönstersmygen samt montering av de nya 
fönstren. Priset på detta arbete uppgick då till 192.000 SEK/punkthus exkl. moms. . Se 
bilaga A-10 för kalkyl från Wikells Sektionsdata. 

I tabell 7 redovisas merkostnaderna utifrån anbudet från Wikells Sektionsdata, där 
fönstren får sitta kvar i ursprunglig placering.  

Tabell 7. Merkostnader relaterade till kalkylen från Wikells sektionsdata. 

Ursprunglig placering (Sek/punkthus) 
Wikells Sektionsdata 166.000:- 

Yttre placering (Sek/punkthus) 
Wikells Sektionsdata 192.000:- 

Anbud (Entreprenör C) 255.000:- 
Merkostnad (Sek/punkthus) (%) 

Wikells Sektionsdata 26.000:- 15 
Anbud (Entreprenör C) 89.000:- 54 

 

Köldbryggor i Fönsteranslutningar 

Nedan redovisas de resultat som genererats av de simuleringar som utförts i COMSOL 3.5. 
Simuleringarna avser fönsterplaceringen i djupled i väggkonstruktionen.  

Fönster utflyttad trävägg 

Följande fönsterplacering som simulerades i 2D visas nedan. Värmeflödet illustreras 
genom de färgskiftningar som sker i modellen (se figur 20). 

 
Figur 20 Modellerad köldbrygga i COMSOL 3.5, till höger visas referensfallet.  
 
Erhållna resultat redovisas i tabell nedan. Köldbryggan är linjär då den löper längs en 
sträcka. Det värde som nyttjas vid energisimulering är Psi-värdet (se tabell 8) 

Tabell 8. Psi-värdet för köldbrygga i anslutning till vägg mot fönster. 

Utflyttad placering, karm mot trävägg W/m×K 

Psi-värde (differens)                                                        0,033 
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Fönster ursprunglig placering trävägg  

Följande fönsterplacering som simulerades i 2D visas nedan. Värmeflödet illustreras 
genom de färgskiftningar som sker i modellen (se figur 21). 

 
Figur 21. Modellerad köldbrygga i COMSOL 3.5, till höger visas referensfallet.  

Erhållna resultat redovisas i tabell nedan. Köldbryggan är linjär då den löper längs en 
sträcka. Det värde som nyttjas vid energisimulering är Psi-värdet (se tabell 9). 
 
Tabell 9. Psi-värdet för köldbrygga i anslutning till vägg mot fönster. 

Ursprunglig placering, karm mot trävägg W/m×K 

Psi-värde (differens)                                               0,021 

                            

Fönster utflyttad lättbetongvägg 

Följande fönsterplacering som simulerades i 2D visas nedan. Värmeflödet illustreras 
genom de färgskiftningar som sker i modellen (se figur 22). 

 

Figur 22. Modellerad köldbrygga i COMSOL 3.5, till höger visas referensfallet. 

Erhållna resultat redovisas i tabell nedan. Köldbryggan är linjär då den löper längs en 
sträcka. Det värde som nyttjas vid energisimulering är Psi-värdet (se tabell 10) 

Tabell 10. Psi-värdet för köldbrygga i anslutning till vägg mot fönster. 

Utflyttad placering, karm mot lättbetong W/m×K 

Psi-värde (differens)                                                          0,028 
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Fönster ursprunglig placering lättbetongvägg 

Följande fönsterplacering som simulerades i 2D visas nedan. Värmeflödet illustreras 
genom de färgskiftningar som sker i modellen (se figur 23). 

 
Figur 23. Modellerad köldbrygga i COMSOL 3.5, till höger visas referensfallet. 

Erhållna resultat redovisas i tabell nedan. Köldbryggan är linjär då den löper längs en 
sträcka. Det värde som nyttjas vid energisimulering är Psi-värdet (se tabell 11) 
 

Tabell 11. Psi-värdet för köldbrygga i anslutning till vägg mot fönster. 

Ursprunglig placering, karm mot lättbetongvägg W/m×K 

Psi-värde (differens)                                                            0,059 
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Årligt energibehov 
För att kvantifiera skillnaden i årligt energibehov för de båda fönsterplaceringarna i 
djupled, integrerades Psi-värden, för de olika köldbryggeverkan som uppstår i vägg och 
fönsterkarm, i en simulerad modell i BV2 (Se tabell 12).  

Tabell 12. Tabell med resultat över de olika fönsterplaceringarnas årliga energibehov. 
Specifik energianvändning  (kWh/m2,år)     
Utan inverkan från fönstrens 
köldbryggor 85,1 
Inre placering 89,02 
Yttre placering 88,89 
Årligt energibehov (kWh/m2, år) (Sek/m2, år) (kWh/år) (Sek/år) 
Inre placering 3,92 3,136 9800 7840 
Yttre placering 3,79 3,032 9475 7580 
Differens 0,13 0,104 325 260 
            
Atemp (m2)* 2500 
Energipris (Sek/kWh)** 0,8 
            

* Invändig golvarea som värms till mer än 10°C  
**Genomsnittligt energipris från 2013 från svensk Fjärrvärme (www.svenskfjarrvarme.se) 

Differensen i årligt energibehov motsvarar 260 SEK/år, vilket är en mycket marginell 
skillnad. Resultatet visar då att den yttre placeringen är något bättre med avseende på 
termisk inverkan, men skillnaden är mycket liten. 
 
Tanken var ursprungligen att göra en livscykelkostnadsberäkning för de olika 
fönsterplaceringarna och då ta hänsyn till såväl investeringskostnad som årligt 
energibehov etc.  
Den marginella skillnaden i årligt energibehov medför dock att skillnaden i 
livscykelkostnad även den blivit marginell om man bortser från skillnaden i 
investeringskostnad, som framgår ovan. 
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4.3 Fasadbeklädnad  

AB Gavlegårdarna fick som tidigare nämnt ett anbud på putsarbetet för punkthusen i 
Sätra. Bygglovsansökan som avsåg konventionell kornstorlek av 1,5 mm för såväl sockel 
som övrig vägg, fick dock avslag från kommunen då en kornstorlek av 6mm på sockeln och 
3mm på övriga fasaden enligt dem var avgörande för husens karaktär. Detta medförde att 
AB Gavlegårdarna fick ändra kriterierna i förfrågningsunderlaget och entreprenören som 
utförde arbetet fick justera ändringen enligt ÄTA, vilket då medförde en merkostnad.  
I det senare anbudet tillkom emellertid ingen extra arbetskostnad då ändringen enligt 
entreprenören inte medförde något extra arbete utöver det som redan var angivet i 
anbudet. 

Det första anbudet AB Gavlegårdarna mottog, uppgick till 73.000 SEK/punkthus exkl. 
moms. Detta anbud avsåg då putsning av samtliga fasadytor med en kornstorlek av 
1,5mm. Efter förändringen i förfrågningsunderlaget, till följd av kraven på grövre 
kornstorlekar av 6 och 3mm, uppgick anbudet till 149.000 SEK/punkthus exkl. moms. 

Merkostnaden för detta ÄTA-arbete som senare blev aktuellt uppgick då till 76.000 
SEK/punkthus exkl. moms och arbetskostnad. Detta innebär en merkostnad av 105 % i 
jämförelse med det ursprungliga anbudet, som fick avslag till följd av varsamhetskraven. 
Se bilaga A-11 för utdrag ur faktura för fasadarbeten. 
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4.4 Total merkostnad 

För att ge en generaliserbar bild av de totala merkostnaderna kvantifierades en 
procentsats som illustrerar hur många procent mer investeringskostnaden för 
punkthusen uppgick till i förhållande till om konventionella metoder tillämpats.  

Den totala investeringskostnaden för den exteriöra renoveringen av P26, G23 och G21, 
uppgick till 19.200.000 SEK exkl. moms, vilket då innebär en investeringskostnad av 
6.400.000 SEK/punkthus exkl. moms*. Se bilaga A-12 för sammanställning. 

Hade man istället använt dig av de billigaste alternativen som tagits fram i denna rapport, 
hade investeringskostnaden för den exteriöra renoveringen av P26, G23 och G21, istället 
uppgått till 15.250.000 SEK exkl. moms, vilket då innebär en investeringskostnad av 
5.100.000 SEK/punkthus exkl. moms. 

I tabell 13 redovisas total merkostnad, samt enskilda merkostnader för samtliga studerade 
komponenter. De merkostnader som relateras till den totala investeringskostnaden för 
punkthusen utgör emellertid de minst kostsamma lösningar som kvantifierats, därmed 
visualiseras det maximala beloppet som merkostnaden kan uppgå till. 

Tabell 13. Merkostnaderna för samtliga studerade byggnadskomponenter, relaterade till punkthusens 
totala investeringskostnad vid renoveringen. 

Total investeringskostnad 
Verkligt utförande 

SEK/punkthus 
6.400.000:- 

Konventionellt utförande 5.100.000:- 
Merkostnad 

  SEK % 
Tot. 1.300.000:- 24,8 

Balkong 1.176.000:- 22,6 
Fönster 89.000:- 1,7 

Fasadbeklädnad 76.000:- 0,5 
 
  

                                                 
* Då G21 avviker från G23 och P26, vad gäller balkongutförande skiljer sig investeringskostnaden för dessa 
hus något. I denna rapport består investeringskostnaden för vart och ett av punkthusen emellertid endast av 
ett medelvärde av den totala investeringskostnaden för samtliga hus. 
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5.	Diskussion	

5.1	Konflikten	mellan	varsamhetskrav	och	förnyelse	

De konflikter som uppstår i samband med att äldre byggnader renoveras är något som 
över lång tid varit ett problem och som troligtvis kommer att utgöra ett fortsatt problem i 
vissa avseenden. Anledningen till att denna motsättning mellan fastighetsägare och 
Kommun uppstår är fundamental då den innefattar två parter som i denna fråga har olika 
kunskap och föreställningar beträffande ämnet. I det specifika fall som denna rapport 
behandlar kan en tydlig skillnad i målsättning och syfte urskiljas för de båda parterna.  
Det som är viktigt att förstå i denna oenighet är att ingen utav parterna har fel i sina 
uttalanden, utan det som är väsentligt är att erhålla en lösning där kompromisser och 
respekt för varandras målsättningar råder. På samma sätt som det kan vara naturligt att 
utifrån den egna erfarenheten och den lära som erhållits, kritisera motparten, så bör det 
iakttas en medvetenhet då samma situation råder för aktuell motpart. Diskussionen som 
råder ger stort utrymme för personligt tyckande vilket kan framstå som provocerande i en 
situation som fordrar hänsynsfullhet. En avgörande faktor för att byggnadsbeståndens 
värden skall kunna bevaras är hanteringen av ändrings- och renoveringssituationen.  
Hela processen måste genomgående präglas av en öppen dialog och gedigen kunskap.  
Om varsamhetsaspekterna integreras för sent i processen upplevs dem ofta som en börda 
eller ett hinder och skapar en oförenlig tvåfrontskonflikt mellan fastighetsägare och 
involverad Kommun. 

Ett sätt att eliminera de problem som uppstår vid bygglovshandläggning av 
kulturhistorisk bebyggelse är att på kommunal nivå utforma specifika riktlinjer och krav 
för vad som för en viss fastighet anses som värdebärare. Hade en antikvarisk 
förundersökning utförts för Östra Sätra, med specifika riktlinjer för vad som skall bevaras, 
hade den kunnat ligga till grund för bygglovshandläggningen och därmed förkortat 
handläggningstiden avsevärt. Korrekta och utförliga varsamhets- och 
skyddsbestämmelser är viktiga ur en rad olika synvinklar. Det skapar förtroende för 
Kommunen som handhar planläggningen av detaljplanen, klarhet för fastighetsägare 
angående vad som förväntas och varför, men är även av stor vikt för handläggarna av 
bygglov som behöver ett robust stöd för att kunna fatta korrekta beslut. 

