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Sammanfattning 

På Norra Djurgårdsstaden i Stockholm byggs idag ett av Europas största stadsutvecklingsområden. 

Stockholmshem vann markanvisningstävlingen för projektet Backåkra som består av plusenergihus 

som just nu är under uppbyggnad. Backåkra är ett exempel på hur framtidens byggnader kan komma 

att se ut och fungera. Plusenergihusens syfte i området är att visa att man kan bygga byggnader som 

producerar mer energi än vad de förbrukar. 

Då det var en markanvisningstävling fanns det förutsättningar och krav från Stockholms stad som 

byggherrarna varit tvungna att utgå ifrån. Dessa krav som Stockholm stad ställt är väldigt höga jämfört 

med minimikraven i Sverige.  

Stockholm är en stad där befolkningen ökar för varje år som går. Stockholms stad vill bygga fler 

hyresrätter till förmånliga hyror, som vanliga arbetande människor ska kunna ha råd med. Samtidigt 

ställs det högre och högre krav på byggherrarna som måste uppfylla krav utöver grundkraven i BBR, 

PBL och Miljöbalken. Dessa krav som staden ställer på byggherrarna har visat sig vara 

kostnadsdrivande.  

Målet med denna studie har varit att jämföra dessa krav från Stockholms Stad med grundkraven i 

BBR, PBL och Miljöbalken. Detta för att sedan kunna lokalisera hur stora skillnaderna är mellan 

kraven samt vilka krav som har lett till en kostnadsökning. 

Metoder som valts för arbetet har varit en kombination av intervjuer, litteraturstudier och jämförelse 

mellan kostnader. Intervjuer har gjorts med berörda konsulter samt sakkunniga för att dels få en bättre 

förståelse över kraven samt hur man arbetar kring dem. En kostnadsjämförelse har gjordes med ett 

referensprojekt för att få bättre förståelse över hur mycket högre kostnaderna varit i Backåkra.  

Jämförelsen har gjorts i två delar. Den första delen av jämförelsen gjordes mellan Stockholms stads 

krav och PBL, BBR och Miljöbalken. Denna jämförelse visade konkret vad skillnaderna mellan 

kraven är. Här framgick det att nästan alla krav från Stockholms stad är högre än grundkraven i BBR, 

PBL och Miljöbalken eller så fans inte kravet alls.  

Den andra jämförelsen gjordes mellan Backåkra och Referensprojekt 1 där kostnadsskillnaden mellan 

projekten jämfördes. Här kunde man se tydligt att kostnaderna varit påverkade av kraven som 

Stockholms stad ställt och inneburit en markant skillnad. Det har även framgått att det inte alltid är 

kraven i sig som är orsaken till att kostnaderna ökat för projektet. Andra faktorer runt om kraven som 

ändringar, tillägg, olika studier mm. har påverkat kostnaderna. Det krav som varit mest 

kostnadsdrivande har varit energi kraven, byggarbetsplatskraven samt grönytefaktorn. Den totala 

skillnaden mellan de två projekten är ca 30 % per m2 BOA.  
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Nyckelord 

BBR – Boverkets byggregler 

PBL – Plan och bygglagen 

MB – Miljöbalken 

NDS – Norra Djurgårdsstaden 

Plusenergihus – En byggnad som producerar mer energi än vad det förbrukar 

Detaljplan – En plan där kommunen reglerar användningen av mark- och vattenområden 

Sopsug – En anordning som hanterar hushållsavfall  

Matavfallskvarn – En kvarn som byggs in i diskbänkens avlopp, för att sedan mala ner organiskt 

köksavfall som spolas bort i avloppssystemet. 

IMCG-rapport - International Management Consulting Group- Energieffektiv Byggarbetsplats 

BLC - Bygglogistikcenter 

Förnybar energi – Energi som går att återskapa så som solceller, vindkraftverk, vattenkraftverk m.m. 

GYF - Grönytefaktor 

LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten  

APO – Arbetsplatsomkostnader  

Lgh - Lägenhet 
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Abstract  

Today, one of Europe's largest urban development areas is being built at Norra Djurgårdsstaden in 

Stockholm. Stockholmshem won the landmark competition for the Backåkra project, consisting of 

plus energy houses that are currently under construction. Backåkra is an example of how the buildings 

of the future may look and work. The purpose of the Plus energy house in the area is to show that 

buildings can be built that produce more energy than they consume. 

During the landmark competition Stockholm city had some conditions and demands that the builders 

had to follow in order to win. These demands that Stockholm City had on the builders are very high 

compared with the minimum requirements in Sweden. 

Stockholm is a city where the population increases every year. Stockholm city wants to build more 

rental apartments at favorable prices and rents that ordinary working people can afford. At the same 

time, higher and higher requirements are imposed on the builders who must meet requirements in 

addition to the basic requirements of BBR, PBL and MB. These demands imposed by the city on the 

builders have proven to be the reason for the increase in production costs. 

The aim of this study has been to compare these requirements from Stockholm City with the basic 

requirements in BBR, PBL and MB. This will help us to find out how big the differences are between 

the requirements and what requirements have led to an increase in costs. 

Methods chosen for the project have been a combination of interviews, literature studies and cost 

comparison. Interviews have been made with relevant consultants as well as experts in order to gain a 

better understanding of the requirements and how to work around them. A cost comparison has been 

made with a reference project to gain a better understanding of how much higher the costs were in 

Backåkra. 

The comparison has been made in two parts. The first part of the comparison was made between the 

requirements from Stockholm city and the basic requirements in PBL, BBR and MB. This comparison 

showed what the differences between the requirements are. Here it was found that almost all 

requirements from Stockholm city are higher than the basic requirements of BBR, PBL and MB. 

The second comparison was made between Backåkra and Referensproject 1 where a comparison was 

made between the economical parts of the projects. Here, one could clearly see that the costs were 

affected by the demands made by Stockholm City and made a significant difference. It has also been 

stated that it is not always the requirement in itself that is the reason why the costs increased for the 

project. Other factors around the requirements such as changes, additions, different studies, etc. have 

affected the costs. The total difference between the two projects is about 30 % per m2 BOA. 
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Förord 

 

Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng som omfattat 10 veckors heltidsstudier. 

Examensarbetet är det avslutande momentet på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik & Design 

på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Stockholmshem AB. Arbetet har involverat två byggprojekt, 

Backåkra i Norra Djurgårdsstaden som är huvudprojektet och Referensprojekt 1 i Älvsjö som använts 

som ett referensobjekt. 

Vi vill härmed tacka våra handledare Thomas Johansson (KTH) och Mandana Lagerlöf 

(Stockholmshem AB) för allt stöd och hjälp under examensarbetets gång. Vi vill även tacka Anders 

Öberg (AO-projekt), Johan Thorstenson (Incoord), Helena Larsson (Frank Miljöpartner) och Jasenka 

Hot (WSP) för allt faktaunderlag, intervjuer och stöd vi fått. 

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till vår examinator, Per Roald. 

 

 

Stockholm, juni 2018 

 

 

 

Benjamin Bajic  Alicia Toor 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår för fullt. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest 

omfattade utvecklingsområden och är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. Hela området 

planeras att vara färdigbyggt omkring år 2030. (Stockholmstad 2018) 

Stockholms stad vill bygga flera hyresrätter med bra kvalité och låga hyror, samtidigt som de vill 

utforska ny teknik i syfte till att bli mer klimatneutrala. Detta blir svårt för byggherrarna att uppfylla 

på grund av de krav Stockholms stad har ställt i Norra Djurgårdsstaden. Dessa specifika krav medför 

ekonomiska konsekvenser för projekten. 

Byggherrarna i Norra Djurgårdsstaden måste följa BBR, PBL och Miljöbalkens krav när de bygger, 

vilket alla byggherrar måste göra oavsett vart man bygger i Sverige. Till skillnad från andra områden 

har man i Norra Djurgårdsstaden ställt egna krav på byggherrarna, utöver grundkraven. Dessa krav har 

i sin tur lett till att det enskilda projektets kostnader stigit jämfört med om de hade byggt i ett annat 

område. 

Genom en närmare granskning ska ett projekt i Norra Djurgårdsstaden undersökas där Stockholms 

stad ställt höga miljökrav och där dessa krav varit kostnadsdrivande. Arbetet kommer att syfta på hur 

särkraven påverkar projektets ekonomi och en jämförelse kommer att göras mellan dessa krav och 

grundkraven i BBR, PBL samt Miljöbalken. En kostnadsjämförelse kommer att göras mellan projektet 

Backåkra i Norra Djurgårdsstaden med ett projekt i Älvsjö, Referensprojekt 1 där staden inte ställt lika 

höga krav. 

 

Figur 1. En flygbild tagen av Norra Djurgårdsstaden. Illustration: flickr – Norra Djurgårdsstaden 

(2015) 
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1.2 MÅLFORMULERING 

Målet med denna studie är att jämföra BBR, PBL och Miljöbalkens krav med Stockholms stads krav 

för projektet Backåkra (etapp Brofästet). Detta för att kunna lokalisera vilka av Stockholms stads krav 

som är kostnadsdrivande. 

Arbetet består av två delmål. Där förta delmålet är att skapa tillräckligt med kunskap om projektet. 

Andra delmålet är att analysera och sammanställa informationen från delmål ett, för att i sin tur kunna 

uppnå slutmålet med projektet. 

Slutmålet för arbetet är att kunna lokalisera vart kostnadsökningarna ligger så att man i kommande 

byggnationer kan fokusera på hur dessa kostnader kan minimeras samtidigt som det går att uppfylla 

dem höga miljökraven som ställs från Stockholms stad. Tanken är att få en bättre förståelse över hur 

mycket Stockholms stads krav skiljer sig från grund kraven i BBR, PBL och Miljöbalken. 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med rapporten är att analysera och jämföra Stockholms stads krav med grundkraven i BBR, 

PBL och Miljöbalken, samt undersöka hur kostnadsdrivande dessa krav är. Rapporten går ut på att 

undersöka hur mycket högre Stockholms stads krav är jämfört med grundkraven samt hur 

kostnadsdrivande denna skillnad är.   

