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Sammanfattning 
Underhåll och fastighetsförvaltning utgör en väsentlig del av en byggnads livscykel. 

Alla typer av byggnader behöver underhållas för att upprätthålla sin 

ursprungsstandard och kunna bibehålla sin funktion under sin beräknade livslängd. 

Följaktligen är en tidigt strukturerad och systematisk planering över underhållet av 

byggnaden nödvändig för att undvika de stora utgifter och den stora materialåtgång 

som ett oförutsett förfall av strukturella prestanda kan genera. Vid 

projekteringsfasen finns sällan en underhållsplan upprättad. Detta medför att 

fastighetsägarna vid övertagandet från entreprenaden får fastslå en årlig avsättning 

till underhållsfonden, i den ekonomiska planen, genom att beräkna en viss andel av 

taxeringsvärdet.  

Med en förstudie och projektering som kartlägger vilka underhållsåtgärder som har 

störst påverkan på ekonomi och miljö skulle dessa åtgärder kunna tas hänsyn till 

redan vid uppförandet. Koncepthus är ett intressant exempel där detta skulle kunna 

tillämpas, eftersom olika huskroppar har samma byggsystem oberoende av var i 

landet de än upprättas, vilket gör att en underhållsplan för denna typ av byggnader 

kan användas för flertalet fastigheter. Koncepthuset som användes i studien var 

BoKlok Haga i Älmhult som är ett byggprojekt för bostadsrättslägenheter som 

beräknas ha inflyttning under sommaren 2020. Fastigheten kommer då att bestå av 

två flerbostadshus med totalt 36 lägenheter.  

Syftet med arbetet var att identifiera de viktigaste åtgärderna att ta hänsyn till vid 

underhållsplanering av en flerbostadsfastighet med bostadsrätt som upplåtelseform. 

Målet för studien var att selektera ut och rangordna de fem komponenter där 

materialvalen har störst betydelse ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. 

Studien har utförts med inriktning på flerbostadsfastigheter producerade som 

koncepthus. Driftskostnader har inte beaktats utan arbetet har strikt inriktats på 

grundinvesteringen och underhållskostnader under 40 år framåt. Miljöpåverkan har 

uppskattats med hjälp av livscykelanalyser. 

Då teorin gällande underhållsplaner och följderna av materialval under byggandet 

var mycket begränsad valdes att utföra en intervju. En underhållsplan med tre 

materialval på var och en av komponenterna har upprättats för att jämföra kostnader 

över tid. En livscykelkostnadsanalys (LCC) utfördes för att kunna bedöma vilka 

kostnader som belastar de olika materialalternativen, dock har driftkostnader inte 

inkluderats. En livscykelanalys (LCA) har genomförts i form av miljödeklarationer 

(EPD) för varje individuellt material med hjälp av Byggsektorns 

Miljöberäkningsprogram (BM). Slutsatsen blev att materialvalet av de komponenter 

som har störst betydelse på fastighetskostnader under en 40-årsperiod är enlig 

följande: 1. Fasadbeklädnad, 2. Hiss, 3. Fönster, 4. Takbeklädnad, och 5. 

Parkeringsbeläggning. Om totalkostnaden för dessa komponenter tas med i 

beräkningen redan vid förstudie och projektering skulle det kunna leda till minskade 

utgifter för fastighetsägaren över tid. Dock behöver en utförligare LCA då också tas 

med i beräkningen för att fastställa att de materialval som görs inte har onödigt stora 

negativa miljöeffekter.  





 

 

 

Abstract 
Underhåll och fastighetsförvaltningen utgör en väsentlig del av en byggnads 

livscykel. Vid projekteringsfasen finns sällan en underhållsplan upprättad. Detta 

medför att fastighetsägarna vid övertagandet från entreprenaden får fastslå en årlig 

avsättning till underhållsfonden, i den ekonomiska planen, genom att beräkna en 

viss andel av taxeringsvärdet. Om det vid förstudie och projektering kan kartläggas 

vilka underhållsåtgärder som har störst påverkan på ekonomi och miljö skulle dessa 

åtgärder kunna tas hänsyn till redan vid uppförandet. Syftet med arbetet var att 

identifiera de viktigaste åtgärderna att ta hänsyn till vid underhållsplanering av en 

flerbostadsfastighet med bostadsrätt som upplåtelseform. Målet för studien var att 

selektera och rangordna de fem komponenter där materialvalen har störst betydelse 

ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Studien har utförts med inriktning på 

flerbostadsfastigheter producerade som koncepthus. Då teorin gällande 

underhållsplaner och följderna av materialval under byggandet var mycket 

begränsad valdes att utföra en intervju. En underhållsplan med tre materialval på var 

och en av komponenterna har upprättats för att jämföra kostnader över tid. En 

livscykelkostnadsanalys (LCC) utfördes för att kunna bedöma vilka kostnader som 

belastar de olika materialalternativen, dock har driftkostnader inte inkluderats. En 

livscykelanalys (LCA) har genomförts i form av miljödeklarationer (EPD) för varje 

individuellt material med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsprogram (BM). 

Slutsatsen blev att materialvalet av de komponenter som har störst betydelse på 

fastighetskostnader under en 40-årsperiod är enlig följande: 1. Fasadbeklädnad, 2. 

Hiss, 3. Fönster, 4. Takbeklädnad, och 5. Parkeringsbeläggning. Om totalkostnaden 

för dessa komponenter tas med i beräkningen redan vid förstudie och projektering 

skulle det kunna leda till utgifter för fastighetsägaren över tid. 

Nyckelord: underhållsplanering, materialval, hållbarhet, LCC, LCA.  

 





 

 

 

Abstract 
Maintenance and property management are an essential part of a building's 

lifecycle. At the design phase, there is rarely a maintenance plan established. This 

means that the property owners, when taking over from the contract, may determine 

an annual allocation to the maintenance fund, in the financial plan, by calculating a 

certain percentage of the tax assessment value. If, during the preliminary study and 

project planning, it can be determined which maintenance measures have the 

greatest financial and environmental impact, these measures could be considered at 

the time of construction. The purpose of the work was to identify the most important 

measures to consider in the maintenance planning of a multi-dwelling property with 

the form of tenant-owner housing association. The aim of the study was to select 

and rank the five components where the choice of material is of greatest importance 

from an economic and environmental point of view. Since the theory regarding 

maintenance plans and the consequences of material selection during construction 

was very limited, an interview was chosen. A maintenance plan with three material 

choices on the components has been established to compare costs over time. An 

LCC was performed in order to be able to assess the costs that are charged to the 

different materials alternatives; however, operating costs have not been included. A 

life cycle analysis has been carried out in the form of environmental declarations 

(EPD) for each individual material with the help of the Building Sector's 

Environmental Calculation Program (BM). The conclusion was that the choice of 

materials of the components that have the greatest importance on property costs 

over a 40-years period is as follows: 1. Facade cladding, 2. Elevator, 3. Windows, 4. 

Roof cladding, and 5. Parking coating. This means that if the total cost of these 

components is considered already in the pre-study and project planning, this could 

lead to reduced expenses for the property owner over time.  

Keywords: maintenance planning, material selection, sustainability, LCC, LCA.
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1 Introduktion 
FN:s medlemsländer står inför stora utmaningar för att till år 2030 nå de 17 globala 

hållbarhetsmålen som satts upp. Med målen eftersträvas att avskaffa extrem 

fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och 

att lösa klimatkrisen (United Nations Development Programme 2015a). Då 

byggindustrin är den sektor som, generellt sett, har störst miljöpåverkan medför 

dessa globala mål krav på snabb och effektiv omställning inom såväl byggsektorn 

som fastighetsförvaltningen (Paulo et al. 2016). Exempelvis ställs i EU:s 

återvinningsmål för byggavfall krav på att icke-farligt bygg- och 

rivningsmaterialåtervinning skall öka till minst 70 viktprocent innan år 2020 

(Naturvårdsverket 2018b). Byggindustrin förser människor i hela världen med en 

grundläggande levnadsstandard och på grund av den ständigt ökande populationen 

är det en oerhört pressad industri (Zhang et al. 2014). 

I Sverige stod byggindustrin år 2016 för ca 9,8 miljoner ton primärt bygg- och 

rivningsavfall, vilket motsvarade 31 % av Sveriges totala avfall (Boverket 2019). 

Av de 9,8 miljoner ton avfall klassades cirka 9,4 miljoner ton som icke-farligt avfall 

och i och med det beräknades Sverige ha nått en ungefärlig återvinningsgrad på 50 

%. 

Underhåll och fastighetsförvaltningen utgör en väsentlig del av en byggnads 

livscykel (Yang et al. 2013). Alla typer av byggnader behöver underhållas för att 

upprätthålla sin ursprungsstandard och kunna bibehålla sin funktion under sin 

beräknade livslängd. Följaktligen är en tidigt strukturerad, systematisk planering 

över underhållet av byggnaden nödvändig för att undvika de stora utgifter och den 

stora materialåtgång som ett oförutsett förfall av strukturella prestanda kan generera. 

För att förenkla kartläggning av de utgifter som erfordras för att behålla fastighetens 

standard kan en underhållsplan upprättas (Bostadsrätterna 2019b). En 

underhållsplan används sedan av fastighetsägaren, som kan vara alltifrån 

kommersiell fastighetsägare till bostadsrättsföreningar, som dokumentation på både 

vad som har åtgärdats och vad som kommer att behöva åtgärdas på fastigheten. 

Grundprincipen för en underhållsplan är att huset inventeras grundligt och 

statusbesiktigas samt att installationer, mängder och ytor dokumenteras. Sedan görs 

bedömningar om när åtgärder behöver genomföras och vilka ungefärliga kostnader 

som beräknas uppstå i samband med dessa åtgärder.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vid projekteringsfasen finns sällan en underhållsplan upprättad. Detta medför att 

fastighetsägarna vid övertagandet från entreprenaden får fastslå en årlig avsättning 

till underhållsfonden, i den ekonomiska planen, genom att beräkna en viss andel av 

taxeringsvärdet (Boverket 2018a). Denna avsättning utgör sedan en del av de 

uppgifter som ligger till grund för att fastställa avgiften per m2 som behöver 

debiteras hyresgästerna. Relativt ofta visar det sig att underhållet blir dyrare än 

förväntat och fastighetsägaren blir då tvungen att höja avgiften. Följden blir 

missnöjda hyresgäster och ett minskat förtroende för styrelsen eller fastighetsägaren.  
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Om det vid förstudie och projektering kan kartläggas vilka underhållsåtgärder som 

har störst påverkan på ekonomi och miljö skulle dessa åtgärder kunna tas hänsyn till 

redan vid uppförandet. Detta skulle kunna minska den ekonomiska belastningen för 

fastighetsägaren och minska fastighetens totala miljöpåverkan. Genom att fastställa 

de viktigaste underhållsåtgärderna kan fastighetsägarna tidigt se vilken avgift de 

borde ta ut för att upprätthålla fastighetens funktion och standard. Om entreprenören 

eller byggherren kan fastställa en underhållsplan, där de väsentligaste 

åtgärdspunkterna är beaktade och kalkylerade, kan fastighetsägarna beräkna en mer 

precis avgift. Det skulle reducera risken för plötsliga avgifts- eller hyreshöjningar 

och fastighetsägarna får på så vis en effektivare fastighetsförvaltning, vilket 

resulterar i ett högre förtroende bland sina framtida medlemmar/hyresgäster.  

För att få ett ekologisk hållbart byggande och boende krävs att miljöpåverkan från 

de olika komponenterna i en fastighet studeras under hela dess livslängd. 