Problem som försvårat arbetet med att ta fram korrekta kostnader för de olika tekniska 
lösningarna utgörs av det faktum att renoveringen upphandlades enligt totalentreprenad. 
Kostnaderna är då kopplade till en totalsumma som är komplicerad att bryta ner. 
Arbetsledaren för renoveringsarbetet i Sätra, uttrycker tydligt i intervjun att kontraktet 
borde upphandlats som en generalentreprenad, till följd av de krav som 
bevarandeaspekterna medförde. Kontrakt som utförs enligt totalentreprenad ger 
entreprenören betydande ansvar över att bland annat samordna involverade 
underentreprenörer. Projektet som sådant innebar flertalet ändringar under byggskedet 
och det färdiga resultatet avviker i många avseenden från det ursprungliga 
förfrågningsunderlaget. Anledningen till detta är varsamhetskraven som medförde att 
flertalet anpassade tekniska lösningar fick tas fram för att möta varsamhetskraven. 
Ändringarna är detaljerade med avseende på teknikalitet och utförande vilket försätter 
totalentreprenören i ett vanmäktigt ställningstagande.  
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Förutsättningen för att handha en totalentreprenad på ett gynnsamt tillvägagångssätt är 
att förfrågningsunderlaget skall vara tydligt utformat. Vid ett projekt som innefattar 
renovering av byggnader med varsamhetskrav så är möjligheten för att eliminera 
osäkerheten för ändringar osannolik. Ett samarbete som innebär att Byggherren och 
ansvarig part från kommunen agerar samordnare i en generalentreprenad hade troligen 
inneburit en reducerad risk för missförstånd och komplicerade ändringar. En upphandling 
som avser en generalentreprenad avlägsnar troligtvis inte bara problemet i 
samordningsfrågan utan kan även medföra att dolda merkostnader som uppkommer till 
följd av ändrings och tilläggsarbeten kan undvikas. En situation där många ändringar 
uppstår leder till att projektet blir svårt att hantera vilket skapar ett osammanhängande 
förhållningssätt. I det fall där strikta krav råder beträffande utformningen av tekniska 
detaljer främjas den utförande entreprenören av ett konsekvent och utförligt 
förfrågningsunderlag. Sena ändringar medför en ökad kostnad och även möjligheten till 
att påverka resultatet (se figur 24). Ett optimalt utgångsläge ur ekonomisk synvinkel är 
undvika ändringar som sker efter projektering, så att byggnation utförs i enlighet med de 
handlingar som först upprättades. 

 

 

Figur 24. Förhållandet mellan åtgången tid, kostnad och möjligheten att påverka 
slutresultatet.  Illustration: Byggkommissionen. 

Östra Sätra blev i den senaste översiktsplanen (Gävle stad 2025) för Gävle, angivet som ett 
kulturhistoriskt värdefullt område av riksintresse. Tidigare renoveringar av hus i området, 
som skett innan detta beslut, är då inte påverkade av varsamhetskraven i lika stor 
utsträckning. Detta medför att många av husen i omgivningen förlorat de värdebärare som 
idag anses som mycket viktiga (se figur 25 & 26). Följderna blir då att området saknar 
enhetlighet där vissa byggnader genomgått stora förändringar och andra, som renoverats 
efter utformningen av den senaste översiktsplanen, följer striktare varsamhetskrav. 
Avsaknaden av enhetlighet ifrågasätter då om det idag med hjälp av varsamhetskrav, är 
försvarbart att börja detaljreglera områden, när det endast resulterar i ett sammelsurium 
av byggnader med olika utseende. De byggnader som tidigare renoverats utan inverkan 
från varsamhetskraven kommer emellertid att kunna detaljregleras framåt i tiden vid 
kommande renoveringar. Det kommer dock ta lång tid innan hela området reglerats 
utefter samma krav. 
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Figur 25. På Pinnmovägen 24 tilläts AB Gavlegårdarna att fästa räcket i balkongplattans framkant och 
använda sig av kvadratiska räckesprofiler. Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg 

 
Figur 26. På Pinnmövägen 24 tilläts man även att måla dekoren mellan fönstren istället för att utforma 
den konstruktivt. Foto: Kristian Rolfsen Sandsborg 

 

En fråga som genomsyrat detta arbete är hur stor den totala merkostnaden till följd av 
varsamhetskrav för ett byggnadsverk kan få uppgå till, innan det för fastighetsägaren blir 
ekonomiskt oförsvarbart. Att föra med oss arkitektur och byggnadskultur med in i 
framtiden är av mycket stor vikt, men är förvanskningskraven såpass strikta att det leder 
till att vissa underhållsarbeten eller renoveringar inte kan utföras till följd av för stora 
merkostnader för fastighetsägaren, uppstår problem på lång sikt. Går det så långt att 
bevarandekraven bidrar till för höga kostnader vid renovering eller underhåll, eller 
medför att en fastighetsägare inte kan anpassa fastigheten fullt ut till sina ändamål, 
sjunker troligen intresset för dessa byggnader av historiskt värde. Blir kostnaderna för 
höga eller anpassningsmöjligheterna till tänkt verksamhet begränsad, är det 
fördelaktigare för en eventuell fastighetsköpare att investera i en fastighet utan 
begränsningar i form av bevarandekrav.  
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Det långsiktiga problemet som uppstår till följd av detta fenomen blir då att dessa 
kulturhistoriska byggnader står tomma och oanvända och därmed går miste om det 
regelbundna underhåll som krävs.  

För att det skall finnas ekonomi för att renovera och underhålla dessa byggnader krävs 
med andra ord att de förvaltas och brukas. Därför är det viktigt att man vid 
bygglovshandläggning för denna typ av bebyggelse är beredd att kompromissa så att såväl 
fastighetsägare som berörd kommun får komma till tals. Denna onda cirkel innebär kort 
sagt att utan bevarandekrav så kommer den kulturhistoriska bebyggelsen att försvinna, 
samtidigt som allt för stränga bevarandekrav i längden också kommer att leda till förfall av 
många kulturhistoriska byggnader, till följd av bristande underhåll (se figur 27). 

 
Figur 27. Kan allt för strikta bevarandekrav ha en negativ inverkan på en 
byggnads kvarlevnad? Illustration: Kristian Rolfsen Sandsborg 

Miljonprogrammsområden kännetecknas ofta av en lägre status och skapar därmed ett 
lägre intresse för tänkta hyresgäster med avseende på dessa byggnader. Detta medför då 
att fastighetsägare vill hålla kostnaderna på en rimlig nivå, gällande renoverings och 
underhållsarbeten. I fallet med Östra Sätra är situationen förhoppningsvis annorlunda, då 
området är kopplat till kulturhistoriska värden. Förnyelsearbetet försvåras till stor del av 
bevarandekraven för området, men skapar troligen såväl ekonomiska som kvalitativa 
värden i ett senare skede. Det faktum att husen har en kulturell och historisk betydelse 
höjer troligen intresset och statusen för området, vilket ofta saknas i 
miljonprogrammsområden. Det ökade intresset genererar då också ett högre värde för 
fastigheten. I ett långsiktigare perspektiv skapar man då med renoveringen av denna 
bebyggelse, högre kvalitativa värden för hyresgästerna och långsiktigt ekonomiska 
fördelar för fastighetsägaren.  

Underhållet och bevarandet av befintliga material är ur ett livscykelperspektiv bättre, än 
att byta ut till något nytillverkat. Den energi som krävdes vid tillverkningstillfället går 
förlorad vid rivning, tillika materialets bruksnytta. Befintliga byggnader besitter således 
en inbyggd energi som går förlorad när huset rivs. Upprustningar av miljöer som 
härstammar från miljonprogrammets tidsera är emellertid tämligen komplicerade då de 
ofta kräver radikala åtgärder. Under miljonprogrammets blomstringstid introducerades 
många nya, tämligen obeprövade material på marknaden, som senare visade sig vara 
bristfälliga och farliga i vissa hänseenden.  

Förfall

Bristfälligt underhåll

Lågt intresse

Svag Flexibilitet, Elasticitet & Generaliserbarhet

Strikta Bevarandekrav
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Vid renovering av denna bebyggelse kan merparten av materialen därför behöva bytas ut, 
utan att man hittar en visuellt likvärdig ersättare, på grund av att materialen inte längre 
existerar på marknaden. I dessa fall tvingas man då välja ett modernt material som i den 
mån det är möjligt, efterliknar orginalutförandet. I de situationer där man inte kan hitta en 
likvärdig ersättare för materialet är förvanskningen då tämligen oundviklig. 

En viktig aspekt för framtiden är att göra byggnadsbestånden mer energieffektiva. En 
varsam och effektiv energieffektivisering innebär att husen kan fortsätta brukas till en 
rimlig kostnad och därmed leva kvar. Kravet på dessa åtgärder blir då en avvägning 
mellan behov, energibesparing och bevarande. 

5.2 Balkong 

Renoveringen av balkongerna på P26, G23 och G21 utfördes med olika tillvägagångssätt. 
Balkongerna på P26 och G23 kapades bort och ersattes med nya balkonger, då de gamla 
balkongplattorna var integrerade i bjälklaget och därmed utgjorde en linjär köldbrygga. 
För dessa hus monterades då balkonger infästa med fasadpelare och dragstag, med avsikt 
att reducera den existerande köldbryggan. Till följd av en otillräcklig dimension på husens 
vindsbjälklag var man emellertid tvungen att öka antalet infästningspunkter. Detta 
medförde ett större antal punktformiga köldbryggor vid de olika infästningarna, vilket då 
gjorde investeringen i nya balkonger betydligt mindre lönsam än det man först trott. Det 
faktum att den mycket kostsamma nedkapningen av balkongerna inte utgjorde någon 
större skillnad med avseende på köldbryggeverkan, resulterade i att AB gavlegårdarna 
valde att inte kapa ned balkongplattorna för det sista huset i restaureringsetappen, G21.  

Att renovera de befintliga balkongerna, istället för att montera helt nya, innebär en 
betydligt lägre investeringskostnad, men problematiken kring försämrad komfort och 
högre energianvändning kvarstår. Den högre energianvändningen går med hjälp av 
simuleringsmodeller att kvantifiera, men det faktum att köldbryggan genererar en 
försämrad komfort för hyresgästerna, är svårt att sätta ett ekonomiskt värde på.  

Vid beräkningar för köldbryggeverkan på de två olika balkonglösningarna påvisade 
resultatet att den ekonomiska vinst som de nya balkongerna utgjorde var marginell. 
Livsykelkostnadsberäkningarna för balkongerna visar att den höga investeringskostnaden 
för balkongerna som monterades på P26 och G23 medförde att denna lösning blev 
betydligt dyrare över en tidsperiod på 50 år, trots ett lägre årligt energibehov. Att bevara 
balkongerna och endast renovera dem är alltså bättre ur en ekonomisk synvinkel. Det 
faktum att man inte kapar ner dem och ersätter dem med nya är också positivt med 
avseende på bevarandet av husen eftersom balkongplattorna då får behålla det 
ursprungliga utseendet. 

Gällande infästningen av balkongernas nya räcken framförde Kommunen att de tidigare 
balkongernas fria kanter var ett viktigt inslag. Detta medförde att AB Gavlegårdarna fick 
fästa balkongräcken och beklädnad på balkongplattans överkant, i enlighet med 
ursprungshusen. Då balkongräcken konventionellt fästs in i balkongplattans kant innebar 
detta en stor merkostnad. Denna typ av infästning bidrog då också till att balkongens 
bruksarea reducerades, i jämförelse med om infästningen utförts på plattans kant.  
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AB Gavlegårdarna hade för renoveringen av husen beställt större balkongplattor, i ett 
försök att tillgodose hyresgästernas önskemål om större balkonger. Till följd av räckets 
montering blev arealökningen i slutändan dock marginell. Den arkitektoniska aspekten 
med att infästa räcken och beklädnad på balkongplattans överkant bör dock inte 
negligeras då det är en utmärkande detalj för området. 