• Vilka är minimikraven hos BBR, PBL och Miljöbalken. 

• Hur skiljer sig Stockholms stads krav i Norra Djurgårdsstaden jämfört med BBR, PBL och 

Miljöbalkens krav. 

• Vilka krav leder till ökade kostnader - jämförelse med Referensprojekt 1 kostnader 

 

Figur 2. En bild av projektet Backåkra som är markerat med rött. Illustration: Stockholm stad 

2018  
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet kommer att avgränsas till 10 veckors heltidsstudier. Fokus kommer att ligga på ett projekt i 

Norra Djurgårdsstaden där höga miljökrav ställts från Stockholms stad. En jämförelse kommer att 

göras med BBR, PBL och Miljöbalkens krav. Detta för att kunna få en bättre förståelse kring hur 

mycket kraven skiljer sig åt.  

Sedan kommer en kostnadsjämförelse att göras med Referensprojekt 1 för att få en förståelse över 

skillnaderna i kostnaderna. En övergripande bild utav kraven kommer att göras. Då syftet med 

rapporten är att få en övergripande bild kommer inga fördjupningar att tas upp för de specifika kraven. 
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2. METOD 

2.1. LITTERATURSTUDIE 

2.1.1.  BBR, PBL, MB OCH STOCKHOLMS STAD. 

Granskning utav kraven i BBR, PBL, MB och de krav Stockholms stad ställt för projektet Backåkra 

kommer att göras. 

2.1.2 DETALJPLAN FÖR BACKÅKRA 

Granskning av detaljplanen för Backåkra kommer att göras för att få en bättre förståelse kring kraven 

och Stockholms stads syn och mål för området i helhet, samt undersöka vilka krav som är direkt 

kopplade till detaljplanen. 

2.2 INTERVJUER 

Intervjuer kommer att göras med berörda konsulter samt sakkunniga kring kraven och projekt i Norra 

Djurgårdsstaden.  

2.3 JÄMFÖRELSE MELLAN KOSTNADERNA 

Två kostnadskalkyler kommer att ställas mot varandra, den ena kalkylen är från Backåkra, och den 

andra kalkylen är från Referensprojekt 1 som är referensobjektet. Dessa kalkyler kommer att ställas 

mot varandra i en tabell för att räkna ut en procentuell skillnad. Kostnadsskillnaden kommer att 

beräknas i en procentsats utifrån priser per m2 BOA, då BOA är den area som bidrar till ekonomiska 

intäkter. 

2.4 RISKANALYS AV METOD 

En riskanalys har gjorts av de valda metoderna: 

• Den information som samlas in kanske inte är relevant för arbetet. 

• Svårt att boka in intervjuer med konsulter och sakkunniga då de oftast är upptagna och har 

andra prioriteringar.  

• Intervjuerna kanske inte bidrar till relevant information som kan användas till att få fram 

resultatet. 

• Att ge ut företagets kostnadskalkyler och privata dokument är känsligt för ett företag. 

- Kan leda till att man inte får ta del av all data och material som behövs. 
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3. NULÄGESBESKRIVNING 

3.1 STOCKHOLMSHEM 

Denna studie kommer att genomföras i samarbete med Stockholmshem. Stockholmshem är ett av 

Sveriges störta bostadsföretag. Det är ett allmännyttigt företag som ägs av Stockholms stad. Företaget 

äger och hyr ut sina bostäder runtom i hela Stockholm. Idag har Stockholmshem cirka 330 anställda 

och har runt 398 fastigheter i hela Stockholm. Företaget bildades år 1937 och är idag hyresvärd till 

ungefär fem procent utav Stockholms befolkning. (Stockholmshem. 2018) 

Ett av Stockholmshems projekt i Norra Djurgårdsstaden har fått höga kostnader på grund av krav som 

Stockholms stad ställt. Detta framgår genom en diskussion med Stockholmshem samt att företaget inte 

har så stor kunskap om hur mycket dessa krav skiljer sig från grundkraven i BBR, PBL och MB. 

3.2 KVARTERET BROFÄSTET 

Stockholmshem håller just nu på att utveckla kvarteret Brofästet som ligger vid Husarviken mellan 

etapperna Kolkajen och Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem är en av byggherrarna i 

kvarteret och de kommer att bygga 43 stycken lägenheter i storlekarna 1-4 ROK. Stockholmshem 

kommer att bygga ett plusenergihus i kvarteret. Området ligger nära kommunikationer och 

serviceområden som exempelvis matbutik, apotek och bibliotek. (Stockholmshem. 2018) 

 

Figur 3. På bilden ser man kvarteret brofästet samt de kommande etapperna Kolkajen, Tjärkajen och 

Ropsten. Illustration: Stockholms stad  
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3.3 NORRA DJURGÅRDSSTADEN  

Utvecklingen av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden började år 2009 och pågår för fullt. Norra 

Djurgårdsstaden var tidigare industrimark som nu håller på att omvandlas till en attraktiv och levande 

stadsdel där 12 000 lägenheter och 35 000 arbetsplatser planeras att byggas. Det är ett av Europas mest 

omfattade utvecklingsområden och är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. Området planeras 

att vara färdigbyggt omkring år 2030. (Stockholms Stad. 2018)  

 

Figur 3. En illustration av området Norra Djurgårdsstaden när det är färdigbyggt. 

Illustration: Stockholmstad  

3.4 STOCKHOLMS STAD 

Stockholm är en attraktiv stad som växer snabbt och det förväntas att år 2040 kommer det att bo cirka 

1,3 miljoner människor i stadens inre kärna. Staden växer och bostadsbristen i staden ökar. 

Stockholms stad har en vision om att invånarna inte bara ska få plats utan också trivas och må bra. 

Alla ska ha någonstans att bo, men det ska också finnas bostäder som har rimliga hyror. Till år 2030 

kommer Stockholms stad att bygga ungefär 140 000 nya bostäder. Man vill att medborgarna i staden 

ska ha möjlighet att välja klimatsmarta transporter som är gynnsamma mot miljön. Därför görs en stor 

satsning på kollektivtrafik och cykeltrafik. Man vill även skapa en stad med natur och ett hållbart 

byggande. (Stockholm Stad. 2017) 
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3.5 BACKÅKRA 

Stockholmshem vann år 2014 markanvisningstävlingen för projektet Backåkra i Norra 

Djurgårdsstaden. Här kommer Stockholms första flerfamiljshus som kommer att generera mer energi 

än vad det kommer att göra av med att byggas. Backåkra består av två plusenergihus med 43 stycken 

lägenheter. Byggnaderna är väldigt unika och utåt sett ses dem som ett flaggskepp för Stockholm och 

hela Sverige ut mot resten av världen. 

 

Figur 5. En illustration av hur fastigheterna kommer att se ut från insidan. Illustration: 

Stockholmshem  

 

Figur 6. En illustration av Husarviken och de båda fastigheterna. Illustration: Stockholmshem  
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4.6 REFERENSPROJEKT 1 

Referensprojekt 1 ligger i stadsdelen Solberga som ligger i området Älvsjö. Älvsjö är ett gammalt 

kulturbebyggt område söder om Stockholm. Referensprojekt 1 består av två hus med fem våningar 

var, och har totalt 74 lägenheter och fem trapphus. Projektet består av en längre byggnad med tre 

trapphus och en lite mindre byggnad med 2 trapphus. Alla uteplatser och balkonger är placerade mot 

söder vilket alla grannbyggnader har gemensamt i området. Detta projekt har inte påverkats utav de 

specifika kraven Stockholms stad ställt på Norra Djurgårdsstaden. 
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4. GENOMFÖRANDE 

4.1 PROJEKTSKISS OCH FÖRSTUDIE 

Denna studie inleds med ett möte hos Stockholmshem där en diskussion fördes kring problemen 

rörande de krav Stockholms stad ställt på projektet Backåkra. Det som kom till kännedom under mötet 

var att Stockholmshem inte viste så mycket om hur dessa krav skiljer sig från grundkraven. Projektet 

Backåkra har enligt Stockholmshem drabbats av höga kostnader som en påföljd av de högt satta 

kraven från Stockholms stad.  

Stockholmshem vill därför att en studie görs på detta. Kraven som Stockholms stad ställt kommer 

jämföras med BBR, PBL och Miljöbalkens krav. Detta för att få en bättre förståelse kring hur stor 

skillnaden är mellan kraven. Utifrån denna information framarbetades en projektskiss.  

När projektskissen godkändes började arbetet med förstudien. Under förstudien skulle ett konkret mål 

bestämmas samt delmål som i sin tur leder till ett slutmål som är rimligt att uppnå. Avgränsningar för 

projektet bestämdes samt en riskanalys gjordes. En redovisning där metoden för hur vi ska uppnå 

slutmålet och resultatet klargjordes. Under förstudien gjordes även en liten faktainsamling om 

projektet och området. Sedan gjordes en sökning på tidigare rapporter kring ämnet, utan resultat. 

4.2 LITTERATURSTUDIE 

4.2.1  FAKTAINSAMLING 

Efter godkänd förstudie påbörjades en litteraturstudie. Det första som gjordes var en sökning på 

tidigare rapporter som skrivits inom området, dock utan resultat. Det finns ingen tidigare studie som 

gjorts som går att jämföra med.  

Sedan gjordes en faktainsamling om själva området Norra Djurgårdsstaden. Detta för att få en bättre 

bild av området i helhet och dess mål för att sedan börja fokusera på etappen Brofästet och projektet 

Backåkra.  