Komponenter som under uppförandet anses som det miljövänligaste alternativet kan 

komma att behöva ett mer kontinuerligt underhåll. Det skulle kunna leda till att de 

under sin livslängd inte längre är det miljövänligaste alternativet.   

Koncepthus är ett intressant exempel där en tidigt upprättad underhållsplan skulle 

kunna vara fördelaktig, eftersom olika huskroppar har samma byggsystem 

oberoende av var i landet de än upprättas, vilket gör att en underhållsplan för dessa 

byggnader kan användas för flertalet fastigheter. Om det skulle finnas en 

underhållsplan vid överlämnandet till fastighetsägaren skulle koncepthuset i fråga 

troligtvis kunna bli mer attraktivt. Detta då köparna skulle kunna få en uppfattning 

om vilka underhållskostnader som kan komma att uppstå under de kommande 30–

40 driftåren.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet var att identifiera de viktigaste åtgärderna att ta hänsyn till vid 

underhållsplanering av en flerbostadsfastighet med uppförandeform av 

bostadsrättsförening samt producerat som koncepthus. 

Målet för studien var att selektera och rangordna de fem komponenter där 

materialvalen har störst betydelse ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.  

1.3 Avgränsningar 
Studiens fokus låg på att jämföra olika komponenters livscykelkostnad för att på så 

sätt kunna rangordna de viktigaste punkterna i en underhållsplan.  

Rangordningen gjordes med grund i livscykelkostnadsanalyser och värderades 

utifrån komponenter med störst kostnad under en 40-årsperiod. Dessa kostnader har 

sedan ställts i relation till komponenternas miljöpåverkan med hjälp av en 

livscykelanalys. 

Driftskostnader har inte beaktats utan arbetet har strikt inriktats på 

grundinvesteringen och underhållskostnader under 40 år. Miljöpåverkan har 

uppskattats med hjälp av livscykelanalyser. Urvalet av åtgärdspunkter har 

begränsats till att anpassas för upplåtelseformen bostadsrätter, d.v.s. det invändiga i 

lägenheterna som ägarna själva har ansvar för har inte beaktats.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaring 
Bostadsrättsförening - En ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till 

ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter 

med nyttjanderätt utan tidsbegränsning (Bostadsrätterna 2019a). 

Koncepthus - Hus som byggs efter samma princip på vid flera tillfällen för att få de 

ekonomiska och praktiska följderna av upprepningseffekter.  

Hållbarhet - Att tillfredsställa dagens behov utan att riskera kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Hållbar utveckling kan ses ur tre perspektiv: 

- Ekologisk hållbarhet - på långt sikt bevara våra vattens, vår jords och 

ekosystemens produktiva förmåga. 

- Social hållbarhet - skapa ett på långt sikt stabilt och dynamiskt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

- Ekonomisk hållbarhet - vara sparsam med humana och materiella resurser 

långsiktigt.  

GWP - Global Warming Potential. 

EPD - Environmental Product Declaration, (Miljövarudeklaration). 

kgCO2e - En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som 

motsvarar klimateffekten av koldioxid (Lydén 2016).     

rok - Rum och kök. 

LCC – Livcykelkostnadsanalys. 

LCA – Livscykelanalys. 

Informant - Tillfrågad person som ger giltig information om ett ämne, företag eller 

person. 
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2.2 De globala hållbarhetsmålen 
Den 25 september 2015 röstade FN:s samtliga 193 medlemsländer för de nya 

globala utvecklingsmålen (UNICEF 2018). Dessa 17 mål trädde i kraft i januari 

2016 och gäller till år 2030. För att ta fram de nya målen lade FN särskilt fokus på 

de som lever i fattigdom för att förbättra deras livssituation. Målens gemensamma 

inriktning kan sammanfattas enligt dessa sju övergripande punkter: 

- Att få slut på fattigdom och hunger. 

- Målen är universella och gäller alla länder. 

- Målen gäller alla människor. 

- Målen skall verka för långsiktig hållbarhet inom miljö, ekonomi och sociala 

förhållanden. 

- Verka för jämställdhet. 

- Öka jämlikheten mellan och inom länder. 

- Stöd kommer prioriteras till länder med mest fattigdom eller länder i 

konflikt. 

Varje land skall göra målen mer specifika utifrån landets aktuella förutsättningar 

(UNICEF 2018). Hållbarhetsmål 9 och 11 är direkt påverkande för byggindustrin då 

mål 9 handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 avser 

hållbara städer och samhällen.  

2.2.1 Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

FN:s hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, innebär att 

bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en hållbar industrialisering och 

främja innovation (United Nations Development Programme 2015b). För att 

samhällen ska ha förutsättningarna att vara framgångsrika behövs en stabil och 

fungerande infrastruktur. Samtidigt har världens befolkning på ca 9 miljarder 

invånare stora utmaningar framför sig och detta innebär att industrier och 

infrastrukturer måste göras mer hållbara och inkluderande.   

För att finna hållbara lösningar både för de ekonomiska och miljömässiga 

utmaningarna behövs framsteg inom teknologi och innovation (United Nations 

Development Programme 2015b). Genom sådana framsteg skulle även nya 

arbetstillfällen och marknader främjas. Detta kan då komma att bidra till en likställd 

och effektiv resursanvändning. För att skapa förutsättningar för en hållbar 

utveckling behövs satsningar och investeringar i forskning, hållbara industrier samt 

miljövänlig innovation och teknik.  

2.2.2 Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen  

FN:s hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen, innefattar att göra städer 

och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (United 

Nations Development Programme 2015c). Mer än hälften av världens befolkning 

bor i storstads- eller stadsliknande områden och denna siffra beräknas öka till ca 70 

% år 2050. Fördelarna med växande städer är möjligheterna till ekonomisk tillväxt 

medan nackdelar kan vara bidrag till att öka de sociala klyftorna samt en ökning av 

påfrestningarna på ekosystemen. På grund av den stora och snabba inflyttningen till 
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städerna ställs nya krav som måste bemötas på ett sätt som är hållbart såväl 

ekologiskt som ekonomiskt och socialt. 

För att nå en hållbar stadsutveckling erfordras en hållbar planering av bostäder, 

infrastruktur, offentliga platser, transporter, cirkulär ekonomi och säkrare 

kemikaliehantering (United Nations Development Programme 2015c). Detta kräver 

ett större samarbete mellan olika sektorer men också implementering av tekniska 

lösningar och ny teknik. För att göra städerna säkrare och hållbara för framtiden 

behövs en inkluderande och innovativ stadsplanering. 

2.3 Sveriges miljömål 
Sveriges miljömål är uppbyggda på ett miljömålssystem bestående av ett 

generationsmål med 16 miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket 2018c). Målen är inom 

områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Generationsmålet är 

det övergripande målet. Detta visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik, den 

omställning som behöver ske i samhället och de värden som ska skyddas under en 

generation för att Sverige ska kunna nå de globala miljömålen.   

2.3.1 God bebyggd miljö 

Riksdagens definition av miljömålet för god bebyggd miljö lyder: 

”Riksdagens definition av städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 

en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

(Naturvårdsverket 2018a). 

De största utmaningarna med detta mål är att bevara bebyggelsens kulturvärden, 

minska det farliga avfallet, påverkan från trafikbuller och dålig inomhusmiljö 

(Naturvårdsverket 2018a). Hur byggnader uppförs, förvaltas och renoveras har stor 

betydelse för om detta miljömål skall gå att uppnå.  

Naturvårdverket har konstaterat att Sverige inte når målet till 2020 

(Naturvårdsverket 2018a). Detta beror på det stora exploateringstrycket på grund av 

ett ökat bostadsbyggande och nuvarande högkonjunktur. Studier har visat att bygg- 

och fastighetssektorns växthusgasutsläpp är oförändrat och energianvändningen i 

lokaler och hus var under år 2017 oförändrade efter att tidigare år haft en lång 

nedåtgående trend. 

2.4 Livscykelanalys 
Under senare år har livscykelbedömningar (LCA) blivit allt viktigare (Vervaeke 

2012). En LCA är en metod för bedömning av miljöpåverkan av produkter och 

tjänster. Denna metod tillämpas av beslutsfattare inom industri, politik, 

produktutvecklare, miljöansvariga och andra som arbetar med miljöfrågor inom en 

mängd olika branscher. Metoden är en av flera strategier för att granska och 

redovisa miljöpåverkan och är en kvantitativ bedömningsmetod till skillnad från de 

flesta andra metoder för att bedöma miljöpåverkan som oftast är kvalitativa 

(Sveriges lantbruksuniversitet 2019).  
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Den första LCA-studien anses ha utförts av Coca-Cola under 1969–1970 (Sveriges 

lantbruksuniversitet 2019). Då gjordes studier på olika förpackningar och 

avfallshanteringssystem. Under början av 1970-talet spred sig bedömningsmetoden 

till Europa och metoden användes i studier i Storbritannien, Tyskland och Sverige. 

Under 70-talets oljekris utfördes många energirelaterade LCA:er men efter det 

minskade intresset för dessa typer av studier. Intresset ökade dock igen efter 

katastroferna Tjernobyl och Exxon Valdez.  

En LCA-studie utförs i fyra delmoment: 

- Formulering av mål och omfattning av studien.  

- Inventering av flöden och netto-systemflöden. 

- Kvantifiering av dess miljöpåverkan.  

- Tolkning av resultaten.   

Dessa behöver inte ske linjärt utan sker oftast iterativt, vilket innebär utbyte mellan 

de olika stegen (Sveriges lantbruksuniversitet 2019). Första steget är dock nästan 

uteslutande att bestämma syftet med studien och med det som grund välja om det är 

en bokförings-LCA eller en förändrings-LCA som skall utföras. En bokförings-LCA 

svarar på frågor om hur stor miljöpåverkan en viss produkt eller tjänst har haft under 

den bestämda mätperioden och då används medeldata. En förändrings-LCA mäter 

istället miljökonsekvenserna av en genomförd eller tänkt förändring.  

Vid tolkning av resultaten från en LCA finns en mängd osäkerheter så som osäkra 

indata, olika beräkningsmetoder, val av den funktionella enheten och systemgränser 

(Sveriges lantbruksuniversitet 2019). Detta gör att det är av största vikt att läsaren 

får en uppfattning om studiens osäkerheter och hur omfattande dessa är samt att den 

sammanställda studien får granskas noggrant av sakkunniga.   

2.5 Livscykelkostnad 
 Livscykelkostnad (LCC) är en sammanställning av alla kostnader som kan sättas i 

direkt förbindelse med en vara, tjänst eller byggentreprenad 

(Upphandlingsmyndigheten 2017). De kostnader som innefattas i LCC kan vara 

tillexempel interna kostnader, de som betalas av den upphandlande parten, 

kostnaden för själva varan eller tjänsten och kostnader som uppstår vid uppnådd 

livslängd så som återvinningskostnader. Arbetstidsåtgång och externa miljöeffekter 

kan även det innefattas i LCC.  

De kostnader som innefattar externa miljöeffekterna kan var utgifter för utsläpp av 

växthusgaser och andra föroreningsämnen (Upphandlingsmyndigheten 2017). Även 

andra klimatanpassningskostnader kan beräknas in i LCC om miljöeffekterna kan 

fastställas till ett belopp i pengar. Ibland används ordet totalkostnader när man talar 

om livscykelkostnader. I januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft. I lagen 

om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) står det:  

”När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud får bedömningen utgå från 

en analys av kostnaderna under livscykeln för den vara eller tjänst eller det 

byggnadsverk som ska anskaffas”. Detta skall göra det enklare att vid offentlig 
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upphandling kunna se till LCC där det tidigare har varit anbudspriset som varit 

avgörande.  