Angående materialval så var den sinuskorrigerade beklädnaden i fibercement för såväl 
balkonger som taksarg, en viktig detalj att bevara enligt Gävle kommun. AB Gavlegårdarna 
fick därför avslag på deras förslag att byta ut fibercementskivorna mot plåt med en 
liknande sinuskorrigering. Fibercementskivorna bidrog till en betydande merkostnad då 
materialet i jämförelse med sinuskorrigerad plåt har ett högre kvadratmeterpris. Skivorna 
är enligt entreprenören även till följd av sin större vikt, omständigare att montera. 
Materialets bräcklighet medförde också att balkongbeklädnaden var tvungen att 
kompletteras med slagtåliga skivor, till följd av krav från BBR med avseende på dynamisk 
påverkan. Hade man istället använt sinuskorrigerad plåt hade man sluppit denna extra 
säkerhetsåtgärd samtidigt som monteringen hade inneburit ett mindre komplicerat 
moment för entreprenören. Underhållsintervallen är också längre för plåtbeklädnaden, 
enligt tillfrågade leverantörer. Detta gäller såväl balkongernas beklädnad som husens 
taksarg, som även den är konstruerad i sinuskorrugerad fibercement. Det skall dock 
tilläggas att plåten kan skapa störande ljud för de boende, vid temperaturförändringar och 
kraftig nederbörd.  

5.3 Fönster  

Vid tilläggsisoleringen av husens fasad hade kommunen ett krav att fönstren skulle flyttas 
utåt i väggen, då avståndet som annars hade uppstått mellan fönsterglasning och fasad, 
ansågs som en förvanskning av husets karaktär. Fönstrens förflyttning i djupled ledde till 
att entreprenören tvingades rekonstruera fönsterinfästningar och fönstersmygar, vilket då 
innebar såväl merarbete som merkostnad. Hade de istället monterats som de 
ursprungligen var placerade, hade man fått ett mekaniskt skydd mot såväl strålning som 
nederbörd, och därmed förlängd underhållsfrekvensen och livslängden för fönstren. 
Underhållsfrekvensen bör emellertid vara lång då fönstrens yttre partier är beklädda i 
aluminiumplåt. Det faktum att interna komforten förbättras när fönstret sitter monterat i 
väggens varma sida talar även det för att bevara den ursprungliga placeringen. Även här 
bör man emellertid ha i åtanke att det arkitektoniska uttrycket kraftigt förvanskas om 
fönstrets placering i väggen förändras.  

5.4 Fasadbeklädnad 

Angående putsen på de tre punkthusen hade Gävle Kommun ett krav på att AB 
Gavlegårdarna skulle använda sig av kornstorlekar i enlighet med det ursprungliga 
utseendet, 6mm för husets sockel och 3mm för övrig fasadyta. AB Gavlegårdarna hade 
ursprungligen tänkt putsa husen med kornstorlek av 1,5mm för såväl sockel som 
resterande fasadyta, men fick då avslag på den punkten. Den visuella skillnaden av att 
använda sig av en grövre kornstorlek är emellertid marginell och kan endast urskiljas på 
mycket nära håll. Den grövre kornstorleken innebar en markant merkostnad och ökar 
troligen fasadens utsatthet för såväl försmutsning som påväxt.  
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Detta gör att fasaden får ett kortare underhållsintervall vilket även innebär högre 
kostnader ur ett längre tidsperspektiv. 

Punkthusen hade ursprungligen en trädekor mellan fönsterpartierna, målad i en 
chokladbrun kulör. AB Gavlegårdarna fick dock bygglov för att istället uppföra denna 
dekor i målad fibercement, med liknande utseende som ursprungsdekoren. Detta innebär 
bland annat en längre livslängd och ett mindre frekvent underhållsbehov. I de berörda 
punkthusens omgivning finns det dock många omkringliggande hus, där man vid 
renovering valde att avlägsna den bruna fasaddekoren mellan fönstren och istället måla 
putsen i en brun nyans. För att uppnå en enhetlighet i området hade detta också varit ett 
alternativ för P26, G23 och G21. Att måla dekoren mellan fönstren istället för att 
konstruera den i fibercement, hade inneburit en betydligt lägre investeringskostnad och 
ett mindre komplicerat underhållsarbete. Det bör dock tilläggas att de hus där man valt att 
måla dekoren istället för att utforma den konstruktivt, renoverades innan Östra Sätra blev 
utnämnt till kulturhistorisk bebyggelse. 

5.5 Metoddiskussion 

Vad beträffar kvantifiering av merkostnader för denna typ av renoveringsarbeten har 
ingen annan studie påträffats med liknande frågeställning, vilket gör denna studie unik.  
Det är därför svårt att bekräfta rimligheten av resultaten till denna studie då dem inte kan 
likställas med andra tidigare utförda arbeten. Resultaten har en svag generaliserbarhet 
men belyser den problematik som kan uppstå med avseende på konflikten mellan 
varsamhetskrav och restaurering av kulturhistorisk bebyggelse. 

De vetenskapliga artiklar som studerats för detta examensarbete har olika geografiskt 
ursprung, vilket då kan ifrågasätta deras generaliserbarhet till denna fallstudie. Faktum är 
dock att merparten av de studerade artiklarnas resultat inte avgörs av dess geografiska 
placering. I de fall där geografin haft betydelse för resultatet, har endast artiklar som 
härstammar från länder med samma klimatförhållanden som Sverige implementerats i 
studien. 

Den negativa aspekten med att inte uppge namn på inblandade aktörer, till följd av 
sekretesskydd och affärsrelationer, är onekligen det faktum att en del av det insamlade 
materialet inte går att knyta till någon källa. Att inte kunna spåra upphovet till viss 
ekonomisk data medför då att examensarbetets reliabilitetsjunker. Detta examensarbete 
bör då betraktas som en visualisering av hur stora merkostnader som kan tänkas uppstå 
vid renovering av denna typ av bebyggelse kan bli. För absoluta belopp med större 
säkerhet får man med denna studie som underlag kontakta anbudsgivare och leverantörer 
för exaktare prisuppgifter. Något som däremot stärker reliabilitet är det faktum att de 
flesta av de intervjuade aktörerna har varit direkt inblandade i förnyelsearbetet av Östra 
Sätra.  

Gällande simuleringarna av husens energianvändning och köldbryggor så finns det flera 
program som behandlar dessa typer av beräkningar. Anledningen till att just BV2 och 
COMSOL 3.5 har tillämpats är att de under flertalet tillfällen använts under studietiden, 
vilket har frambringat god kunskap om programmen. Valet baseras även på ekonomiska 
aspekter då användarlicens för BV2 och COMSOL 3.5 finns att tillgå på Högskolan.  
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Om andra program hade tagits i anspråk hade det då medfört ekonomiska förhinder. 
Beträffande kalkyleringsprogram så valdes Wikells sektionsdata för att det är ett 
överskådligt, lättanvänt och välrenommerat program för anbudskalkylering.  
Tillika programmen för energisimuleringar baserades detta val även på ekonomiska 
aspekter då programmet finns att tillgå fritt på Högskolan. Det största problemet med 
kalkyleringsprogram av detta slag är att det ofta måste göras avkall på detaljeringsgraden 
då den tänkta byggdelen eller arbetsprocessen inte alltid finns att tillgå i programmets 
databas. I sådana situationer får man istället välja en byggdel eller utförande som så 
mycket som möjligt liknar det man specifikt önskade. I de flesta fall blir dessa avvikelser 
närmast försumbara men bidrar trots allt till en osäkerhet i kalkylen.  

Något som försvårat arbetet under genomförandet är det faktum att anbuds- och 
prisförfrågningar, i vissa fall krävt en handläggningstid som varit längre än förväntat.  
En kontinuerlig uppföljning till anbudsgivande aktör hade emellertid förkortat dessa 
väntetider och placerat dem tidigare i arbetet. Det faktum att anbuden inte relateras till 
något skarpt projekt utan endast utgör underlag för en studie bidrar troligen också till ett 
lägre intresse för att bistå med anbud för såväl entreprenörer som leverantörer, då det 
inte innebär någon ekonomisk vinst för deras del på kort sikt. 
 
En av de prisförfrågningarna som inte fick någon uppföljning gällde fönstrens förflyttning i 
fasaden. Den aktör som utförde arbetet med anknytning till fönstrens placering 
tillfrågades om uppgifter angående det pris som fakturerades till AB Gavlegårdarna, men 
några uppgifter mottogs aldrig. Detta medförde att anbudsförfrågningar fick skickas ut till 
entreprenörer som inte varit direkt involverade i förnyelseprojektet. Följderna blev då att 
prisuppgiften utgör en uppskattning av vad arbetet kan tänkas kosta, ingen precisare 
faktureringsuppgift på vad det faktiskt kostade. Detta bidrar till en osäkerhet när det 
kommer till kvantifieringen av merkostnaden för detta moment. För att stödja detta anbud 
kalkylerades emellertid ett pris för detta arbete också i Wikells Sektionsdata. 

De resultat som erhållits från beräkningar av köldbryggeverkan för både 
balkonganslutningar och fönsterkarmar innehåller parametrar som kan ge upphov till ett 
ofullständigt resultat. Beräkningarna kräver en stor mängd indata som både ger utrymme 
för feltolkning och kan variera i tillförlitlighet beroende på källa. Värden på 
värmekonduktivitet kan variera med avseende på metod för uppmätning och avläsning, 
samt provmaterialets kvalitét. Till grund för modellering av köldbryggorna så erhålles 
data från handlingar som medför risk för feltryck i såväl måttsättning som materialtyp. 
Handlingarna kan även vara bristfälliga i sin utformning vilket medför att antaganden är 
nödvändiga för att fullständigt modellera köldbryggan. Dessa antaganden skiljer sig med 
stor sannolikhet från verkligheten och påverkar därmed resultatets reliabilitet.  
Vid modellering av balkonganslutningar så uteslöts diffusionsspärren samt ytskiktets 
påverkan, dels för att simplifiera utformningen samt då dess inverkan på värmeflödet är 
marginell, och kan därför anses som försumbar. Programmet som användes var som 
tidigare nämnt COMSOL 3.5. Programmet använder en funktion som heter mesh, vilket 
baseras på finita elementmetoden. Meshen kan utföras i olika detaljeringsgrad vilket 
medför att en lägre detaljeringsnivå genererar ett avvikande värde i jämförelse med en 
beräkning som omfattar flera element.  
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Programmets approximation och programvara kan skilja sig från andra program vilket 
skapar utrymme för osäkerhet. För att styrka reliabilitet bör därför resultatet jämföras 
med resultat från likställda program. 

För punkthusens balkonger inhämtades prisuppgifter från såväl anbudsgivare som 
kalkyler från Wikells sektionsdata. Investeringskostnaderna för de olika 
balkonglösningarna skiljer sig dock från varandra med avseende på likhet till originalet 
och infästningsmetod etc. Den balkonglösning med den lägsta investeringskostnaden 
härstammade från Wikells Sektionsdata och det var även denna kostnad som relaterades 
till resterande anbud och investeringskostnader. Den balkonglösning som Wikells 
Sektionsdata avser utgör emellertid ett extremfall där man använder sig av enklast möjliga 
material, vilket medför att den har en investeringskostnad som är närmast hälften så hög 
som för resterande anbud. Det är dock inte troligt att denna balkonglösning blir aktuell då 
den inte alls anknyter till ursprungsutseendet för balkongerna. Den ger emellertid en bild 
av vad investeringskostnaden för en mycket enkel, konventionell balkonglösning kan 
tänkas uppgå till. 

Den merkostnad för balkongerna som sedan relaterades till husens totala 
investeringskostnad, baserades på en jämförelse av det anbud som var lägst, respektive 
den investeringskostnad som var högst. Det vill säga en jämförelse mellan kalkylen från 
Wikells Sektionsdata och balkongerna som monterades på P26 och G23. Tanken med 
denna jämförelse var att visualisera vad balkongernas merkostnader som mest kan uppgå 
till i förhållande till husens totala investeringskostnad. Väljer man till exempel ett av de 
erhållna anbuden från balkongleverantörer och jämför det med investeringskostnaden för 
G21, blir merkostnaden i förhållande till den totala investeringskostnaden emellertid 
lägre. 

