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Förord 
Detta arbete är den examinerande delen av utbildningen Samhällsbyggnad på Luleå Tekniska 

Universitet. Jag såg under min verksamhetsförlagda utbildning ett intressant problem som projektet 

Kronan behövde hjälp med att utreda, jag förklarade min vision och vi kom tillsammans överrens om 

att det vore ett ypperligt tillfälle att se över detta.  

Jag har under den här tiden haft roligt, lärt mig otroligt mycket och knutigt många kontakter. Ett 

otroligt stort tack till Luleå Kommun och projektet Kronan som har engagerat sig och lagt ned sin tid 

på att hjälpa mig när jag skickat kvällslektyr för korrläsning samt att projektet har finansierat detta 

arbete. Jag vill också tacka alla handledare, personer som ställt upp på intervjuer samt vänner som 

jag stört i deras arbeten och rutiner.  

 

 

 

_______________ 

André Lindström 

Luleå Juni 2017  
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Sammanfattning 
Luleå Kommun planerar för att öka antalet invånare med 10 000 personer. Stadsdelen Kronan står 

inför en stor omvandling, från regemente till en ny levande stadsdel och projektet är kommunens 

största i modern tid. Idag bor 1500 personer i stadsdelen och när området är fullt utbyggt 2030 

kommer den vara hem åt ca 7000 Luleåbor. Examensarbetet är utfört på beställning av Luleå 

Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen avdelning Projektutveckling.  

Byggnad C7 var tidigare motorverkstad under tiden som regemente och är en av de bäst bevarade 

byggnaderna i området. Fastigheten som har ett högt kulturhistoriskt värde står idag tom och kostar 

kommunen betydande summor varje år. Idén till att förlägga en förskola i fastigheten uppkom i 

samband med att MAF arkitektbyrå utredde den mest lämpliga placeringen av en förskola inom 

Kronandalen. 

Det har länge ansetts vara dyrare att bygga om fastigheten till en förskola än att bygga en ny. Studien 

visar vad kostnaden för ombyggnation blir samt på olika alternativ och kostnader som uppstår vid ett 

beslut om att inte förlägga förskola i C7. Kostnaderna har analyserats genom att studera tidigare 

kalkyler samt skapat referenskalkyler. 

Det övergripande syftet med studien är att besvara vad den faktiska kostnadsskillnaden blir. 

Författaren anser att resultatet visar att det blir billigare för Kommunen att bygga om fastigheten än 

att uppföra en helt ny.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Luleå Kommun planerar för att öka antalet invånare med 10 000 personer. Statsutvecklingsprojektet 

Kronan är ett av kommunens största projekt och ämnar bli en komplett stadsdel som på ett 

föredömligt sätt förenar god arkitektur med natur och friluftsliv. En attraktiv naturstad, mitt i staden, 

där alla ska känna sig välkomna. Idag bor 1500 personer i stadsdelen och när området är fullt utbyggt 

2030 kommer det att bo ca 7000 Luleåbor här. 

Kronanområdet var tidigare Luftvärnsregemente 7:s område. LV 7 etablerades i Luleå under andra 

världskriget. 1993 flyttade LV7 till Boden vartefter Luleå Kommun övertog den statliga marken 

inklusive byggnader och anläggningar. Byggnad C7 var tidigare motorverkstad och är en av de bäst 

bevarade byggnaderna från LV7:s tillkomsttid och berättar om regementets verksamhet som 

motoriserat förband. Piteå museum har inventerat områdets kulturhistoria och gett fastigheten 

särskild bevarandestatus. Byggnaden kommer i och med detta att q-märkas i kommande detaljplan, 

vilket betyder att den beläggs med förbud mot rivning och förvanskning. 

C7 står på fastigheten Kronan 1:1 och ingår i Luleå Kommuns fastighetbestånd. Planen är att förlägga 

en av Kronandalens förskolor i byggnaden eftersom dess geografiska läge anses optimalt med hänsyn 

till upptagningsområde samt närhet till parker och grönområden. Att renovera byggnaden till att 

upprätthålla den standard Barn och utbildningsförvaltningen kräver för ändamålet anses dyrare än 

att bygga nytt. 

Hur stor blir den differensen egentligen?  
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1.2 Syfte  
Syftet med studien är att utreda vilka kostnader som är förknippade med att bygga om C7 till en 

förskola. Vidare kommer det att undersökas vilka alternativa/indirekta kostnader som uppkommer 

vid beslut att inte förlägga förskolan i byggnaden, samt kostnaden för att uppföra en ny förskola.  

1.3 Mål 
Målet med studien är att  

- Visa kostnadsdifferensen mellan att uppföra en ny förskola i området jämfört med att bygga 

om fastigheten C7 till en förskola.  

- Om kommunen av ekonomiska- eller miljömässiga skäl inte väljer att bygga om byggnaden 

till en förskola, visa förslag på alternativa lösningar och dess kostnad.  

- utgöra ett beslutsunderlag för styrgruppen i Projekt Kronan. 

1.4 Avgränsning 
Byggherrekostnader, projektering, byggledning, konstnärlig utsmyckning samt oförutsedda kostnader 

kommer att uteslutas då det är samma organisation som kommer att utföra projekten oavsett 

alternativ. I kostnadskalkylen för ny förskola samt i kalkylen för ombyggnation av C7 till förskola 

kommer kostnaden för utvändig mark att exkluderas. Detta då den i båda fallen anses vara av samma 

storlek samt kosta lika mycket. Studien begränsas till att endast omfatta byggnaden C7 på Kronan. 

1.5 Metod 
Studien har använt en induktiv metod, vilket innebär att information har samlats in, analyserats och 

resulterat i en slutsats. Detta är ett lämpligt angreppssätt för att besvara studiens frågeställning.  

Arbetet med studien började med att inhämta information om fastigheten samt området. Den första 

delen av rapporten visar en bakgrund till arbetet för att skapa en förståelse för frågeställning och 

mål. Information om kulturmärkning, fastighet och område har inhämtats genom en litteraturstudie. 

Litteratursökning har genomförts genom sökmotorn Google med sökord som ”Kronan Luleå”, 

”Lokalarea till bruttoarea”, ”skyddsbestämmelser detaljplan” och ”Lv7”. Kompletterande information 

har inhämtats internt på Luleå Kommun via interna dokument samt intervjuer. Intervjuerna har 

genomförts genom en öppen dialog med olika respondenter. Dessa dialoger har skett vid flertalet 

tillfällen där respondenterna varit tillgängliga och haft information och kunskap som inte kan 

inhämtas på annat sätt än via samtal. Exempelvis har information inhämtats angående C7 från 

driftstekniker som har arbetat med fastigheten. 

Den andra delen av studien började med en upphandling av statusbesiktning för C7 i syfte att 

säkerställa korrekta referenskalkyler för ombyggnation. När besiktning genomförts upphandlades en 

konsult för att kalkylera kostnaderna för ombyggnation av fastigheten. Inför båda konsultuppdragen 

togs en uppdragsbeskrivning fram tillsammans med projektledare inom Projekt Kronan och en extern 

konsult. Upphandlingarna skedde genom Luleå Kommun och avropades på ett befintligt ramavtal.  

För att öka studiens trovärdighet har framtagna kalkyler jämförts och analyserats med 

jämförelsedata från Wikells byggberäkningar samt diskuterats med sakkunnig inom området och 

extern konsult. Avslutningsvis har studiens syfte och frågeställningar besvarats genom att kalkylerna 

sammanställts i olika alternativ för att på ett enkelt sätt illustrera olika utfall av framtida beslut.  
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2 Teori 

2.1 Stadsdelen Kronan 
Kronan som stadsdel har en kort men ändå gedigen historia. Luleå luftvärnskår (Lv7) bildades enligt 

Piteå museums Anna Elmén Berg (2009) genom ett försvarsbeslut, den första oktober 1942. Lv7 

verkade fram till augusti 1944 i provisoriska barackläger på Östermalm i Luleå. Markarbetena för det 

nya området påbörjades 1942 och i september 1944 flyttade kåren in i nyuppförda kaserner. En av 

de första byggnaderna som uppfördes var C7 – motorverkstaden. Den sista byggnaden färdigställdes 

1947 och således byggdes hela området på bara fem år. Detta område ska senare bli stadsdel 

Kronan.  

Lv7 hade på sin tid 110 anställda och grundutbildade varje år ca 500 st värnpliktiga. Kåren som 

senare blev ett regemente hade ett utbildningsansvar för ca 7000 soldater. (Björnerbäck. L, 2004) 

Anläggningen bedrev övning och utbildning i inte fullt 50 år. Här fanns skjutbanor, övningsfält och 

stora anläggningar för fordonflottor (Berg. A.E. 2009). 1988 föreslog regeringen att Lv7 ska 

omlokaliseras till Bodens garnison. Syftet låg i att öka möjligheterna till samövningar, men även att 

uppnå ekonomiska besparingar. Omlokaliseringen genomfördes 1992 och anläggningen lades ned 

(Berg. A.E. 2009). 

Det gamla kasernområdet omvandlades till företags- och kulturbyn Kronan som tillsammans med 

övrig mark övertogs av Luleå Kommun. Kulturbyns arbetsplatsområde har ca 100 hyresgäster och ägs 

sedan 2015 av Rikshem. Den del av regementsområdet som inte var kasernområde kallas idag för 

Kronandalen, detta är ett av kommunens största och mest centrala markreservsområden. I 

Kronandalen finns idag en återvinningscentral, en del av Luleå kommuns förrådsanläggningar samt 

en filmstudio.  

På samma sätt som området har en spännande historia har det en lika spännande framtid. Kronan är 

först på tur i en rad stadutvecklingsprojekt i Luleå Kommun, fullt utbyggt 2030 kommer det enligt 

Luleå kommuns vision att bo ca 7000 personer i området. Bostadsbyggandet på Kronan har pågått 

sedan 2004 och bostadsområdena är utspridda likt en ring runt Kronandalen. På Lulsundsberget, som 

är en del av gamla Lv7, byggs i dagarna det sjunde och åttonde höghuset. Totalt blir det 390 bostäder 

med vacker utsikt över Luleås stadskärna. Dessa höghus tillsammans med övrig bebyggelse gör att 

Kronan idag har ca 1500 boenden samt 200 arbetsplatser.  

Just nu planerar och bygger Luleå Kommun för nya bostäder och infrastruktur i området 

Kronandalen. Denna dal kommer att bli pusselbiten som länkar ihop hela Kronan och skapar en ny 

stadsdel. I Kronandalen planeras det för ca 1800-2000 bostäder av varierande karaktär och 

boendeform. Det planeras även för ett stadsdelscentrum med service och handel för att bidra till en 

levande stadsdel.  

2.2 C7 

2.2.1 Historia 

Enligt Berg (2009) flyttade hösten 1944 Luleå luftvärnskår (Lv7) in i sitt nya kasernetablissement. En 

av de första byggnaderna som uppfördes på området var C7, motorverkstaden. Byggnaden mäter ca 

1600m2 BRA, har murad stomme och grå betonggrund samt putsad ljusgul fasad. Taket är ett flackt 

sadeltak med papptäckning. Fönster och garagedörrar är i galvaniserad plåt som är grönmålade. På 
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baksidan är de flesta fönster på bottenvåningen igenmurade. En garagedörr är utbytt till en 

takskjutsport.  

Fram till avvecklingen 1992, huserade Lv7:s motorverkstad i fastigheten. Här reparerades militära 

bilar, lastbilar, traktorer och kanoner. Byggnaden kallas i folkmun ofta för Gamla Bränneriet, vilket 

härstammar från då Lars Nilsson 1995 fick etableringstillstånd och startade Bränneriet i Luleå. Lars 

Nilsson tillverkade här kryddat brännvin med produkter som Fabrikör Nilssons Akvavit, 

Skvattrambrännvin samt Pure Arctic Gin. Bolaget drogs under lång tid med dålig lönsamhet och lades 

ned 2004 (SVT 2004, 7 juni).  

Byggnaden har under åren huserat flertalet företag och föreningar. Bland annat har Studieförbundet 

haft musikstudio i fastigheten, det har bedrivits hunddagis i den lägre delen av byggnaden, i källaren 

huserar Latinamerikanska föreningen, som bedriver loppis och välgörenhetsinsamling. 

Socialförvaltningen bedrev från 2000 ett båtbyggeri för socialt utslagna i verkstadsdelen av 

byggnaden. Våren 2015 beslutade Luleå kommun att byggnaden ska tömmas på hyresgäster för att 

förbereda utvecklingen av Kronan och skapa handlingsfrihet. På en whiteboardtavla i ett av 

fikarummen står det – ”Båtrenoveringar, 2000-2015. Ett hantverk som läggs ned, en epok går i 

graven”.  