Vid en LCC inkluderas både investeringskostnader samt underhålls- och 

driftkostnader (Jernkontoret 2019). LCC-analys är därför en viktig del att ta hänsyn 

till vid upphandling då det ofta vid investeringar av ny teknik inte är själva inköps- 

och installationskostnaderna som är de största utgifterna utan driftskostnaderna. De 

viktigaste parametrarna att ta hänsyn till vid beräkning av livscykelkostnader är 

- energikostnaderna under utrustningens livslängd, 

- investeringskostnaderna för utrustningen samt, 

- underhållskostnaderna för utrustningen, inklusive exempelvis 

stilleståndskostnader och dylikt. 

Då underhålls- och energikostnader ofta är svåra att specificera eftersom de varierar 

från år till år antas vanligen ett medelvärde. Genom nusummefaktorn, som används 

för att beräkna kalkylräntan över tid, beräknas de löpande kostnaderna för underhåll 

och energi om till dagens värde (Jernkontoret 2019; Upphandlingsmyndigheten 

2018). Nusummefaktorn beräknas enligt 

 
𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =

(1 − (1 + 0,01𝑟𝑘)−𝑛)

(0,01𝑟𝑘)
 (1) 

där n är den ekonomiska livslängden [år] och rk är kalkylräntan i procent [%].  

För att beräkna livscykelkostnaden för underhållet används nusummefaktorn som 

multipliceras med årliga underhållskostnaden enligt 

 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 (2) 

Grundinvesteringskostnaden beräknades enligt  

 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = á 𝑝𝑟𝑖𝑠 ∙ 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 (3) 

För att beräkna den totala kostnaden adderas grundinvesteringen och den totala 

underhållskostnaden enligt 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (4) 

2.6 Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet berör funktionsdugligheten hos de bio-geo-kemiska systemen 

på jorden som innefattas av 

- vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande 

arter), 

- luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller), 

- land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter), 
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- biodiversitet (arter och habitat (livsmiljöer), GMO) samt 

- ekosystemtjänster (till exempel pollinering, fotosyntes, vattenrening, 

klimatreglering) (KTH 2018). 

Ordet hållbarhet definieras som ett slutet cirkulärt system som klarar sig utan någon 

yttre stöd eller tillsats förutom solljus (Borland et al. 2016). Hållbarhet är ett av 

många eskalerande problem som städer runt om i världen står inför (Mejía-Dugand 

et al. 2016). Att försöka hitta lösningar innebär att städerna måste implementera 

informationsinsamlings- och avsökningssystem. I städerna spelar utvecklingen av 

teknik en mycket central roll men trots miljövinsterna och de incitament som satts in 

har inte utvecklingen skett i förväntad takt.  

För att nå ekonomisk hållbarhet måste miljöbelastningen från byggande och boende 

minimeras (SABO 2019). Den negativa miljöpåverkan och slöseri med resurser som 

pågått under de senaste årtiondena kommer inte att vara hållbart. Medvetenheten 

och kunskapen om detta har ökat mycket under de senaste åren och många företag 

arbetar nu för att nå hållbarhet och cirkulär ekonomi.  

2.7 Cirkulär ekonomi 
För att EU ska utveckla en hållbar, resurseffektiv, koldioxidsnål och 

konkurrenskraftig ekonomi krävs en omställning till mer cirkulär ekonomi 

(Naturvårdsverket 2019). Det innebär att värdet på resurser, material och produkter 

bibehålls så länge som möjligt med utgångspunkt att minimera avfallsmängden. 

Detta framgick i en rapport från Europeiska kommissionen och Generaldirektoratet 

för miljö, COM/2019/190 final, av den 4 mars 2019 om genomförandet av 

handlingsplanen för den cirkulära ekonomin som de avser vidta under 

mandatperioden som sträcker sig fram till 31 oktober 2019 (Naturvårdsverket 2019).  

En cirkulär ekonomi startar redan i början av en produkts livslängd då både design- 

och produktionsprocessen influerar inköp, resursanvändning och avfallsgenerering 

(Naturvårdsverket 2019). Med bättre design kan produkter och material göras mer 

hållbara eller lättare att reparera och upprusta. Rätt design kan även leda till att 

material och produkter blir lättare att montera ner vilket skulle kunna leda till att en 

större del av materialet eller komponenterna kan återvinnas. När en produkt har 

konsumerats kan dess livslängd förlängas genom återanvändning och reparation. 

Detta skulle reducera onödigt avfall.  

  

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/engineering/facings
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Avfallshanteringen har en central roll i den cirkulära ekonomin där EU:s 

avfallshierarki är avgörande för hur den i praktiken genomförs (Naturvårdsverket 

2019). Avfallshierarkin ser ut enligt följande: 

1. Förebyggande åtgärder. 

2. Förberedelse för återanvändning.  

3. Materialåtervinning och energiåtervinning. 

4. Bortskaffande, t.ex. deponering.  

Mätt i volym är bygg- och rivningsavfall bland de största avfallskällorna i Europa 

(Naturvårdsverket 2019). Mycket material kan återvinnas eller återanvändas, men 

återanvändnings- och återvinningsgraden varierar starkt inom EU. Byggnadssektorn 

har också en väsentlig roll för byggnadernas och infrastrukturens miljöprestanda 

under hela livslängden. Enligt EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär 

ekonomi är det med tanke på byggnaders långa livslängd mycket viktigt att 

uppmuntra till bättre utformning som minskar byggnadernas miljöpåverkan och 

ökar beståndsdelarnas hållbarhet och återvinningsbarhet. 

2.8 Förvaltning 
Förvaltning är det skede som inträder efter att byggprocessen är avslutad 

(Nordstrand 2008). Fastigheten överlämnas då till byggherren och byggnadsverket 

kan nu börja användas till det som den var avsedd att användas till. Byggnaden ska 

försörjas med elektricitet, vatten och energi för till exempel uppvärmning och 

ventilation. Detta benämns som byggnadens drift.  

För att bevara fastighetens tekniska funktioner och ekonomiska värde fordras 

underhåll i form av utbyte och reparationer av komponenter som inte längre 

fungerar (Nordstrand 2008). Exempel på underhåll är ommålning, utbyte av 

tvättmaskiner eller färgning av puts. Fastighetsägaren har enligt Plan- och 

Bygglagen (PBL) skyldighet att upprätthålla byggnadens yttre skick genom att med 

lämpligt underhåll se till att de tekniska egenskaperna i byggnaden bevaras (SFS 

2010:900).      

2.9 Ekonomisk plan 
En ekonomisk plan är ett dokument som beskriver en verksamhet ur ett ekonomisk 

och tekniskt perspektiv (Boverket 2018b). I planen för en bostadsrättsförening ska 

föreningens olika byggnader beskrivas och de kostnader som finns för drift, 

underhåll och eventuella lån sammanställas. Planen skall dessutom innehålla en 

ekonomisk prognos och känslighetsanalys. Om den ekonomiska planen används 

som grund vid fastställande om fastighetsförvärv när en fastighet med 

hyresrättslägenheter görs om till en bostadsrättsförening skall ett 

besiktningsprotokoll där fastighetens nuvarande skick beskrivs bifogas till den 

planen. 

2.10 Underhållplanering 
En underhållsplan beskriver en fastighets kommande behov av underhåll (Sustend 

2016). I planen presenteras en sammanställning av vad som behöver utföras på 

fastigheten, när det bör genomföras samt en kalkylerad kostnad för underhållet. 
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Generellt sett innefattar en underhållsplan de underhållsåtgärder som beräknas 

behöva åtgärdas under de kommande 10–30 åren. Kontrollen över framtida 

kostnader ökar med en underhållsplan som omfattar fler år. Det är endast de 

planerade underhållsbehoven som tas med, exempelvis fasadmålning, fönsterbyte 

och liknande åtgärder. Det som inte tas med är löpande reparationer eller 

oförutsedda händelser som till exempel vattenskador, inbrottsskador eller dylikt. 

En underhållsplan som är upprättad av sakkunnig underlättar bedömningen av 

kommande och erforderliga åtgärder (Boverket 2018c). Det kan vara aktuellt att 

redan i samband med förvärvet beakta den finansiering som erfordras för 

nödvändiga åtgärder. Det sker då en överfinansiering där föreningen försäkrar sig 

om erforderliga likvida medel från början för att på så vis undvika att behöva söka 

ytterligare lån strax efter tillträdet till fastigheten. 

En fastighet består av en stor mängd olika komponenter som alla åldras olika snabbt 

och har olika underhållsbehov (Sustend 2016). Om inte underhåll utförs regelbundet 

utan först när problem uppstår eller uppmärksammas riskerar fastighetsägarna stora 

oväntade kostnader. Ett exempel på detta är ett ventilationsaggregat som bör 

underhållas regelbundet och bytas innan det blir dåligt. Om detta istället får gå utan 

underhåll kan följderna bli stora kostnader för mögelsanering och renovering, men 

också försämrad boendemiljö i fastigheten. Risken är då att människor tvingas vistas 

i en försämrad och kanske till och med skadlig miljö under lång tid innan 

problematiken upptäcks. 

Syftet med en underhållsplan är att en bostadsrättsförening ska vara förberedd inför 

framtida underhållsbehov och de kostnader de medför (Sustend 2016). Ett annat 

syfte är att göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre 

period. Vid kännedom av den årliga medelkostnaden kan avsättningar 

till underhållsfonden utföras med större precision. Genom att planera och budgetera 

för underhållet i god tid blir det enklare för bostadsrättsföreningen att ha en jämnare 

boendekostnad för sina medlemmar och att på sikt spara pengar. En välgjord 

underhållsplan kan bidra till att behovet av akuta reparationer minskar och leder 

därigenom till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen. 

REPAB är en sammanställning av statistik som anger vilket underhåll som bör 

utföras, kostnader för arbete samt med vilken frekvens underhållet borde återkomma 

(Aareon Sverige AB 2019). Arbetskostnaderna i REPAB beskrivs som antalet 

timmar för en yrkesarbetare multiplicerat med timkostnaden:  

 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑇𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 ∙ 𝑇𝑖𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (5)  

Timkostnaden för en yrkesarbetare kan variera beroende på arbetarens expertis. I 

timkostnaden inkluderas alla lönekostnader, verktyg, transporter, arbetsledning och 

entreprenörsarvode.  

https://underhållsplan.nu/underhallsfond-yttre-fond/
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3 Objektsbeskrivning 
BoKlok grundades av möbelföretaget IKEA och byggbolaget Skanska AB och har 

sedan 1997 byggt ca 7000 hem (Lessing & Brege 2015). BoKlok skapades med 

visionen ”creating better homes for the many” med syfte att bygga högkvalitativa 

småhus. 

BoKlok Haga i Älmhult är ett byggprojekt för bostadsrättslägenheter som beräknas 

ha inflyttning under sommaren 2020, se Figur 1. Fastigheten kommer att bestå av 

två flerbostadshus med totalt 36 lägenheter med en total boarea på 1 356 m2. Hus A, 

som är det som studeras i detta arbete, är det största huset som kommer att bestå av 

fyra lägenheter med fyra rok, åtta lägenheter med tre rok och åtta lägenheter med 

två rok. Det mindre huset har liknande sammansättning med den enda skillnaden att 

det är fyra lägenheter med två rok istället för åtta. Samtliga lägenheter kommer att 

ha balkong eller altan på 6–7 m2. 

  
a) b) 

Figur 1: Illustrationer på BoKlok Haga i Älmhult från https://www.boklok.se/hitta-bostad/almhult-

haga/#( publiceras med medgivande av upphovsrättsinnehavaren). 