Något som stärker validiteten för denna fallstudie är det faktum att de byggnadstekniska 
lösningar och arbetsmoment som behandlas härstammar från specifika, utförda 
renoveringsprojekt.  
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6.	Slutsats	

Resultaten påvisar betydande merkostnader för samtliga studerade 
byggnadskomponenter. Den exakta merkostnaden beror emellertid på vilken teknisk 
lösning man avser att jämföra med. Investeringskostnaden för framförallt balkonger 
varierar kraftigt beroende på materialval och infästningsmetod etc. För punkthusens 
balkonger uppstod den största delen av merkostnaden till följd av materialval och 
infästningsmetod för balkongens räcke. Resultaten av livscykelkostnadsberäkningarna för 
balkongerna på P26, G23 och G21 visar också att de köldbryggorna som balkongerna 
innebär har en mycket marginell ekonomisk betydelse. Detta talar starkt för att man vid 
det fortsatta förnyelsearbetet för Östra Sätra, renoverar de befintliga balkongerna, istället 
för att byta ut dem. 

Att flytta ut fönstren i fasaden vid tilläggsisoleringen av punkthusen för att bevara det 
arkitektoniska uttrycket innebar merkostnader i form av arbete och material för 
konstruering av nya infästningar och fönstersmygar. Återskapandet av den ursprungliga, 
grovkorniga fasadputsen resulterade i en framstående merkostnad då den grövre 
strukturen innebar en större vikt per kvadratmeter fasadyta.  

För att minimera merkostnaderna fordras en tidig dialog mellan fastighetsägare och 
bygglovshandläggare, med en tydlig beslutsgrund i en antikvarisk förundersökning, vilket 
inte var fallet med förnyelsearbetet i Östra Sätra. 

6.1	Framtida	Studier	

För att underlätta renovering och förnyelse av bevarandevärd bebyggelse krävs tydliga 
riktlinjer i det som är befintligt. De nya funktionskraven som är målsättningen med en 
renovering måste sättas i relation till ursprungliga arkitektoniska och tekniska värden.  
För att utveckla produkter och metoder för varsam förvaltning och förnyelse krävs 
ytterligare forskningssamråd grundade i verkliga projekt där experter och forskare inom 
såväl ekonomi, teknik, arkitektur som kulturmiljövård samarbetar och deltar. 
Kulturmiljövården bör närma sig forskningen i större utsträckning och arbeta för att 
aktivt delta i att utarbeta lösningar som värnar om den kulturhistoriska bebyggelsens 
karaktärsdrag. 
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A-1 
 

Sammanställning investeringskostnad balkongrenovering  

Pinnmovägen 26 och Glaciärvägen 23 
 
24-04-2014    
 

Material + Montering + Lyft     3.260.000:- 
(Faktura från balkongleverantör A)     
 
 

Kapning + bortforsling av gamla balkonger    340.000:- 
(Faktura från Underentreprenör)     
 
Byggnadsställning     130.000:- 
(Faktura från Totalentreprenör)   

_____________________________________________________________________________________________________
Tot (P26 + G23)     3.730.000:- 
 
P26 (3.730.000/2)     1.865.000:- 

G23 (3.730.000/2)     1.865.000:- 

Balkong (1.865.000/24)     78.000:-

      
    

Specifikationer: 

• 3600x1800 Balkongplatta i betong upphängd i fasadpelare och dragstag 

• Balkongbeklädnad i sinuskorrigerade fibercementsivor lackade i bruten kulör 

• Plåt på insidan av balkongbeklädnad till följd av krav på slagtålighet 

• Lackerade räcken (Rund handledare) infästa på balkongplattans överkant 

(stosmontage) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



A-2 
 

Sammanställning investeringskostnad balkongrenovering  

Glaciärvägen 21  
 
24-04-2014    
 

Material + Montering + Lyft     978.000:- 
(Faktura från balkongleverantör A) 
 
Utgjutning 200mm samt betongrenovering enligt Sto-metoden.  293.000:- 

(Faktura från Underentreprenör)    
    
Byggnadsställning     65.000:- 
(Faktura från Totalentreprenör)   
_____________________________________________________________________________________________________

Tot G21      1.336.000:- 
 
Balkong (1.336.000/24)     55.500:-
      

    

Specifikationer: 

• Befintlig balkongplatta behålls 

• Balkongbeklädnad i sinuskorrigerade fibercementsivor lackade i bruten kulör 

• Plåt på insidan av balkongbeklädnad till följd av krav på slagtålighet 

• Lackerade räcken (Rund handledare) infästa på balkongplattans överkant 

(stosmontage) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



A-3 
 

Sammanställning anbud konventionell balkong, Leverantör A 

 
 
24-04-2014    
 

Balkong 

Material + Montering + Lyft                            1.106.000:- 
(Anbud från balkongleverantör A)     
 

Kapning + bortforsling av gamla balkonger    170.000:- 
(Faktura från Underentreprenör)     
 
Byggnadsställning     65.000:- 
(Faktura från Totalentreprenör)   

_____________________________________________________________________________________________________
Tot                             1.341.000:-* 
 
Balkong (1.341.000/24)     56.000:- 

 
*Anbud avser balkonglösning för respektive punkthus (24st.)   

       

Specifikationer: 

• 3600x1800 Balkongplatta i betong upphängd i fasadpelare och dragstag 

• Balkongbeklädnad i 0.6mm stuccerad aluminiumplåt (sinus 20/75) lackade i 

standardkulör med skyddslackerad baksida 

• Siktöppningar med klarglas 

• Lackerade räcken (Rund handledare) infästa i plattans framkant 
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Sammanställning anbud konventionell balkong, Leverantör B 

 
 
05-05-2014    
 

Balkong 

Material + Montering                              1.200.000:- 
(Anbud från balkongleverantör B)     
 

Kapning + bortforsling av gamla balkonger    170.000:- 
(Faktura från Underentreprenör)     
 
Byggnadsställning     65.000:- 
(Faktura från Totalentreprenör)   

_____________________________________________________________________________________________________
Tot                             1.435.000:-* 
 
Balkong (1.435.000/24)     60.000:- 

 
*Anbud avser balkonglösning för respektive punkthus (24st.)   

       

Specifikationer: 

• 3600x1800 Balkongplatta bestående av varmförzinkad stålram med betonggolv, 

upphängd i fasadpelare och dragstag 

• Balkongbeklädnad i 0.6mm stuccerad aluminiumplåt (sinus 20/75) lackade i 

standardkulör med skyddslackerad baksida 

• Siktöppningar med klarglas 

• Lackerade räcken (Rund handledare) infästa i plattans framkant 
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Objekt                                                                                                                                        Ort 

Utbyte av balkong, Sätra 
Räknat 

VF 
Datum 

8.5.2014 
Rev Sida 

0 (2) 
Kapitel 

Förutsättningar 
 

UTSKRIFT AV: Kalkyl 
TYP AV UTSKRIFT: Standard 
VALDA KOLUMNER: ArtikelNr, Mängd, Material, Tid, Underentreprenader 
VALDA KAPITEL: Alla 
VALDA SORTERINGSSIFFROR: Alla 
SORTERA EFTER: Kapitel 
 
Som underlag för kalkylen har följande omkostnadspålägg, 
koefficienter och timpris använts: 
 
Arbetslön i SEK                                                                                                               184,00 
Materialkoefficient                                                                                                               1,00 
Tidskoefficient                                                                                                                     1,00 
UE-koefficient                                                                                                                     1,00 
Spillberäkning                                                                                                                       Nej 
Omkostnadspålägg arbete                                                                                          253,00 % 
Omkostnadspålägg UE                                                                                                   6,00 % 
 
Databasutgåva: ROT - 5.9.2013 
Vald grossist:                                                                                                                  Wikells 
Grossister som används:                                                                        Wikells (wi) - 5.9.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

026-648107                                                                                                                                                                                                                  Kostnadsberäkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utskrivet: 8.5.2014 12:06
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Objekt                                                                                                                                        Ort 

Utbyte av balkong, Sätra 
Räknat 

VF 
Datum 

8.5.2014 
Rev Sida 

1 (2) 
Kapitel 

7 YTTERVÄGGAR 
 

Mängd 
 
Enhet 

Material Arbete Underentreprenader  
Anm. 

(P-kod)  Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK            
7.105       Utbyte  av balkong            
BED.4                  Balkong inkl räcke rivs           
BED.4                  Balkong 1600x3500 rivs 1,0 st  - - - - 3 500,00 3 500  
GSC.651             Prefab balkong med räcke           
GSC.651             Betongbalkong 1600x3500 + räcke 1,0 st  - - - - 23 800,00 23 800  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     -  -  27 300  
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Trpt 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3 

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4 

5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5 

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 

7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7 

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8 

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10 

11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11 

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12 

13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13 

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14 

15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15 

16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16 

17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17 

18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18 

19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19 

20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20 

21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21 

22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22 

23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23 

24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24 

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25 

26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26 

27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27 

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28 

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29 

30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30 

31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31 

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                32
Utskrivet: 8.5.2014 12:06 Trpt
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Objekt                                                                                                                                        Ort 

Utbyte av balkong, Sätra 
Räknat 

VF 
Datum 

8.5.2014 
Rev Sida 

2 (2) 
Kapitel 

SAMMANSTÄLLNING 
 

Mängd 
 
Enhet 

Material Arbete Underentreprenader  
Anm. 

(P-kod)  Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK            
KAPITEL                                                                 SIDA           
7        YTTERVÄGGAR                                          1     -  -  27 300  

     ============  ========  ============  
     - SEK - tim 27 300 SEK 
           
Material kostnad     -       
Arbetslön  - tim  x 184,00 SEK    -       
Underentreprenader     27 300 27 300 SEK     

           
Omkost nadspålägg  UE                                                 6,00 %    1 638 1 638 SEK     

           
TOTALSUMMA EXKL MOMS     28 938 SEK     
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Trpt 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3 

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4 

5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5 

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 

7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7 

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8 

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10 

11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11 

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12 

13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13 

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14 

15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15 

16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16 

17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17 

18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18 

19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19 

20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20 

21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21 

22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22 

23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23 

24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24 

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25 

26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26 

27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27 

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28 

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29 

30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30 

31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31 

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                32
Utskrivet: 8.5.2014 12:06 Trpt 
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2014-05-14 
BELOK LCCgenerell kalkyl 

Balkonger P26, G23 & G21 

Följande exempel jämför livscykelkostnaden för 2 olika balkonglösningar. 

Inparametrar 

Förutsättningar 

Kalkylperiod 

Real kalkylränta 

Dagens energipris 

Real årlig energiprisökning 

50 år 

6 % 

0.8 kr/kWh 

4 % 

Kapitalkostnader 

Alt. 1 

1872000 

0 

Alt. 2 

1332000 

0 

Alt. 3 

0 

0 

Investeringskostnad 

Restvärde 

[kr] 

[kr] 

Övriga kostnader 

Alt. 1 

2050 

0 

Alt. 2 

4700 

0 

Alt. 3 

0 

0 

Årligt energibehov 

Underhållskostnad/år 

[kWh] 

[kr] 

 



A-7 
 

Resultat 

Alt. 1 
 

52378 

Alt. 2 
 

120086 

Alt. 3 
 

0 LCCEnergi 
 
LCCUnderhåll 
 
LCCTotal 

[kr] 

0 0 0 [kr] 

1924378 1452086 0 [kr] 
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Känslighetsanalys 

Totalkostnad - Kalkylränta 

Totalkostnad - Energipris 

Programversion 2008-08-24 
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Utskrivet: 14.5.2014 10:03
Filnamn: H:\Examensarbete\Sektionsdata\Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster

Objekt Ort Räknat

6.5.2014
Datum Rev

0 (3)
Sida

Förutsättningar

Kapitel

UTSKRIFT AV: Kalkyl
TYP AV UTSKRIFT: Standard
VALDA KOLUMNER: ArtikelNr, Mängd, Material, Tid, Underentreprenader
VALDA KAPITEL: Alla
VALDA SORTERINGSSIFFROR: Alla
SORTERA EFTER: Kapitel

Som underlag för kalkylen har följande omkostnadspålägg,
koefficienter och timpris använts:

Arbetslön i SEK 184,00
Materialkoefficient 1,00
Tidskoefficient 1,00
UE-koefficient 1,00
Spillberäkning Nej
Omkostnadspålägg arbete 253,00 %
Omkostnadspålägg UE 6,00 %