2.2.2 Framtid 

Enligt Berg, A.E. (2009) är byggnaden en av de bäst bevarade i området, samt att den vittnar om Lv7’s 

historia som motoriserat förband. C7 bedöms ha ett högt kulturvärde som enskild byggnad och inte 

enbart tillsammans med övrigt etablissement. Berg bedömer att fastigheten i detaljplan bör skyddas 

med versalt Q.  

Luleå Kommun (2017) föreslår att den före detta motorverkstaden ska vara kvar samt förlägga en av 

Kronandalens förskolor i byggnaden, då dess geografiska läge anses optimalt med hänsyn till 

upptagningsområde samt närhet till parker och grönområden. På så sätt kan byggnaden bevaras och 

inkluderas i den nya stadsdelen i ett nytt sammanhang.  

Byggnaden har bedömts vara i dåligt skick och den har under en längre tid hotats med rivning. Då 

man byggde Kronanbacken hårdgjordes stora markytor vilket ökade tillrinningen av vatten till 

Kronandalen. Under 2014 utfördes en akut dränering av C7, eftersom det på våren börjat läka in 

vatten i källaren. Dräneringsarbetet avbröts halvvägs med anledning av rivningshotet. Fullständig 

dränering är utfört på kortsidan av den lägre delen av byggnaden. På baksidan är det lagt en 

ytdränering, vattnet pumpas ur en pumpbrunn via ytliggande slang ned till kommunens 

dagvattensystem. Detta har dock avvärjt problemet och fastigheten har ej haft vatteninträngning 

sedan dess.  

För att få en uppdaterad bild av skicket på c7 så beställdes en statusbesiktning, se bilaga 1. 

Besiktningen visade att byggnaden var i ett bättre skick än vad som tidigare uttalats. Inga större 

problem som skulle kunna påtvinga en rivning har påträffats. Besiktningen visade att de största 

problemen med byggnaden är att dränering saknas, avvattningen är bristfällig och behöver riktas 

samt tätas, fönster och dörrar är otäta och i dåligt skick samt att putsen på fasaden har spruckit och 

lossnat på vissa ställen. De invändiga ytskicken är gamla och smutsiga med varierad ålder. Eftersom 

byggnaden är uppförd på 40-talet bedöms ett stort behov för renovering av samtlig el, VA och 
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toaletter. I källaren på den låga delen av byggnaden finns idag ett aktivt skyddsrum för 45 personer. 

Detta skyddsrum besiktigades senast 2009 med godkänt resultat.  

Tillgängligheten i fastigheten bortsett källaren anses vara god när hissarna är i bruk. Entréer i 

markplan med direkt anslutning till hiss samt breda dörröppningar gör att man lätt tar sig runt i 

byggnaden. En översikt av tillgängligheten med anpassningar för dagens regler och standarder bör, 

oavsett framtida användningsområde, göras. 

Besiktningen visade även att en översyn av fastighetens samtliga brandtätningar bör göras, då många 

av dessa var bristfälligt utförda. I källaren har man vid dränering dragit elledning till dränerings-

pumpen genom väggarna i skyddsrummet. Dessa tätningar bör undersökas av kvalificerad 

skyddsrumssakkunnig för att se att de uppfyller kraven för ett aktivt skyddsrum. Bedömningen vid 

den okulära besiktningen är att åtgärder krävs.  

MAF (2016) visar att fastigheten vid okulär miljöinventering inte innehar det miljöfarliga ämnet PCB i 

fönsterinstallationen. Enligt bygg och miljöteknik (u.å.) är PCB en grupp hälsoskadliga 

industrikemikalier. PCB är en oljeliknande vätska som är fettlöslig, hos människor lagras PCB i 

fettvävnaden. Hur giftigt ämnet är beror på hur kloret är placerat i den organiska föreningen. Om 

man vid rivning av fönstren hittar förseglingsmassa, bör denna analyseras för att se att den inte 

innehåller PCB.   

En bevisad miljögift som finns i huset är enligt MAF(2016) asbest. Enligt arbetsmiljöverket (2016) är 

asbest ett långfibrigt oorganiskt mineral som sedan en lång tid tillbaka använts i byggnader på grund 

av dess egenskaper. Mineralet har hög termisk tålighet, vilket betyder att det klarar av mycket höga 

temperaturer och har därför använts bland annat till brandskydd och värmeisolering. Materialet är 

mycket smidigt, har hög hållfasthet samt är mycket tåligt mot kemikalier. Asbest är ofarligt när det 

sitter orört på exempelvis en rörstump eller när det sitter på ytterväggen i form av eternitplattor. Det 

är enligt AV (2016) när asbesten mekaniskt bearbetas och bildar ett damm som är mycket farligt att 

andas in. Fibrerna fastnar i lungan och kan orsaka flertalet farliga lungsjukdomar, som exempelvis 

mesoteliom, en aggressiv form av lungcancer som skördar ca 100 liv i Sverige varje år. Asbest är idag 

förbjudet att använda men tidigare användningsområden kunde exempelvis vara.  

 som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum  
 som värmeisolering i rör och värmepannor  
 som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor 
 i underskikt till plastmattor 
 i fix och fog till kakel 
 i färger och plaster. 

I C7 finns asbest enligt MAF (2016) i  

 Kakel- och klinkerfog 

 Kakelfix 

 Rörisolering (Böjar och t-stycken)  

Asbest måste saneras av utbildad personal med tillstånd från arbetsmiljöverket. Enligt AV (2016) 

måste det vidtas speciella skyddsåtgärder, samt att behörig personal måste ha speciell 

skyddsutrustning för att få arbeta med materialet. 
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2.2.3 Driftskostnader 

Vid framtagandet av drifts- och underhållskostnader för byggnaden C7 har man, enligt Sektionschef 

Petra Wennberg på Avd. Fastigheter i Luleå Kommun, räknat en snittkostnad per m2 på Kronans 

fastighetsbestånd om närmare 24500m2. Då stora delar av fastighetsbeståndet är sålt och resten ska 

rivas, räknas alla fastigheter som avskrivna och utan kapitalkostnader. 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2007) skriver i rapporten Effektiva kommunala fastigheter 

att fastighetskostnader normalt delas in i driftskostnader, underhållskostnader samt kostnader för 

kapital, även kallat kapitaltjänst.  

Driftskostnaden består enligt SKL (2007) av energikostnader, renhållning, skötsel, akuta reparationer 

samt försäkring och skatter. Posten energikostnader kan även kallas mediaförsörjning och innehåller 

kostnader för uppvärmning, el och VA. Underhållskostnaderna består av planerat underhåll. Till detta 

kan tillkommande kostnader vara bland andra administration, riskskydd samt övriga kostnader. SKL 

(2006) uppger i sin nyckeltalsförfattning, Förvaltningsnyckeln, att fastighetskostnader i Luleå 

Kommun på liknande fastigheter uppgår till 369kr/BRA, exklusive kapitaltjänster. 

Vid beräkning av fastighetskostnader för byggnaden C7 tar vi schablonsnittet, se Figur 1, för kronan 

om 462,3kr/BRA och multiplicerar det beräkningen av BRA som MAF (2017) har utfört. MAF 

beräknade BRA ytan i C7 till 1574m2. Detta ger en fastighetskostnad på 727660kr/år. 

Energianvändningen i fastigheteten uppgår enligt driftsamordnare Johan Boman till totalt 

140000kwh/år. Denna siffra är enligt Boman en uppskattning då flera fastigheter inom området är 

kopplade på samma mätare. Enligt Boverket byggregler [BBR](BFS 2011:6) är energikravet på lokaler 

105kwh/A-temp/år. BBR (BFS 2011:6) definierar A-temp som den totala invändiga arean som skall 

uppvärmas till över 10°C. Vidare definierar BBR att lokaler som använder mindre än 75% av 

energikravet är lågenergianvändare samt att mycket låg energianvändning kan anses om lokalen 

använder mindre än 50% av energikravet. C7:s A-temp area uppgår enligt MAF(2017) till 1574m2, 

detta ger en energianvändning om ~89kwh/A-temp/år. Vilket motsvarar 84,5% av energikravet på 

lokaler och fastigheter. 

Figur 1. Schablon fastighetskostnad, snitt 
per BRA m2, Kronan (Luleå Kommun 2014) 
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2.3 Kulturmärkning 
Boverket (2014) menar att skydda historiskt intressant bebyggelse i detaljplan i stor utsträckning 

handlar om att värna över kulturvärden och säkra dessa för framtiden. Det kan handla om allt från 

områden som med sin bebyggelse visar sin historia, till enskilda detaljer. Oftast är det när de 

kulturhistoriska värdena riskerar att försvinna som det tydliggörs att man måste skydda dem.  

Enligt Länsstyrelsen (u.å.) har begreppet K-märkt ingen juridiskt eller formell bindning. K-märkning är 

ett allmänt samlingsbegrepp som innefattar flera olika lagskydd som skyddar kulturhistorisk 

intressanta fastigheter och miljöer. Om byggnaden ligger inom planlagt område förs de speciella 

lagskydden in i den detaljplan som gäller för fastigheten. De flesta värdefulla byggnaderna skyddas 

på detta sätt genom plan- och bygglagen [PBL].  

De olika skyddsbestämmelser enligt Boverket (2009) är som följer.  

q 

Ett gement q betecknar att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får 

förvanskas. Vad det innebär preciseras medspecifika bestämmelser på plankartan. Det 

kan exempelvis vara rivningsförbud eller att befintlig gestaltning och detaljering ska 

behållas. Skyddsbestämmelser kan reglera sådant som vanligtvis inte är 

bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras. Gement q är 

därmed det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.  

r 

Byggnader som anses särskilt värdefulla enligt PBL samt byggnader som tillhör ett 

område med kulturhistorisk värde kan skyddas genom ett rivningsförbud. 

Rivningsförbud skyddar dock endast stommen på byggnaden och bör kompletteras 

med q-skydd. Kommunen kan avslå begäran om rivningslov utan planstöd om 

byggnaden anses ha tillräckliga kulturhistoriska värden.  

Vidare menar Boverket (2009) att till skillnad från skyddsbestämmelser föreskriver 

varsamhetsbestämmelser enligt PBL (3KAP 10§) inte att något skall bevaras, utan visar vilka 

karaktärsdrag och värden hos byggnaden som varsamheten speciellt skall inriktas på. 

Varsamhetsbestämmelser avser att i förväg klargöra vilka krav som kommer att ställas vid en 

bygglovsprövning. Boverket (2009) föreslår att varsamhetsbestämmelser i detaljplan märks med ett 

gement k. 

k  

Ett gement k visar att befintliga byggnader endast får förändras med varsamhet. Vad 

det innebär preciseras med varsamhetsbestämmelser på plankartan eller med 

hänvisning till planbeskrivningen. Varsamhetsbestämmelser kan till exempel ange 

vilken kulör en byggnad ska målas i eller hur fönstren ska se ut. Bestämmelserna kan 

inte reglera sådant som inte är bygglovspliktigt. De kan till exempel inte innebära krav 

på att originaldetaljer (exempelvis fönster) bevaras, men de kan styra hur detaljerna 

får se ut om de ändras.  
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I detaljplan föreslår Luleå Kommun (2017) att C7 beläggs med ett gement q samt att den beläggs 

med rivningsförbud då man anser att byggnaden är särskilt historiskt värdefull. Detta för att säkra att 

den historia som C7 berättar lever kvar i framtiden. Gement q med index 1 (q1) syftar till att 

möjliggöra byggnation av förskola. 

Bestämmelser ur detaljplan (Förslag till detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 

och Logementet 1, SBF 2015/1868, antagandehandling):  

 
q1 - Befintlig byggnad vars nuvarande fasadutseende (grå betonggrund, ljust gul puts) 
och flacka sadeltak ska bevaras.  
Fönster och portar ska bevaras avseende ursprunglig placering, storlek och 
färgsättning eller nytillverkas enligt äldre förlaga. Dock får vid tillbyggnad nödvändiga 
håltagningar och tillägg i fasad och tak utföras på ett varsamt sätt. (PBL 4 kap 16 § 
punkt 3)  
 
r1 - Rivningsförbud (PBL 4 kap 16 § punkt 4)  

 

 

2.4 Förskola 
Med allt fler bostäder i Kronandalen, skapas också förutsättningar och behov att utöka servicen samt 

skapa nya arbetsplatser. På området finns idag två förskolor, Ur och Skur friluftsförskola med 2 

avdelningar och Spira förskola som har 6st avdelningar. I anslutning till Spira förskola byggs den nya 

Tallkronanskolan samt Kronanhallen som båda beräknas öppna under hösten 2017. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har uttalat ett behov om ytterligare en förskola i kronandalen med 8 

avdelningar och 17 elever per avdelning. Förskolan syftar till att tjäna boende både inom och utanför 

Kronandalen.  

MAF arkitektkontor har i september 2016 utrett områden inom Kronandalen som är lämpliga för en 

placering av förskola. Utredningen utgick från ett behov av 10 avdelningar och sammanlagt 170 barn. 