4.2.2  BBR, PBL, MB OCH STOCKHOLM STADS KRAV 

När faktainsamlingen var klar gjordes en sökning efter BBR, PBL och Miljöbalken. Ett besök gjordes 

på biblioteken i Stockholm för att få tag på senaste upplagorna. Detta utan något resultat. Istället 

gjordes en sökning på internet på Riksdagen och Boverkets hemsida där BBR, PBL och Miljöbalken 

finns digitalt. Dessa krav ställdes mot Stockholms stads krav i en Excel fil. Stockholms stads krav 

staplades upp i tabellen och sedan skrevs motsvarande krav ner från BBR, PBL, MB i kolumnen 

bredvid (se punkt 4.3). Stockholms stads krav står med i markanvisningstävlingen som gavs vid första 

mötet med Stockholmshem.  
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4.3 EXCELFILER 

När alla handlingar var på plats skapades en Excel fil med fem kolumner. Denna Excel fil gjordes på 

grund av att förenkla jämförelsen mellan kraven och göra det enklare att se skillnaderna mellan dem. 

Arbetet med Excelfilen gjordes parallellt med granskningen av kraven. Det är i Excel filen 

skillnaderna mellan kraven redovisas.  

Figur 10.  Exempel på upplägget av tabellerna som gjordes i Excel. 

1. Det första som gjordes var att skriva in Stockholms stads krav i en kolumn (1). 

Totalt gjordes fem lika dana tabeller för fem olika kravområden.  

2. Kolumnen bredvid (2) är ”verifiering” som består av tydligare direktiv om vad 

som krävs från Stockholmhems sida för att uppnå kraven. 

3. När dessa två kolumner var uppstaplade skapades ytterligare en kolumn (3) 

”BBR, PBL, MB krav”. I denna kolumn skrevs motsvarande krav ner som 

hittades i BBR, PBL och MB. 

4. En ”kommentar” kolumn (4) skapades för exempelvis källhänvisningar, eller 

personliga kommentarer rörande kraven. 

5. Sista kolumnen (5) ”skillnader” bestod av de skillnader man fann mellan kraven i 

kolumn ”Stockholms stads krav” (1) och ”BBR, PBL, MB krav” (3). Det är från 

denna kolumn resultatet grundas på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms Stads 

krav 

           (1) 

Verifiering  

(2) 

BBR, PBL MB 

Krav  

(3) 

Kommentar 

(4) 

Skillnader 

(5) 
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4.4 INTERJUVER 

När informationsinsamlingen och jämförelsen blev klar gjordes en granskning av de krav med störst 

skillnad och som ansågs påverka kostnaderna mest. Därför granskades energikravet närmare. 

Interjuver gjordes med berörda konsulter och sakkunniga för att få en bättre förståelse.  

• Johan Thorstenson på Incoord som projekterat dagvatten- och energisystemet. 
 

 

• Helen Larsson på Frank Miljöpartner som är miljökrav samordnare i NDS. 

 

• Jasenka Hot på WSP som granskat energiberäkningarna för projektet. 

 
 

• Anders Öberg på AO-projekt som tar hand om hela ekonomin för projektet. 

Efter intervjuerna sammanställdes den fakta och information som samlats in under intervjun. 

Sammanfattningarna redovisas i punkt 5.3. Vissa av intervjuerna har endast varit för att förstå kraven 

bättre och dessa har inte sammanställts. De intervjuer som har sammanställts är endast de som har 

kommit till direkt användning för att få fram resultatet. Med Anders Öberg från AO-projekt har man 

diskuterat kostnadskalkylerna. 

4.5 KOSTNADER 

Efter mötet med alla konsulter som gav en bättre förståelse över vad som kan ha kostat och inte samt 

övergripande förståelse utav kraven, gjordes en liten analys kring skillnaden i kronor. För att kunna 

göra denna jämförelse har man använt sig utav ett referensobjekt som är ett av Stockholmshems 

tidigare projekt, Referensprojekt 1. Kostnaderna ställdes mot varandra i den mån det gick. 

Kostnaderna har beräknats per m2 BOA, då BOA är den area som bidrar till ekonomiska intäkter. Den 

procentuella skillnaden mellan kostnaden har beräknats. På en av punkterna gjordes även en beräkning 

på kostnad per lägenhet. 

Beräkningsmetod: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
= 𝑘𝑟/𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡   

 

Backåkra:   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝐵𝑂𝐴
= 𝑘𝑟/𝑚2 𝐵𝑂𝐴   

 

Referensprojekt 1:  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝐵𝑂𝐴
= 𝑘𝑟/𝑚2 𝐵𝑂𝐴  

 

Procentuell skillnad:  
𝐵𝑎𝑐𝑘å𝑘𝑟𝑎

Referensprojekt 1 
= %  
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4.6 RESULTAT 

När all faktainsamling, intervjuer, jämförelse av kraven samt kostnadstabellen var klara presenteras ett 

slutligt resultat. En sammanställning av resultatet finns i avsnitt fem som består av intervjuer och 

Excelfiler samt en kostnadstabell mellan Backåkra och Referensprojekt 1.  

4.7 ANALYS 

En analys har gjorts av resultatet som redovisats i avsnitt sex. Analysen speglar tillbaka på de resultat 

som fåtts och en liten sammanställning gjordes av varje krav och vad som kan ha kostat. (vissa av 

kraven har det gått att redovisa en kostnad på men inte alla). 

4.8 DISKUSSION 

En diskussion kring resultatet som fåtts. Här diskuteras faktorer som kan ha påverkat kostnaderna samt 

varför man fått det resultat man fått.  

4.9 SLUTSATS 

Det sista som gjordes var att dra en slutsats från resultatet och analysen. Här ges det svar på de 

frågeställningar som ställdes i början av arbetet (se punkt 1.3). 

4.10 PROBLEM UNDER ARBETETS GÅNG OCH 

REKOMMENDATIONER 

Här redovisas den problematik och de hinder som uppstått under arbetets gång. En tillbakablick görs 

till riskanalysen (punkt 2.4). 

Rekommendationer kommer att ges på hur man kan utveckla detta arbete vidare till ett kommande 

examensarbete. 

4.11 KÄLLOR OCH BILAGOR 

En redovisning av de källor som använts i projektet under arbetets gång kommer att redovisas i slutet 

av projektet. 

Här bifogas även alla bilagor, som främst kommer att innehålla resultatet (Excel filerna samt 

kostnadskalkylerna som hjälpt med framställningen av kostnadstabellen) samt intervjuer.  
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5 RESULTAT 

En sammanställning av projektets resultat. Här redovisas tabeller och intervjuer som gjorts under 

arbetets gång. 

Resultatet består av fem punkter. Dessa fem punkter representerar fem olika områden som Stockholms 

stad ställt krav på. Därför har fem olika tabeller skapats i Excel (se bilaga 1-5).  

Här kommer även kostnadstabellen att redovisas och man kommer att kunna se kostnadsskillnaden i 

procent mellan Backåkra och Referensprojekt 1. Här har man använt sig av underlaget i bilagorna sex 

och sju. 

En sammanfattning har gjorts av de intervjuer som varit i direkt koppling till framtagande av 

resultatet. Hela intervjuerna går att läsa i bilaga åtta och nio. 

5.1 TABELL DÄR KRAVEN JÄMFÖRS  

En jämförelse har gjorts mellan Stockholms stads krav som man fått via markanvisningstävlingen med 

grundkraven i BBR, PBL och Miljöbalken. Resultatet av jämförelsen har redovisats i fem olika 

tabeller som finns i bilagorna 1-5. 

Bilaga 1 Krav 2: Klimatanpassade och grönskande utomhusmiljöer 

Bilaga 2 Krav 3: Hållbart energisystem  

Bilaga 3  Krav 4: Hållbart återvinningssystem 

Bilaga 4 Krav 5: Hållbart vatten och avloppssystem 

Bilaga 5  Krav 6: Hållbara transporter 
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5.2 KOSTNADSTABELL  

En kostnadstabell skapades för att jämföra kostnaderna mellan Backåkra och Referensprojekt 1. Man 

har ställt kostnaderna mot varandra och sedan tagit fram en procentuell skillnad mellan de olika 

posterna i projekten. Underlag till kostnadstabellen har fåtts från Stockholmshem och Skanska (se 

bilaga 6-7). 

Kostnadstabell 

Kostnadsslag Backåkra 

44 lägenheter 

BOA: 3335 m2 

Referensprojekt 1  

74 lägenheter 

BOA: XXX m2 

Differens 

% 

Projekteringskostnader 

• Arkitekt 

• Konstruktör 

• Geotekniker 

• EL konsult 

• VVS, Energi/miljö 

• Ljud, Fukt, Brand 

• Trädgård/Landskap 

 

20 350 000 kr 

6 102 kr/m2 BOA 

 

14 340 826 kr 

2 929 kr/m2 BOA 

 

 

 

208 % 

Installationsentreprenader 

• Rör 

• Luft 

• Styr 

• Passagesystem och lås 

• EL 

• Hiss 

 

 

17 124 578 kr 

5 135 kr/m2 BOA 

 

20 234 973 kr 

4 132 kr/m2 BOA 

 

 

24 % 

Byggentreprenader 

• Stomme, Tak Fönster 

 

39 176 207 kr 

11 747 kr/m2 BOA 

36 899 590 kr 

7535 kr/m2 BOA 

 

56 % 

 

• Puts och plåt 

 

4 573 166 kr 

1371 kr/m2 BOA 

 

4 500 000 kr 

919 kr/m2 BOA 

 

 

    49 % 

 

 

• Balkongräcken/front 

 

714 921 kr 

214 kr/m2 BOA 

 

 

1 009 758 kr 

206 kr/m2 BOA 

 

4 % 
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• Fasadglasning 

• Glasning (Inglasning 

balkonger) 

 

4 255 910 kr 

1276 kr/m2 BOA 

 

 

- 

Detta är endast en 

extrakostnad som 

beror på 

marknadspriset samt 

mängden material! 