Databasutgåva: NYB - 5.9.2013
Vald grossist: Wikells
Grossister som används: Wikells (wi) - 5.9.2013

A-8
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Utskrivet: 14.5.2014 10:03
Filnamn: Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster

Objekt Ort Räknat

6.5.2014
Datum Rev

1 (3)
Sida

7 YTTERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Arbete Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 7.087 Stolit K 1,5 1

2 LBS Stolit K 1,5 * 120,0 m² 95,22 * 11 426 0,40 * 48,00 - - 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 11 426 48,00 -

A-8
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Utskrivet: 14.5.2014 10:03
Filnamn: Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster

Objekt Ort Räknat

6.5.2014
Datum Rev

2 (3)
Sida

16 SNICKERIER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Arbete Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.032 Montering fönster 14x13 1

2 NSC.1103 Al-klätt träfönster 3-glas målat 2

3 NSC.1103 U-värde 1,1 3

4 NSC.1103 14x13 utåtgående sidohängt 2-luft 100,0 st - * - 1,85 185,00 - - 4

5 HSD.167 22x145 utv foder 5,8 m 12,00 70 0,10 0,58 - - 5

6 NSC.11 Drevning med mineralull 5,4 m 10,45 56 0,08 0,43 - - 6

7 NSC.71 Inv smyg av MDF 16x150, vitmålad 5,4 m 43,00 232 0,14 0,76 - - 7

8 NSC.71 Foder, 12x43 vitmålat 5,8 m 17,20 100 0,10 0,58 - - 8

9 JTD.521 Lackat al-fönsterbleck B=250 1,4 m - - - - 309,00 433 9

10 NSC.72 Fönsterbänk inkl konsoler 10

11 NSC.72 19 vit MDF, ventilerad 160x1400 1,0 st 307,00 307 0,45 0,45 - - 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 765 187,80 433
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Utskrivet: 14.5.2014 10:03
Filnamn: Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster

Objekt Ort Räknat

6.5.2014
Datum Rev

3 (3)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Arbete Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 7 YTTERVÄGGAR 1 11 426 48,00 - 2

3 16 SNICKERIER 2 765 187,80 433 3

4 ============ ======== ============ 4

5 12 191 SEK 235,80 tim 433 SEK 5

6 6

7 Materialkostnad 12 191 7

8 Arbetslön 235,80 tim x 184,00 SEK 43 387 8

9 Underentreprenader 433 56 011 SEK 9

10 10

11 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 109 769 11

12 Omkostnadspålägg UE 6,00 % 26 109 795 SEK 12

13 13

14 TOTALSUMMA EXKL MOMS 165 805 SEK 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt

A-8
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Sammanställning anbud förflyttning fönster, Entreprenör C 

 
 
15-05-2014    
 

Plåtarbete yttre fönstersmyg                            60.000:-
    
 
Montering ny fönsterinfästning    85.000:-

     
 
Montering nya fönster     110.000:- 
(Inkl. smygar, foder, fönsterbräda.)  
_____________________________________________________________________________________________________

Tot                              255.000:- 
   

Specifikationer: 

• Vinkelprofiler i galvad plåt för ny fönsterinfästning. 

• Fönstersmygar vitmålad MDF. 

• Drevning + tätning. 

• Lackad (bruten färg), utvändig fönstersmyg i plåt. 
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Utskrivet: 20.5.2014 11:20
Filnamn: H:\Examensarbete\Sektionsdata\Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Förflyttning och montering nya fönster
Objekt Ort Räknat

20.5.2014
Datum Rev

0 (3)
Sida

Förutsättningar

Kapitel

UTSKRIFT AV: Kalkyl
TYP AV UTSKRIFT: Standard
VALDA KOLUMNER: ArtikelNr, Mängd, Material, Tid, Underentreprenader
VALDA KAPITEL: Alla
VALDA SORTERINGSSIFFROR: Alla
SORTERA EFTER: Kapitel

Som underlag för kalkylen har följande omkostnadspålägg,
koefficienter och timpris använts:

Arbetslön i SEK 184,00
Materialkoefficient 1,00
Tidskoefficient 1,00
UE-koefficient 1,00
Spillberäkning Nej
Omkostnadspålägg arbete 253,00 %
Omkostnadspålägg UE 6,00 %

Databasutgåva: NYB - 5.9.2013
Vald grossist: Wikells
Grossister som används: Wikells (wi) - 5.9.2013
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Utskrivet: 20.5.2014 11:20
Filnamn: Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Förflyttning och montering nya fönster
Objekt Ort Räknat

20.5.2014
Datum Rev

1 (3)
Sida

13 PLÅTARBETEN

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Arbete Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 13.004 Förz-lackad fasadlist B=250 1

2 JTB.525 Förz-lackad fasadlist B=250 182,0 m - - - - 219,00 39 858 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 39 858
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Utskrivet: 20.5.2014 11:20
Filnamn: Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Förflyttning och montering nya fönster
Objekt Ort Räknat

20.5.2014
Datum Rev

2 (3)
Sida

16 SNICKERIER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Arbete Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.032 Montering fönster 14x13 1

2 NSC.1103 Al-klätt träfönster 3-glas målat 2

3 NSC.1103 U-värde 1,1 3

4 NSC.1103 14x13 utåtgående sidohängt 2-luft 100,0 st - * - 1,85 185,00 - - 4

5 HSD.167 22x145 utv foder 5,8 m 12,00 70 0,10 0,58 - - 5

6 NSC.11 Drevning med mineralull 5,4 m 10,45 56 0,08 0,43 - - 6

7 NSC.71 Inv smyg av MDF 16x300, vitmålad * 5,4 m 84,00 * 454 0,14 0,76 - - 7

8 NSC.71 Foder, 12x43 vitmålat 5,8 m 17,20 100 0,10 0,58 - - 8

9 JTD.521 Lackat al-fönsterbleck B=250 1,4 m - - - - 309,00 433 9

10 NSC.72 Fönsterbänk inkl konsoler 10

11 NSC.72 19 vit MDF, ventilerad 160x1400 1,0 st 307,00 307 0,45 0,45 - - 11

12 12

13 16.089 Byggregel 45X95mm 13

14 NS Byggregel 45X95mm * 182,0 m 15,82 * 2 879 0,20 * 36,40 - - 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 3 866 224,20 433
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Utskrivet: 20.5.2014 11:20
Filnamn: Putsning utvändig fönstersmyg - Montering nya fönster.wbn

Förflyttning och montering nya fönster
Objekt Ort Räknat

20.5.2014
Datum Rev

3 (3)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Arbete Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 13 PLÅTARBETEN 1 - - 39 858 2

3 16 SNICKERIER 2 3 866 224,20 433 3

4 ============ ======== ============ 4

5 3 866 SEK 224,20 tim 40 291 SEK 5

6 6

7 Materialkostnad 3 866 7

8 Arbetslön 224,20 tim x 184,00 SEK 41 252 8

9 Underentreprenader 40 291 85 409 SEK 9

10 10

11 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 104 369 11

12 Omkostnadspålägg UE 6,00 % 2 417 106 786 SEK 12

13 13

14 TOTALSUMMA EXKL MOMS 192 195 SEK 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt

A-10



Totalt : 249.728:-- exkl. moms

Plan 1.
Stolit K 1,5: 91,08:--1kvrn.
Stolit K 6,0: 237,60:-1 kvm.
Diff. : 1~2:-- x 390 kvm.= 57.143:--

SammanstiJlt: 222.972:- exkl. moms.
Entreprenorsarvode 12 % : 26.756:--

Plan 2-5.
Stolit K 1,5 : 95,22:-- 1kvm.
Stolit K 3,0 : 178,02:--1 kvm.
Diff. : 82,80:-- x 1153 kvm. = 95.468:--

"t""""":

Cellplast 100 m.m : 93,90:--/I(vm.
Top 31 130 mm: 139,50:-1 kvm.
Diff: 45,60:-- x 1543 kvm. = 70.361:--

Total puts nettoyta 2 hus: 15.43kvm.
Varav "plan 1: 390 kvm.
Varav plan 2-5: 1153 kvlD.

rigt:
Underskrift bestallarem
Bestallaren beordrat datum:

med tillkommande.
kostnad: 249.728:-- exkl. moms.

Bestallaren meddelad datum:

I anbudet bade vi kalkylerat med Stolit K 1,5 sedan extra bestalldes det en
kvalitethojning p~ ytputsen till Sto Lotusan K 1,5 av Gavlegardama dock ar del 'inte
mojLigt i de kornstorlekar som & 0 beslutade om. Daremot innebar
kornstorlekarna extrakostnader Cdr enl. nedanstaende uppstallning samt
bu. fran

Bestillarens referens:
Beskrivning av avvikelsene P.g.a felaktig U- varden pl. Uittbetong i forpro.jen blev
rambeskrivningen vilseledande och 100 rom cellplast blev 130 mm top 31 cellplast.

Bestallare: AB

2012-12-14
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Sammanställning entreprenadkostnader: P26, G23 & G21 

 

 

12-05-2014    

 

Utvändig ombyggnad (Pinnmov. 26 och Glaciärv. 23)                         11.150.000:-

       

Option utvändig ombyggnad (Glaciärvägen 21)                            5.650.000:- 

 

Av beställaren godkända tillkommande kostnader                            2.400.000:-

       

_____________________________________________________________________________________________________

Tot entreprenadkostnad                           19.200.000:-
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Balkongplattan 

Balkongplattan är armerad för att klara av de laster den utsätts för. Armeringsjärnen har en 

intensivare värmeledningsförmåga än betongen. För att ta hänsyn till detta och samtidigt styrka 

trovärdigheten för beräkning, samt att förenkla 3-D moddelering av balkongkonstruktionen så 

framtogs ett värde för värmekonduktivitet (λ) på betong med armering. Till grund för 

beräkningen användes ett fotografi på en avkapad balkong (se figur B-1.1), utifrån fotot antogs 

en armeringsdiameter på 10 mm samt ett centrumavstånd på 170 mm. Ett snitt av balkongen 

modellerades upp i 3-D för att representera andelen av betong och armering i plattan (se figur 

B-1.2). Värdet som programmet genererade har enheten Watt och används sedan för att beräkna 

ett värde för värmekonduktivitet med avseende på balkongplatta med armering. Se beräkning 

under rubriken ”köldbryggesimuleringar för balkonger” i denna bilaga. 

 

Beräkning av armeringsarea 

I syfte att beräkna armeringsjärnens area så omformades järnen till kvadratiska enheter och 

därmed förenklades modelleringen. Arean beräknades enligt formeln nedan. Diametern antogs 

som tidigare nämnt till 10 mm  

� = � × ��

4 		(

�)																																																																																																		� × 10�

4 = 78.54	 
 

Kvadratroten av armeringsarean genererar höjd- samt längdmått för armeringsjärnen 

√� = ��
�������ä�����	ℎö��	� ℎ	!ä���
å��	(

)																																	√78.54	 = 	8.86	 
 

 

Figur B-1-1, fotografi på kapad balkongplatta, Foto: Jan Akander                   Figur B1.2, snitt ur balkongplattan 

 

I syfte att uppnå ett tillförlitligt värde beräknades värmekonduktiviteten för snittet i figur B-1.2. 

Långsidorna ansattes att vara adiabatiska, vilket innebär att inget värmeutbyte sker med 

omgivningen. På vardera kortsida appliceras olika temperaturer, där har i ena fallet 



B-1 
 

 

yttemperaturerna villkorats till vardera ett värde och i det andra fallet där det förekommer ett 

värmeövergångsmotstånd mellan ytan och den ansatta temperaturen. I beräkningsfallet då 

värmemotståndet tas i anspråk generar det ett marginellt högre värde. Anledningen till detta är 

att i det fall då värmemotståndet tillämpas så generar materialen olika yttemperaturer som i sin 

tur orsakar ett förändrat värmeflöde (Se figur B-1.3). Figuren visar temperaturförändringen i ett 

tvärsnitt och de olika materialens påverkan. Värmemotståndet påverkar snittet på så viss att 

värme flödar genom den yta respektive material innehar, när värmen passerat genom ytan så 

leds den då genom det material som generar lägst motstånd (se figur B-1.4). Armeringen blir 

mer isotermt om hänsyn tas till värmeövergångsmotstånd vid kortsidorna, vilket är 

karaktäristisk för köldbryggor. I det fall då värmemotståndet utelämnas så medför detta att 

endast värmeflödet för de olika materialen i förhållande till dess area tas i anspråk. Samverkan 

av de två materialen ihop blir därför inte lika markant. För en mer verklighetstrogen beräkning 

används därför det beräkningsfall som har inverkan av värmemotstånd. Båda beräkningsfallen 

används dock i syfte att påvisa skillnaden samt att ge stöd åt beräkningens validitet.  