Enligt rapporten är placeringen av förskola vid fastigheten C7 optimalt sett ur ett flertal perspektiv. 

Skolan skulle ligga i den första byggetappen i området med direkt anslutning till infartsvägen till 

området. MAF (2016) visar att åtkomsten till förskolan blir god och utökar även upptagningsområdet 

till bostadsområden norr om Kronandalen, samt att placeringen underlättar för ej bilburen 

kommunikation. Närheten till naturen skapar en lugnare miljö för barnen samt är mer ekonomiskt då 

det går att minska ytbehovet för utemiljön då skogen kan användas. 

 

2.4.1 Ytor 

Tidigare byggdes förskolor i Luleå Kommun efter BUF’s lokalstrategiska riktlinjer som visade att barn 

behöver 11-13m2 pedagogisk yta, vilket kallas lokalarea (LOA). Enligt Fastighetsstrateg Thomas 

Åberg, samt BUF’s Lokalstrateg Carina Lundström på Luleå Kommun kan man idag bygga så 

yteffektivt att det räcker med att barnen har 10m2 LOA. Grytt & Johansson (1993) menar att 

pannrum, teknikrum och hisschakt inte ingår i LOA, utan dessa klassas som övrig area ÖVA. LOA 

tillsammans med ÖVA blir bruksarea (BRA), vilket ges stöd av Hansson, Christiansson och Olander 

(2009) som visar att BRA är alla våningars totala area som begränsas av ytterväggarnas insida.  
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De flesta erfarenhetsvärden för entreprenader utgår från Bruttoarea [BTA]. Bruttoarea är totalen av 

alla våningsplans area som begränsas av ytterväggarnas utsida enligt Hansson et. al (2009). Samtidigt 

visar Hansson et.al att i bruttoarea räknas inte öppningar i bjälklag med, exempelvis öppning i 

mellanbjälklag ned till våning under. För att omvandla LOA till BTA, ska man enligt Grytt & Johansson 

(1993) samt skatteverket (2012) använda sig av en faktor på 1,2, alltså en uppräkning på 20%. Denna 

uppräkning innehåller ÖVA tillsammans med omslutande konstruktion.  

 10 𝑚2 𝐿𝑂𝐴 ∗  1.2 = 12 𝑚2 𝐵𝑇𝐴 /𝐵𝑎𝑟𝑛 

Boverket (2015) visar att barnens friyta skall uppgå till 40kvm per barn samt att skolgårdens friyta 

inte bör understiga 3000kvm oavsett antal barn. Man menar att en grupp kan få svårigheter att 

utveckla ett socialt sampel som tillfredsställer deras behov på en gård som är mindre än det. Vidare 

menar även Luleå Kommun att friytan per barn bör uppgå till 40m2 per barn. Barn och 

utbildningsförvaltningen Luleå Kommun samt Boverket visar även på att om marken ligger i 

anslutning till skogsmark, kan friytan minskas till 30kvm per barn 

3 Resultat och analys 

3.1 Kalkyler 
Nedan presenteras en sammanställning av kalkylerna för att jämföra kostnader mot varandra samt 

för att se till dess riktighet. Varje kalkyl är en del av den större helhetsbilden och kan vara en 

alternativ kostnad beroende på vilket utfall ett kommande beslut får. Kalkyler utförda av konsulter 

biläggs i sin helhet till denna rapport. 

3.1.1 Ombyggnation till förskola 

Målet med ombyggnationen är att uppnå en fullt fungerande förskola samt att bevara de 

kulturhistoriska värdena fastigheten har. Ombyggnationen av C7 till en förskola utgår från att det blir 

en förskola om åtta avdelningar samt matsal och storkök. 

MAF (2017) har tagit fram ett skissförslag på ombyggnation av C7 till förskola. Dessa skisser har sin 

grund i lokalprogram för förskola Anneberg från Flexator AB samt att man utgått från tidigare byggd 

förskola i Luleå Kommun, Hertsölund. Arkitekten har i sin skiss försökt skapa minst lika stora 

pedagogiska rum som i Hertsölund men anpassat dessa till fastighetens betongkonstruktion för att 

undvika onödiga ombyggnadskostnader.  Skisserna som redovisas är skissade i ett tidigt skede och är 

ej förankrade med verksamheten. Dessa skisser måste troligtvis revideras om projektet går vidare.  

Då hissarna enligt MAF (2017) i fastigheten inte går ned till källaren, samt att den utrymningsvägen 

som fanns har murats igen, begränsas användningen av densamma till verksamheter som inte kräver 

utrymningsvägar i markplan och krav på tillgänglighet. MAF (2017) har av dessa anledningar inte tagit 

fram någon ombyggnadsskiss för källaren. Då ingen del av verksamheten ska förläggas i källaren ingår 

endast kostnader för uppfräschning i ombyggnadskalkylen.  
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Figur 2. Planskiss Maf arkitektbyrå, Ombyggnation Plan 1 del 1 

 

Figur 3. Planskiss Maf arkitektbyrå, Ombyggnation Plan 1 del 2 
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Figur 4. Planskiss Maf arkitektbyrå, Ombyggnation Plan 2 del 1 

Ombyggnationen av C7 huserar fyra av åtta avdelningar samt personalrum, storkök, matsal, 

apparatrum samt inlastning. Byggnaden har en uppmätt yta, exklusive källare på 1032m2 BTA. Då 

förskolan skall vara åtta avdelningar gör detta att fastigheten måste byggas ut. MAF har i skisserna 

för tillbyggnaden utgått från samma exempelskolor som skisserna för ombyggnationen. Storleken på 

tillbyggnaden beräknas vara 652m2 BTA och är ritad så att minimal åverkan tillfogas befintlig 

fastighet, i enlighet med gällande planbestämmelse.  

 

Figur 5. Planskiss Maf arkitektbyrå, tillbyggnad plan 1&2 
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Kalkylerna presenterade av MAF (2017) på ombyggnation samt tillbyggnad baseras på dessa skisser, 
samt följande underlag 

 Pedagogiska riktlinjer inför om- till- och nybyggnation av förskolor, BUF Luleå Kommun 
150511 

 Miljöinventering av Kronan C7, MAF arkitektbyrå 161128 

 Kvalitet och gestaltningsprogram Kronan Luleå 
 
De kalkyler som ABM arkitektkontor tagit fram 201705 baseras på samma skisser och underlag med 
tillägg för statusbesiktningen, samt jordartskarta och grundvattennivåer.  
 
Det är inte klart vilka energikrav som gäller för byggnaden då byggnaden är kulturmärkt med skydd 
av fasaderna. Eftersom byggnadens fasader är skyddade med planbestämmelse q måste fasadens 
utseende och proportioner behållas. Alla kalkyler har utgått från att tilläggsisolering av fasader och 
tak måste utföras. Kalkylerna utgår även från att källaren ej ska användas till förskoleverksamhet och 
är därför exkluderad ur mängdberäkningar. Kostnader för uppfräschning av källare ingår i kalkylerna.  
 

3.1.1.1  MAF’s kalkyl 

Entreprenadkostaden för ombyggnation av C7 till en förskola om 1032m2 BTA uppgår enligt MAF 

(2017) till 9,6 miljoner kr. Det ger en kostnad om 9302 kr/BTA. I denna kostnad är ej ett storkök 

inkluderat. Enligt erfarenhetssiffror ur Wikells sektionsfakta -NYB (2017) ligger kostnaden för storkök, 

se figur 12, på 7500kr/Barn. Detta skulle vid en förskola med 136 barn generera en storkökskostnad 

på 1 020 000kr. Om man vid ombyggnation installerar ett storkök uppgår kostnaden till 10,62 

miljoner och ger ett snitt om 10291kr/BTA. 

Tillbyggnaden om fyra avdelningar och 652m2 BTA beräknar MAF ska kosta 13,4 miljoner. Detta ger 

en entreprenadkostnad om 20552kr/BTA 

Total utförandeentreprenadkostnad för ombyggnation och renovering uppgår enligt Figur 6 till 

24 020 000 kr. I denna kostnad inkluderas åtgärder av klimatskal 820 000kr, samt avvattning och 

lagning av grund 1 300 000kr.  

 

Figur 6. Utförandeentreprenadkostnad för ombyggnation samt tillbyggnad enligt MAF 

3.1.1.2 Åbergs kalkyl 

Fastighetsstrateg Thomas Åberg på Luleå Kommun räknar i ombyggnadskalkylen med BRA istället för 

som övriga med BTA. C7 har en uppmätt BRA om 945m2 exkluderat källare. Åberg använder 

erfarenhetssiffra på vad det tidigare kostat att helrenovera en skola och kalkylerar att 

ombyggnationen av C7 kostar 10500kr/BRA.  

Vidare menar Åberg att byggnaden inte är skola idag gör att det tillkommer kostnader förenliga med 

detta samt ombyggnation av klimatskalet, detta uppskattar Åberg ska kosta 3500kr/BRA, Se Figur 7. 

Entreprenadkostnaden uppgår då till (10500 + 3500) ∗ 945 = 13 230 000. Kalkylen är exklusive 
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kök samt kostnader för markavvattning, Åberg kalkylerar dessa kostnader att uppgå till 4 000 000kr. 

Total ombyggnadskostnad blir således 13230tkr+ 4000tkr= 17 230 000 Kr. Då Åberg räknar på BRA, 

tas kostnaden för ombyggnation och delas med byggnadens storlek i BTA om 1032 BTA, vilket ger en 

snittkostnad per BTA om 16695kr.   

 

Figur 7. Utdrag ur Thomas Åbergs ombyggnadskalkyl 

Tillbyggnaden till C7 som ger förskolan 4 extra avdelningar räknar Åberg ska kosta 19500kr/BTA att 

bygga. Detta gör att utförandeentreprenaden för tillbyggnaden på 652m2 BTA kostar 12,714miljoner 

kr.  

Total kostnad för utförandeentreprenad enligt Åberg blir då enligt figur 8, 29 944 000 kr. 

 

Figur 8. Utförandeentreprenadkostnad för ombyggnation samt tillbyggnad enligt Åberg 

3.1.1.3 Referenskalkyl 

ABM arkitektkontor fick i maj 2017 i uppdrag att utföra en kalkyl för ombyggnation av C7 till förskola. 

Syftet var att inhämta en referenskalkyl för att vidare kunna jämföra de två kalkyler projektet haft 

sedan tidigare. ABM räknar att ombyggnationen av C7 totalt ska ha en utförandeentreprenadkostnad 

om 26 500 000kr. I denna kostnad ingår storkök samt avvattning med totalt 1 830 000kr.  

 

Figur 9. Utförandeentreprenadkostnad för ombyggnation samt tillbyggnad enligt ABM 

3.1.2 Ny Förskola 

Om det ur miljö eller ekonomiskt perspektiv bedöms olämpligt att förlägga en förskola i fastigheten, 

finns möjligheten att avvara mark vid sidan om fastigheten, där en del av nuvarande 
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återvinningsmarknad ligger. En eventuell byggstart kan då inte ske innan återvinningsmarknaden har 

flyttat sin verksamhet.  

Enligt Barn och utbildningsförvaltningen finns ett behov av en förskola i Kronandalen med 8 

avdelningar och 17 barn per avdelning. BUF har uttalat att de inte är villiga att betala mer för en 

förskola än vad det kostar att bygga en ny. Detta föranleder att kalkyler på en ny förskola bör utföras.  

De kalkyler som redovisas nedan utgår från en förskola med 8 avdelningar och 17 barn i varje 

avdelning. Beräkning av LOA för en sådan förskola utgår vi från BUF’s riktlinjer om 10 m2 LOA/barn, 

vilket ger en förskola om minst 1360m2 LOA. För att använda oss av entreprenörers 

erfarenhetsvärden omvandlar vi LOA till BTA enligt Grytt & Johansson (1993) samt skatteverkets 

(2012) faktor på 1,2. Detta ger en total BTA om 1632m2. 

8 ∗ 17 ∗ 12 𝑚2 𝐵𝑇𝐴 ≈ 1632 m2 BTA 

3.1.2.1 MAF’s kalkyl 

MAF Arkitektbyrå (2017) har tidigare utrett kostnaden för att bygga en 

ny förskola i Kronandalen. Se bilaga 2 Utredningen utgick från en 

förskola om 8 avdelningar med 17 barn i varje avdelning. Kostnaden för 

utförandeentreprenad exkl. mervärdesskatt, enligt deras 

erfarenhetssiffror, uppgår till 25000kr/BTA. Detta är exklusive storkök, 

mark och friyta. Vid omräkning till gällande BTA enligt Figur 10, blir den 

totala utförandeentreprenadkostnaden 40,8milj. OBS. Entreprenad-

kostnad är exklusive storkök.  