Huset byggs på en isolerad balkgrund av betong och stomsystemet är en isolerad 

träregelstomme. Fasaden kommer att vara målad träpanel med aluminiumbeklädda 

fönster. Ytterdörrarna kommer att vara av trä med glas i för ljusinsläpp. Sadeltaket 

kommer att bekläs av betongtakpannor och solcellspaneler. Värmeförsörjningen 

kommer att ske med hjälp av fjärrvärme och ventilationssystemet kommer att bestå 

av FTX-aggregat. Materialvalen som gjorts till denna fastighet visas i Tabell 1. 

  

https://www.boklok.se/hitta-bostad/almhult-haga/
https://www.boklok.se/hitta-bostad/almhult-haga/
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Tabell 1: Materialvalen till BoKlok Haga i Älmhult.  

Komponent Materialval Yta Enhet 

Fasadmaterial Träpanel 1 370 kvm 

Tak 2-kuppig betong 436 kvm 

Gångstråk Grus 864 kvm 

Parkering Asfalt 1 275 kvm 

Sockel Betong 114 m 

Fönster 3-glas Aluminiumbeklädda 80 St 

Lägenhetsdörrar Trädörrar med ljusinsläpp 20 St 

Värmeförsörjning Fjärrvärmecentral 1 St 

Lekutrustning Sandlåda med gungställning 50 kvm 

Hiss Linhiss 1 st 
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4 Metod 
Denna studie begränsades till att studera materialval till koncepthus för BoKlok. 

Som utgångspunkt studerades materialvalen som gjorts till BoKlok Haga, Älmhult, 

och dessa material ställdes sedan i relation till andra alternativ med hjälp av 

livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys. Genom att studera fallen avsågs få 

djupare förståelse för valda exempel och därför väljs en fallstudie som 

forskningsdesign. En fallstudie begränsas till att undersöka ett eller flera specifika 

fall samt ställa dem mot varandra för att kunna dra slutsatser som är representativa 

för det som undersökts (Blomkvist & Hallin 2015).    

För att få en grund att utgå ifrån, granskades indata som tillhandahållits från 

fallföretaget BoKlok. Dessa indata gav information om hur byggnadsverket skall 

uppföras och alla komponenters karaktäristiska egenskaper utifrån de mål som 

avsågs i studien. Från handlingarna kunde identifieras vilka underhåll som är 

nödvändiga att utföra samt med vilken frekvens de bör återkomma för att bibehålla 

komponenternas ursprungliga standard.  

För att få en närmare förståelse för vad som borde tas i beaktning vid planering av 

underhåll genomfördes intervjuer med sakkunnig person inom området 

underhållsplanering. Intervjuer kan genomföras på olika sätt, till exempel genom 

strukturerad karaktär, semistrukturerad eller ostrukturerad karaktär (Blomkvist & 

Hallin 2015). Vilken intervjuform som använd väljs med fördel utifrån vad som 

avses undersökas. I denna undersökning användes en semistrukturerad intervju, 

vilket innebär att informanten får frågor som var förbestämda för ett speciellt tema. 

Frågor ställs till den berörda parten i ordning som passar in i samtalet för att få det 

flytande samt lämna utrymme för reflektion avseende aktuellt område. Merparten av 

frågorna som ställs under en semistrukturerad intervju är inte förberedda. Det vill 

säga frågorna skapas under konversationens gång.  

Matematiska modeller kan användas i ekonomiska utredningar som ett 

analysverktyg för att till exempel ställa två eller flera alternativ mot varandra för att 

kunna fastställa vilket alternativ som är gynnsammast (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 2014). För att kunna analysera huruvida det är ekonomiskt förmånligt att utföra 

felavhjälpande eller förberedande underhåll behöver en LCC-beräkning utföras. 

Kalkyleringen med LCC tar hänsyn olika parametrar så som kalkylperiod, 

investeringskostnader, nuvärde, underhållskostnader och energikostnader under 

komponentens livscykel (Energimyndigheten 2017). Resultatet av beräkningen 

avser att ge underlag för att utföra en lönsamhetsbedömning och på så sätt utvärdera 

olika materials totala kostnader.  

Livscykelanalys, LCA, är en miljösystemanalys som avser att ge detaljerade 

analyser av fysikaliska data (Rydh et al. 2002). När val av miljösystemanalys görs 

behöver datatillgänglighet, tid, kunskap, personer som är inblandade och 

programvaror för analyser tas med i beräkningarna. Kravet för att kunna använda en 

LCA är att det finns tillgängliga kvantitativa indata. Metoden är anpassningsbar då 

flera material och energikällor kan hanteras, vilket innebär att den är praktisk för 
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olika tillämpningar. En utförd LCA ska användas för att skapa en certifierad 

miljödeklaration, EPD, och skall även vara kärnan för den (SIS 2010).  

Syftet med en EPD är att enkelt kunna ställa lika funktionella produkter mot 

varandra för att ha möjligheten att bedöma vilken produkt som är fördelaktigast att 

använda (Rydh et al. 2002). Genom utförandet av en EPD för varje enskilt material   

kunde deras miljöpåverkan ställas mot varandra för att bedöma effekten av 

materialval beträffande varje komponent. 
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5 Genomförande 

5.1 Intervju 
Då teorin gällande underhållsplaner och följderna av materialval under byggandet 

var mycket begränsad valdes att utföra en intervju. Intervjun strukturerades för att få 

mer djupgående kunskaper kring ämnet genom att fyra frågor planerades på förhand 

för att inriktningen skulle kunna styras något, i övrig fördes intervjun framåt av 

följdfrågor på de svar som erhölls. Intervjun sammanställdes som resultat under 

arbetets fortsatta studier, se Bilaga 1.  

5.2 Materialval 
Materialvalen som gjorts av BoKlok jämfördes i studien med två alternativa 

material. Huvudsakligen har materialvalen gjorts utifrån de olika material som 

används vid byggnation av BoKloks koncepthus. Där inte två alternativa materialval 

fanns att tillgå har egna val gjorts. Hiss kunde dock bara jämföras med ett alternativ 

eftersom det bara är linhiss och hydraulhiss som vanligen används i bostadshus, se 

Tabell 2.   

Tabell 2: Materialvalen till BoKlok Haga samt de alternativa materialval som studerats. 

Komponent Materialval BoKlok Haga 
Alternativt 

materialval 

Alternativt 

materialval 
Yta Enhet 

Fasadmaterial Träpanel Puts Tegel 1 370 kvm 

Tak 2-kuppig betong Papp Plåt 436 kvm 

Gångstråk Grus Asfalt Gatsten 864 kvm 

Parkering Asfalt Grus Gatsten 1 275 kvm 

Sockel Betong Puts Plåt 114 m 

Fönster 3-glas Aluminiumbeklädda Trä PVC 80 St 

Lägenhetsdörrar Trädörrar med ljusinsläpp Aluminium Stål 20 St 

Värmeförsörjning Fjärrvärmecentral Gaspanna Bergvärme 1 St 

Lekutrustning Sandlåda med gungställning 
Sandlåda med 

klätterställning 

Sandlåda 

med lekhus 
50 kvm 

Hiss Linhiss Hydraulhiss - 1 st 

5.3 Underhållsplan 
En underhållsplan med tre materialval på komponenterna har upprättats för att 

jämföra kostnader över tid. Planen har upprättats med hjälp av 

planeringsprogrammet Planima med vars hjälp det är möjligt att beräkna indexering, 

byggherreandel och moms för inmatade data. I genomförandet har indexering på 2 

%, byggherreandel på 10% samt moms på 25% använts. Kostnader samt frekvens av 

underhåll hämtades från REPAB (Aareon Sverige AB 2019). 

I underhållsplansalternativen redovisas olika material för fallbyggnaden. En 

underhållsplan för de materialval som har gjorts av BoKlok upprättades och 

underhållen behandlar de material som identifierats. Med LCC som grund 

upprättades sedan en underhållsplan med de materialval som gav lägst totalkostnad. 

Underhållsplanerna avser det som en bostadsrättsförening normalt ansvarar för, det 
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vill säga de yttre delarna av byggnaden. Bostadsrättsägarna anses underhålla det 

som finns innanför lägenhetsdörren dock inte vattenlås i avloppsstammen och vidare 

neråt.  

5.4 Livscykelkostnad 
En LCC utfördes för att kunna bedöma vilka kostnader som belastar de olika 

materialalternativen, dock har driftkostnader inte inkluderats. Kapitalkostnaderna 

som angetts i kalkylen är baserad på ett 100 % byte av komponenten enligt 

REPAB:s underhållskostnader 2019 (Aareon Sverige AB 2019). Varje upprepning 

av underhållsåtgärderna på de olika komponenterna har beräknats och redovisats i 

LCC-kalkyleringen. Underhållskostnaderna genereras av komponenterna fasad, 

fönster, tak, gångbara ytor, körbara ytor, dörrar, socklar, hiss, värmeförsörjning och 

lekplats.  

För att beräkna grundinvesteringen som är baserad på ett 100 % byte, har ett á-pris 

tagits fram. Mängdberäkningar av komponenter har utförts för att bestämma 

längder, ytor och volymer. Grundinvesteringen beräknas således som á-pris för 

komponenten multiplicerad med mängden av komponenten, se Bilaga 2. 

För att beräkna den totala kostnaden adderas grundinvesteringen och den totala 

underhållskostnaden. För att kunna jämföra de olika materialen för komponenterna 

visualiseras detta i diagram för att få ett tydligare resultat av kostnaderna.  

5.5 Livscykelanalys 
En livscykelanalys har genomförts i form av miljödeklarationer (EPD) för varje 

individuellt material med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsprogram (BM). 

BM bygger på livscykelanalys det vill säga att LCA är utfört för material och 

komponenter. De komponenter som inte undersökts med en EPD är värmekällor, 

ventilation samt lekutrustning, detta på grund av att programmet var begränsat och 

dessa komponenter inte fanns tillgängliga i programmet.  

För att fastställa vilken miljöpåverkan eller Global Warming Potential (GWP) som 

ett visst material har, användes IVL svenska miljöinstitutets egen databas där 

färdiga värden finns att hämta. I BM anges GWP i enheten kgCO2e, beräknas på 

antalet kilogram material som används för varje komponent. Programmet räknar ut 

ett kgCO2e för alla material som  

 𝐺𝑊𝑃 = (
𝐺𝑊𝑃

𝑘𝑔
) ∙ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 % 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 (6) 

Undersökningen är avgränsad till endast till förvaltningsskedet har programmets 

rekommenderade andel spill antagits för byggnadsmaterial.  

Resultatet av EPD har överförts till diagram för att lättare kunna se skillnaderna 

mellan de olika byggnadsmaterialen.  
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6 Resultat 

6.1 Intervju 
Emil Leijon1, projektchef, berättade i en intervju att stora underhållskostnader är 

oundvikliga och påverkar bostadsrättsföreningars ekonomi. 

Byggnadskomponenterna kommer att behöva underhåll oberoende av byggnadstyp. 

Underhållsbehovet kan dock variera beroende på material och komponenter. 