 

 

 

Figur B-1.3, olika material föranleder ett förändrat värmeflöde 

 

Figur B-1-4, värmflödet strävar att ledas genom det material som genererar lägst motstånd 
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Tillämpning av formler 

Indata för beräkning 

$% = 0.031	'/
			)���	*+, , *+.� 

$/ � 0.024	'/
			
��	*+,, *+.�  

� � 1.0	 

1 � 0.17 

	2 � 0.10	∆ 

∆4 � 1	5 

*+, � 0.13		'/
�6� 

*+. � 0.04		'/
�6� 

Källa för indata: Sandin, (2010) 

Фa, Фb: Värdet på köldbryggan i enheten watt per meter som genereras av en 3-D simulering i 

COMSOL 3.5 

λ: Värmekonduktivitet är en materialkonstant som representerar ett materials värmeledande 

egenskaper. (Sandin, 2010) 

Rsi Rse: Värmeövergångsmotstånd är det motstånd som förhindrar värmeflöde att tränga genom en 

yta. (Sandin, 2010) 

 

Beräkningsfall utan värmemotstånd 

$% erhålles från programmet COMSOL 3.5 och sedan bryts värmemotståndet (R) ut ur formeln. 

Värmemotståndet kan även beräknas på så sätt att man dividerar tjockleken på komponenten 

med dess värmekonduktivitet. På så vis kan värmekonduktiviteten sedan brytas ut ur formeln. 

 

$% �
�

*
� ∆4	 → 	* �

�

$%
� ∆4 

* �
�

$
� ∆4 �

�

8
 

8 �
9:�;

	<�=��∆>
			'/
�	�																																																																														8 �

?.?@A�A

	?.AB�?.A��A
� 1.8234
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Beräkningsfall med hänsyn till värmeövergångsmotstånd 

Beräkningen sker i stort sätt på samma vis som ovan, den vesäntliga skillnaden är att Rsi och Rse 

subtraheras från nämnaren för att ta hänsyn till värmeövergångsmotståndet. 

$/ = �
*>CD

× ∆4 

*>CD = *+, + *FCGHDIJKD,CG + *+. = � × ∆4
$/

 

*FCGHDIJKD,CG = � × ∆4
$/

− *+, − *+. = �
8 

8 = A×;
MN×∆O

$P
QRSTURSTV

		('/
2	)																													8 = A×;
W(X.YZ×X.YX)×Y

X.X[\ ]R?.A^R?.?_ = 1.8575

                     

 

Värdet blir 1.8575 W/mK och avrundas uppåt till 1.9 W/mK i syfte att beakta eventuella avvikelser i 

COMSOL 3.5 och beräkningarna.  

Beräkning av värmekonduktivitet i luftspalt 

Fasadpelarna som är monterade på de renoverade husen utgör en luftspalt som behöver tas i 

anspråk vid köldbryggeberäkningar. Fasadpelaren består av en  VKR profil som enligt ritning K2 

(se bilaga C-2) har ett utvändigt mått på 120 x 120 x 5. Detta medför att en luftspalt på 110 x 110 

mm bildas innuti pelaren. Vid beräkning av den linjära kölbryggan som pelaren utgör krävs ett 

värde på värmekonduktiviteten som luften innuti pelaren innehar.  

`H:   värmeövergångskoefficient för långvågig strålning 

`K:   värmeövergångskoefficient för konvektion 
 

bA = 0.96	   emissiviteten för oxiderad metaltisk yta 

d = 5.67 × 10Re		W/
� × 6_		 Stefan Bolzmanns konstant 

4g@ = 2	K   medeltemperatur (se figur B-1.5) 

� = 0.11	
   luftspaltens bredd 

Källa för indata: (Abel, Jagemar & Widén, 1997) 

 

bA� = 1
1
bA + 1

b� − 1
																																																													 1

1
0.96 + 1

0.96 − 1
= 0.92 

 

`H = 4 × bA� × d × 4g@																																																		4 × 0.92 × (5.67 × 10Re) × 2� = 8,35 × 10RB 
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`K: Erhålles från beräkningar ur Abel et al, (1997) som tar hänsyn till dimensionslösa tal:  

• Grashoftal, drivkraftkriterium vid naturlig strömning 

• Prandtltal, mediekriterium 

• Nusselttal, temperaturfältskriterium 

 

 

I beräkningsprogrammet fordras medeltemperaturen som uppstår i VKR-profilen. Därmed 

antogs en innertemperatur på 20 C°, samt 0 C° utvändig temperatur. Den utvändiga 

temperaturen är reducerad med 5 C° från årsmedeltemperaturen för Gävle, anledningen till 

detta är att temperaturen har stor inverkan på utfallet på `K, beräkningen blir således mer 

verklighetstrogen. Medeltemperaturen erhölls med ovan nämnda villkor därefter från COMSOL 

3.5 (se figur B-1.5).  

 

 

8.Ki = � × (`K + `H)		('/
 × 6)																																																														0.11 × (1.67 + 0,853) = 0,28	 
 

 

Figur B-1.5, medeltemperaturen erhålls från modell i COMSOL 3.5 
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Köldbryggesimuleringar för balkonger 

 

Följande avsnitt avser att behandla köldbryggesimuleringar där hänsynstaganden och faktorer 

som försummats redovisas. Till grund för simuleringarna så tillämpas de värden som beräknats i 

tidigare avsnitt. Värmeövergångsmotståndet definierades i samtiga fall till 0.04 m2×K/W för de 

ytor som representerar inomhusklimat samt 0.13 m2×K/W för de utvändiga ytorna. 

 

Lambdavärden för ingående byggnadsmaterial - Källa för indata: Sandin, (2010) 

 

Mineralull                                  0,036 W/mK 
Cellplast                                      0,036 W/mK 

Träregelvägg med iso            0,044 W/mK 
Trä                                        0,14 W/mK 

Betong                                        1,7 W/mK 
Lättbetong                                 0,15 W/mK 

Stål                                       60 W/mK 
Beräknade värden 
Armerad betongplatta         1,9 W/mK 
Luftspalt  0,28 W/mK 

 

 

Nytillverkad balkongplatta med fasadpelare 

 

En av de två lösnignar som tillämpades på  

P26 och G23 är en nytillverkad balkongplatta i armerad  

betong. Plattan är upphängd på fasadpelare av VKR-profil 

 som i sin tur är infäst i byggnadernas bjälklag. Följande 

 lösning ger upphov till fem olika köldbryggor, varav två 

 är linjära och tre är punktformiga. 

 

Linjära 

• Balkonganslutning 

• Fasadpelare 

Punktformiga 

• Infästning i vindsbjälklaget -1 

• Infästning i bjälklaget -2 

• Pelarklack  -3 
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Balkonganslutning 

 

Avser den köldbrygga som anslutningen mellan balkongplattan och bjälklaget utgör. Grund för 

modelleringen av köldbryggan var ritning A42-01 (se bilaga C-4). Simuleringen utfördes i 3-D 

med syfte att beakta de randeffekter som uppstår, det vill säga det värmeflöde som leds ut 

genom balkongplattans sidor. Inverkan av diffusionsspärr samt fasadmaterial har försumats i 

simuleringen. På balkongplattans ovan och undersida återkommer träregelvägg på 195+45 mm, 

till följd av detta har syllens inverkan tagits i anspråk. Då plattan är armerad så har det värde 

som beräknats för armerad balkongplatta tidigare i samma bilaga tillämpats. Balkongplattans 

tjocklek har utifrån ovan nämnd ritning uppsakttats till 200 mm. 

 

I ett första skede så modelleras hela konstruktionen där varje konstruktionskomponent 

utformas en meter från köldbryggan, med undantag för balkongplattan som utformas i dess fulla 

längd. I referensfallet så elimineras den del av konstruktionen som utgör köldbryggan (se figur 

B-1.6). De värden som framkallas av COMSOL 3.5 är i enheten Watt, dessa subtraheras sedan 

med varandra i avseende att erhålla det värmflöde som alstras av köldbryggan, det vill säga 

köldbryggans Psi-värde. 

 

 

 
Figur B-1.6, Ny balkong uppförd i COMSOL, från vänster är hela konstruktionen modellerad och den högra avser 

referensfallet. Källa: illustration, Adrian Sidén 

Temperaturförändringen illustreras genom en färgskala som är graderad efter antal grader i 

stapeln till höger. Således kan köldbryggans påverkan tydligt visualiseras. 
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Fasadpelare 

Lösningen medförde att fasadepelarna behövde fällas in i det tillägsisolerade skiktet, detta utgör 

därmed en linjär köldbrygga. I modelleringen försummas inverkan av diffusionsspärr, samt det 

nya och det gamla putskiktet. Då köldbryggan är linjär och inte medför randeffekter kunde den 

modelleras i 2-D. (se figur B-1.7) 

 
Figur B-1.1, fasadpelare som utgör linjär köldbrygga, sett ovnifrån,  till höger är referensfallet modellerat 

Infästning i vindsbjälklaget 

Vid modellering av infästningen i pelartoppen så användes ritning K2 (se bilaga C-2). Den övre 

infästningen för pelaren utgör en köldbrygga då den är utförd med två L-järn på varsin sida om 

pelaren som i sin tur är fäst med två stycken M16 skruvar. Dessa skruvas in i vindsbjälklaget 

som har ett sättdjup på 200 mm (se figur B-1.8). Infästningen är applicerad i vindsutrymmet 

som är oisolerat, därmed har taksargens isolerande förmåga försummats då den är marginell. 

Modellen utformades i 3-D då simuleringen är för komplex för att ritas i 2-D (se figur B-1.9). 

Referensfallet utformas likvärdigt, dock med fästdonet uteslutet. Differensen extraheras sedan 

mellan de två utförandet för att erhålla Psi-värdet. 

 

 
FigurB-1.2, L-järn som skruvas fast i vindsbjälklaget, ritning K2 från bilaga C-2 
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Figur B-1.9, 3-D moddelering av infästningen i vindsbjälklaget, till höger visas referensfall  

 

 

Infästning i bjälklaget 

Utgångspunkt för modellering är ritning K2 (se bilaga C-2) För att ta upp de horisontella krafter 

som uppstår i fasadpelarna så är pelarna skruvade i bjälklaget. Fästdontet utgörs av plåt med 

måtten 250x150 mm som antas var svetsad i pelaren, godstjockleken är 10 mm(se figur B-1.9 

och B-1.10). På var sida om pelaren sitter det sedan två M12 skruvar som är fäst 100 mm in i 

betongbjäklaget (se figur B-1.9). I modelleringen försummas inverkan av diffusionsspärr samt 

putssikten. 3-D modell av köldbryggan visas i figur B-1.11. 

 

 
Figur B-1.9, fästdon, plåt i VKR och skruv på                Figur B-1.10, Fästdon beskådat från horisontell synvinel, visar infästning  

vardera sida, illustration av Adrian Sidén                     i bjälklaget, illustration av Adrian Sidén 
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Figur B-1.13, 3-D modell som utgör den punktformiga köldbryggan 

som pelarklacken utgör. 

 

 
Figur B-1.11, 3-D modell av köldbryggan som utgörs av infästningen. 