 

3.1.2.2 Åbergs kalkyl 

Enligt fastighetsstrateg Thomas Åberg kostar nybyggnation av förskola 

19500kr/BTA, detta inkluderar storkök men exkluderar mark samt 

lekutrustning. Vid beräkning av förskola med 136 barn och 12 m2 BTA 

per barn blir den totala entreprenadkostnaden 31,8miljorner enligt 

Figur 11. Fullständig kalkyl från Åberg kan ses i sin helhet i bilaga 4. 

 

3.1.2.3 Referenskalkyl 

För att kunna jämföra dessa kalkyler och se till deras riktighet har referensobjekt sammanställts från 

sektionsfakta Nybyggnation 16/17. Därtill har tillägg gjorts med siffror från de senaste 

byggnationerna av förskolor Luleå Kommun.   

Sektionsfakta är en välrenommerad kalkylförfattning som utgör underlag för beräkningar av 

materialkostnader och enhetstider. Sektionsfakta används av flertalet konsulter vid 

entreprenadberäkningar och baseras på priser med normal rabattsats.  

I referensobjekt tagna ur Wikells Sektionsfakta och i samtliga referenser för Luleå kommun 

exkluderas kostnader för mark och lek men inkluderar kostnader för storkök. Se Figur 12.   

Figur 10. Entreprenadkostnad 
MAF 

Figur 11. Entreprenadkostnad Åberg 
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Figur 12. Referensobjekt, utförandeentreprenader vid nybyggnation av förskolor 

Entreprenadkostnaden vid nybyggnation av förskolor uppgår enligt Wikells (2017) till 17018kr/BTA 

exklusive mark och lek men inklusive storkök, se Figur 13. Vid närmare granskning av referensobjekt 

tagna ur Wikells (2017), Figur 12, ser man att Gävle förskola uppvisar en avvikande kostnad om 

26240 kr/BTA, detta då den är inklusive mark samt att förskolan är en miljöbyggnad. Denna skola har 

exkluderats ur beräkningarna av dessa anledningar. Entreprenadkostnader för nybyggnation av 

förskolor i Luleå Kommun uppvisar ett snitt om 20395 kr/BTA. Detta är exkluderat kostnader för 

mark entreprenader. Snittkostnaden för alla referensobjekt, exkluderat Gävle, är 18519kr/ BTA. 

 

Figur 13. Snittkostnader för utförandeentreprenad/BTA vid nybyggnation av förskolor. 

Vi använder oss av Grytt & Johanssons (1993) uppräkning från LOA till BTA vid kalkylering av en ny 

förskola med 8 avdelningar och 17 barn per avdelning, vilket ger 1632 BTA. Snittkostnaden enligt 

referensobjekten visar en entreprenadkostnad om 18519 kr/BTA. Detta ger en utförande-

entreprenadskostnad, enligt Figur 14, om totalt 30,22 Miljoner. 

 

 

Figur 14. Kostnad utförandeentreprenad  
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3.1.3 Fortsatt förvaltning 

ABM arkitektkontor fick i maj 2017 i uppdrag att ta fram en kalkyl för vad det skulle kosta att 

renovera C7. Denna kalkyl ska återspegla kostnaden att återställa byggnaden för fortsatt förvaltning 

inom kommunen, där byggnaden ska bära sina egna kostnader.  

Inga ändringar i byggnaden skulle ske utan endast en upprustning med utgångspunkt i att skapa en 

sund förvaltning. Med ett 30årigt förvaltningsperspektiv samt hänsyn till q-märkningen har ABM 

arkitektkontor bedömt att utförandeentreprenaden skulle uppgå till 5 750 000kr. 

Inräknade byggnadsarbeten är bl.a. omputsning av fasaden, Nytillverkning av fönster lika dom som 

sitter där idag, renovering av portar samt tilläggsisolering och byte av råspånt i tak. I 

byggnadsarbetena har AMB arkitektkontor även räknat med tillgänglighetsförbättringar samt 

helrenovering av EL och VS.  

För fullständig kalkyl se Bilaga 3 

3.1.4 Markannektering 

I alternativet att inte förlägga förskolan i fastigheten utan bredvid tillkommer alternativa kostnader. 

En av dessa är bortfall av försäljningsbar mark. Beräkningen av markanvändning utgår från 

Kommunens egen målsättning som understryks av Boverkets (2015) riktlinjer om att friytan skall 

uppgå till 40kvm per barn. 

En friyta på 40kvm per barn ger en total yta på 136x40=5440 kvm. Detta tillsammans med storlek på 

fastigheten, transportzoner och parkeringar som Pia Brännström (2016) på MAF arkitektbyrå räknat 

fram, vilket uppgår till 2900, ger ett sammanlagt ytbehov av 8340kvm. Om marken ligger i anslutning 

till skogsmark, kan enligt Barn och utbildningsförvaltningen friytan minskas till 30kvm per barn, vilket 

i sin tur skulle ge ett totalt behov av 6980kvm. MAF arkitektbyrå (2016) poängterar dock att det är 

fördelaktigt att göra förskolegården så stor som möjligt även om den ligger i anslutning till skog. 

Detta eftersom skogen enbart kan utnyttjas under övervakning av pedagoger.  

Vid jämförelse av markåtgång vid förläggning av förskolan i C7 enligt figur 15, och att bygga en ny 

förskola vid sidan av C7 enligt figur 16, ser vi att en förläggning av förskolan utanför C7 genererar ett 

bortfall av 20 stycken radhus.  
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Figur 15. Markanvändning, förskola i C7 

 

Luleå Kommun har fastställt ett markpris om 1750kr per uppförd BTA. Detta beräknades, enligt 

kalkylerad total BTA för området, att täcka Kommunens investeringar i området. Nya stadsradhus 

som byggs i Luleå Kommun har enligt Madelene Rova på bygglovsavdelningen ett snitt på ~200 BTA. 

Detta skulle innebära ett bortfall av 20𝑠𝑡 × 200𝐵𝑇𝐴 × 1750𝑘𝑟 = 7 000 000𝑘𝑟. 

Vid beslut att välja att inte förlägga förskola i C7 tillkommer även kostnaden för detaljplaneändring. 

 

3.1.5 Avyttring 

Försäljning av kommunala fastigheter sköts via avdelning Kvalitet och samhällsutvecklingskontoret 

[KSAM] som är en del av Luleå Kommuns stab. Avdelning Projektutveckling upprättar själva avtalet 

samt för diskussionen med kunden och lämnar sedan över till KSAM för undertecknande.  

Alla fastigheter är unika och har sina speciella omständigheter som de säljs under. Obebyggda 

fastigheter säljs bl.a. via markanvisning, en modell som används i projekt Kronan. Denna variant av 

försäljning utgår från den totala planerade bruttoarean (BTA), med ett inom Kronan fastställt 

markpris om 1750kr/BTA.  

Exempel. Om en byggherre vill bygga en fastighet om 750m2 BTA per våning och fyra våningar högt, 

blir den totala BTA för byggnaden 750*4=3000 BTA. Markpriset för kronandalen ligger på 1750kr per 

BTA, vilket ger ett totalt markpris för byggherren på 3000*1750=5 250 000 Kr. 

För att bedöma vem man vill sälja marken till sätts ett antal önskemål och kriterier för byggnaden 

upp. Det kan vara exempelvis, social hållbarhet, nytänkande inom miljö, riktlinjer för gestaltning och 

så vidare. Sedan tas förslag in av de byggherrar som är intresserade av att exploatera marken. Dessa 

förslag utvärderas sedan av en bedömningsgrupp utifrån de kriterier man ställt upp vid anvisningen. 

Det förslag som uppfyller önskemålen vinner således markanvisningen och får möjlighet att köpa 

marken. 

Figur 16. Markanvändning, ny förskola 
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Bebyggda fastigheter som har en hyresgäst, värderas enligt marknadsmässiga priser och erbjuds 

sedan till försäljning. I ett sådant fall sker förhandling om pris med eventuell köpare. Hyresgästen 

erbjuds alltid att köpa fastigheten först.  

I de fall där fastigheten är bebyggd men saknar hyresgäster kan man utföra försäljningen på olika sätt 

beroende på situation. Enligt Jonas Nilsson, markingenjör, på Luleå Kommun kan man i de fall det 

finns många intressenter på fastigheten använda sig av en öppen budgivning, där intressenten ringer 

in sitt bud, vilket senare presenteras på internet för alla att se. I de fall där man bedömer att intresset 

är lägre använder man sig enligt Jonas av slutna anbud. Där intressenter får lämna in sina anbud till 

kommunen, som sedan utvärderar dem och oftast säljer till den som bjudit högst. 

Det finns idag tre st. intressenter på fastigheten, samtliga av dessa är ovetandes om fastighetens 

nuvarande skick och har endast lämnat in en intresseanmälan att få köpa fastigheten.  

Enligt projektet visar en av de sökande, ambitionen att utveckla och förvalta hyreslägenheter 

alternativt studentboende där tanken är att behålla så mycket som möjligt av arkitekturen men 

interiört förvandla fastigheten till attraktiva och moderna hyresrätter. Detta är intressant ur 

projektets synvinkel då stadsdelen syftar till att skapa ett varierad och socialt hållbar boendemiljö 

med prisvärda bostäder (Luleå Kommun 2015).  

Detaljplanen medger idag inte annan verksamhet än förskola och ska avyttring ske måste ändring ske 

i detaljplanen för det specifika området. Se figur 15. Lösningen blir då enligt planarkitekt Annica Ohls 

att göra en ny detaljplan för det specifika området och utöka den del som tillåter förskola, se figur 

16, samt ändra eller göra tillägg till fastigheten C7.  

3.1.5.1 Fastighetsanvisning 

Ett sätt att sälja fastigheten samt kolla av marknadens intresse för den, kan vara att göra en vad vi 

kan kalla för fastighetsanvisning. Försäljningen skulle utgå från den slutna anbudsprocessen och 

viktas mot uppsatta ramar och kriterier. Detta gör så att priset inte spelar en lika stor roll i beslutet 

samt att kommunen får större inflytande i vilka sorters verksamheter eller boenden som kan etablera 

sig här. 

Svårigheten med ett likande förfarande skulle enligt Jonas Nilsson, samt strategen Ewa Andersson 

Hjälte, vara att sätta upp kriterier som tydligt visar vad kommunen vill uppnå med fastigheten. 

Ytterliga svårigheter kan vara att vikta dessa kriterier rätt mot priset man vill få för fastigheten. 

Kommunen vill självklart få så bra betalt för fastigheten som möjligt. Det finns i och med en viktning 

av kriterier en möjlighet att göra avkall på priset för att få någon att utveckla fastigheten till 

någonting kommunen tycker är bra. 

3.1.6 Rivning  

Eftersom fastigheten i kommande detaljplan kommer att beläggas med förbud mot förvanskning och 

rivning kommer detta ej att vara ett alternativ. 

Kostnader för rivning uppgår schablonberäknat enligt Skatteverket (2012) till 700-1000kr/BTA samt 

att projektledare på Avd. Investering i Luleå Kommun uppger rivningskostnad till 1000kr per m2. C7 

är inklusive källare 1687 m2 BTA enligt MAF (2017), Skisser kostnadsberäkning Förskola C7 

Kronandalen PM 170120. Detta ger en total rivningskostnad på 1687000kr där det tillkommer 
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kostnader för sanering av miljöfarliga ämnen enligt den miljöinventering MAF arkitektbyrå 

sammansställt på fastigheten, se bilaga 5.  

Stigande kostnader för rivning av skyddsrum är enligt kvalificerad skyddsrumssakkunnig Michael 

Ögren från skyddsrumsprojekt i Luleå AB, försvinnande små i sammanhanget. Vid avveckling och 

rivning av skyddsrum tillkommer kostnader för avvecklingsbesiktning av skyddsrummet, denna 

kostnad skall bekostas av fastighetsägaren. Vidare menar Michael att kostnader som ökar är på 

grund av tjockare betong och mer armering. Övriga påslag är omhändertagande av luftfiltret som 

innehåller tungmetaller och måste destrueras på rätt sätt samt att en sakkunnig ska besiktiga 

skyddsrummet efter rivning. Dessa kostnader bortsett extra betong och armering uppgår enligt 

Michael endast till ett par tusenlappar. 

3.2 Slutsats 
Byggnadens skick har länge varit uppe för diskussion, där alternativet att riva den har föreslagits. 

Studien visar dock på att byggnadens skick inte föranleder rivning. Besiktningen som gjorts av 

fastigheten visar på att fastigheten, på grund av sin ålder och på senare tid bristande underhåll, är i 

behov av renovering. 

Då fastigheten i detaljplan kommer att beläggas med skyddsbestämmelser visar resultatet av studien 

tre alternativ som möjliggör bevarandet av byggnaden. Dessa alternativ utgör underlag för beslut om 

fortsatt användning av byggnaden. 