(100 %) 

 

 

• Solceller 

• Vindkraftverk 

 

 

2 719 715 kr 

815 kr/m2 BOA 

 

- 

Detta är endast en 

extrakostnad 

beroende på mäng 

och tillverkare 

(100 %) 

 

 

 

• Avfallskvarnar 

 

111 788 kr 

2 540 kr/lägenhet 

 

- 

Detta är endast en 

extrakostnad 

beroende på antalet 

lägenheter i en 

byggnad 

(100 %) 

Byggplatsomkostnader 

• Arbetsplatsomkostnad 

• Kontor och bodar 

• Tillfällig EL/VVS/Värme 

• Renhållning 

• Bevakning 

• Avfallshantering 

• Övriga kostnader 

 

 

 

13 204 867 kr 

3 959 kr/m2 BOA 

 

 

7 389 976 kr 

1 509 kr/m2 BOA 

 

 

 

262 % 

Gemensamhetsanläggning 

• Garage 

• Sopsug 

• GYF 

• Dagvatten 

• Fatbur 

 

16 500 000 kr 

4 947 kr/m2 BOA 

 

- 

I Backåkra är det 

detaljplanen som 

indikerat till en 

gemensamhets- 

anläggning 

 

Total 

 

173 087 846 kr 

51 900 kr/m2 BOA   

3 933 814 kr/lgh 

196 180 655 kr 

40 061 kr/m2 BOA 

2 651 089 kr/lgh 

30 %/m2 BOA 

48 %/lgh 

Tabell 1. Kostnadstabell 
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5.3 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 

En sammanfattning har gjorts av de intervjuer som haft en direkt betydelse vid framtagande av 

resultatet samt analysen.  

Nedan kan man läsa en sammanfattning av en intervju med Johan Torstenson från Incoord samt 

Helena Larsson från Frank Miljöpartner. 

5.3.1  JOHAN THORSTENSON – INCOORD (2018-04-16) 

Incoord har varit ansvariga av projekteringen av dagvattensystemet samt 

energisystemet. På Incoord träffade vi Johan Thorstenson som varit inblandad i 

projekteringsprocessen av dagvatten- och energisystemet.   

Thorstenson berättar att idén kring hela projektet var att skapa ett passivhus i största 

mån, att skapa ett hus med så låga transmissionsförluster som möjligt, för att sedan 

komplettera med tekniska lösningar för att det ska bli ett plusenergihus.  

Thorstenson förklarar hur de har styrt lägenhetsfördelningen utifrån vad som är mest 

energieffektivt, vilket är trerumslägenheter. Då har man utgått ifrån internvärmelaster 

eftersom att man i trerumslägenheter får in flest personer på minst yta vilket leder till så 

mycket internvärmelast som möjligt. Projekterar man större lägenheter åker man oftast 

på ett till badrum eller toalett som är väldigt energikrävande. 

Husets läge har också påverkat projekteringen då huset är omringat av andra byggnader 

samt att det ligger i ett rätt så skuggat område. Thorstenson menar att detta har påverkat 

dagsljusinsläppet in i lägenheterna. Detta har resulterat i att man behövt göra fönsterna 

större, vilket är ur en energisynvinkel negativt då fönster har stora förluster och skapar 

köldbryggor. Detta har lett till att fönsterna måste vara väldigt bra, med låga u-värden 

vilket har kostat en hel del pengar.  

Utöver bra fönster har man beslutat att glasa in alla balkonger. Tanken bakom 

inglasningen var att man på sommaren ska öppna upp och få som ett extra rum, låta 

solen värma stommen. För att sedan på vintern stänga och lagra energi i stommen. Som 

en extra kappa man tar på sig på vintern för att sedan ta av sig på sommaren.  

Thorstenson berättar att man valt att dra in huset och ha indragna balkonger då de är 

mycket bättre ur energisynpunkt. De indragna balkongerna har mindre köldbryggor 

vilket leder till att huset kommer ha mindre transmissionsförluster jämfört med 

uthängande balkonger. Thorstenson menar att detta har varit en stor förlust för 

Stockholmshem men att man valt att göra så för att klara energin samt att undvika djupa 

lägenheter för att klara dagsljuskravet. Stockholmshem har förlorat BOA. Varje 

balkong är 10 kvm, totalt sett på 43 lägenheter blir det 430 kvm förlorad uthyrningsbar 

BOA. 

Tidsmässigt för projekteringen har det tagit betydligt längre tid än ett vanligt 

byggnadsprojekt. Alla detaljer har man varit tvungen att räkna på och sett till att det 

byggs på rätt sätt, de har inte råd att göra misstag då man är väldigt mån över att få 

huset att bli ett plusenergihus. Thorstenson uppskattar att projekteringen har kostat 2,5-

3 gånger mer än ett vanligt projekt. 

För att klara av att producera energi valde de att sätta solceller på taket. På marknaden 

finns många olika tillverkare och solcells kvalitéer. Då denna byggnad ligger lite i 

skugga har man varit tvungen att köpa in de bästa solcellerna på marknaden som även 

är de dyraste för att klara energikravet.  (Bilaga 8) 
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5.3.2  HELENA LARSSON - FRANK MILJÖPARTNER (2018-04-13) 

Helena Larsson som jobbar på Frank Miljöpartner har under en tid jobbat med de olika 

projekten i Norra Djurgårdsstaden. Helena har suttit som en övergripande granskare där 

Helena har haft en överblick över de krav som skickats in på granskning så som; 

energikrav, GYF, dagvatten m.m. Helena har varit ansvarig över att ta emot 

byggherrarnas granskningar av kraven för att sedan bedöma om kraven är uppfyllda. Är 

kraven inte uppfyllda skickas de tillbaka så får byggherrarna göra om sin granskning 

och skicka in på nytt.  

I intervjun med Helena Larsson har vi fått en god överblick över hur man går till väga 

när de olika byggaktörerna skickar in sina projekt för granskning. När det gäller 

Stockholmshems projekt Backåkra där de varit tvungna att redovisa olika certifikat, 

energiberäkningar, GYF m.m. har Helena förklarat hur processen går till. Det har hjälpt 

oss att få en övergripande bild på hur det sett ut hos granskningen. 

Helena berättar att de svåraste kraven som byggherrarna i NDS haft att uppnå har varit 

energikraven, dagvattenhanteringen samt GYF. Det är på dem tre punkterna som 

byggherrarna och aktörerna fått flest avslag på och behövt korrigera eller göra om för 

att uppnå kraven. Helena tror att det kan bero på att byggaktörerna inte är vana att jobba 

men GYF på sättet man valt i NDS, till en början på papper så ser allt bra ut och 

byggaktörerna hyr in landskapsarkitekter som gör ett bra jobb. Dessvärre så börjar 

byggaktörerna inse vad det har för ekonomisk påföljd och då vill dem skära ned på 

kostnaderna. 

Helena satt med i juryn tillsammans med Jasenka Hot, WSP, när de skulle utse vinnaren 

för marknadstävlingen och det dem tryckte på var att de inte ville ha ”julgranar”. Det 

skulle inte vara ett helt ok hus med en massa kompletterande teknik utan ett bra 

välisolerat och robust hus med teknik som får över huset på plussidan. 

Helena tror att byggaktörerna upplever att det är svårare att uppnå kraven i NDS 

eftersom de inte är vana att jobba med den nya teknik som finns som t.ex. 

avloppsvärmeväxlare. Sedan påpekar Helena även att det har med att det bli lite dyrare 

att bygga i NDS om man jämför med projekt utanför NDS som inte har samma 

specifika krav på sig. 

En av punkterna var att ha minst 2,5 cykelparkeringar per lägenhet vilket har visat sig 

vara bra, då NDS inte är det bästa stället att äga en bil har många valt att ha cykel vilket 

lett till att cykelparkeringarna har utnyttjats väl. Helena tror även att eftersom det är 

svårt och dyrt att ha en bil i NDS har det lockat en viss typ av boende i området där de 

boende inte är i behov av bil och kan klara sig med cykel och kommunaltrafiken.   

Helena uppskattar på ett ungefär att alla dessa krav har kostat 10 % mer än i vanliga 

fall, förutsatt att byggaktörerna har gjort rätt från början utan massa misstag och ÄTA- 

arbeten. (Bilaga 9) 
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6 ANALYS 

Frågeställningen i början av arbetet var att man ville jämföra BBR, PBL och Miljöbalkens krav med 

Stockholms stads krav. När resultatet arbetades fram märktes det att alla krav som Stockholms stad 

ställt är krav som är utöver grundkraven i Sverige. I PBL står det mycket om att det är kommunerna 

med sina detaljplaner som får bestämma vad marken i kommunen får användas till. Det är kommunen 

som framställer detaljplanen och får därmed bestämma exempelvis hur många parkeringsplatser det 

får vara, hur byggnaderna får utformas, hur högt man får bygga, och om vegetation (PBL 4 kap 10§).  

Kvarteret Brofästet ingår i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och enligt MB 3 kap 6 

ska områden som är av riksintresse beaktas när det kommer till utformning av tätorter eller områden i 

närheten av tätorter. Området gränsar och ligger i närheten av den Kungliga nationalstadsparken som 

är ett riksintresse (MB 4 kap 7§). 

6.1 KLIMATANPASSADE OCH GRÖNSKANDE 

UTOMHUSMILJÖER 

6.1.1  KRAV 2.1 – RISK FÖR ÖVERSVÄMNING OCH GASINTRÄNGNING 

Eftersom att denna punkt inte är ett minimikrav och det finns inga riktlinjer på hur man 

ska dimensionera havsnivåer när det gäller översvämningsrisken så blir detta en kostnad 

i sig om man jämför med vad grundkraven säger. Det ända som står i MB och PBL är 

att man ska ta hand om mark och vattenområden (se bilaga 1). 

Eftersom att Norra Djurgårdsstaden tidigare var industrimark består marken av många 

olika gaser och kemikalier som kan tränga sig upp genom grunden in i byggnaden. 