 

Pelarklack 

För att ta upp de laster som balkongplattorna medför så  avlastas krafterna på klackar som är 

infällda i lättbetongväggen, klacken vilar i sin tur på ett mindre betongfundament försett med en 

plåt, detta överför till sist lasterna på bjälklaget (se figur B-1.12). Vid modellering utgör ritning 

K2 referens (se bilaga C-2), dock med antagande gällande plåttjocklek samt att infästning i 

pelaren antogs vara svetsad. 3-D modell från COMSOL 3.5 visas i figur B-1.13. Det hålrum som 

klacken ger upphov antogs vara stillastående luft då det är skyddat i väggkonstruktionen. Vid 

simuleringen så försummades även här inverkan från diffusionsspärr och putsskikten. 

 
Figur 12,visar pelarklackens utförande från sidan, 

illustration av Adrian Sidén 
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Befintlig balkongplatta som renoveras 

På det senast förnyade punkhuset(G21) så renoveras istället den befintliga plattan som även 

förlängs  med 200 mm betong. Köldbryggeverkan uppstår i denna konstruktion på grund av att 

plattan är integrerad i bjälklaget. Ritningsunderlag för modellering utgörs av K21-02 (se bilaga 

C-3). Balkonglösningen utformades i 3-D för eftersom det medför att randeffekter längs 

balkongplattans sidor inkluderas (se figur B-1.13). Den nya utfacknignsväggen här består av 

träregelvägg på 145+45 mm och syllens inverkan har även här tagits i anspråk vid modellering. 

Diffusionsspärrens och ytskikstets inverkan har försummats. Då plattan är armerad så har det 

värde som beräknats tidigare i samma bilaga för armerad balkongplatta tillämpats. 

Balkongplattans tjocklek har utifrån ovan nämnd ritning uppskattats till 160 mm. 

 

 
Figur 13, ny balkongkonstruktion sett från sidan, till höger illustreras referensfallet 
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Köldbryggesimuleringar i fönstren 

 

 I syfte att undersöka huruvida köldbryggeverkan förnändrades beroende på fösntrets placering 

så modellerades fönstret upp i COMSOL 3.5. ritningsunderlag för utförandet var K21-02 (se 

bilaga C-3). Då fönsterkarmen ansluter mot två olika typer av väggkonstruktioner så behövdes 

fyra olika fall simuleras. Den ena väggtypen utgjordes av träregelvägg där syllens inverkan togs i 

anspråk. I samtliga simuleringar uteslöts inverkan av diffusionsspärr. Invändig gipsskiva på 13 

mm har medtagits i modellen. Värmeövergångsmotståndet definierades i samtliga fall till 0.04 

m2×K/W för de ytor som representerade inomhusklimat samt 0.13 m2×K/W för de utvändiga 

ytorna. 

 

Modellering av glasparti 

 

För att kunna utforma en modell i COMSOL 3.5 så erhölls värmekonduktivteten för glaspartiet 

genom att utifrån fönstrets U-värde extrahera ett värde för värmekonduktivitet. U-värdet 

uppgår enligt uppgifter från AB Gavlegårdarna till 1.1 W/m2×K. 

 

� = 1
�	 

� = 1
� = �

� 		�
W

� × K�																																																																			 11.1 − 0.17(��� + ���) = 0.74 

 

Glaset samt luftspaltens bredd antogs till 4 mm respektive 12 mm då det är de vanligast 

förekommande måtten i tre-glasfönster (J. Akander, personlig kommunikation, 9 Maj 2014)	
 

� =������ !��"# +�$�!��%&'(#	(
)																									 (2 × 12 × 10*) + (3 × 4 × 10*) = 0.036 

 

� = �
�	(-/
2	) 																																																																												0.0360.74 = 0.0486	 

 

 

När värdet för värmekonduktivet i den glasade delen beräknats, så modellerades en karm som 

antogs vara i trä och ha ett mått på 50×50 mm. Vid modellering av referensfall så ändrades 

randvillkoren för fönstersmygar till isoleringsyta, vilket medför att köldbryggeverkan uteblir i 

smygen. Randvillkoren är de ytor som anger vilken temperatur och värmeöverångsmotstånd 

som avses för respektive yta.  
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Utflyttad placering 

 

Ritningen är bristfällig i det avseendet att det är svårt att bedöma den exakta placeringen av 

fönstret. Därmed antas karmen vara placerad i liv med putsskiktets insida. Detta medför att 

placeringen i det fall då karmen ansluter mot lättbetong så fördelas halva karmens bredd på 

isoleringen och lättbetongen. Temperaturförändringen illustreras genom en färgskala som är 

graderad efter antal grader i stapeln under illustrationen av köldbryggorna. Således kan 

köldbryggans påverkan tydligt visualiseras (Se figur B-2.1). Temperaturdifferansen i modellen 

utgör 15 C°. 
 

 

 
Figur 1, Från vänster visas karm mot träregelvägg, till höger ansluter karmen mot lättbetongvägg med tilläggsisolering 

 

Ursprunglig placering 

 

I den ursprungliga placeringen så kan en tydlig skillnad urskiljas jämfört med utflyttad 

placering. Temperaturförändringen illustreras genom en färgskala som är graderad efter antal 

grader i stapeln under illustrationen av köldbryggorna. Således kan köldbryggans påverkan 

tydligt visualiseras (Se figur B-2.2). Temperaturdifferansen i modellen utgör 15 C°. 

 

 
Figur B-2.2,Från vänster visas glasparti mot träregelvägg, till höger ansluter glaset mot lättbetongvägg med tilläggsisolering 

 



Indata	  BV2	  
	  
Nedan	  redovisas	  de	  parametrar	  som	  låg	  till	  grund	  för	  energisimuleringen	  av	  ett	  av	  
punkthusen	  i	  Östra	  Sätra.	  Numeriska	  värden	  för	  U-‐värden,	  luftläckage	  och	  solfaktor	  
erhölls	  från	  en	  tidigare	  utförd	  energisimulering	  för	  dessa	  hus,	  utförd	  2013-‐01-‐07	  av	  
Peter	  Hansson,	  SWECO.	  

* Dessa byggnadsdelar består av olika partier med olika U-värden. För att förenkla beräkningarna 
beräknades emellertid ett medelvärde av samtliga U-värden för respektive byggnadskomponent (Vägg, 
golv, tak).	  

Indata	  BV2	  

Areor	  &	  Volymer	  
Inre	  volym	   Rumshöjd	   Golvarea/våningsplan	   Antal	  plan	  
6750m2	   2,7m	   500m2	   5	  
Fönsterarea,	  Norr-‐Söder	   Fönsterarea,	  Öster-‐Väster	   Golv-‐/takarea	   	  	  
65,6m2	   169,1m2	   500m2	   	  	  

U-‐värden	  (W/m2K)	  
UVägg	   UTak	   UGrund	   UFönster	  

0,2*	   0,175*	   0,2*	   1,1	  
Övrigt	  

Luftläckage	   Intern	  värmegenerering	   Solfaktor	   	  	  
0,40	  l/s,	  m2	  @50Pa	   5W/m2	   0,46	   	  	  
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Protokoll	  
Startmöte	  –	  Examensarbete	  

Deltagare:	  Iris	  Karamehmedovic,	  Adrian	  Sidén	  &	  Kristian	  Rolfsen	  Sandsborg	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   27-‐03-‐2014	  
	  

§ ABG	  hade	  en	  önskan	  om	  att	  flytta	  balkongerna	  från	  sovrummen	  till	  
vardagsrummen.	  Detta	  fick	  avslag	  från	  Gävle	  Kommun	  som	  föreslog	  förändring	  i	  
planlösningen	  istället.	  (Innebar	  ingen	  merkostnad	  men	  eventuellt	  försämrad	  
boendekvalitet)	  

§ Färgsättningen	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  området,	  -‐vitt	  kontra	  chokladbrunt.	  
§ Fibercementskivor	  beviljades	  för	  beklädnad	  mellan	  fönster,	  tidigare	  trä.	  	  
§ Gammal	  puts	  svår	  att	  återskapa.	  

-‐ Kornstorlek	  6,	  grundsockel.	  
-‐ Kornstorlek	  3,	  fasad.	  
-‐ Kornstorlek	  1,5	  är	  idag	  vanligast.	  Det	  första	  anbudet	  avsåg	  denna	  

kornstorlek,	  fick	  avslag	  från	  Gävle	  Kommun.	  
• Entréer	  i	  trä,	  utformades	  närmast	  identiska	  som	  ursprunget.	  Pelare	  vid	  entréer	  

bevaras.	  
• Balkongerna	  stod	  för	  den	  största	  merkostnaden.	  	  

-‐ Stark	  önskan	  från	  hyresgästerna	  (enkät)	  att	  få	  större	  balkonger.	  
-‐ Mått:	  Befintliga:	  3250x1640,	  Nya:	  3600x1800	  (BBR,	  Tillgänglighet)	  

• AB	  Gavlegårdarna	  föreslog	  att	  bygga	  de	  nya	  balkongerna	  med	  pelare	  i	  framkant,	  
men	  detta	  förslag	  avslogs.	  

• Att	  balkongernas	  kanter	  bevarades	  fria	  och	  synliga	  var	  en	  mycket	  viktig	  
värdebärare.	  

• Förslag	  var	  att	  var	  att	  byta	  material	  i	  de	  sinuskorrigerade	  fasadelementen	  från	  
fibercement	  till	  plåt.	  Förslaget	  avslogs.	  Fibercementskivorna	  bidrog	  till	  ett	  
merarbete	  (därmed	  också	  merkostnad)	  i	  form	  av	  besvärligare	  montering	  och	  
betydligt	  högre	  materialkostnad.	  

• Avståndet	  mellan	  fönster	  och	  fasad	  skulle	  obetingat	  bevaras.	  Efter	  
tilläggsisoleringen	  med	  flyttades	  därför	  fönstren	  utåt	  i	  fasaden.	  Detta	  bidrog	  till	  
ett	  merarbete	  och	  ytterligare	  materialkostnader.	  

• Överlag	  kan	  man	  konstatera	  att	  balkongerna,	  fönstren	  och	  fasadputsen	  stod	  för	  
de	  största	  merkostnaderna.	  

• Hur	  mycket	  får	  egentligen	  bygglovsavdelningen	  hos	  Kommunen	  gå	  in	  i	  detalj	  vad	  
gäller	  bygglovsansökningar?	  Förslag	  till	  fråga	  som	  kan	  utredas	  närmare.	  
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	   	   	   	   	   	   23-‐04-‐2014	  
Intervjumanual	  

Intervjuad	  person:	  Jonas	  Glaas	  
	  

Fasadbeklädnad:	  
§ Vad	  är	  skillnaden	  i	  monteringen	  av	  fiber-‐cementskivor	  i	  jämförelse	  med	  plåt	  

(sinuskorrugerade)?	  
§ Merarbete	  vid	  montering?	  
§ Vad	  tror	  du	  är	  mest	  fördelaktigt	  med	  avseende	  på	  underhållsintervall?	  

	  
Fasadputs:	  

§ Iris	  har	  uppgivit	  att	  den	  grövre	  kornstorleken	  för	  putsen	  var	  dyrare,	  vad	  berodde	  
merkostnaden	  på?	  

§ Används	  samma	  metod	  vid	  applicering	  av	  den	  grövre	  putsen?	  
§ Tror	  du	  att	  fasadens	  grovlek	  påverkar	  underhållsintervallen?	  

Fönsterplacering:	  
§ Hur	  stor	  blev	  uppskattningsvis	  merkostnaden	  för	  fönstrens	  förflyttning	  i	  

djupled?	  
§ Vem	  kan	  vi	  kontakta	  för	  precisa	  prisuppgifter	  med	  avseende	  på	  punkthusens	  

fönsterarbeten?	   	  
Balkonger:	  

§ Vilka	  specialtillverkade	  balkongkomponenter	  innebar	  den	  största	  
merkostnaden?	  

§ Varför	  anses	  stosmontage	  på	  plattans	  överkant	  som	  okonventionellt?	  
Övrig	  ekonomi:	  

• Har	  du	  tillgång	  till	  några	  handlingar	  (fakturor,	  anbud	  etc.)	  fortfarande,	  som	  vi	  kan	  
använda	  i	  vårt	  arbete?	  