(1) Första alternativet innebär en ombyggnation samt tillbyggnad av C7 för att 

möjliggöra en förskola om 1625m2 BTA, exkluderat källaren. Alternativet uppbringar 

inga indirekta kostnader samt möjliggör förskola på, enligt MAF (2016) utredd 

optimal plats. Då konsulten ej separerat kostnaderna för renovering respektive 

tillbyggnation har författaren gjort denna uppdelning genom att ta en 

genomsnittskostnad för tillbyggnaden från de två andra kalkylerna. 

(2) Andra alternativet är att fortsätta förvalta C7 inom Kommunen samt att förslägga en 

nybyggd förskola på marken där delar av återvinningsmarknaden befinner sig. I detta 

alternativ uppkommer utöver nybyggnation av förskola och renovering av C7, 

indirekta kostnader i form av förlorade intäkter vid utebliven markförsäljning. Vid 

beslut om detta alternativ tillkommer även kostnader för ny detaljplan över det 

specifika området. 

(3) Det sista alternativet innebär i likhet med alternativ 2 att man gör en 

detaljplaneändring och uppför en ny förskola på marken intill C7 samt att man 

förlorar intäkter vid utebliven markförsäljning. Skillnaden mellan alternativ 2 och 3 är 

att man i detta alternativ säljer C7. 

Figur 17. Jämförelse av resultat 
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4 Diskussion 
Studien visar att kostnadsbesparingen för kommunen vid ombyggnation av C7 jämfört med att bygga 

en ny förskola är av betydande art.  

Det finns tydliga skillnader i entreprenadkostnader för ombyggnation av C7 till förskola. Kalkylen som 

MAF arkitektbyrå har räknat fram har ansetts vara lågt räknad samt att Åbergs kalkyl ansetts för hög. 

Detta föranledde ett framtagande av en referenskalkyl. Denna kalkyl fick bättre utgångsmaterial då 

bl.a. en besiktning av fastigheten gjordes. Kalkylens utfall låg mellan Åbergs- och MAFs kalkyl, precis 

som förväntat.   

Om alternativ (3) skulle väljas och avyttring av C7 blir aktuellt drar författaren slutsatsen att en 

försäljning via en fastighetsanvisning likt avsnitt 6.5.1 är mest lönsam för Kommunen. Samt att 

kommunen får en tydlig bestämmanderätt över vilka verksamheter eller boende man vill husera i 

området. Vidare krävs en värdering av fastigheten för att säkerställa hur mycket billigare det är att 

bygga om C7 till förskola. Författaren ser heller ingen fördel med att koppla ihop fastighetsanvisning 

med en markanvisnings-etapp, då det med stor sannolikhet inte är samma klientel som är 

intresserade av denna fastighet som dem som är intresserade av nyexploateringar.  

Vidare undersökningar krävs även för att se vad det gäller för energikrav när fastigheten är q-märkt. 

Det kan gå att göra avsteg ur Boverkets byggreglers (BBR). Om energimängden stämmer behöver 

man inte göra några större åtgärder i form av tilläggsisolering eller liknande vid ombyggnation av 

fastigheten. Det finns dock indikationer på att dessa siffror inte är helt korrekta. Energimängden är 

mätt på hela kronanområdet, det är alltså medtaget kallställda förråd och fastigheter i 

kvadratsberäkningen. Fönster är 2glas och det är springor i dörrarna som släpper ut värme samt att 

klimatskalet är från 1945. I kalkylerna är det dock tagit höjd för att dessa siffror ej är korrekta. 

Studien har visat att det blir billigare för kommunen att bygga om C7 till förskola, dock kvarstår 

frågan hur hyreskostnaden blir för Barn och utbildningsförvaltningen. För att besvara den frågan 

krävs vidare undersökningar om internhyra samt kostnad av kapital inom Kommunen. Räknar man 

bort källaren ur ytberäkningen blir de båda förskolorna lika stora och driftskostnaden för förskolan 

borde därmed bli densamma. Det som då skiljer alternativen åt blir kostnad av kapital.  
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KV KRONAN 1:1, LULEÅ 
KRONAN C7 
 
UTLÅTANDE ÖVER OKULÄR STATUSBESIKTNING - BYGG SAMT 
BESKRIVNING AV BEF BYGGNAD 
 
 
1 UPPDRAGET 
 

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun, har  
föreliggande okulära statusbesiktning av bef byggnad genomförts. 

 
Okulärbesiktningen genomfördes 2017-04-27 och 2017-05-02. 

 
 
2 KORTFATTAD HISTORIK 
 

Kronan C7 ligger i kronanområdet vilket tidigare har tillhört luftvärnsregemente 7. 
Försvarets verksamhet i området påbörjades 1942 och avslutades 1993 när verksamheten 
flyttade till Boden och blev en del av Norrlands luftvärnsregemente. Luleå kulturby AB tog 
över och förvaltade kronanområdet vidare till år 2000 då det kommunala bolaget 
upphörde. Ansvaret har sedan dess fallit på SBF som tidigare gått under namnet Tekniska 
förvaltningen Luleå kommun. 
 
Byggnaden ”Kronan C7” invigdes 1945 och var en motorverkstad för militära fordon. År 
2009 lämnade Piteå museum in en rapport som föreslår att q-märka byggnaden på grund 
av byggnadens välbevarade skick samt dess kulturhistoriska värde. Därefter har Luleå 
kommun tagit beslutet att q-märka byggnaden i kommande detaljplan. 
 

 
3 RITNINGAR- AREA 
 

Planritningar (Plan 1 och 2) dat 2005-01-12, rev 2007-08-22. Planritning (Plan 3) dat 1995-
09-26, rev 2008-06-12. Fasadritning dat 1995-09-26, rev 2002-05-15. Dessa ritningar finns 
i .dwg och har ej bilagts statusbesiktningen. 
 

 BTA (Bruttoarea) samt BRA (Bruksarea) enligt uppgifter från SBF. 
 

Våningsplan Plan 1 Plan 2 Plan 3 
Bruttoarea  
Bruksarea 

643 m² 
601 m² 

654 m² 
613 m² 

390 m² 
360 m² 

 
 
4 BEF PLANLÖSNING MM 
 
4.1   BEF PLANLÖSNING 
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4.1.1  Plan 1 

 
Plan 1 (Källarplan) 
 
Källarplanet består av ett större lager samt samvaro som i dagsläget är uthyrt. I källaren 
finns även ett flertal förråd, ett av förråden är provisoriskt ombyggt till omklädningsrum 
med två duschkabiner som står på platsbyggd platå av trä. En skruvhiss som ej är i bruk, 
en undercentral, en el-central, ett skyddsrum samt en senare tillbyggd utrymningsväg. En 
utrymningsväg från källaren är igenbyggd i samband med dräneringsarbeten på fasad mot 
söder.  
 
 

        4.1.2  Plan 2 
 
Plan 2 (Bottenplan) 
   
På ena delen av bottenplanet finns en maskinhall med full takhöjd till plan 3, i 
maskinhallen finns även en skruvhiss som ej är i bruk. I övrigt består den delen av 
bottenplanet av en mindre maskinhall, ett apparatrum, två kontor, ett omklädningsrum med 
dusch, ett pentry, en WC, en RWC samt ett städ.  
 
I den andra delen av bottenplanet har ändring för tidigare hunddagis genomförts under 
2006 och består av två allrum, en WC, en RWC, ett kontor, ett pentry, ett omklädningsrum 
samt ett mottagningsrum med spolningsanordning. 
 
Gemensamt för dessa delar av bottenplanet är en tillbyggd entrédel (ca 90-tal) med en 
lågfartshiss som ej är i bruk. 

  
 

        4.1.3  Plan 3 
 
Plan 3 
   
Plan 3 består av en entrédel med lågfartshiss som ej är i bruk och flertal rum som har 
använts till bland annat kontor, provningsrum, förråd, ljudinspelning, allrum mm. Ett förrum 
till två WC, ett städ, ett förrum till tvagning, en balkong in mot maskinhallen på plan 2. En 
nödutgång i fasaden mot norr. 

  
 

4.2   TILLGÄNGLIGHET 
 

Beroende på vilken verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaden varierar behovet av 
tillgänglighetsanpassningar. Dock kan man anta att det krävs anpassningar i form av nya  
RWC på alla planen i husdel A. Det krävs troligen också en ny hiss mellan våningsplanen. 
 
Beträffande husdel B saknas tillgänglighet i entréer och beroende på användningen även 
hiss ned till källaren. Den hiss som finns mellan entrédelen och plan 2 är eventuellt 
tillräcklig. 
 
Man kan också anta att dörrbeslagning, dörrstängare samt dörrautomatik kommer behöva 
anpassas beroende på verksamhet. 
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4.3   BRANDSKYDD  
 

Beroende på användningen krävs olika anpassningar av brandskyddet. I samtliga fall 
måste brandskyddet planeras och en brandskyddsbeskrivning (SBA) upprättas. Bland 
annat måste följande studeras: 
 
-Utrymningsvägar 
-Brandcellsindelning 
-Bef brandtätningar (bristfälliga) 
-Brandklass samt beslag på bef dörrar 

 
 
4.4 MILJÖINVENTERING 
 
4.41 MATERIAL 
 

Miljöinventering är utförd av MAF arkitektkontor AB, dat 2016-11-28, dock ej för 105 lager. 
 
 
4.42 RADON 
  

Undersökning av de använda lättbetongblock som finns i murade väggar, för att bedöma 
om risk för radonproblem föreligger, bör utföras. Därefter tas beslut om eventuell 
radonmätning är nödvändig. 

 
 
4.5 LJUDMILJÖ 
 

Beroende på vilken verksamhet som kommer att bedrivas krävs varierande anpassningar 
för ljudmiljön.  

 
4.6 SKYDDSRUM 
 
 Bef skyddsrum är i funktion och senaste godkända besiktningen är gjord 2009-11-02. 

När dräneringsåtgärden utfördes på fasad mot söder har man borrat genomgående hål för 
eldragning i skyddsrummet, godkännande från sakkunnig saknas. Åtgärder krävs troligen. 

 
4.7  ENERGIANVÄNDNING 
 
 Byggnadens energianvändning är troligtvis mycket hög på grund av att byggnadstekniken  

med värmeisolering av lättbetong, träullsplattor mm inte medför de låga u-värden som vi 
har i moderna byggnader som utförs med modern byggteknik (mineralull mm).  
Fönster och portar är också bristfälliga och släpper in uteluft i springor mm. 

 
 
4.8  DETALJPLAN / FRAMTIDA TILLBYGGNAD 
 

Förslag till detaljplan är under antagande. I förslaget är en egenskapsgräns inritad för 
byggnaden kronan C7 och markerat som S1 (Förskola/skola). Den eventuella nya 
tillbyggnaden i förskole förslaget är ej inritad på detaljplanen. 
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5  FEL 
 
1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, 

GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER 
 
Dränering – Dränering saknas på baksidan (fasad mot öster) 

 
27 BÄRVERK I HUSSTOMME 
 
   
4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR 
 
 
41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK 

OCH YTTERBJÄLKLAG 
 
 
41.B Kompletterande bärverk i yttertak 
 
 
 
41.C Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 
 

   
 
41.D Innerklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 
 
 
 
41.FB  Utvändiga avvattningssystem från yttertak och ytterbjälklag 
 

Takavvattning – läckage från hängrännor, svaga eller obefintliga marklutningar.   
     Hängrännor åtgärdas genom att riktas och tätas.  

 
 

42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG  
 
42.B Ytterklimatskärmar I yttervägg 
 
 Ytterväggar – Sprickor i puts, åtgärdas genom att omputsas. 
  
 
42.D Öppningskompletteringar i ytterväggar 
 
 Fönster 
 
 Fönster – Fönster i dåligt skick, bör bytas. 
 Garageportar – Garageportar i dåligt skick, bör bytas. 
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42.E Ytterväggskompletteringar 
   
 
43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 
 
43.CB Innerväggar 

 
 
43.CC Öppningskompletteringar i innerväggar  
  
 
43.DC Undergolv 
  
 
44 INVÄNDIGA YTSKIKT 
 
 Ytskikt – Smutsigt, varierande ålder och skick  
 
 
6  BILAGOR 
 
 Bilaga 1 – Plan 1 och plan 2 
 Bilaga 2 – Plan 3 
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Förutsättningar  
I samband med pågående detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1 samt Kronan 1:5, 

Kronandalen, behöver möjligheterna att bygga om C7 fd Bränneriet till en förskola utredas. 

Uppdraget består av att göra en kalkyl/kostnadsbedömning på vad det skulle kosta att bygga om den 

befintliga byggnaden till en förskola samt vilken utomhusyta det skulle ta i anspråk. I uppdraget ska 

utgås från att det blir en förskola 8 avdelningar med ca 17 barn per avdelning.  