Exempelvis anses vissa fönster vara i princip underhållsfria. Ett annat exempel är 

vissa fasader som betraktas som underhållsfria. Ett aluminiumklätt fönster har vid 

anskaffning ett relativt stort pengavärde. Under förvaltningsskedet utförs inte några 

större underhåll då det inte går att måla om ett aluminiumklätt fönster. Eventuellt 

kan mindre korrigeringar utföras. Dessa innebär dock inga betydande kostnader. 

En underhållsplan ämnar säkerställa att underhåll utförs i rätt tid och att kostnaderna 

för utförandet är tillgängligt. Vid bedömning av livslängder på olika komponenter 

används schabloner. Dessa beräknas statistiskt genom data från undersökningar 

samt beräkningar på hur lång livstid olika komponenter har. Det finns 

rekommendationer på underhåll för att komponenterna skall uppfylla sin maximala 

livslängd. Exempelvis påverkas träfasader av vilket väderstreck de ligger i samt 

övriga väderförhållanden. Utsätts fasaden för mycket vind, regn och sol kan den 

vara förstörd efter redan 20 år. Uteblir i det fallet underhåll riskeras fuktangrepp i 

fasaden. 

Vid frågan om det är ekonomiskt försvarbart att utföra regelbundna underhåll på en 

fastighet eller om det är billigare att byta ut komponenter efter att dess tekniska 

livslängd har passerat och de inte längre uppfyller sin funktion? svarar Emil1 

följande: 

”- Ja, det är försvarbart tycker jag. Sen tycker jag att upplevelsen av en byggnad 

som är underhållen är bättre än en som förfallit. Om man ser det ur ett 

konsumentperspektiv så är det ju en aspekt som gör att vi vill betala så pass mycket 

som vi gör för en fastighet.”  

Enligt Emil1 inleds arbetet med upprättandet av en underhållsplan med att samla alla 

tillgängliga handlingar från föreningen. Information om vad för typ av byggnad 

samt vilka material och komponenter byggnaden består av undersöks. Nästa steg i 

processen är att inspektera fastigheten och fastställa vilka kritiska komponenter som 

bör underhållas eller bytas ut under en 30-årsperiod. Arbetet fortlöper med att 

komponenter mängdas och en förväntad livslängd uppskattas för varje komponent. 

De förväntade kostnaderna uppskattas med utgångspunkt i statistik och data från 

föregående år. Kostnaderna indexberäknas för att få en uppskattning om framtida 

kostnaderna.  

 

1 Emil Leijon, Projektchef Axcell Fastightspartner, intervju den 18 april 2019. 
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6.2 Livscykelkostnad 
Vid LCC-beräkningarna konstaterades att av de underhållskomponenter som 

undersöktes var fasaden den största utgiften oavsett materialval. Det materialval 

som beräknades vara dyrast under 40 års tid var putsfasad som hade en totalkostnad 

på 5 651 000 kr, se Tabell 3. Det fasadalternativ som under ett 40-årsperspektiv 

beräknas vara billigast var tegelfasad med en totalkostnad på 3 512 000 kr. Andra 

kostnader av ekonomiskt vikt var valet av hiss, materialval vid parkering samt 

gångstråk och val av fönster. En hydraulhiss var ett mycket dyrare alternativ än en 

linhiss. Vid både parkering och gångstråk konstaterades asfalt vara det billigaste 

alternativet ur ett 40-årsperspektiv. Det materialval som var minst betydande för 

ekonomin under hela 40-årsperioden var valet av sockel, se Tabell 3, för 

beräkningar se Bilaga 2.  
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Tabell 3: Sammanställning av LCC för grundinvestering, underhållskostnader under 40 år samt 

totalkostnad på ytor och antal motsvarande det studerade objektet från BoKlok. 

Komponent Yta  Enhet Á-pris 

[kr] 

kr/enhet Grund-

investering 

[kkr] 

Underhålls-

kostnad 

[kkr] 

Total-

kostnad 

[kkr] 

Fasadmaterial               

Träpanel 1370 Kvm 1229 kr/kvm   1 684   2 861    4 545  

Puts 1370 kvm 1100 kr/kvm   1 507   4 144   5 651  

Tegel 1370 kvm 1540 kr/kvm   2 110   1 402   3 512  

Tak               

2-kuppig betong 436 kvm 570 kr/kvm      249   0       249   

Papp 436 kvm 360 kr/kvm      157   354      511   

Plåt 436 kvm 360 kr/kvm      157   250      407   

Gångstråk               

Asfalt 864 kvm 120 kr/kvm      104   234      338   

Grus 864 kvm 79 kr/kvm        68   567      635   

Gatsten 864 kvm 560 kr/kvm      484   121      605   

Parkering               

Asfalt 1275 kvm 136 kr/kvm      173   502      675   

Grus 1275 kvm 48 kr/kvm        61   785      846   

Gatsten 1275 kvm 560 kr/kvm      714   612   1 326  

Sockel               

Betong 114 m 350 kr/m        40   30         70   

Puts 114 m 264 kr/m        30   28         58   

Plåt 114 m 354 kr/m        40   67       107   

Fönster               

3-glas Alu 80 St 12 360 kr/st      989   0       989   

3-glas PVC 80 St 8 960 kr/st      717   0       717   

3-glas trä 80 St 7290 kr/st      583   425   1 008  

Lägenhetsdörrar               

Aluminium 20 St 16 190 kr/st      324   84       408   

Trä 20 St 10 830 kr/st      217   50       267   

Stål 20 St 8 200 kr/st      164   129       293   

Värmeförsörjning               

Fjärrvärmecentral 1 St 98 380 kr/st        98   222       320   

Gaspanna 1 St 39 020 kr/st        39   80       119   

Bergvärme 1 St 160 000 kr/st      160   0       160   

Lekutrustning               

Lekhus 50 kvm 497 kr/kvm        25  429      454   

Gungställning 50 kvm 364 kr/kvm        18  368      386   

Klätterställning 50 kvm 707 kr/kvm        35  475      510   

Hiss               

Linhiss 1 St 722 220 kr/st      722  0       722   

Hydraulhiss 1 St 490 930 kr/st      491  1 223   1 714  



 

20 

 

 

Vid sammanställning av fasadmaterialen beräknas tegel vara billigast under hela den 

studerade perioden. Dock är tegel det dyraste alternativet vid grundinvestering men 

med de låga underhållskostnaderna får tegel den lägsta totalkostnaden. En putsad 

fasad är det alternativ som beräknas vara billigast som grundinvestering men på 

grund av höga underhållskostnader blir putsfasaden det dyraste alternativet ur ett 

40-årsperspektiv, se Figur 2. 

 

Figur 2: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på fasadbeklädnadsalternativen trä, puts och tegel. 

Av de tre takbeklädnadsmaterialen som studerades beräknades betongpannor att ha 

den billigast totalkostnaden. Dock är betongpannor det dyraste alternativet vid 

grundinvestering men då betongpannor under en 40-årsperiod inte har några 

underhållsbehov får de den lägsta totalkostnaden. Papptak och plåttak beräknas 

likvärdiga i grundinvestering men papptak har ett större underhållsbehov vilket 

resulterar i en högre totalkostnad, se Figur 3. 
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Figur 3: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på takbeklädnadsalternativen betongpannor, papp och plåt. 

LCC:n för materialalternativen asfalt, grus och gatsten för beläggning av gångstråk 

visade att asfalt hade den lägsta totalkostnaden. Som grundinvestering beräknades 

grus vara billigast men på grund av förhållandevis stora underhållskostnader blir 

grus inte det billigaste alternativet över tid. Gatsten beräknas ha det lägsta 

underhållsbehovet under en 40-årsperiod men på grund av de höga 

grundinvesteringskostnaderna blir asfalt ändå det billigare alternativet sett till 

totalkostnaden, se Figur 4. 

 
Figur 4: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på gångstråksbeläggningsalternativen asfalt, grus och gatsten. 

Av materialalternativen för parkeringsunderlag asfalt, grus och gatsten beräknades 

asfalt ha den lägsta totalkostnaden. Som grundinvestering beräknades grus vara 

billigast men på grund av förhållandevis stora underhållskostnader blir grus inte det 

billigaste alternativet över tid. Asfalt beräknades ha de lägsta underhållskostnaderna 

under 40-årsperioden och en, i relation till gatsten, mycket låg investeringskostnad, 

se Figur 5. 
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Figur 5: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på parkeringsbeläggningsalternativen asfalt, grus och gatsten. 

Vid sammanställning av sockelmaterialen beräknades puts vara billigast under hela 

den studerade perioden, då det var billigast både vid grundinvesteringen och under 

underhållsperioden. Plåt beräknades som det dyraste alternativet med relativt höga 

underhållskostnader i förhållande till betong och puts och beräknades jämbördig 

med betong vid investering, se Figur 6. 

 
Figur 6: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på sockelbeklädnadsalternativen betong, puts och plåt. 

LCC:n för fönstertyperna aluminiumbeklädda-, PVC- och träfönster visade att PVC-

fönster hade den lägsta totalkostnaden. Som grundinvestering beräknades träfönster 

vara billigast men på grund av förhållandevis stora underhållskostnader blir 

träfönster inte det billigaste alternativet över tid. Aluminium- och PVC-fönster 

beräknades inte ha något underhåll under en 40-årsperiod, se Figur 7. 
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Figur 7: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på fönstertyperna aluminiumbeklädda-, PVC- och träfönster. 

Av de tre lägenhetsdörrsalternativen som studerades beräknades trädörrar att ha den 

billigast totalkostnaden. Detta då trädörrar i jämförelse med de två andra 

alternativen har låga underhållskostnader. Aluminiumdörrar beräknades vara dyraste 

alternativet vid grundinvestering och även under totalkostnaden, se Figur 8. 

 
Figur 8: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på lägenhetsdörrsalternativen aluminium, trä och stål. 

Vid sammanställning av de tre värmeförsörjningsalternativen beräknades gaspannan 

vara billigast under hela den studerade perioden. Bergvärme beräknades vara 

billigast ur ett underhållsperspektiv då det inte förväntas behöva något underhåll alls 

under en 40-årsperiod men det beräknades dock vara det dyraste alternativet vid 

grundinvesteringen. Totalt beräknades fjärrvärme som det dyraste alternativet, se 

Figur 9.  
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Figur 9: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på värmeförsörjningsalternativen fjärrvärme, gaspanna och bergvärme. 

Lekplatsutrustningen i säg har inte stora kostnader i grundinvestering eller underhåll 

men då dessa är placerade på en sandlåda som har underhåll i form av sandbyte var 

tredje år blir underhållet i förhållande till grundinvesteringen mycket stor. 

Gungställningen beräknades vara det billigaste alternativet i alla tre avseendena och 

klätterställning det dyraste, se Figur 10.  

 
Figur 10: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på lekutrustningsalternativen lekhus, gungställning och klätterställning. Samtliga 

alternativ beräknades vara uppställda på en 50 kvm stor sandlåda.  

LCC:n för hissalternativen linhiss och hydraulhiss visade att linhiss hade den lägsta 

totalkostnaden. Som grundinvestering beräknades hydraulhiss vara billigast men på 

grund av stora underhållskostnader och att linhiss inte beräknas ha något underhåll 

under 40 år beräknas linhiss som det billigaste alternativet över tid, se Figur 11. 
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Figur 11: Sammanställning av LCC på totalkostnad, grundinvestering och underhållskostnader under 

en 40-årsperiod på hisstypsalternativen linhiss och hydraulhiss.  