Därför är exempelvis ett garage under byggnaden en bra lösning dock ökar risken för 

översvämningar då infarten till garaget ska ligga på en så låg punkt som möjligt, detta 

bidrar då till ökat översvämningsrisk och åtgärd måste vidtas. I Backåkra har man dock 

ett gemensamt garage under gården (Johan Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 

Geotekniker i Backåkra har kostat ca X tkr och i Referensprojekt 1 har det kostat X tkr 

vilket är ungefär 44 % högre per kvm BOA än Backåkra. Alltså har geotekniker kostat 

mer i Referensprojekt 1, dock är denna kostnad beroende utav marken som ska 

bebyggas. Många av kostnaderna i Backåkra har även hamnat som 

gemensamhetskostnader som ligger på ca X mkr varav 80 % av denna kostnad utgörs 

av mark och grund.  

Denna kostnad kommer att ligga i projekteringsskedet, samt produktionsskedet. 

6.1.2  KRAV 2.2 – DAGVATTEN HANTERING  

BBR kräver att vid installation av dagvatten ska man ha anordningar för avskiljning 

eller behandling av ämnen som kan skada eller störa funktionen och skada 

installationen. Sedan står det även i riktlinjerna i BBR om hur man kan räkna ut 

regnvatten flödet men också eventuella risker vid olika situationer som ex. 

takfotsrännor (Se bilaga 1). När man jämför dessa krav med vad Stockholms stad har 

för krav så kan man läsa i dokumentet ”dagvattenstrategi för Norra Djurgårdsstaden” att 

dagvattensystemet ska dimensioneras på ett sådant sätt att det klarar av ett 10 års regn 

utan översvämning eller andra problem. I ett exempel på Stockholm vatten och avfall 
dimensionerar dem med ett flöde med 10 års åtkomsttid i sitt exempel. Detta är då 

ingen kostnadsdrivande åtgärd att dimensionera efter då man rekommenderar att 

dimensionera efter att klara av 10 års regn (Stockholm vatten och avfall 2017). 
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I detaljplanen står det att det ska finnas ett gemensamt garage på gården, detta krav 

medför problematik när det kommer till dimensionering av växtbäddarnas djup jämfört 

med om man inte hade detta krav och istället hade ett garage i markplan. Eftersom att 

man ska ha växtbäddar som är en meter djupa med dräneringsledningar etc. (SWECO, 

Norra Djurgårdsstaden dagvattenstrategi. 2011) kan det bli svårt att uppnå djupet. Detta 

bidrar även till att det blir svårt att uppnå GYF. (Helena Larsson, Frank Miljöpartner. 

Intervju 2018) 

Ett annat krav som är ett kostnadsdrivande krav är att det finns sex olika byggherrar i 

planområdet vilket leder till att man måste anpassa sig till varandra och samarbeta. 

Detta krav är kostnadsdrivande men även tidskrävande då alla måste komma överens  

(Johan Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 

Stockholms stad vill även att man kombinerar gårdarnas gröna ytor tillsammans med 

dagvattenhanteringen och LOD, detta är inget krav i BBR (se bilaga 1). Det Stockholms 

stad gjort är att dem leder vattnet till Husarviken med en fördröjning inom 

kvartersmarken för att kunna utnyttjas för bevattning innan den når recipienten. Att 

utnyttja dagvatten för bevattning innan den når recipienten är inte ett krav, dock brukar 

kommunerna oftast kräva detta (SWECO, Norra Djurgårdsstaden dagvattenstrategi. 

2011). 

Sedan har många arkitektoniska krav påverkat dagvattensystemet som har lett till att 

man inte kan följa kravet i dokumentet dagvattenstrategi för NDS från Stockholms stad 

för att kunna uppfylla grundkraven i BBR, ett exempel på detta är takkonstruktionen 

som är väldigt speciell och komplicerad ur ett dagvatten perspektiv. Annars brukar 

hanteringen av regnvatten från tak vara en väldigt enkel åtgärd. Detta krav medför 

såklart extra kostnader då man behövt monter tre stycken brunnar på taket som tar upp 

regnvattnet invändigt istället. Detta för att vattnet rinner ner från taket med en väldigt 

hög hastighet och samlas längst ner och kan rinna över. Projekteringskostnaderna har 

påverkats då man fått tänka om vid projektering av hanteringen av dagvattnet på taken 

(Johan Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 

Dagvattensystemet i Backåkra har ingått i gemensamhetsanläggningen och därav är det 

väldigt svårt att urskilja vad som kostat. Enligt resultatet så kan man se att det är 

takkonstruktionen som lett till ökade kostnader då det varit annorlunda att projektera 

dagvattenhanteringen på taket. Sedan kan en kostnad även ligga i att det vart en del av 

de gemensamma kostnaderna som Stockholmshem delar med de andra byggherrarna. 

Detta kan leda till olika åsikter och viljor på hur det ska projekteras vilket leder till mer 

arbete som är tidskrävande (Johan Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 

Som det går att se i tabellen för kostnaderna är projekteringskostnaderna 208 % mer i 

Backåkra jämfört med Referensprojekt 1. Gemensamhetsanläggningen har kostat 

4847kr/m2 BOA i Backåkra. I Referensprojekt 1 har dagvattenhanteringen kostat ca X 

tkr vilket motsvarar ungefär 145kr/m2 BOA (Dock måste hänsyn tas till att 

gemensamhetsanläggning består av andra poster också).  

Enligt ett exempel på Stockholm vatten och avfall så har gröna ytor en 

avrinningskoefficient på 1, tak har 0,9 och växtbädd 1 vilket även stämmer överens med 

kraven från Stockholms stad (Dagvattenstrategi Stockholms stad. 2011). 

Sammanfattningsvis kan man även se i ett dokument skrivet av Stockholm stad 

”växtbäddar i Stockholm 2017”, att så som Stockholmshem har projekterat 

växtbäddarna är på samma sätt som man rekommenderar att göra i en sådan stadsmiljö, 

därför bör det inte vara någon kostnadsdrivande fråga. (Dagvattenstrategi Stockholms 
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stad. 2012). Kostnaderna för dagvattenhanteringen kommer dels att ligga i 

projekteringsskedet men även i produktionsskedet. 

 

6.1.3  KRAV 2.3 – GÖRNYTEFAKTOR (GYF)  

Om vi kollar i BBR, PBL och Miljöbalken så hittar man inga exakta värden på hur stor 

grönytefaktorn minst ska vara. Det ända som fins är att i MB 2 kap 6§ är att 

grönområden i tätorter eller nära tätorter ska beaktas. GYF är något som varje kommun 

bestämmer själva. Det ska stå i detaljplanen vad GYF minst ska vara i det området 

detaljplanen gäller för. Etappen Brofästet har Norra Djurgårdsstadens högsta GYF som 

är på 0,6. Stockholmshem har precis klarat av kravet för GYF. 

Enligt Helena på Frank Miljöpartner är problemet dels att man inte riktigt förstår 

kravet. Hon säger att man tar in en landskapsarkitekt som är väldigt duktig, det blir 

väldigt bra i programhandlingarna och så går man vidare. Sen inser byggherren att detta 

kommer att kosta väldigt mycket och då vill man dra ner på sådant som kostar. Det blir 

helt enkelt för dyrt, det man har planerat. Det bidrar till extra kostnader, när man måste 

ändra massor i efterhand. (Helena Larsson, Frank Miljöpartner 2018). Speciellt om man 

kollar på grundkraven och hur kravet ser ut i andra områden så är nivån på kravet för 

Brofästet väldigt högt och bara projekteringen av det kostar. Man vet redan att 

projekteringen kostat 208 % mer i Backåkra jämfört med Referensprojekt 1. 

En annan stor kostnad är att det inte finns någon vegetation från början i NDS då det 

vart ett område med industriell verksamhet. Detta medför att man måste tillföra all 

vegetation i området som i sin tur bridrar till en kostnad jämfört med om man kanske 

hade byggt någon annan stans där det redan finns ekologist mångfalt och gröna ytor 

samt områden där marken inte är lika förorenad.  

 

Figur 11. Flygbild av Norra Djurgårdsstaden innan man började bebyggelsen. 

Illustration: flickr – Norra Djurgårdsstaden (2015) 

En annan sak som kostar är att man måste ha olika sorters växtligheter i och med att 

GYF är ganska hög, behöver man ha ganska mycket grönska. Man måste exempelvis ha 

olika djup i växtbäddarna vilket leder till att man åter kommer tillbaka till garaget under 
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huset som leder till en försvåring med att få jord över samt växtbäddarnas djup 

påverkas också. 

 

 
 

Figur 12. En illustration som visar hur grönområdet runt om bebyggelsen kommer att 

se ut. Illustration: Investstockholm (2015) 

Olika växter kostar olika mycket och behöver olika typer av skötsel. (Helena Larsson, 

Frank Miljöpartner. 2018).  Detta kan i sin tur leda till extra kostnader senare när det 

kommer till skötselplanen. En annan kostnadsdrivande aspekt är att alla har sina egna 

planarkitekter och vill göra på sitt sätt. Detta bidrar till en kostnad då det kan ta tid att 

komma överres. Detta har även Johan Thorstenson på Incoord bekräftat att det varit 

problematiskt. En trädgårdsarkitekt i Backåkra har kostat 236 % mer än i 

Referensprojekt 1 sedan ingår mycket GYF i gemensamhetsanläggningen vilket lägger 

på en ytterligare kostnad i Backåkra. 

Kostnaden för GYF hamnar dels i projekteringsskedet samt produktionsskedet. 

6.1.4  KRAV 2.4 SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNYTOR 

I PBL står det att man måste hålla tomten i vårdat skick och att den ska skötas så att 

risken för olycksfall begränsas. Men det står inget om hur den ska skötas. Stockholms 

stad kräver alltså en skötselplan på hur grönytorna ska skötas och vem som kommer 
att sköta dessa. Detta krav i sig bidrar inte till så stora kostnader om man jämför med 

andra områden, sedan är grönytorna större för Backåkra jämfört med andra områden. 

Men i det stora hela är detta en liten del som inte påverkar produktionen. 