Underlag till uppdraget har varit: 

 Detaljplan, samrådsförslag 2016‐10‐07 

 Lokalprogram/Produktblad för Förskola Anneberg, 8 Avdelningar, www.flexator.se 

 Nybyggnad förskola 6 avdelningar, Granskningshandling 2016‐11‐28, Plan 1 och Plan 2, 

Hertsölunds Förskola Luleå kommun  

 Utredning Förskoleplacering Kronandalen, MAF, PM 160914 

 Kulturhistorisk inventering Kulturbyn Kronan, Piteå Museum 

 Kvalitets‐ och gestaltningsprogram 

 Pedagogiska riktlinjer inför om‐ till‐ och nybyggnation av förskolor, BUF Luleå kommun 150511 

Målet är att bevara de kulturhistoriska värdena exteriört på byggnaden och samtidigt erhålla en fullt 

funktionell förskola enligt de lagar och riktlinjer som finns inom det verksamhetsområdet. 

Målet är att komma fram till en hyra för BUF (barn‐ och utbildningsförvaltningen) som är jämförbar 

med att bygga en helt ny förskola. 

I uppdraget ingår också att utföra en miljöinventering av fastigheten. 

 
Ytbehov illustrerat för det aktuella läget enligt ”Utredning Förskoleplacering Kronandalen PM 160914”.  



PM 170120 

4 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriöra bilder av byggnad C7 fotograferade vid platsbesök i november 2016 
 

   



PM 170120 

5 
 

Skyddsrum 
Det finns ett skyddsrum i källaren i den låga delen av befintlig byggnad. Detta kommer troligtvis att 

försvåra eller utgöra en begränsande faktor när det gäller utformningen av tillbyggnaden.  

Kontakt har tagits med MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) angående förutsättningar för 

skyddsrummet. Det finns ett skydd för skyddsrummet (skyddsrumsnummer: 159 738‐8).  

Vid ombyggnad av byggnaden och skyddsrummet fortfarande är aktivt ska funktionen finnas kvar. 

Enligt MSB finns det inget krav på modernisering av skyddsrummet vid renovering av byggnaden. 

Den tekniska funktionen ska efter ombyggnad vara som funktionen är idag. In‐ och utrymningsvägar 

får tex inte försämras. Måste man exempelvis ändra ventilation/va eller annan håltagning måste det 

utföras på godkänt sätt. 

Man kan ansöka om avveckling av skyddsrummet men om man funderar på ombyggnad för offentlig 

användning (förskola) anses det inte lämpligt enligt MSB. Om man river byggnaden i sin helhet 

ansöker man om avveckling av skyddsrummet.  
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Miljöinventering 
En miljöinventering av hus C7 har utförts med syftet att kartlägga miljöfrågor inför en eventuell 
ombyggnation. Miljöinventeringen har utförts som en okulär besiktning av fasta byggdelar samt tekniska 
installationer. Okulärbesiktning har gjorts av alla utrymmen som är tillgängliga via dörrar fönster eller olika 
typer av luckor. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning.  

Provtagning av byggnadsmaterial för analys av asbest har utförts. Källaren i den högre byggnaden har inte 
varit tillgänglig för inventering då den är uthyrd. 

Inventeringen visar inte på något alarmerande för en eventuell ombyggnation. Rapport från 
miljöinventeringen redovisas som bilaga 1. 

 

Skissarbete 
Arkitektens första intryck av den befintliga byggnaden är att det är en spännande byggnad med fina kvaliteter 

vad gäller rumshöjder, fönster mm och att det säkert går att åstadkomma fina förskolelokaler i byggnaden. 

Byggnadens skick är dock inte det bästa och många innerväggar är i betong vilket kan orsaka höga 

ombyggnadskostnader vid eventuell flytt av innerväggar. 

Skissförslaget är genomfört i ett tidigt skede där alla parametrar inte är kända.  

Skisser - ombyggnad 
I skissen för ombyggnaden har arkitekten försökt tillskapa åtminstone lika stora pedagogiska rum som i 

Hertsölund med så lite ombyggnad som möjligt för att undvika onödiga ombyggnadskostnader. 

Kapprum mm har en annan indelning än Hertsölund. Där den befintliga byggnadens förutsättningar 

varit sådana att rummen inte exakt motsvarar de exempel vi har haft att gå efter har strävan varit att 

snarare göra rummen några kvadratmeter större än mindre, eftersom det var så vi uppfattade 

beställarens önskemål.  Det har inte gjorts någon exakt beräkning per barn i det första skedet utan 

arbetet har fokuserats på att försöka skapa ett fungerande förslag.  

I redovisade skisser är skyddsrummet kvar. Tillbyggnadens placering är anpassad för att inga 

stora/dyra ingrepp ska krävas för att bibehålla skyddsrummets funktioner. 

Inga verksamhetslokaler har placerats i källaren i framtagna skisser. Vi har inte kunnat göra någon 

bedömning om skick och användarbarhet av dessa lokaler eftersom de vid genomfört platsbesök var 

uthyrda och larmade.  Det kan dock konstateras att källarvåningen är stor och att det vore 

fördelaktigt att kunna lägga teknikrum och förråd där. Någon ombyggnadsskiss för detta har inte 

tagits fram. Ett problem är att den hiss som enligt förslaget bevaras, inte går ner i källaren utan 

stannar på marknivå. Även den utomhusramp som leder ner till källaren planeras enligt skissen att 

byggas bort då den bedöms som onödig. Detta begränsar tänkbar användning av källaren till 

verksamhet som inte kräver hiss och där det inte finns krav på utrymning i samma plan. Tänkbara 

användningsområden är Apparatrum, förråd, mindre städutrymme och eventuellt ett rörelserum om 

tillgänglighet och utrymningsvägar kan godkännas. 

Redovisad skiss är en första skiss, som troligtvis måste revideras flera gånger om projektet går vidare, 

eftersom den inte är förankrad med verksamheten. I en ombyggnad har man de ytor som finns att 

tillgå att göra det bästa av. Om verksamheten tycker att något rum är för litet får man ändra, på 

andra ytors bekostnad, eller fördela om funktioner och kanske göra tillbyggnaden större.  

I det aktuella fallet skulle man förslagsvis kunna göra de pedagogiska ytorna större i ombyggnaden, 

genom att flytta över personalrummet till tillbyggnaden. Det skulle kanske vara en bra idé om man 

tänker sig att det mest går äldre barn i större barngrupper i ombyggnaden och yngre barn i mindre 

grupper i tillbyggnaden.  
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Ombyggnad Del 1 Plan 1. Redovisas även som bilaga 2. 

 
Ombyggnad Del 1 Plan 2. Redovisas även som bilaga 3. 

 

Ritning Del 1 Källarplan. 
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Ombyggnad Del 2 Plan 1. Redovisas även som bilaga 4. 

 
Ritning Del 2 Källare. 

Ytberäkningar för Ombyggnaden 
BYA:   670 m² 

 

BTA:   643 m²+654 m²+390 m²  

  1687 m² 

 

BRA:   601 m²+ 613 m²+360 m² 

  1574 m² 

 

LOA Plan 1 och 2: 

  589 m²+305 m² 

  894 m² 

 

LOA Källare:  554 m², varav 57 m² utgörs av skyddsrum 

 
I beräkningarna är ingen hänsyn tagen till eventuell tilläggsisolering.   
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Skisser - tillbyggnad 
Två alternativa skisser är framtagna för tillbyggnaden. Detta för att visa att förskoleavdelningarna kan 

utformas både med och utan matsal. De båda förslagens verksamhetsytor och layout utgår från de exempel 

vi har fått att använda som underlag. Båda skisserna är dock utformade med hänsyn till både den befintliga 

byggnadens och tomtens förutsättningar.  

Från de båda exempelförskolorna kommer också ungefärliga storlekar på storkök och teknikutrymmen. Ingen 

expertis inom dessa områden har varit inkopplade i detta tidiga skede. Därför råder extra stor osäkerhet just 

storleken på dessa utrymmen i de presenterade skisserna.  

Det första alternativet, Alternativ A, utgår från modellförskolan Anneberg. 

 

Tillbyggnad Plan 1 och 2. Alt A. Redovisas även som bilaga 5. 

Ytberäkningar för Alternativ A 
BYA:    326 m² 

 

BTA:   326m²+326 m² 

  652m² 

 

BRA:   299 m²+299 m² 

  598 m² 

 

LOA:   287 m²+277 m² 

  564 m² 
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Det andra alternativet, Alternativ B, utgår från Hertsölunds Förskola i Luleå kommun. 

 
Tillbyggnad Plan 1 och 2. Alt B. Redovisas även som bilaga 6. 

 

Ytberäkningar för Alternativ B 
BYA:    320 m² 

 

BTA:   320 m²+320 m² 

  640m² 

 

BRA:   294 m²+294 m² 

  588 m² 

 

LOA:   283 m²+273 m² 

  556 m² 
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Skisser - fasader 

 
Fasader Om‐ och tillbyggnad Alt A. Redovisas även som bilaga 7. 

 

 

 
Fasader Om‐ och tillbyggnad Alt B. Redovisas även som bilaga 8. 
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Utemiljö 
För att sätta in förskolan i sitt sammanhang och för att påvisa vilka åtgärder som krävs har en idéskiss 

för markanvändandet tagits fram av arkitekten. Det skall betonas att detta är en idéskiss och att 

varken landskapsarkitekt eller markprojektör har varit inkopplad i skissarbetet. Marken är inte inmätt 

eller höjdsatt i detta skede. Det vi haft tillgång till är de plushöjder och höjdkurvor som syns i figuren 

nedan. 

Målet för skissen är att ta tillvara markens olika kvaliteter på fram‐ och baksida, samt att möjliggöra 

en koppling till den angränsande skogen utan att behöva komma i kontakt med biltrafik.  

Den främre delen av gården består redan idag mestadels av hårdgjord yta och det är via den 

planerade vägen man angör fastigheten. Tanken är att samla all trafik till förskolan närmast vägen, 

både hämtning/lämning och inlastning. Exakt var det är lämpligt med in‐ och utfarter, hur 

parkeringsplatserna ska utformas och hur inlastningen separeras från parkeringarna, återstår att 

detaljstudera. Storleken på det för ändamålet markerade området är ungefärlig och baseras på 

uppgifter om behovet av 20 platser för hämtning och lämning av barn inom fastigheten, samt att 

personalparkeringar hänvisas till närliggande parkeringshus. 

Den hårdgjorda och relativt plana ytan på framsidan lämpar sig också väl till lekyta. Eftersom 8 

avdelningar innebär väldigt många barn att hålla reda på kan det vara en fördel om man kan 

avgränsa flera mindre ytor så att barnen kan delas upp i mindre grupper under utevistelsen. Det är 

dock inget måste och det finns exempel på ännu större förskolor där man valt att inte göra så. De 

olika åldrarna på barnen medför dock att man troligtvis vill ha lekredskap med olika svårighetsgrad 

på olika ställen. Det är det som markeras med lekyta för äldre respektive yngre barn i skissen. 

Tomtens framsida vetter mot väster och är öppen mot söder. Det innebär att den kommer att bli 

solig och varm. Om förskolan vill ha uteplatser lämpar det sig bra på framsidan. 

Tomtens baksida är mer kuperad och skogbeklädd. Här är tanken att barnen kan leka fritt och bygga 

kojor med det som naturen har att erbjuda. Det kan behöva röjas och kanske någon stig kan anläggas 

så att det blir lättare att ta sig fram. 

Bakom huset illustreras en stig som leder till en grind som öppnar sig mot det angränsande 

naturområdet. Stigen ska vara möjlig att snöröja och ha en tillgänglighetsanpassad lutning. 

Dragningen i skissen är ungefärlig då uppmätta höjder saknas. Kopplingen mellan gård och naturmark 

är viktig, eftersom tomtens storlek har hållits nere som en anpassning till den höga exploatering som 

kommer att råda i Kronandalen. Tanken har redan i planarbetet varit att förskolan ska utnyttja 

närheten till den omgivande skogen så mycket som möjligt för undervisning och lek.  
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Situationsplan Idéskiss. Illustrerade gatuparkeringar flyttas då de inte är anpassade till en förskola på 

platsen. Situationsplanen redovisas även som bilaga 9. 
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Kostnadsbedömning 
En kostnadsbedömning är genomförd. Kostnadsbedömningen är baserad på framtagna skisser, genomförd 

miljöinventering och platsbesök. Vid platsbesöket hade man inte tillträde till källaren eftersom dessa 

lokaler är uthyrda. Skisserna har inte heller inkluderat källaren av samma anledning. Kostnad för en 

allmän uppfräschning av källaren är inkluderad i kostnadsbedömningen. 

Vid tidigare användning av del 2 av befintlig byggnad (den lägre delen) har fuktproblem upptäckts varför 

byggnaden har genomgått dränering av källaren och lagning av grunden. Del 1 av byggnaden (den högre 

delen) har inte dränerats. Kostnader för dränering av del 1 och eventuell lagning av grunden har räknats in i 

kostnaderna.  