Vid sammanställning av LCC för grundinvesteringen över alla materialvalen kan 

utläsas att fasadmaterialet var den största kostnaden och att fönster och hiss också 

var stora kostnadsposter. Lekplats och sockel är de grundinvesteringar som 

konstaterades ha de lägsta kostnaderna av de åtgärdspunkter som studerats, se Figur 

12. 

 
Figur 12: Sammanställning av LCC på grundinvestering av samtliga materialval.  

Även vid sammanställningen av underhållskostnaderna konstaterades fasaden vara 

den största posten men att observera är att tegel har en mycket lägre 

underhållskostnad än trä och puts. Poster med ingen eller mycket låg 

underhållskostnad var sockelalternativen, betongtakpannor, aluminum- och PVC-

fönster, bergvärme samt linhiss, se Figur 13.  
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Figur 13: Sammanställning av LCC på underhållskostnader av samtliga materialval.  

När grundinvesteringen och underhållskostnaderna räknades samman gav det 

resultatet att de största kostnaderna över 40 år var på fasaden, fönsterna, 

beläggningen på gångstråk och parkering samt hiss. De komponenter som 

beräknades ha de minsta kostnaderna var sockel-, dörr- och 

uppvärmningsalternativen, se Figur 14.  

 
Figur 14: Sammanställning av LCC på totalkostnaden av samtliga materialval.  

6.3 Livscykelanalys 
Vid LCA-beräkningarna konstaterades att av de underhållskomponenter som 

undersöktes var asfalt för gångstråk och parkering samt tegel de komponenter som 

hade störst GWP, se Tabell 4. Dessa materialval beräknades ha störst miljöpåverkan 

under 40 års tid då miljöpåverkan beräknades vid både uppförande och underhåll. 

Andra komponenter med miljöpåverkan som beräknades vara relativt stora var 

gatsten och putsfasad. Det materialval som var av minst betydelse för miljöpåverkan 

under hela 40-årsperioden var valet av sockel samt trädörrar, se Tabell 4. 
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Tabell 4: Sammanställning av LCA för komponenterna med olika materialval och underhåll under 40 

år på ytor och antal motsvarande det studerade objektet från BoKlok. 

Material Mängd Enhet GWP/kg Vikt [kg] GWP, [kgCO2e] 

Fasader           

Trä + färg 1 370 m2 0,055 + 0,255 16 395 + 2 045 1 423 

Puts 1 370 m2 0,1999 63 020 12 598 

Tegel + bruk 1 370 m2 0,215 + 0,819 246 600 + 93 503 129 598 

Tak           

Plåt + färg 436 m2 2,09 + 0,255 2 219 + 1 744 5 083 

Betong 436 m2 0,215 15 696 3 375 

Papp 436 m2 0,645 6 685 4 312 

Gångyta           

Asfalt 864 m2 5,38 43 200 232 416 

Gatsten 864 m2 0,1679 181 440 30 464 

Grus 864 m2 0,015 187 920 2 819 

Körytor           

Asfalt 1 275 m2 5,380 70 125 377 273 

Gatsten 1 275 m2 0,168 267 750 44 955 

Grus 1 275 m2 0,015 55 463 832 

Sockel           

Betong + färg 114 m 0,104 + 0,255 1 656 + 2 376 778 

Puts + färg 114 m 0,1999 + 0,255 1 656 + 2 376 937 

Plåt + färg 114 m  2,153 + 0,255 98 + 2 376 817 

Fönster           

Trä + färg 80 St 0,83+0,255 2 274 + 25 1 893 

Aluminium 80 St 1,11 2 274 2 275 

PVC (pvc + glas) 80 St 1,81+1,12 91 + 2 182 2 608 

Dörrar            

Trä + färg 20 St 0,232+0,255 1 008 + 655 401 

Aluminium + färg 20 St 5,679+0,255 1 470 + 126 8 380 

Stål 20 St 3,28+0,255 1 500+126 4 952 

 

Vid sammanställning av de tre fasadsbeklädnadsalternativen beräknades träfasad 

vara det alternativ med minst miljöpåverkan under hela den studerade perioden. 

Tegelfasad beräknades ha störst miljöpåverkan med hela 12 598 GWP, se Figur 15.  
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Figur 15: Sammanställning av LCA på GWP under en 40-årsperiod på fasadbeklädnadsalternativen 

trä, puts och tegel. 

LCC:n för takbeläggningsalternativen visade att plåttaksalternativet hade den största 

miljöpåverkan. Betongpannor beräknades ha den minsta miljöpåverkan av de tre 

alternativen som studerats, se Figur 16. 

 

Figur 16: Sammanställning av LCA på GWP under en 40-årsperiod på takbeklädnadsalternativen 

betongpannor, papp och plåt. 

Av materialalternativen för gångbeläggningsmaterialen asfalt, grus och gatsten 

beräknades grus ha det lägst GWP värdet. Gatsten hade även det ett relativt lågt 

GWP medan asfalt beräknades ha ett GWP på 232 416 kgCO2e, se Figur 17. 
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Figur 17: Sammanställning av LCA på GWP under en 40-årsperiod på 

gångstråksbeläggningsalternativen asfalt, gatsten och grus. 

Precis som vid gångstråk beräknades körytorna och parkeringen ha störst 

miljöpåverkan när de belägs med asfalt och lägst vid grus, se Figur 18.  

 
Figur 18: Sammanställning av LCA på GWP under en 40-årsperiod på 

parkeringsbeläggningsalternativen asfalt, gatsten och grus. 

För sockelbeklädnadsalternativen beräknads att de var relativt jämbördiga men en 

betongsockel beräknades dock ha minst GWP under en 40-årsperiod, se Figur 19. 
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Figur 19: Sammanställning av LCA på GWP under en 40-årsperiod på sockelalternativen betong, puts 

och plåt. 

När LCA för fönsteralternativen sammanställdes konstaterades träfönster vara de 

med minst miljöpåverkan och PVC-fönster det alternativet med störst 

miljöpåverkan, se Figur 20.  

 

Figur 20: Sammanställning av LCA på GWP under en 40-årsperiod på fönsteralternativen trä-, 

aluminium- och PVC-fönster. 

Sammanställningen av LCA för dörrar gav resultatet att trädörrar en mycket lägre 

miljöpåverkan än stål- och aluminiumdörrar, se Figur 21. 
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Figur 21: Sammanställning av LCA på GWP under en 40-årsperiod på dörralternativen trä-, 

aluminium- och ståldörrar. 

6.4 Underhållsplan 
Underhållsplanerna som upprättats är utförda enligt fallföretaget BoKloks koncept 

för bostadsrätter. Första alternativet representerar de materialval som BoKlok har 

valt att använda. Komponenter och material som används är  

• fasad av träpanel, 

• sockel av betong, 

• dörrar av aluminium, 

• aluminiumbeklädda träfönster, 

• takbeklädnad av tvåkupiga betongpannor, 

• gångstråk av grus, 

• parkering av asfalt, 

• fjärrvärmecentral som värmekälla, 

• lekutrustning, lekhus samt 

• hiss av hydraulisk variant.  

För underhållsplan, se Figur 22. Vissa av komponenterna syns inte i 

underhållsplanen. Detta beror på att komponenten inte har något underhåll under 

kalkylperioden. 
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Figur 22: Underhållsplan för materialval enligt BoKloks koncept. 

Ett alternativ på materialval för att få mindre underhållskostnader samt totalkostnad 

under kalkylperioden har tagits fram, i underhållsplanen har komponenternas 

material valts som 

• fasad av tegel, 

• sockel av puts, 

• dörrar av trä, 

• fönster av PVC, 

• takbeklädnad av tvåkupiga betongpannor, 

• gångstråk av asfalt, 



 

33 

 

• parkering av asfalt, 

• gaspanna som värmekälla, 

• lekutrustning, gungställning samt 

• hiss i form av en linhiss. 

För underhållsplan, se Figur 23. De komponenter som inte redovisas i planen har 

inget underhåll under kalkylperioden.  

 

Figur 23: Underhållsplan för alternativa materialval. 

Genom att ändra materialvalen i underhållsplanen genereras lägre kostnader för hela 

byggnadsverket då det kräver mindre underhåll. Att byta material sänker 

kostnaderna med 107 000 kr/år eller 79 kr/år kvadratmeter, se Tabell 5. 
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Tabell 5: Ekonomisk analys som till höger redovisar kostnad för de alternativa materialvalen och till 

vänster BoKloks materialval. 

 

 BoKlok  Alternativ  

Underhållskostnad per år [kr] 142 000 35 000 

Underhållskostnad per BOA per år 

[kr/m2] 

105 26 
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7 Analys av resultat 

7.1 Intervju 
Intervjun gav resultatet att det är ekonomisk försvarbart att underhålla efter en 

underhållsplan kontinuerligt för att upprätthålla fastighetens standard och funktion, 

vilket överensstämmer med Yang et al. (2013) som konstaterat att alla byggnader 

behöver underhållas. Enlig Yang et al. (2013) är en tidig, strukturerad och 

systematisk planering av underhåll nödvändig för att undvika stora utgifter vid 

oförutsedda förfall av strukturell prestanda. Detta överensstämmer med resultatet 

från intervjun där träfasader tas upp som exempel på när det kan uppstå stora 

konsekvenser som följd av bristfälligt underhåll. 

Resultatet från intervjun gav också att det är viktigt med en ekonomisk plan för 

underhållet då underhållskostnader kommer förr eller senare på alla fastigheter som 

förväntas hållas i bruk. Precis som Boverket (2018b) konstaterar kan det vara 

aktuellt med en strukturerad plan på underhållet redan vid förvärvet av fastigheten 

för att undvika att söka extra lån strax efter tillträde. 

7.2 Livscykelkostnad och Livscykelanalys 
Av studien kunde det konstaterades att i vissa fall blir inte det materialval som är 

billigast vid uppförandet av byggnaden det som är mest ekonomiskt gynnsamt på 

lång sikt. Tegel som konstaterades ha den största grundinvesteringskostnaden var 

under en tidshorisont på 40 år det billigaste alternativet, se Tabell 3 och 4. Tegel har 

dessutom betydligt lägre underhållsbehov och kan då anses mer beständigt vilket är 

en viktig del att ta hänsyn till i strävan mot de globala hållbarhetsmålen, där hållbara 

städer med cirkulär ekonomi och hållbarare planering av bostäder är ett av de 17 

målen enligt UNICEF (2018) och United Nations Development Programme 

(2015a). Som Borland et al. (2016) konstaterat definieras hållbarhet som ett slutet 

cirkulärt system som klarar sig utan yttre stöd eller tillsats, förutom solljus. För att 

då kunna nå hållbarhetsmålen bör material med lågt underhållsbehov prioriteras. 

För att nå hållbarhet som är ett eskalerande problem i våra städer behövs enligt 

Mejía-Dugand (2016) informationsinsamling och avsökningssystem implementeras. 

För att uppnå detta skulle en LCC och LCA som inkluderar så väl uppförande som 

drift och som löper över fastighetens fulla livslängd kunna användas.  

7.3 Underhållsplan 
Underhållsplanen som upprättas för BoKlok-fasigheten och de komponenter som 

studerats visar att de olika komponenterna skiljer sig väsentligt åt med avseende på 

underhållsbehov och hur ofta dessa underhåll behöver utföras vilket 

överensstämmer väl med teorin från Sustend (2016). Underhåll på leksand bör 

utföras var tredje år. 
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8 Diskussion  

8.1 Teori och metod 

8.1.1 Intervju 

Behovet av att samtala med en sakkunnig uppstod då det fanns kunskapsluckor som 

behövde fyllas för att kunna fortsätta framåt i arbetet. Då det saknats litteratur eller 

tidigare studier som är direkt kopplat till ämnet som valts att studera blev intervju 

nödvändig. Nackdelen med att använda denna data som resultat är att den kan vara 

något missvisande då endast en informant har deltagit. Om istället flera informanter 

medverkat skulle det öka validiteten för datainsamlingsmetoden. Den informant som 

deltog i intervjun är verksam inom fastighetsförvaltningen. För att få en högre 

validitet i studien behövs fler informanter som till exempel är verksamma inom 

entreprenad och bostadsrättsförening. Genom att få flera parters åsikter och 

kunnande skulle eventuellt personligt tyckande kunna undvikas.  