Kostnaderna för skötselplan för gröna ytor kommer att hamna i förvaltningsskedet 
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6.2 HÅLLBART ÅTERVINNINGSSYSTEM  

6.2.1  KRAV 4.1 - INDIVIDUELL MÄTNING AV HUSHÅLLENS OCH 

VERKSAMHETERNAS AVFALLSHANTERING 

Det finns inget krav på att avfall måste mätas per hushåll. I BBR står det endast om att 

man ska kunna hantera sina avfall, det ska finnas utrymmen som är utformade så att 

man ska kunna möjliggöra för återvinning. Det finns alltså inget krav på att 

boende/verksamheter ska kunna mäta och styra sin avfallshantering (se bilaga 3). Detta 

bidrar till en kostnad då man måste installera mätare i varje lägenhet så man kan mäta 

avfallet. Dock har detta krav utgått från projekt och man har istället valt att mäta den 

totala avfallshanteringen via sopsugen (Anders Öberg, AO-Projekt. Intervju 2018). 

Denna kostnad kommer att påverka förvaltningsskedet då mätning kommer att ske efter 

att byggnationen är klar då folk och verksamheter flyttat in. 

6.2.2  KRAV 4.2 OCH 4.3 - BYGGAVFALL  

I Miljöbalken står det att alla som bedriver en verksamhet ska utnyttja möjligheterna till 

att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material, minska de 

negativa effekterna av avfall samt återvinna avfall (se bilaga 3). Stockholms stad har 

höjt kraven mer än vanligt och satt en siffra på hur mycket avfall som ska källsorteras 

och hur mycket som ska läggas på deponi. Sedan vill man även ha en redovisning på 

totala avfallsmängden för projektet.  

Detta bidrar till att kostnaderna ökar eftersom att man måste ha fler containrar, 

logistiken måste fungera för hämtning av avfallet samt administrativa kostnader för att 

kunna redovisa för Stockholms stad hur man går till väga.  

Detta i sig kräver mycket planering och beräkningar vilket man i vanligt fall kanske inte 

skulle lägga så mycket tid på som i detta projekt. Man skulle kunna gjort det enklare om 

Stockholms stad inte hade satt specifika siffror på hur mycket som ska källsorteras och 

hur mycket som ska läggas på deponi. Stockholms stad vill även att mängden 

byggavfall ska uppgå till 20 % kg/m2 vilket man i vanligt fall inte är så hård med samt 

att även detta vill man ha redovisat. 

I kostnadstabellen framgår det att byggarbetsplatskostnaderna har kostat 263 % mer i 

Backåkra jämfört med Referensprojekt 1. I denna uträkning ingår även 

avfallshanteringen på byggarbetsplatsen.  

Via ett arbetsplatsbesök noterades det även att det var väldigt bra struktur på 

arbetsplatsen samt väldigt ”rent” jämfört med andra byggarbetsplatser. Detta kan bero 

på de krav som satts av Stockholms stad. 

Kostnaderna för byggavfall är direkt kopplade till produktionsskedet. 

6.2.3  KRAV 4.4 - PLANERING FÖR KÄLLSORTERING AV OLIKA 

AVFALLSFAKTORER 

I BBR råder man att avståndet till sopnedkast inte bör överstiga 50 m, Stockholms stad 

har satt ett avstånd på max 30 m till sopsugsnedkast. Det kommer att finnas tre stycken 

sopsugsnedkast. Ett för brännbart, restavfall och tidningar-returpapper, och det tredje 

sopnedkastet kommer bestå av flera typer av småförpackningar. Sedan kommer det att 

finnas ett miljörum där man kan källsortera, glas (färgat), glas (ofärgat), förpackningar 
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som ej går ner i sopsuget, grovt avfall mm. Sopsugssystemet i sig är väldigt känsliga 

och råkar man kasta ner avfall som inte bör vara där kan det bli förstört väldigt snabbt.  

Man vill även att matavfallskvarn ska finnas i varje lägenhets kök. Detta bidrar till en 

extra kostnad då det inte är något krav att installera en matkvarn.  

 

 
Figur 13. Illustration av hur ett sopsugssystem kan se ut. Illustration: Envac (2018) 

 

Det som kostar när det kommer till hantering av avfall är sopsugssystemet och 

matkvarnarna som ska finnas i varje kök. Även rent installationsmässigt är det dyrt att 

installera ett sopsugssystem. Sopsugssystemet har ingått i gemensamhetsanläggningen 

för Backåkra och har kostat ca 2,3 % av den totala gemensamhetskostnaden som ligger 

på ca X mkr. I Referensprojekt 1 har man inget sopsugssystem alls. Sedan kostar det 

väldigt mycket att reparera ett sopsugssystem vilket kan bidra till framtida kostnader.  

Denna kostnad är dels kopplad till projekteringsskedet samt produktionsskedet men 

även förvaltningsskedet då man måste sköta och hålla sopsugssystemet i bra skick. 

 6.3 HÅLLBART VATTEN OCH AVLOPPSSYSTEM  

6.3.1  KRAV 5.1 – DRICKSVATTENANVÄNDNING 

Stockholm stad har krävt att de boende ska ges förutsättningar att nå en 

dricksvattenanvändning på högst 100 liter/person och dygn. Men i BBR gäller 200 

liter/person och dygn. För att kunna uppnå detta krav som Stockholms stad ställt så har 

man valt att dimensionera så att man spolar toaletterna med dagvatten då man i Sverige 

idag spolar toaletterna med dricksvatten. Detta leder till att man måste projektera på ett 

nytt sätt jämfört med vad man skulle gjort annars om kravet var 200 liter/person och 

dygn samt att man måste leda in rör från dagvattensystemet in till bostäderna (Johan 

Thorstenson. Intervju 2018). 

Det kom till vår kännedom väldigt sent i projektet att detta krav tagits bort och att 

BBR’s krav på 200 liter/person gäller. Detta betyder att man ändrat till att toaletterna 

spolas med vanligt dricksvatten. Denna ändring i sig leder till en extra kostnad då man 

redan projekterat efter kravet för att sedan göra om allt och projektera om hela 

systemet.  
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Denna kostnad blir en del av projekteringskostnaden som i Backåkra ligger på ca 

6102kr/m2 BOA och i Referensprojekt 1 är kostnaden ca 2929 kr/m2 BOA. I 

kostnadstabellen kan man även se att installationsentreprenader har kostat ca 24 % mer 

i Backåkra jämfört med Referensprojekt 1, i denna kostnad ingår rör. 

Denna kostnad har haft en direkt koppling till projekteringsskedet då man behövt ändra 

mycket. 

6.3.2  KRAV 5.2 - INDIVIDUELL MÄTNING AV VATTENANVÄNDNING 

Detta är ett krav enligt lagen (2014:268) om energimärkning för byggnader.  

Vattenanvändningar i varje lägenhet/verksamhet ska mätas. Stockholm stad gör detta 

för att dem vill debitera de boende samt att de vill att de boende ska bli mer medvetna 

om hur mycket de använder. En sådan installation bidrar till en kostnad men eftersom 

att det redan är en lag, så hade man behövt göra detta oavsett om Stockholms stad krävt 

det eller inte. Sedan beror det på hur man går till väga för att uppfylla kravet. Det finns 

bra produkter och dåliga ute på marknaden. 

6.3.3 KRAV 5.2 - MATAVFALLSKVARN SKA FÖRBEREDAS FÖR 

OMKOPPLING. 

Som i krav 4.4 står det att i varje lägenhet ska det finnas en matavfallskvarn. Men i 

detta krav vill man även att avfallskvarnen ska förberedas för en omkoppling till en 

separat avlopps stam med uppsamlingstank. Eftersom att en matkvarn i sig inte är något 

krav i BBR, PBL eller Miljöbalken (se bilaga 4) så blir det en extra kostnad. Sedan att 

man måste förbereda för en omkoppling bidrar till ytterligare kostnader som man i ett 

vanligt bygge där krav ej ställts, inte hade spenderat pengar på. I BBR är kravet att det 

ska finnas plats för källsortering av avfall (se bilaga 4). 

 

 
Figur 14. Bilden visar hur en matavfallskvarn kan se ut, vart den sitter monterad och 

hur den används. Illustration: Byggkatalogen (2017) 

 

Matavfallskvarnarna har kostat ca X tkr och omkoppling till en uppsamlingstank har 

kostat ca X tkr. Dessa kostnader är inga kostnader man kan jämföra med då det inte är 

något krav och i referensprojektet Referensprojekt 1 och därför har man inga 

matavfallskvarnar. Denna kostnad har en direkt koppling till produktionsskedet.  
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6.4 HÅLLBART ENERGISYSTEM 

6.4.1  KRAV 3.1 - ENERGIPRESTANDA 

Att deklarera och göra energiberäkningar är inget nytt när det gäller nyproduktion idag, 

detta är även ett krav i BBR där Stockholms stad även följer rådet i BBR att utföra 

beräkningarna enligt ISO EN 1370 eller ett dynamiskt beräkningsprogram (se bilaga 2). 

Energideklarationen enligt BBR kräver uppmätta värden under en 12 månaders period 

medan Stockholms stad kräver uppmätta värden under en 2-5 års drift per energislag. 

Detta medför en extra kostnad då man måste beräkna och dokumentera i 1-4 år mer än 

vad BBR kräver (Se bilaga 2). 

För att uppnå godkända deklarationer måste husets energisystem fungera rätt annars 

kommer huset inte att bli godkänd.  

I denna markanvisningstävling var det förutsatt att det handlade om ett plusenergihus. 

Då huset skall vara ett plusenergihus ska det producera mer energi än vad det ger av 

med. Kravet i BBR är 55 kWh/m2 och år (se bilaga 2). Detta har lett till att 

projekteringen har varit annorlunda jämfört med om det hade varit ett vanligt hus. Detta 

krav som Stockholms stad har ställt är en kostnad utöver vad som står i BBR.  