Energikrav och tilläggsisolering 

Konstruktionsritningar för befintlig byggnad har inte funnits tillgängliga. Väggarnas och takets uppbyggnad är 

därför inte helt känd.  

Det är inte heller klart vilka energikrav som gäller för byggnaden då byggnaden är kulturmärkt med skydd av 

fasaderna. Eftersom byggnadens fasader är skyddade med planbestämmelse q måste fasadens utseende och 

proportioner behållas. Eventuellt kan avsteg göras från Boverkets byggregler (BBR).  

Om putsbäraren i ytterväggarna består av ett levande material kan det uppstå fuktproblem vid invändig 

isolering om nollpunkten flyttas in i väggen. Enbart invändig tilläggsisolering är inte heller optimalt eftersom 

det uppstår köldbryggor i bjälklagen. 

Kalkylen räknar med 45 mm utvändig tilläggsisolering, ny puts, förlängning av takfot, 70 mm invändig 

tilläggsisolering och tilläggsisolering av takbjälklaget (145 mm lösull). Ingen energiberäkning har genomförts i 

detta skede.  

Lösningen med utvändig tilläggsisolering har presenterats för bygglovsarkitekt på kommunen och 

byggnadsantikvarie på Norrbottens muséum vilka har bedömt den som möjlig att genomföra med hänsyn till 

kulturmärkningen. 

Markarbeten och utemiljö 

Kostnader för markarbeten för utemiljö och lekutrustning har tagits med i kostnadsbedömningen räknade 

med schablonkostnader och uppskattade ytandelar. Utformning av utemiljön har endast beskrivits 

översiktligt i detta skede.  

 

Kostnader för om‐ och tillbyggnad av C7 till förskola  

Entreprenadkostnad för ombyggnad del 1 och 2 (1690 BTA)    9,6 milj kr (exkl storkök) 

Entreprenadkostnad för tillbyggnad (650 BTA)      13,4 milj kr 

Entreprenadkostnad för utemiljö ‐ mark och lekutrustning     2 milj kr 

Summa entreprenadkostnad        25 milj kr 

Produktionskostnad för om‐ och tillbyggnad inkl utemiljö    35,1 milj kr (exkl storkök) 

Kommentarer 

Projektering bedöms bli något dyrare på grund av bevarandekrav (q) för befintlig byggnad. 

Kostnadsbedömningen räknar med 17 % av entreprenadkostnaden för projektering. Normalt för projektering 

är 15 %.  

Kostnadsbedömningen redovisas som bilaga 10. 
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Kostnader för nybyggnad av förskola 

Som jämförelse har en grov kostnadsbedömning gjorts avseende nybyggnad av en förskola med åtta 

avdelningar (1600 BTA). 

Kostnad för markarbeten för utemiljö och lekutrustning är densamma som för om‐ och tillbyggnaden. 

Produktionskostnad för nybyggnad av förskola i motsvarande storlek som om‐ och tillbyggnaden uppskattas i 

bifogad kostnadsbedömning till ca 58 miljoner kronor exkl moms. 

 

Entreprenadkostnad för Nybyggnad     40 milj kr (exkl storkök) 

Entreprenadkostnad för utemiljö ‐ mark och lekutrustning  2 milj kr 

Summa Entreprenadkostnad      42 milj kr 

Produktionskostnad för Nybyggnad inkl utemiljö  58 milj kr (exkl storkök)  

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Miljöinventering av Kronan C7, 161128 
Bilaga 2 Ombyggnad Plan 1 Del 1 
Bilaga 3 Ombyggnad Plan 2 Del 1 
Bilaga 4 Ombyggnad Plan 1 Del 2 
Bilaga 5 Tillbyggnad Plan 1 och 2 Alt A 
Bilaga 6 Tillbyggnad Plan 1 och 2 Alt B 
Bilaga 7 Fasader Om‐ och tillbyggnad Alt A 
Bilaga 8 Fasader Om‐ och tillbyggnad Alt B 
Bilaga 9 Situationsplan Idéskiss 
Bilaga 10 Kostnadsbedömning Förskola Kronandalen, rev 170120 
 



 

KV KRONAN 1:1, LULEÅ 

 
 

KRONAN C7 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KOSTNADSUPPSKATTNING 
ALTERNATIV – FÖRSKOLA 

 

 
 
 
 
 

LULEÅ 2017-05-18 
 
 
 
 

 ABM 1706                                                                                                      Bergvikskurvan 5, 973 31  LULEÅ                   Tel. 0920-22 34 80          
 



1706 Kronan 1:1, Luleå – Kronan C7 
 Alternativ - Förskola 
   
 

F:\1_Projektering\1706 Kronan C7, Luleå - Statusbesiktning\Projpärm\15 
Kostnadsberäkningar\Kostnadsuppskattning, sammanställning - förskola 170516.docx
  2 (4) 

1. FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Kostnadsuppskattningen gäller för om- och tillbyggnad till förskola 
”kronandalen”, Luleå, enligt förslagsskisser upprättade av MAF Arkitektkontor 
dat. 2016-12-06. Även statusbesiktning utförd av ABM Arkitektkontor dat. 2017-
05-05 ligger till grund för kostnadsuppskattningen. 
 
Endast markarbeten erforderliga för dränering och avlopp är medtagna i 
kostnadsuppskattningen. Kostnader för utemiljö måste således läggas till denna 
uppskattning för att erhålla den totala produktionskostnaden. Vi har dock 
bedömt att rampen inkl. muren kan rivas då den är mycket skadad och ej fyller 
någon funktion. 
 
Hänsyn tas till att byggnadens fasader ej får förvanskas (q-märkning). 
 

 
 

1.1 YTOR 
 
Ombyggnad:  ca 1000m² (BRA) – Källare (ca 600m²) ej medräknad 
Tillbyggnad:   ca 660m² (BTA) 
Utemiljö/tomt:  0m²  
 
 

1.3 KOSTNADSLÄGE I TID 
 
Kostnadsuppskattningen gäller sommaren 2017.  

 
  



1706 Kronan 1:1, Luleå – Kronan C7 
 Alternativ - Förskola 
   
 

F:\1_Projektering\1706 Kronan C7, Luleå - Statusbesiktning\Projpärm\15 
Kostnadsberäkningar\Kostnadsuppskattning, sammanställning - förskola 170516.docx
  3 (4) 

2 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING 
 
2.1   

  KKR Anm 
2.10 
 

Markarbeten (ej utemiljö och tomt) 830  

2.11 
 
 
 

Byggnadsarbeten 
 
Stomme 
 
Yttertak 
 
Yttertakskompletteringar 
 
Ytterväggar 
 
Ytterväggskompletteringar 
 
Innerväggar 
 
Innerväggskompletteringar 
 
Fast inredning 
 
Ytskikt 
 
Övriga kompletteringar 
 
Delsumma byggnadsarbeten 
 

 
 

1510 
 

550 
 

280 
 

4120 
 

3150 
 

1300 
 

820 
 

940 
 

2650 
 

1180 
 

16 500 

 

2.12 EL - arbeten 3700  
    
2.13 Luft – arbeten 

 
VS - arbeten 

2500 
 

2800 
 

    
2.14 Storkök - arbeten 1000  
 
2.15 
 
 
 

 
Delsumma  
 
Oförutsett ca 16% 

 
26500 

 
4250 

 

2.16 Byggherrekostnader ca 16% 
 

4250  

 PRODUKTIONSKOSTNAD 35000 KKR 
 
2.2 Produktionskostnader exklusive:  
 

- Mervärdesskatt. 
  - Räntekostnader. 

- Hyresgästens inredning (lös inredning). 
- Utemiljö/tomt. 
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3  ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV ENTREPRENADARBETENA. 
                           
     3.0 MARKARBETEN 

• Befintlig utvändig ramp och mur av betong rivs och marken igenfylls. 

• Erforderliga markarbeten för dränering, avloppsservis samt tillbyggnad. 
 

3.1           BYGGNADSARBETEN 
• Tillbyggnad - betongplatta på mark. 

• Tillbyggnad - ytterväggar av lättbetong med puts samt betongsockel. 

• Tillbyggnad – vindsbjälklag/yttertak av trätakstolar, råspont och 
tätskiktsmatta (2-lag). 

• Nya innerväggar, skivor på regelstomme. 

• Befintliga innerväggar utreglas erforderligt för ny el-installation. 

• Entrépartier av aluminium. 

• Fönster av trä specialtillverkas för att bibehålla ursprungligt utseende i såväl 
befintlig som tillbyggnad. 

• Garageportar rivs, ny yttervägg med fönster utförs för att bibehålla 
ursprungligt utseende. 

• Glaspartier av trä. 

• Innerdörrar av trä. 

• Fast skåpinredning. 

• Plastmatta (uppvikt) på golv, (ej källare). 

• Målning av väggar i samtliga utrymmen. 

• Keramiska plattor (frimärken) på väggar i WC, RWC och ovan bänkskivor 
vid pentryn och kök.  

• Undertak i fläktrum av målade gipsskivor, undertak av ljudabsorbenter i 
övriga utrymmen (exkl. källare).  

     3.2         VVS-INSTALLATIONER 
• Se Bilaga 2. 

 
     3.3         EL-INSTALLATIONER 

• Se Bilaga 3. 
 
     3.4         STORKÖK 

• Enl. kostnad/m², bedömt utifrån utförda storkök i skolor och förskolor år 
2016 inom Luleå kommun. 

 
ABM Arkitektkontor 
Axwell Ahlmark 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Relationsritningar. 
Bilaga 2 – VVS inkl SÖ, dat 2017-05-17. 
Bilaga 3 – EL, dat 2017-05-12. 
Bilaga 4 – Skissförslag förskola, dat 2016-12-06. 
 



Analys av Förskola Kronandalen obs enbart byggnaden

* ** m2BRA/barn

avd antal b 7,5/barn 10/barn m2BTA barn/m2BRA

Behov 8 17 1020 1360 1 542 10,5

Enligt Kostnadsbedömning MAF

Ge kostnad Ge kostnad

m2BRA tkr kr/m2BRA 1061 m2 * Räkna inte in förråd, kök, personalutrymmen, toalett och sko utrymmen apparatrum.

Utredning 189 0,01 ** Alla ytor exklusive appartarum .

Från industri/lager till Förskola Proj 1 885 0,1

* Min bedömning  samt kök,åtgärder mark 1061 18 854 14 000 TÅ Utförande 18 854

Ge kostnad Ge kostnad Mark 0

m2BTA tkr kr/m2BRA

Oförutsett 4 148 0,2

Anläggningskostnad 25 076

Min bedömning 640 12 480 19 500 TÅ

Projektledning 502 0,02

Tg för kök och åtgäder mark-vatten 1 500 TÅ

Kontoll,sakkunning 502 0,02

Konst 0 0,01

Min bedömning 32 834 TÅ

BH 502 0,02

Index 0

GE kostnad  

Produktionskostnad 26 580 25 052 kr/m2BRA

Nybyggnation av 1542 kr/M2BTA inkl kök

enligt BA 1542 30 069 19 500 inkl kök

640 m2

enligt BN 1542 29 144 18 900 inkl kök

Utredning 140 0,01

enligt Calknet 1542 30 994 20 100 inkl kök

Proj 979 0,07

Snitt 30 069 19 500

Utförande 13 980

m2 BRA kr kr/m2BRA

* Skola helrenovering, varit skola tidigare 10 500 Mark 0

Har ej varit skola samt måste nog Oförutsett 748 0,05

årgärda klimatskal. 2000 1500 3 500

Anläggningskostnad 15 846

14 000

Projektledning 317 0,02

kök tg utv mark-avvattning 4 000

Kontoll,sakkunning 317 0,02

Konst 158 0,01

BH 475 0,03

Index 0

Produktionskostnad 17 114 26 741 kr/m2BRA

Nybyggnadsdel

Ombyggnadsdel

2



1 542 m2 Nybyggnation 1701 m2

Utredning 301 0,01 Utredning 328 0,01

Proj 2 105 0,07 Proj 2 298 0,07

Utförande 30 069 Utförande 32 834

Mark 0 Mark 0

Oförutsett 1 609 0,05 Oförutsett 4 567 0,13

Anläggningskostnad 34 083 Anläggningskostnad 40 028

Projektledning 682 0,02 Projektledning 801 0,02

Kontoll,sakkunning 682 0,02 Kontoll,sakkunning 801 0,02

Konst 341 0,01 Konst 173

BH 1 022 0,03 BH 1 001 0,025

Index 0 Index 0

Produktionskostnad 36 810 23 868 kr/m2BRA 38188,47227 Produktionskostnad 42 803

Vht 0 Vht 0

Projektkostnad 36 810 Projektkostnad 42 803 25163,28 kr/m2BTA

Nybyggnad

Produktionskostnad sammanslaget

Om och Tillbyggnad 

2
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Kostnadsuppskattningen gäller för renovering av Kronan C7 i Luleå, baserad på 
genomförd statusbesiktning av ABM Arkitektkontor dat. 2017-05-05. 
 