Genom att bedriva intervjun med en semistrukturerad karaktär, där informanten får 

tala öppet om det valda ämnet, skapades välformulerade svar som gav mycket 

information som var av betydande karaktär för studien.  

8.1.2 Livscykelkostnad 

En livscykelkostnad valdes för att kunna bestämma de kostnader som uppstår för 

byggnaden under kalkylperioden. Det första som behövdes för att kunna utföra 

denna datainsamling var att samla kunskap om hur en LCC skall upprättas samt vad 

som ska ingå. De generella kalkyler som finns att hämta på olika webbplatser var 

utformade för olika verkstadskomponenter och kunde inte användas i arbetet. 

Alternativet var att göra en egen kalkyl som passade just detta projekt. Det som går 

att läsa via olika källor är att dessa kalkyler bör anpassas efter vad de ska användas 

till, dock krävs erfarenhet för att kunna upprätta en bra LCC. I denna studien har 

kostnader för drivmedel för till exempel olika värmekällor frångåtts, eftersom det 

kräver att driftkostnader för det objekt man undersöker dokumenteras, vilket inte är 

möjligt eftersom byggnadsverket inte är upprättat. Att driftkostnader uteblir bidrar 

till att resultatet från denna kalkyl blir något osäkert för vissa komponenter.  

Med hjälp av planeringsprogrammet Planima har byggherreandel och indexering 

tagits fram, vilket underlättade utförandet av kostnadskalkylen. Indexeringen i 

kalkylen har satts till 2 % med start 2019 och byggherreandelen är satt till 10 %. 

Dessa värden är rekommenderade värden för att kunna göra en kvalificerad 

bedömning om framtiden. 

8.1.3 Livscykelanalys 

Eftersom en LCA-beräkning kräver lång datainsamlingstid valdes att arbeta i 

byggsektorns miljöberäkningsprogram, ett program där tillgång till databaser med 

information om olika materials miljöpåverkan redan finns insamlat. Dock så var 

detta program något begränsande då inte alla material och komponenter fanns vilket 
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gjort att olika kompromisser har varit nödvändiga, ett exempel är för PVC fönster 

där materialet PVC är räknat för sig och planglas för sig.  

Utan beräkningsprogrammet hade denna beräkning varit omöjlig att genomföra då 

datainsamling av GWP eller EPD för specifika material och komponenter skulle 

tagit för lång tid. Då driftkostnader inte tagits i beaktning är denna metod inte 

fullständig och bör därför ses som ett ofullständigt utförande av metoden.  

Livscykelanalyser ska vara anpassade för ett specifikt projekt och kan inte 

generaliseras och därför är validiteten låg för denna datainsamling eftersom 

generella data har använts för att bestämma miljöpåverkan. För att upprätta en giltig 

och fullständig LCA krävs lång och noggrann datainsamling för det specifika 

objektet. Beräkningarna har ändå gett en vägvisning om vad olika material har för 

miljöpåverkan och vad som bör väljas för att bygga ett miljövänligt alternativ. 

8.1.4 Underhållsplan 

För att kunna upprätta en så nära professionell underhållsplan som möjligt har 

Planimas samt REPAB programvara använts för att bestämma olika 

underhållsintervallerna. Genom att använda programmets funktioner har tid sparats 

in då de räknar ut indexering och kalkylränta automatiskt. Det som bör tas i åtanke 

när man upprättar en underhållsplan är att det är en bedömning om framtiden och 

inte sällan stämmer dessa planer inte överens med framtiden. För att en 

underhållsplan ska stämma med de beräknade intervallerna och kostnaderna bör 

planen uppdateras var annat år för att vara ett tillförlitligt beslutsunderlag. Att 

använda en underhållsplan som datainsamlingsmetod har valts för att få fram de 

totala underhållskostnaderna under kalkylperioden och för att kunna beräkna vilka 

komponenter som har de dyraste respektive billigaste underhållen. 

8.2 Resultat 
Resultatet från intervjun gav en klarare bild av underhållsplaneringens upplägg och 

syfte. Det var också av största vikt att få bekräftat att en underhållsplan och framtida 

planerade underhåll och kostnader är uppskattade, detta då det är mycket viktigt att 

framhäva att kostnader och underhållsintervall inte går att precisera exakt över en 

40-årig tidshorisont. Det är därför viktigt att vid granskandet av resultatet från denna 

studie vara medveten om att det finns ofantligt många variabler som kan påverka 

hur det egentliga underhållet av en fastighet som BoKlok kommer att se ut. 

Resultatet är dock baserat på statistik och beräkningar på medelvärden för 

underhållsbehov och kostnader för att kunna förutse ett underhållsbehov efter bästa 

förmåga trots dessa mångfalder av faktorer.  

De poster där materialen har störst betydelse för en bostadsrättförenings ekonomi 

beräknades via LCC fram till följande: 

1. Fasadbeklädnad, 

2. Hiss, 

3. Fönster, 

4. Takbeklädnad och 

5. Parkeringsbeläggning. 
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Dock finns stora ekonomiska skillnader på totalkostnaderna under 40 år mellan de 

olika materialvalen inom respektivekategorin. Underhållsplanen som upprättats efter 

resultatet på LCC:n visar minskningar i utgifter för föreningen med ca 75 % per år 

under de första 40 åren. LCA visar dock på att många av de materialval som enligt 

LCC konstateras som mest gynnsamma är de minst miljövänliga alternativen, där 

ibland tegelfasad och PVC-fönster. Därför behövs det vid förstudie och projektering 

tas ställning till om det är ekonomi- eller miljöperspektivet som skall väga tyngst 

vid valet av material.    

De poster där materialen har störst betydelse för en bostadsrättsförenings 

miljöpåverkan beräknades via LCA fram till följande: 

1. Parkeringsbeläggning, 

2. Gångstråksbeläggning, 

3. Fasader, 

4. Takbeklädnad och 

5. Dörrar. 

För att få en färdigställd underhållsplan behövs studier där samtliga 

underhållspunkter tas med i beaktning. Detta då det finns många fler komponenter 

att studera för att få en fullständig överblick över underhållsbehovet på en fastighet. 

Det är också viktigt att i LCC och LCA vara medveten om att vid flera av 

komponenterna bör driftens kostnader och miljöpåverkan ha en avgörande roll i 

valet av material. Ett exempel på när driften bör vara medräknat är ventilation vilket 

är en stor anledning till att detta valdes att inte studeras närmare i detta arbete. 

Vidare studier som skulle kunna bygga vidare på resultatet kan vara att ta med även 

driftskostnader i beräkningarna och då gå in djupare på hur materialval påverkar 

ekonomin för en bostadsrättsförening om även den långvariga driften i LCC och 

LCA beräknas. Studien skulle också kunna byggas vidare för att täcka hela huset 

beräknade livslängd för att se om materialval som på en 40-årsperiod inte är 

billigast kan för föreningen på längre sikt ändå löna sig. 
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9 Slutsatser 
Slutsatsen blev att materialvalet av de komponenter som har störst betydelse på 

fastighetskostnader under en 40-årsperiod är enlig följande: 

1. Fasadbeklädnad, 

2. Hiss, 

3. Fönster, 

4. Takbeklädnad och 

5. Parkeringsbeläggning. 

Och att de poster där materialen har störst betydelse för en bostadsrättsförenings 

miljöpåverkan beräknades via LCA fram till följande: 

1. Parkeringsbeläggning, 

2. Gångstråksbeläggning, 

3. Fasader, 

4. Takbeklädnad och 

5. Dörrar. 

Om totalkostnaden för dessa komponenter tas med i beräkningen redan vid förstudie 

och projektering skulle det kunna leda till minskade utgifter för fastighetsägaren 

över tid. Istället för att ta det material som är billigast vid grundinvesteringen och 

uppförandet skulle ett helhetsperspektiv på kostnaderna kunna minska den 

ekonomiska belastningen på bostadsrättsföreningar. Materialval kan enligt denna 

studie har stor påverkan på underhållskostnaderna och skulle enligt beräkningar 

kunna minska underhållskostnader med upp till 75 % per år under de första 40 åren. 

Dock behövs en utförligare LCA då också tas med i beräkningen för att fastställa att 

de materialval som görs inte har onödigt stora negativa miljöeffekter.  
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Bilaga 1: Intervju Emil Leijon 
Deltagare: Emma Arlid, David Karlsson och Emil Leijon. 

- Vi skulle behöva veta mer om BRF-ekonomi och hur man skall tänka när man ska 

underhållsplanera. Vi tänker att vi börjar med ekonomin om det funkar för dig 

Emil? 

- Ja det funkar bra för mig.  

Det som är grundläggande att tänka på är att det kommer att komma stora kostnader 

förr eller senare under tiden. Komponenterna kommer att behöva underhåll oavsett, 

nästan oberoende vad du har för slags byggnad. Sen kan detta såklart variera 

beroende på vad du har för material och komponenter, vissa fönster t.ex. är princip 

underhållsfria även vissa fasader är underhållsfria. Det som då är viktigt att tänka på 

när man underhållsplanerar är att man har en metod, ett verktyg för att 

säkerhetsställa att dessa underhåll görs i tid och se till att det alltid finns pengar då 

de behövs. Det är det grundläggande. 

-Du nämner att vissa komponenter är underhållsfria, vad skulle det kunna vara för 

fasadmaterial eller fönster? 

-  Jo men om vi tänker oss ett aluminiumklätt fönster, när dessa en dag införskaffas 

har dessa ett rätt så stort pengavärde. Under förvaltnings skedet så går man inte in 

och gör några tyngre underhåll på dessa, man kan tillexempel inte måla om ett 

aluminiumklätt fönster. Man kan eventuellt gå in och göra mindre korrigeringar men 

det blir inga större kostnader på en sådan komponent. 

-Så när de är förbrukade så byte man bara ut komponenten? 

-Precis, det är korrekt.  

-Hur länge brukar man räkna med att ett sådant fönster håller? 

-Ja här kan man ju räkna på teknisklivslängd, ekonomisklivsläng och 

faktisklivslängd. Man kan även kolla på bokföringslivslängd om man har en 

komponentavskrivning, om vi ska gå in lite på det bokföringstekniska, om man 

väljer att komponentavskriva sina delar i huset. Det som jag brukar göra när jag ska 

titta på livslängder på olika komponenter är att jag går in och läser schabloner. 

Dessa är ju baserade på fakta, hur länge håller denna komponenten? Här brukar 

också rekommendationer finnas på underhåll för att uppfylla sin maximala 

livslängd. 

-Hur funkar det med avskrivningar? 