Kravet som är ställt från Stockholm stad har gett projektörerna en utmaning där man 

har varit angelägen om att hitta nya lösningar och idéer för att uppfylla kravet (Johan 

Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). De totala projekteringskostnaderna för Backåkra 

har kostat 208 % per m2 BOA mer än för Referensprojekt 1.  

Det har tagit projektörerna längre tid än vanligt för att komma fram till rätt lösning. Då 

projektörernas vision har varit att skapa ett passivhus i den mån det går för att sedan 

komplettera med tekniska lösningar. För att få över huset på plussidan har man tagit 

fram ett flertal olika lösningar.  

Projektörerna har projekterat ett tätt hus, där transmissionsförlusterna är så låga som det 

går, dem har analyserat varje detalj i huset för att det skall bli rätt så att man inte får 

köldbryggor. Lägenheterna är utformade utifrån det mest energieffektiva samt att man 

har balkonger där lasterna går hela vägen ner i marken. Man har inte utnyttjat hela 

fastighetsytan för BOA utan man har dragit in lägenheterna en bit och byggt in 

balkongerna. Detta för att få ett så tätt hus som möjligt utan köldbryggor så som man 

inte får med uthängda balkonger (Johan Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). Denna 

åtgärd har kostat Stockholmshem BOA. Hade de projekterat ett hus med uthängda 

balkonger och utnyttjat hela fastighetsytan hade Stockholmshem kunnat få ut ytterligare 

430 m2 BOA vilket hade genererat en ekonomisk intäkt men samtidigt hade risken för 

köldbryggor ökat. 

Stockholmshem har även lagt ut massor av kostnader bara på undersökningar som 

gjorts men som aldrig använts i projektet. Detta är en extrakostnad Stockholmshem stått 

för i projekteringen. Dock kan Stockholmshem möjligtvis få användning av dessa 

undersökningar i kommande projekt. Denna extraprojektering har varit en orsak till den 

höga projekteringskostnaden. (Johan Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 

Vi frågade projektören Johan Thorstenson ifall han tror att byggnaderna kommer klara 

av de energikraven som ställt. Han tyckte att i teorin så ser det bra ut men att han är 

skeptiskt över ifall det verkligen kommer att klara av kravet när det tas i bruk. Därför 

rekommenderade han att man ska projektera för några extra vindkraftverk på taket som 

då kan hjälpa till att klara av kravet ifall det går över. Ett vindkraftverk kostar cirka X 

kr så det är inga stora pengar ifall man måste montera några till. Just nu ligger huset på 
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-0,33 kWh/m2 per år så antingen måste det hända något i produktionen eller att 

solcellerna bli mer effektivare (desto bättre solceller desto dyrare), för att rädda huset. 

Solceller och vindkraftverk i sig kostar pengar, det är inget man väljer att använda om 

det inte är krav på det. Huset ligger även i ett väldigt dåligt läge för att bygga ett 

plusenergihus. Det är tätt bebyggt runtomkring vilket förhindrar solljus att komma fram 

till byggnaden. Detta försvårar processen och det blir mer komplicerat (Johan 

Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 

Sedan har taket en speciell form som gör att man inte kan utnyttja hela takets kapacitet 

fullt ut då solcellspaneler som genererar energi endast finns i en kvadratisk form (Johan 

Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). Yttertaket som har en ovanlig form har kostat 

cirka X mkr.  

På Referensprojekt 1 köpte man upp en tät stomme, där det i priset ingick fönster och 

tak. En skillnad har inte varit möjlig att få fram på takkostnaden, dock ser man att tät 

stomme (stomme, fönster, tak) har kostat 56 % mer per m2 BOA i Backåkra jämfört 

med Referensprojekt 1. 

Enligt Thorstenson hade det billigaste sättet varit att sätta in väldigt många solceller, då 

hade man kunnat göra ett halvbra hus, men på grund av husets läge samt syfte var det 

inte aktuellt att bygga ett sådant hus. 

 

 
Figur 15. En illustration som visar hela byggnadens yttre skal. Illustration: 

Stockholmshem genom Dinelljohansson Arkitekter  

Hela denna process har tagit mer tid då man måste beakta alla kraven och de måste 

verkligen vara uppfyllda då denna byggnad är ansiktet utåt för hela Norra 

Djurgårdsstaden och Sverige. Därför läggs stort fokus på energidelen jämfört med 

andra projekt. Just installation och energi har kostat 2,5-3 gånger mer än ett vanligt 

projekt enligt Thorstenson. Om arkitekten eller konstruktören ändrar på något så måste 

installationssystemet göras om och även energisystemet påverkas utav minsta ändring 

(Johan Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 
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Figur 16. Denna bild illustrerar de inglasade balkongerna, taket, ljusinsläppet, 

grönytor. Illustration: Stockholmshem (2017) 

I produktionsskedet måste stort fokus läggas på kontroll av detaljer så att byggaktörerna 

inte råkar bygga en köldbrygga. Därför har konsulterna varit med (i detta fall Incoord 

som projekterat energisystemet) under hela byggprocessen för att diskutera eventuella 

lösningar och ändringar som ska lösas på plats. 

I Backåkra har man valt att glasa in fasaden, detta har de valt då tanken bakom den 

inglasade fasaden är att bevara energin som finns i stommen. 

Glasfasaden har kostat cirka X mkr vilket är en extrakostnad utöver fasaden. På 

Referensprojekt 1 kostade putsfasaden X mkr inklusive ställning. I Backåkra har 

fasaden kostat cirka X mkr exklusive fasadinglasningen, den totala summan för 

fasaden i Backåkra är cirka X mkr. Alltså ungefär 479 kr mer per m2 BOA i Backåkra 

För att klara de tuffa energikraven har man inte haft utrymme att använda sig utav 

vanliga fönster. De har varit tvungna att använda sig utav de bästa fönsterna på 

marknaden med ett u- värde på 0,8. Dessa fönster med ett u-värde på 0,8 har kostat ca 

X mkr. (Anders Öberg, AO-projekt 2018) 

Projektering för VVS/luft och energi/miljö har kostat cirka X mkr för Backåkra. För 

Referensprojekt 1 har VVS projekteringen kostat cirka X mkr, energi och miljö har 

säkerligen ingått i kostnaden för konstruktion och arkitektur då Referensprojekt 1 inte 

haft några Specifika krav utöver minimikraven i BBR, PBL och MB.  

Ventilationskostnaden för Backåkra kommer att kosta cirka X mkr. För 

Referensprojekt 1 har ventilationen kostat  X mkr. Då Referensprojekt 1 är ett större 

komplex har det krävts mer material vilket lett till en högre kostnad. Totala summan för 

VVS har för Referensprojekt 1 varit cirka X mkr, för Backåkra är den beräknade totala 

summan cirka X mkr. Det är en stor skillnad då Backåkra är mindre med 1562 m2 

BOA. Denna stora skillnad är ett direkt resultat utav Stockholms stads energikrav på 

Backåkra.  

El- projekteringen för Backåkra har kostat X mkr och El- installationerna är beräknade 

till cirka X mkr. Totala kostnaden för el blir cirka X mkr. För Referensprojekt 1 var 

projekteringskostnaden för el varit X tkr, El-installationerna kostade X mkr. Totala 

kostnaden för El landade på cirka X mkr. Projekteringskostnaden för Backåkra var 

betydligt dyrare jämfört med Referensprojekt 1 eftersom man för Backåkra har haft fler 

el-installationer att ta hänsyn till så som solceller, individuella mätare, vindkraftverk 
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m.m. medan Referensprojekt 1 är ett klassiskt projekt där man inte behöver ta hänsyn 

till de tillkommande installationerna. El-kostnaderna i produktionen är även dem dyrare 

för Backåkra per m2 BOA.  

Det här kravet kommer ha en påverkan på kostnaderna i projekteringsskedet, 

produktionsskedet men även under förvaltningsskedet då man exempelvis måste sköta 

solcellerna och vindkraftverken så att dem är i ett bra ett bra skick. 

6.4.2  KRAV 3.2 – FÖRVALTNINGSSKEDE 

Att uppfylla detta krav är inte något stort hinder eller problem. Det förvaltaren måste se 

till att uppfylla är att se till att el-leverantören levererar ”Elektricitet från förnybara 

källor, nivå 2” och sedan kunna redovisa ett certifikat. Detta är inte en stor kostnad då 

elen skiljer sig endast ett par ören dyrare. (Anders Öberg, AO-projekt 2018).  

6.4.3  KRAV 3.3 – PRODUKTION AV FÖRNYBAR ENERGI 

Då man projekterat ett plusenergihus är det förutsatt att man måste ha energikällor som 

producerar energi. Det finns olika sätt att producera energi. Utöver att ha producerande 

energikällor så måste Stockholmshem kunna redovisa hur och var energin produceras. 

Dessa beräkningar skickas på granskning och ifall dem inte är tillräckligt bra får man 

avslag och måste projektera om tills man får godkänt (Helena Larsson, Frank 

projektpartner. Intervju 2018). 

 

 
Figur 18. En illustration av taket och solcellerna. Illustration: Stockholmshem 

I detta projekt har man valt att använda sig av solceller på taket som ska producera 

energi samt små vindkraftverk på taknocken. Detta är inget krav i BBR att man skall ha 

energikällor vilket resulterar i att detta krav är en extra kostnad. Den är mer 

tidskrävande att projektera samt att produktionskostnaderna kommer att öka då solceller 

är betydligt dyrare än exempelvis takpannor.  

Solceller och vindkraftverk är en kostnad som man direkt kan peka ut som 

kostnadsdrivande. Solceller och vindkraftverk har kostat cirka X Mkr. Detta är en 

extrakostnad som beror på typ av valda solceller, mängd och kvalité. De solcellerna 
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som Stockholmshem varit tvungna att köpa in är de bästa på marknaden, då de varit 

angelägna att klara plusenergikravet. Vindkraftverken har kostat X tkr/st. I nuläget är 

det inte bestämt hur många som kommer att monteras, dock är de tvungna att använda 

sig utav vindkraftverk då dem är anledningen till att huset blir ett plusenergihus. (Johan 

Thorstenson, Incoord. Intervju 2018). 