Renoveringen utförs med syftet att byggnaden ska förvaltas i ytterligare 30 år. 
Endast nödvändiga åtgärder för att förhindra förfall och skapa förutsättningar för 
en sund fastighetsförvaltning utförs. Hänsyn tas till att byggnadens fasader ej 
får förvanskas (q-märkning). 
 
Vi har dock bedömt att rampen inkl. muren kan rivas då den är mycket skadad 
och ej fyller någon funktion. 
 

 
1.1 YTOR (BRA) 

Plan 1 – 601 m² 
Plan 2 – 613 m² 
Plan 3 – 360 m² 
 
Ovanstående ytor avser de totala bruksareorna enligt uppgifter från SBF, ej 
specifika ytor för renoveringsåtgärder. Se pkt 3 – översiktlig beskrivning av 
åtgärder. 
 
 

1.2 KOSTNADSLÄGE I TID 
 
Kostnadsuppskattningen gäller sommaren 2017.  
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2 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING 
 
2.1   

  KKR Anm 
2.10 Markarbeten (ej utemiljö och tomt) 

 750  

2.11 
 
 

Byggnadsarbeten 
 
Yttertak 
 
Yttertakskompletteringar 
 
Ytterväggar 
 
Ytterväggskompletteringar 
 
Innerväggar 
 
Innerväggskompletteringar 
 
Fast inredning 
 
Ytskikt 
 
Övriga kompletteringar 
 
Delsumma byggnadsarbeten 
 

 
 

160 
 

20 
 

300 
 

880 
 

30 
 

230 
 

30 
 

420 
 

280 
 

2350 
 
 

 

2.12 EL - arbeten 800  
    
2.13 Luft – arbeten 

 
VS - arbeten 
 

1400 
 

1200  

 
2.14 

 
Delsumma 
 
Oförutsett ca 20% 

 
5750 

 
1150 

 

    
2.15 Byggherrekostnader ca 19% 

 1100  

 PRODUKTIONSKOSTNAD 8000 KKR 
 
 
2.2 Produktionskostnader exklusive:  
 

- Mervärdesskatt 
  - Räntekostnader 
  - Utemiljö/tomt 
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3  ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV ENTREPRENADARBETENA.                     
 
     3.0 MARKARBETEN 

• Befintlig utvändig ramp och mur av betong rivs och marken igenfylls. 

• Erforderliga markarbeten för dränering och avloppsservis. 
3.1           BYGGNADSARBETEN 

• Skadad råspont (ca 10%) på yttertak (vid takkanter) byts ut. 

• Justering av takavvattning. 

• 300 mm tilläggsisolering på vindsbjälklag. 

• Befintlig fasadstege rivs, ny utrymningstrappa från plan 3 utförs. 

• Ny utrymningsväg från plan 2 utförs. 

• Omputsning, 35% av fasaden (där bef puts är sprucken). 
• Nya fönster på fasad mot öster och söder tillverkas lika befintliga. 

• Bef fönster mot väster och norr renoveras (lagas, omkittas, ommålas). 

• Automatik till befintligt entréparti samt till trapphusdörrar. 

• Brandtätningar runt genomföringar i befintliga brandceller. 

• Renovering av befintliga garageportar (lagas, ommålas, justeras). 

• Anpassningar för tillgänglighet. Bland annat ny RWC på plan 2 i husdel 1, 
dörrautomatik mm. 

• Ommålning av fasader.  

• Ytskikt i husdel 2 behålls i princip i befintligt skick.  

• Ommålning av golv i teknikutrymmen (el-c, u-c, apparatrum) samt 
maskinhall. 

• Ommålning av väggar i teknikutrymmen, vissa väggar på plan 2 och 3 som 
är skadade eller målade i starka kulörer. 

• Ommålning av innertak i maskinhall, dest. rum samt apparatrum. 

• Nya plastmattor på golv där befintlig matta är skadad ca 200m². 

• Nya plastmattor på golv och målade väggar i samtliga WC och städ. 

• Skruvhiss 2 plomberas och får ej användas. 

• Erforderliga byggnadsarbeten för installationer utförs. 
3.2         VVS-INSTALLATIONER 

• Se Bilaga 2 
     3.3         EL-INSTALLATIONER 

• Se Bilaga 3 

 
ABM Arkitektkontor 
Axwell Ahlmark 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Relationsritningar. 
Bilaga 2 – VVS inkl SÖ, dat 2017-05-17. 
Bilaga 3 – EL, dat 2017-05-12. 
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1. Uppdrag 

 
1.1 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare: Luleå kommun 

Referensperson:  

 

2. Objekt 
 

2.1 Byggnadsbeskrivning 

Byggnadsår: 19 

Plan:  3 

Stomme: Betong 

Bjälklag: Betong 

Grundläggning:  Platta på mark 

Ytterväggar:  Betong, Puts 

Fönster: 2-glas 

Tak:    

 

2.2 Invändiga ytskikt 

Golv:  Plast- och linoleummattor  

Vägg:  Betong, tegel och trä 

Tak:  Betong och innertaksplattor i en del rum 

Våtrum: Kakel och klinkergolv. 
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3. Uppdragsbeskrivning och syfte 
På uppdrag av Luleå kommun har MAF Arkitektkontor genomfört 

en miljöinventering av hus C 7 på Kronanområdet. Syftet med 

inventeringen är att kartlägga miljöfrågor inför en eventuell 

ombyggnation. 
 

3.1. Inventering / Metodik 
Miljöinventeringen har utförts som en okulär besiktning av fasta 

byggdelar samt tekniska installationer. 

 

Okulärbesiktning görs av alla utrymmen som är tillgängliga via 

dörrar fönster eller olika typer av luckor. Inbyggt, eller på annat 

sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. 

 

Provtagning av byggnadsmaterial för analys av asbest har utförts. 

Analys har utförts av Eurofins Pegasuslab i Uppsala. 

 

     3.2 Asbest 

Asbest påträffades i rörisolering (Böjar, T-stycken och ändstycken)  

 

3.3 Bly 

Bly påträffades som blydiktade fogar  (metallisk form) i skarvar för 

gjutjärnsrör. Metalliskt bly kan förekomma som blymantlade 

elkablar, pga säkerhetsrisk har inga ingrepp i kabelmantel gjorts. 

 

3.4 Elektronikskrot 

Elektronikskrot är klassat som farlig avfall och skall enligt lag 1 Juli 

2002 sorteras för återvinning. Sortering där de komponenter som 

innehåller farliga ämnen tas om hand och övriga icke farliga kan  

återvinnas. Elektronikskrot är ett vitt begrepp och innefattar allt 

som har en kabel och drivs av en el-källa.  
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3.5 Kemikalier 

    Golvbrunnar kan innehålla kemikalierester 

 

3.6 Koppar   

Koppar förekommer allmänt i byggnaden i form av 

vattenledningar. Kan även finnas i elledningar. 

 

3.7 Kvicksilver 

Lysrör som förekommer i byggnaden innehåller kvicksilver. 

 

3.8 Olje- och tjäravfall 

Tjärpapp kan finnas i takkonstruktion under tätskiktet. Om 

tjärpapp finns bör den kunna hanteras som brännbart material 

tillsammans med träavfall. Dörröppnare innehållande olja finns. 

 

3.9 PCB 

PCB kan förekomma i form av kondensatorer med PCB- olja i 

lysrörsarmaturerna. Lysrörsarmaturerna skall dock, efter att 

lysrören plockats bort, transporteras till godkänd mottagare för 

vidare behandling. 

Vid granskning av fönsterpartier kunde inte någon PCB 

konstateras. Om det vid rivning visar sig att fönstren innehåller 

förseglingsmassa skall prov tas på massan för att analysera och 

konstatera eventuellt PCB- innehåll. 

 

3.10 PVC 

PVC förekommer allmänt i plastmattor. Vidare förekommer PVC i 

form av plaströr och i elinstallationer. 

 

3.11 Radioaktivt avfall 

Byggnadens brandvarnare klassas som radioaktivt avfall. 
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3.12 Foton 

 

      
Asbest i rörböjar, T-stycken och ändstycken 
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       Bly i skarvar i gjutjärnsrör 

 

     
       Brandvarnare och rökdetektor innehållande radioaktiva ämnen 
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       Dörrstängare med olja 

 

      

Elektronikskrot finns allmänt i huset 
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       Armatur med lysrör. Kan innehålla kvicksilver. I kondensator kan finnas PCB- olja. 

       Armaturen ligger så högt så man kom inte åt den. 

 

     
      Koppar förekommer allmänt i byggnaden 
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3.13  Rivning och materialhantering 

Rivningsarbetet planeras så att källsortering underlättas. 

Rivningsavfallet sorteras i fraktioner enligt nedan och 

omhändertas enligt kommunens riktlinjer.  

Rivning skall ske selektivt. Det innebär att varje material rivs för sig 

samt att de sorteras och samlas upp enligt ovan och sedan 

transporteras till respektive mottagare skilda åt. Det innebär att 

sammansatta produkter skall separeras innan de forslas bort. 

 

4. Farligt och miljöstörande avfall 
Farligt och miljöstörande avfall behandlas, transporteras och 

omhändertas enligt tabell 1 nedan. 

Vid rivningsarbetet skall entreprenör vara medveten om att viss 

inbyggda konstruktioner kan innehålla farligt avfall varför 

ytterligare provtagningar och analyser kan bli nödvändiga att 

utföras. 

 

4.1 Övrigt rivningsavfall  

Sortering av utrivet och överblivet material och byggdelar sker i 

prioritetsordningen: 

1. Återanvändbara 

2. Materialåtervinningsbara 

3. Energiåtervinningsbara 

 

4.2 Övrig miljöhänsyn 

Sanering och hantering av farligt avfall utförs enligt gällande lagar,    

förordningar och lokala krav. 
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4.3 Redovisning 

Entreprenören åläggs att till beställaren lämna dokumentation 

avseende hanteringen av allt rivningsavfall. Sort, mängd 

hanteringssätt och mottagare skall redovisas. Exempel på  

verifikationer är följesedlar, inlämningskvitton, fakturakopior på 

deponiavgifter mm. 
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5. Mängder farligt avfall samt miljöstörande ämnen 

Varje avfallskategori skall sorteras i fraktioner var för sig. För att underlätta sortering och 

omhändertagande ska avfall vara tydligt märkta med avsett avfallsslag samt, om sådan finns, avfallskod ur 

avfallsförordningen AFS 2011:927 

Bedömda mängder som anges här skall ej ligga till grund för entreprenörs anbud. 

 

Tabell 1 Farligt avfall enligt avfallsförordningen 2011:927 

Material Placering i byggnad Lab- 
analys 

Rivningsmetod Godkänd 
Transport 

EVC-Kod 

ASBEST      

Kakelfog Inom inventerat område Ja Saneras Ja 17 06 05 

Kakelfix Inom inventerat område Ja Saneras Ja 17 06 05 

Klinkerfog Inom inventerat område Nej Saneras Ja  

Rörisolering böjar och T- stycken Inom inventerat område Nej Saneras Ja 17 06 01 

      

KVICKSILVER      
Lysrör Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 17 09 01 
Glödlampor Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 17 09 01 
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Material Placering i byggnad 
Lab 

analys 
Rivningsmetod 

Godkänd 
transport 

EVC-Kod 

ELEKTRONIKSKROT      
 Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 20 01 35 

      

PCB      
Lysrörskondensatorer Inom inventerat område Nej Sorteras Ja Kan förekomma i form av  

kondensatorer med PCB-olja. 

      
RADIOAKTIVT AVFALL      
Rökdedektorer och brandvarnare Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 17 09 03 

      

OLJE- OCH TJÄRAVFALL      
Lysrörskondensator Inom inventerat område Nej Sorteras Ja Se PCB 

Dörrstängare Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 17 04 09 
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Tabell 2 Avfall (Tidigare kallat Miljöstörande avfall) 

Material Mängd Placering i byggnad Lab- 
analys 

Rivningsmetod Godkänd 
Transportör 

1=Återanvändning  
2=Återvinning            
3=Deponi 

KOPPAR       
Vattenledningar Allmänt i byggnad Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 2 

       

PVC       

Plastmattor Allmänt i byggnad Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 2 

Plaströr Allmänt i byggnad Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 2 

Elinstallationer Allmänt i byggnad Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 2 

       

BLY       

Gjutjärnsrör Allmänt i byggnad Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 2 

Elkablar Allmänt i byggnad Inom inventerat område Nej Sorteras Ja 2 
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5.1 Provpunkter 
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5.2 Provsvar 
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