-Ja, idag så skrivs byggnader av enligt K2 och K3, vid nyproduktion så är det linjär 

avskrivning som brukar användas, det vill säga att man skriver av hela fastigheten 

på ett visst antal år, då har man ingen komponentsavskrivning. När byggnaderna blir 

äldre kan man gå in och dela upp den i olika komponenter fönster, tak, fasader och 

stomme så skriver man av dem separat. Det är ju så att taket kan ha en livslängd och 

fönsterna kan ha en livslängd. När man väl byter ut delen så ska helst tillgången 
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vara avskriven och samma sak gäller för den nya komponenten. Här finns det 

regelverk på vad som är rekommenderat. Här är revisorerna duktiga på att säga ifrån 

om man har andra meningar. Man måste i sådana fall kunna motivera till varför man 

frångår det som är normalt. Sen kan det finnas incitament att skriva av en 

komponent snabbare.  

-Genererar en avskrivning att en komponent återfår sitt värde?  

- Avskrivningens funktion, princip, för enkelhetens skull är när något tillförs en 

fastighet, vi kan ta en stolpe tillexempel, eller en markkonstruktion. Där vi har lite 

plank och bärverk, då säger vi att vi betalar 100 000 kr för det och detta kommer att 

hålla i ca 10 år. Då skrivs ju tillgången av 10 % varje år, så efter en 10-årsperiod är 

bokföringsvärdet noll. Men det faktiska värdet är betydligt större. 

-Så komponenten får ett andrahandsvärde med andra ord? 

-Ja, vi brukar kalla det för restvärde. Det här restvärdet kan principiellt bli både 

positivt och negativt. Vi kan säga att vi kanske kommer att behöva riva det är 

staketet om 10 år, så kostar det att riva ner det och inte får någon nytta av planken 

då får vi ett negativt restvärde.  

-När bokföringsvärdet är noll, vill man byta ut komponenten då eller vill man 

behålla det? 

-Här kan man se det från olika synvinklar. Det kan vara olika beroende på förening 

till förening vad det finns för incitament. Man får helt enkelt avgöra vilket av 

alternativen som är bäst. Jag kan tycka som jobbar inom fastighetsförvaltningen, ur 

ett hållbarsperspektiv att man ska hålla sina komponenter levande så länge som 

möjligt.  

-I vårt examensarbete undersöker vi huruvida underhåll påverkar livslängden, hur 

mycket längre blir livslängden om du underhåller kontra om du inte gör något 

enligt dig?  

-Ja, det påverkar väldigt mycket! 

-Om vi tar en träfasad tillexempel, måla den var 10 år eller målar den endast en 

gång under livslängden? 

-Om vi tar en träfasad som ett tänkt exempel så är det största som påverkar i vilket 

väderstreck ligger fasaden i och hur utsatt är den i övriga väderförhållanden. Men 

om vi säger så att den sitter utsatt med mycket vind och regn och solen står på här 

de varmaste dagarna så kan den redan efter 20 år vara förstörd.  

-Vad innebär detta för ekonomin? 

-Ja, man kan få övriga angrepp så som fuktangrepp in i konstruktionen om det går 

allt för länge.  

-Är det ekonomiskt försvarbart att underhålla eller är det billigare att byta ut 

komponenter var efter de mister sin funktion? 



 

Bilaga 1 sid III 

 

-Ja, det är försvarbart tycker jag. Sen tycker jag att upplevelsen av en byggnad som 

är underhållen är bättre än en som förfallit. Om man ser det ur ett 

konsumentperspektiv så är det ju en aspekt som gör att vi vill betala så pass mycket 

som vi gör för en fastighet. Estetiken på en byggnad har ju en betydelse på värdet av 

huset. Om man skulle fråga ett hundratal personer vilket hus de helst skulle 

investera i, ett som ser snyggt ut eller ett som förfallit i färgen så skulle jag gissa att 

de flesta skulle välja det som ser fräschast ut. Att kunna redovisa tidigare kostnader 

skulle jag också säga är något som är värdehöjande för en förening om man ska 

investera i den. Jag har ingen evidens för detta men jag skulle gissa att för mer 

insatta köpare har det betydelse om föreningen tagit stora kostnader men i de flesta 

fall så är det lägenheten som spekuleras och dessa punkter faller bort vid ett köp av 

en insatts.  

-Hur går det till när man upprättar en underhållsplan samt hur används denna? 

-Vi på Axcell brukar börja med att få in så mycket som handlingar som möjligt från 

föreningen, vad är det för byggnad? Vilka material och komponenter har vi? När vi 

har fått in denna informationen och även fått se byggnaden i en situationsplan eller 

på satellitbild, så åker vi ut och besöker fastigheten för att kolla på de kritiska 

komponenterna som bör underhållas eller bytas ut under en 30-års horisont. Efter 

detta så använder vi förarbetet för att mängda upp de olika komponenterna och 

lägger till en tänktlivslängd för varje komponent. Vi kolla även på den tänkta 

kostnaden och då utgår vi från statistik och data ifrån föregående år. Sen så lägger vi 

in det i den tiden vi tänker att det ska utföras. Efter vi gjort detta hjälper vårt 

program oss att indexberäkna denna kostnaden för att få en uppskattning om vad det 

kommer kosta i framtiden. Det man måste tänka på är att man måste tydliggöra för 

den som beställt underhållsplanen att man utgår ifrån schabloner och chansen att vi 

gissar rätt så långt fram i tiden är rätt så liten. Det viktigaste med 

underhållsplanering är att någon har tänkt. Sen om säg tio år, så är det någon som 

får ta ställning till om en komponent skall bytas eller om det finns något alternativ 

till det. Som sagt, det viktigaste är att någon har tänkt. Det är viktigt att man tar in 

lite olika offerter för att stämma av var ligger marknaden idag innan man utför ett 

arbete. 

-Vad brukar BRF vara ansvarig att underhålla och vad ska bostadsrättsägarna stå 

för? 

-Detta kan variera från förening till förening. Men min generella bild av det är att 

allt innanför lägenhetsdörren står bostadsrättsinnehavaren för, fram till blandaren 

och avloppspunkten. Om man ska hård dra det. Det som är utanför lägenhetsdörren 

ansvarar hela föreningen för då. Sen är det ju så här men marklägenheter och 

balkonger, där kan det variera väldigt olika. Ibland så kan det förtydligas att en 

markandel tillhör din bostadsrätt som en balkong tillexempel. Om man har plank 

exempelvis, vem betalar underhållet på planken? Här kan det finnas en problematik 

om man överlåter underhållet till bostadsrättsinnehavaren, vissa kanske underhåller 

sina plank medans andra låter dem förfalla eller kanske målar planken i en annan 

färg. Här gäller det att ha koll på vad som är bygglovsplikt och liknande. Detta är 

något som kan skapa onödiga tvister mellan bostadsrättsägare.  
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När man då använder underhållsplanen, när man väl har upprättat planen och fått 

koll på när de stora kostnaderna förväntas komma men även mindre kostnader som 

kan vara viktiga. Då måste säkerhetsställa efter varje år att det finns pengar till de 

här underhållen. Jag kan tycka att det är god ide att ta fram en ekonomiskkalkyl som 

man kan bolla med den ekonomiska förvaltningen men också kunna använda den 

här underhållsplanen som ett budgetunderlag för nästkommande års 

underhållskostnader. Det som är viktigt att ta i åtanke är att underhållsplanen inte är 

fast på något viss och jag skulle rekommendera att den uppdateras var annat år. Sen 

är det så att det handlar mycket om sunt förnuft när man använder den här typen av 

planer. 

-Är ett underhåll en kostnad eller investering? 

-Det här är en jätteviktig fråga! Här finns ett tydligt regelverk och även skatteverket 

säger sitt vad som är underhåll respektive investering. Det som jag skulle vilja säga 

för att bryta ner det någorlunda enkelt, så vida du inte förbättrar det befintliga det 

vill säga att du bara se till att det håller då är det ett underhåll. Så fort du gör ett 

ingrepp som förbättrar något då blir det en investering. 

-Då menar du att man förbättrar från ursprunget? 

-Ja, precis. När man förbättrar från ursprungsläget, ursäkta tror jag sa från befintligt 

men det stämmer med ursprungsläget.  

-Vi använder oss av REPAB när vi tar fram underhållsintervall för en komponent, 

är dessa tider giltiga om man utför regelbundna underhåll eller gäller de även om 

man inte gör något underhåll? 

-Här är det viktigt att tänka på att det som står i REPAB är schabloner och då måste 

man kolla hur är dessa framtagna. Men jag brukar tänka att finns det en möjlighet att 

det måste bytas efter en viss tid som anges så kan man ta med det. Det kan ju ske så 

otroligt mycket under säg 30 år, så det är svårt att säga. Det är beroende av så 

otroligt många parametrar när man gör dessa bedömningar, hur har man förvaltat, 

har man haft koll på fukthalter under produktionen, transporter, ja ni fattar.  
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Bilaga 2: Livscykelkostnadsberäkning 
ÅR KOMPONEN

T 

 
 

MATERIA

L 

NAMN INTERVAL

L 

[ÅR] 

ANTA

L 

ENHE

T 

STYCKPRI

S 

[KR] 

PLAN

ERAD 

KOST

NAD 

[KR] 

2021 Lek- 

utrustning 

Sand Byte 

leksand 

2 50 kvm 163 11 700 

2027 Fönster Trä Målning 

utsida 

8 80 st 640 82 500 

2027 Gångstråk Grus Omläggning 8 864 kvm 79 110 000 

2029  Sockel Plåt Målning, 2 

ggr 

strykning  

10 144 m 74 17 900 

2029 Lek- 

utrustning 

Klätter- 

ställning 

Byte 10 1 st 27 150 45 500 

2029 Fasad Puts Målning, 2 

ggr 

strykning 

10 1 370 kvm 109 250 300 

2031 Dörrar Stål Målning, 2 

ggr 

strykning 

12 20 st 950 33 100 

2039 Parkering Gatsten Justering 10 

% av ytan 

20 1 275 kvm 140 365 000 

2049 Tak Papp Byte 30 436 kvm 400 434 300 

2049 Hiss Hydraul Byte 30 1 st 491 000 1 222 700 

2054 Fasad Puts Omputsning 35 1 370 kvm 1 100 4 144 000 

2025 Parkering Grus Omläggning 6 1 275 kvm 48 95 000 

2029 Sockel Puts Målning, 2 

ggr 

strykning 

10 114 m 40 7 600 

2029 Lek-utrustning Gung-

ställning 

Byte 10 1 st 10 040 16 800 

2034 Tak Plåt Målning, 2 

ggr 

strykning 

15 436 kvm 132 106 500 

2035 Dörrar Trä Målning 16 20 st 560 21 100 

2039 Gångstråk Gatsten Justering 5 

% av ytan 

20 864 kvm 69 121 800 

2039 Värme-

försörjning 

Gas Byte 

värmepanna 

20 1 st 39 000 80 000 

2044 Fasad Tegel Omfogning 

5 % av ytan 

25 69 kvm 144 22 400 

2029 Lek-

utrustning  

Lekhus  Byte 10 1 st 16 700 28 000 

2029 Sockel Betong Målning 10 114 m 43 8 200 

2031 Fasad Trä Målning 12 1 370 kvm 209 499 300 

2031 Dörrar Aluminium Målning 12 20 st 620 21 600 

2031 Fasader  Trä  Byte 5 % av 

ytan 

12  1 370  kvm 100 238 900 

2034 Parkering Asfalt Lagning 10 

% av ytan  

15 1 275 kvm 45 106 100 
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2044 Gångstråk Asfalt Omläggning 25 864 kvm 120 233 900 

2044 Värme-

försörjning 

Fjärrvärme Byte 

abonnent-

central 

25 1 st 98 400 222 000 

2054 Parkering Asfalt Omläggning 35 1275 kvm 136 476 800 
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