• Finns	  det	  första,	  ursprungliga	  anbudet	  att	  tillgå?	  
• Vem	  kalkylerade	  priset,	  kan	  vi	  eventuellt	  kontakta	  honom/henne?	  
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	   	   	   	   	   	   07-‐05-‐2014	  
Intervjumanual	  

Intervjuad	  person:	  Lena	  Boox	  
	  

§ Vilka	  är	  de	  viktigaste	  värdebärarna	  i	  Östra	  Sätra	  och	  varför?	  
§ Vad	  var	  anledningen	  till	  att	  ABG	  fick	  avslag	  vad	  gäller	  att	  använda	  plåt	  istället	  för	  

fibercement?	  Samma	  visuella	  utseende	  går	  väl	  att	  uppnå	  med	  plåt?	  
§ Hur	  ser	  du	  på	  alla	  de	  olika	  stilarna	  i	  området?	  Är	  det	  inte	  bättre	  med	  enhetlighet	  

än	  flera	  olika	  stilar?	  Renoverades	  P24	  innan	  området	  blev	  utsett	  som	  
kulturhistoriskt	  värdefullt	  
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Anbudsförfrågan,	  Leverantör	  A	  
	  
Hej,	   	   	   	   	   	   15-‐04-‐2014	  
	  
Jag	  heter	  Kristian	  Sandsborg	  och	  pluggar	  till	  Byggnadsingenjör	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  
Tillsammans	  med	  en	  klasskamrat	  ska	  jag	  nu	  under	  våren	  skriva	  ett	  examensarbete	  för	  
en	  slutlig	  examen	  i	  juni.	  
	  
Vi	  ska	  i	  samarbete	  med	  AB	  Gavlegårdarna	  analysera	  merkostnader	  till	  följd	  av	  
bevarandekrav	  vid	  renovering	  av	  ett	  antal	  punkthus	  i	  Östra	  Sätra	  i	  Gävle.	  Det	  vill	  säga	  
merkostnader	  som	  uppstått	  till	  följd	  av	  att	  vissa	  konventionella	  tekniska	  lösningar	  inte	  
kunnat	  användas,	  till	  följd	  av	  bevarandekrav	  för	  denna	  stadsdel.	  Detta	  för	  att	  AB	  
Gavlegårdarna	  skall	  ha	  ett	  underlag	  för	  fortsatt	  dialog	  med	  Gävle	  kommun,	  för	  den	  
fortsatta	  renoveringen	  av	  liknande	  hus	  i	  Sätra.	  
	  
Balkongerna	  som	  monterades	  på	  husen	  på	  Pinnmovägen	  26,	  Glaciärvägen	  23	  och	  
Glaciärvägen	  21	  levererades	  av	  er	  på	  Hogstad	  Aluminium	  och	  utformades	  snarlika	  som	  
de	  ursprungliga	  balkongerna	  för	  husen.	  Unikt	  för	  dessa	  balkonger	  var	  bland	  annat	  
balkongsidor	  i	  sinuskorrigerad	  fibercement	  och	  räcken	  infästa	  på	  balkongplattans	  
överkant.	  
	  
En	  del	  i	  vårt	  examensarbete	  är	  att	  analysera	  hur	  stor	  merkostnaden	  blev	  för	  denna	  
balkonglösning,	  i	  jämförelse	  med	  om	  en	  helt	  konventionell,	  standardiserad	  
balkonglösning	  använts.	  	  
	  
Vi	  vore	  därför	  mycket	  tacksamma	  för	  en	  offert	  på	  en	  vanlig	  konventionell	  
balkonglösning,	  som	  vi	  sedan	  kan	  sätta	  i	  relation	  till	  den	  balkong	  ni	  levererat,	  som	  nu	  
sitter	  monterad.	  	  
	  
Vi	  önskar	  offert	  på	  en	  komplett	  balkonglösning	  med	  följande	  kriterier:	  
*	  Balkongplatta	  i	  betong	  3600x1800	  
*	  Infästning	  med	  fasadpelare	  och	  korta	  dragstag	  (Befintliga	  plattor	  kapas	  bort).	  
*	  Räcke	  +	  balkongsidor.	  
*	  Montering	  
	  
Märk	  dock	  att	  vi	  helst	  ser	  att	  det	  är	  en	  balkong	  med	  täckta	  sidor	  och	  räcke	  i	  framkant,	  
för	  att	  skillnaden	  från	  ursprunget	  inte	  skall	  bli	  allt	  för	  stor.	  
	  
Jag	  bifogar	  bild	  på	  hur	  de	  ursprungliga	  balkongerna	  såg	  ut,	  samt	  på	  hur	  den	  balkong	  ni	  
levererade	  såg	  ut.	  
	  
Ser	  fram	  emot	  att	  höra	  från	  er!	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
Kristian	  Sandsborg	  
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Anbudsförfrågan,	  Leverantör	  B	  
	  
Hej,	   	   	   	   	   	   22-‐04-‐2014	  
	  
Jag	  heter	  Kristian	  Sandsborg	  och	  pluggar	  till	  Byggnadsingenjör	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  
Tillsammans	  med	  en	  klasskamrat	  ska	  jag	  nu	  under	  våren	  skriva	  ett	  examensarbete	  för	  
en	  slutlig	  examen	  i	  juni.	  
	  
Vi	  ska	  i	  samarbete	  med	  AB	  Gavlegårdarna	  analysera	  merkostnader	  till	  följd	  av	  
bevarandekrav	  vid	  renovering	  av	  ett	  antal	  punkthus	  i	  Östra	  Sätra	  i	  Gävle.	  Det	  vill	  säga	  
merkostnader	  som	  uppstått	  till	  följd	  av	  att	  vissa	  konventionella	  tekniska	  lösningar	  inte	  
kunnat	  användas,	  till	  följd	  av	  bevarandekrav	  för	  denna	  stadsdel.	  Detta	  för	  att	  AB	  
Gavlegårdarna	  skall	  ha	  ett	  underlag	  för	  fortsatt	  dialog	  med	  Gävle	  kommun,	  för	  den	  
fortsatta	  renoveringen	  av	  liknande	  hus	  i	  Sätra.	  
	  
Balkongerna	  som	  monterades	  på	  husen	  på	  Pinnmovägen	  26,	  Glaciärvägen	  23	  och	  
Glaciärvägen	  21	  utformades	  snarlika	  som	  de	  ursprungliga	  balkongerna	  för	  husen.	  Unikt	  
för	  dessa	  balkonger	  var	  bland	  annat	  balkongsidor	  i	  sinuskorrigerad	  fibercement	  och	  
räcken	  infästa	  på	  balkongplattans	  överkant.	  
	  
En	  del	  i	  vårt	  examensarbete	  är	  att	  analysera	  hur	  stor	  merkostnaden	  blev	  för	  denna	  
balkonglösning,	  i	  jämförelse	  med	  om	  en	  helt	  konventionell,	  standardiserad	  
balkonglösning	  använts.	  	  
	  
Vi	  vore	  därför	  mycket	  tacksamma	  för	  en	  offert	  på	  en	  vanlig	  konventionell	  
balkonglösning,	  som	  vi	  sedan	  kan	  sätta	  i	  relation	  till	  den	  balkong	  som	  nu	  sitter	  
monterad.	  	  
	  	  
Vi	  önskar	  offert	  på	  en	  komplett	  balkonglösning	  med	  följande	  kriterier:	  
*	  Balkongplatta	  i	  betong	  3600x1800	  
*	  Infästning	  med	  fasadpelare	  och	  korta	  dragstag	  (Befintliga	  plattor	  kapas	  bort).	  
*	  Räcke	  +	  balkongsidor.	  
*	  Montering	  
	  
Märk	  dock	  att	  vi	  helst	  ser	  att	  det	  är	  en	  balkong	  med	  täckta	  sidor	  och	  räcke	  i	  framkant,	  
för	  att	  skillnaden	  från	  ursprunget	  inte	  skall	  bli	  allt	  för	  stor.	  
	  
Jag	  bifogar	  bild	  på	  hur	  de	  ursprungliga	  balkongerna	  såg	  ut.	  
	  
Ser	  fram	  emot	  att	  höra	  från	  er!	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
Kristian	  Sandsborg	  
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Anbudsförfrågan,	  Leverantör	  C	  
	  

Hej,	   	   	   	   	   	   17-‐05-‐2014	  
	  	  
Jag	  heter	  Kristian	  Sandsborg	  och	  pluggar	  till	  Byggnadsingenjör	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  
Tillsammans	  med	  en	  klasskamrat	  ska	  jag	  nu	  under	  våren	  skriva	  ett	  examensarbete	  för	  
en	  slutlig	  examen	  i	  juni.	  
	  	  
Vi	  ska	  i	  samarbete	  med	  AB	  Gavlegårdarna	  analysera	  merkostnader	  till	  följd	  av	  
bevarandekrav	  vid	  renovering	  av	  ett	  antal	  punkthus	  i	  Östra	  Sätra	  i	  Gävle.	  Det	  vill	  säga	  
merkostnader	  som	  uppstått	  till	  följd	  av	  att	  vissa	  konventionella	  tekniska	  lösningar	  inte	  
kunnat	  användas,	  till	  följd	  av	  bevarandekrav	  för	  denna	  stadsdel.	  Detta	  för	  att	  AB	  
Gavlegårdarna	  skall	  ha	  ett	  underlag	  för	  fortsatt	  dialog	  med	  Gävle	  kommun,	  för	  den	  
fortsatta	  renoveringen	  av	  liknande	  hus	  i	  Sätra.	  	  
	  	  
Husen	  på	  Pinnmovägen	  26,	  Glaciärvägen	  23	  och	  Glaciärvägen	  21	  tilläggsisolerades	  vid	  
renoveringen	  utvändigt	  med	  100mm	  cellplast,	  vilket	  då	  medförde	  att	  fönstren	  hamnade	  
en	  bit	  längre	  in	  i	  väggen.	  Gävle	  Kommun	  ansåg	  detta	  som	  en	  förvanskning	  av	  
byggnadernas	  karaktär	  då	  avståndet	  mellan	  fönstrets	  glasning	  och	  fasadytan	  
förändrades.	  AB	  Gavlegårdarna	  tvingades	  därför	  flytta	  ut	  fönstren,	  vilket	  innebar	  
konstruktion	  av	  nya	  infästningar	  och	  fönstersmygar.	  
	  	  
En	  del	  i	  vårt	  examensarbete	  är	  att	  analysera	  hur	  stor	  merkostnaden	  blev	  för	  denna	  
förflyttning	  av	  fönstren,	  i	  jämförelse	  med	  om	  man	  låtit	  dem	  sitta	  kvar	  som	  de	  
ursprungligen	  satt.	  Vi	  får	  inte	  kontakt	  med	  den	  entreprenör	  som	  utförde	  detta	  arbete	  
och	  skulle	  därför	  behöva	  ett	  ungefärligt	  anbud	  från	  någon	  utomstående	  entreprenör	  på	  
vad	  den	  ungefärliga	  kostnaden	  för	  en	  liknande	  förflyttning	  skulle	  kunna	  uppgå	  till.	  
	  	  
Avsikten	  är	  endast	  att	  den	  skall	  utgöra	  grund	  för	  en	  jämförelse	  relaterad	  till	  om	  fönstren	  
fått	  sitta	  kvar	  inne	  i	  väggen.	  
	  	  
Närmare	  info:	  
*Förflyttning	  av	  ca	  100	  st.	  (Fasadritning	  bifogas.)	  fönster,	  100mm	  utåt	  i	  fasaden	  (Satt	  
ursprungligen	  monterade	  i	  lättbetongväggen,	  flyttas	  utåt	  i	  cellplasten	  och	  behöver	  
därför	  nya	  infästningar.)	  
*Nya	  infästningar	  +	  Nya	  fönstersmygar	  
*Räkna	  med	  att	  ställning	  finns	  fritt	  att	  tillgå	  (Behöver	  inte	  inkluderas	  i	  kalkylen).	  
	  	  
Jag	  vore	  mycket	  tacksam	  om	  någon	  av	  er	  hade	  tid	  att	  hjälpa	  oss!	  
	  	  
Ser	  fram	  emot	  att	  höra	  från	  er!	  
	  	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
Kristian	  Sandsborg	  
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