Kostnaderna kommer att påverka produktionsskedet då man måste ha ”det bästa av 

allt”. Man har valt exempelvis att ha dem bästa solcellerna på marknaden samt att de 

måsta vara specialformade vilket innebär att solcellerna som köps in är de dyraste som 

finns på marknaden. 

6.4.4  KRAV 3.4 - MÄTNING 

Detta är ett krav på de enskilda bostäders energianvändning där man skall kunna mäta 

tappvarmvatten och hushållsenergi per lägenhet. Varje lägenhet i huset skall kunna 

debiteras för sin energianvändning. Man skall även kunna mäta hur mycket energi huset 

producerar. I lagen om energimätning står det att man skall kunna göra mätningar i 

varje lägenhet, men det står inte hur man ska gå till väga eller hur noggrant det måste 

vara. Så en mätning hade man behövt göra oavsett om Stockholm stad krävt det eller 

inte. Sedan beror det på hur man går till väga för att uppfylla kravet. Det finns bra 

produkter och dåliga ute på marknaden. 

Kostnaden för el-mätaren går ej att definiera utifrån dem kalkyler vi har, dock kan det 

högst troligt att kostnaderna för el- mätaren ingått i kostnaderna för el. 

Denna kostnad hamnar i produktionsskedet beroende på vad för elmätare man köper in. 

6.4.5  KRAV 3.5 – ELEKTRICITET UNDER BYGGSKEDET 

Elektriciteten som används under byggskedet ska komma från förnybara källor nivå två. 

Detta är inget krav i BBR. Det man skall kunna redovisa är ett certifikat som visar att 

man köper el från förnybara källor. Detta krav har inte påverkat projektet väsentligt då 

skillnaden i pris på el skiljer sig med ett par ören. 

Tillfällig el och VA i Backåkra har hittills kostat X tkr, då arbetet fortfarande pågår är 

det svårt att få ut en exakt siffra. Den tillfälliga kostnaden för el i Referensprojekt 1 var 

ca X tkr. Enligt kalkylen för Referensprojekt 1 var VA kostnaden 0 kr, men man kan 

med hög sannolikhet dra slutsatsen att den posten har ingått i APO. Denna kostnad 

kommer att hamna i produktionsskedet 

6.4.6  KRAV 3.6 – UPPVÄRMNING AV BYGGBODAR 

I BBR finns det inget krav på hur uppvärmningen av byggbodar skall regleras. Detta är 

ett krav som Stockholm stad ställt vilket ska gynna både miljön samt projektets 

ekonomi. Detta med hjälp av byggbodar som drar mindre energi.  

Utöver kravet man ställer på bodarnas energianvändning samt energikälla vill man att 

Stockholmshem skall redovisa åtgärder och statistik kvartalsvis. Detta kräver arbete 

kring sammanställning kring statistik vilket är en extra kostnad jämfört med om man 

bara hade behövt redovisa att man använder sig av energieffektiva bodar. Hela denna 

process kräver administrativt arbete, vilket bidrar till extra kostnader. 

I Referensprojekt 1 står det i kalkylen att den tillfälliga värmen kostat 0 kr. Man har 

antagit att denna kostnad säkerligen ingått i APO. I Backåkra finns ingen tillfällig 

värme post. Bodarna på båda arbetsplatserna har troligtvis varit el-uppvärmda, därför 
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hamnar denna kostnad i tillfällig el- kostnad. Kostnad för uppvärmning av byggbodar 

kommer att hamna i produktionsskedet. 

6.4.7  KRAV 3.7 – ENERGIANVÄNDNING PÅ ARBETSPLATSEN 

Detta krav specificerar sig på energianvändningen på byggarbetsplatsen. I BBR, PBL 

eller MB finns inget specifikt krav i hur och vad man ska använda sig av på en 

byggarbetsplats.  

Detta krav ska värna om miljön genom att använda sig utav energieffektiva bodar, 

LED- belysning, isolerade containers, rörelsesensorer och maskiner med låg 

energiförbrukning. Ur energivinkel är det en ekonomisk besparing att använda sig utav 

energisnål utrustning. Dock kan priset för att hyra t.ex. energisnåla byggbodar vara 

högre.  

I kostnadskalkylen för Referensprojekt 1 har kostnaden för byggbodar ingått i posten 

APO. För Backåkra ligger kostnaden för bodar med utrustning på ca X mkr. Det som 

går att utläsa ur kalkylerna är att byggplatsomkostnaderna för Backåkra är ca 262 % 

högre per m2 BOA än Referensprojekt 1. 

Kostnaderna för energianvändning på arbetsplatsen kommer att hamna i 

produktionsskedet. 

6.4.8 KRAV 3.8 - FÖRVALTNINGSSKEDE 

Under förvaltningsskedet har man målet att få till långsiktiga leveransavtal mellan 

brukare och el-leverantör. Detta är inget krav i BBR. Detta krav innebär att energin som 

huset producerar skall säljas till en el-leverantör som i sin tur kommer sälja det vidare, 

samt att elen man köper från el-leverantören skall vara ”elektricitet från förnybara 

källor, nivå 2”. Detta kräver ett arbete till dess att man tecknat ett avtal med en el-

leverantör. Man skall även kunna redovisa ett certifikat.  

Med hjälp av denna metod kan dem boende i byggnaden spara pengar och sänka sina 

kostnader då byggnaden säljer det överskott av energi som det producerar. Detta 

kommer då att hamna i förvaltningsskedet.  
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6.5 HÅLLBARA TRANSPORTER 

6.5.1  KRAV 6.1 - CYKELPARKERINGAR 

Kravet i PBL på cykelparkeringar är att det skall finnas plats för att parkera sin cykel, 

dock står det inte hur många platser det skall finnas eller hur stort det måste vara. Alltså 

kan man tekniskt sett avsätta ett 2 kvm rum för cykelparkering och då ha uppfyllt 

minimikravet.  

I Brofästet har Stockholm stad ställt kravet på parkeringstalet till 2,5 platser/lägenhet. 

Man räknar med att en cykel tar ca 2 kvm vilket motsvarar 113 stycken cykel platser. 

Hälften av cykelparkeringarna skall vara placerade under tak eller i ett utrymme nära 

fastigheten. Detta kan medföra en extra kostnad i och med att parkeringstalet är högt 

medför det fler parkeringar vilket medför en större yta för cykelparkering. Detta leder 

till att man förlorar mycket BOA som kunde vart en inkomstkälla.   

Det skall även finnas parkeringsplats för platskrävande cyklar, kravet är 1 plats/1000 m2 

(BTA), då detta projekt inte är så stort blir det ca 5 platser som läggs på den yta som 

hade kunnat utnyttjas som BOA.  Dessa parkeringar skall vara lättillgängliga vilket 

innebär att cyklarna skall kunna ledas plant eller via ramp med en lutning på 1:12, 

eventuella dörrar skall då kunna öppnas med automatisk dörröppnare. Kravet i PBL är 

ett minimikrav som man skall uppfylla tillgänglighetskraven och det gäller för alla hus 

som byggs (bilaga 5) 

De cykelparkeringar som är utomhus skall alla ha möjlighet till ramlås. Detta är inget 

krav i PBL. Att alla utomhusparkeringar skall ha ramlås är en extrakostnad.  

Cykelställ skall vara utformade så att det inte krävs stor kroppsstyrka vid användning av 

dessa. Att ha cykelställ är inget krav i PBL. Detta är endast en extrakostnad. 

Laddmöjligheter för el-drivna tvåhjulingar med ett ladd uttag per 10 lägenheter. Detta 

är ett extra krav som är ställt av Stockholm stad. I BBR står det inget om att ladd 

stationer ska finnas. Detta extrakrav är en extra kostnad för både projekteringen och 

produktionen. Dessa ladd uttag skall vara placerade i fastighetens cykelrum. Utöver 

dessa ladduttag som skall placeras i cykelrummet skall det även finnas ett ladd uttag per 

20 lägenheter utomhus. Det ställer ytterligare krav på projekteringen och produktionen 

då detta är en kostnad.  

Detta krav har ingått i gemensamhetsanläggningen för området. 

Gemensamhetsanläggningen har kostat X mkr. Dock finns det inte några siffror för hur 

stor andel som gått till just detta krav. För Referensprojekt 1 finns det ingen post för 

cykelparkeringar. 

Kostnaderna för cykelparkeringar kommer dels att hamna i projekteringsskedet men 

också produktionsskedet. 

6.5.2  KRAV 6.2 - BILPARKERINGAR 

I detta krav har Stockholm stad ställt ett krav på 0,5 plats per lägenhet. Parkeringen ska 

anordnas på kvartersmark, gatuparkering anordnas endast för besöksändamål och 

bilpooler. I PBL står det att det skall finnas en lämplig plats för parkering på tomten 

eller i närheten av den, det finns inget nyckeltal man måste följa eller utgå efter.  
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I Backåkra har man löst garageplatser i en gemensamhetsanläggning som finns, där alla 

byggherrar fått ett nyckeltal. Denna kostnad har delats på de byggherrar som finns i 

kvarteret.  

Enligt detaljplanen så planeras området utifrån en trafikhierarki där man prioriterar 

gående och cyklister mest, sedan kollektivtrafik och varutransporter, sedan 

bilpoolstrafik och till sist privata biltransporter. Detta krav i sig är inte 

kostnadsdrivande men, desto mindre parkeringsplatser desto billigare 

Detta krav har ingått i gemensamhetsanläggningen för området. 

Gemensamhetsanläggningen har kostat Stockholmshem cirka X mkr. Det finns inga 

siffror för hur stor del av X mkr som lagts på detta krav. För Referensprojekt 1 finns det 

ingen post för bilparkeringar 

Kostnaderna för Bilparkeringar kommer dels att hamna i projekteringsskedet men också 

produktionsskedet. 

6.5.3  KRAV 6.3 - PARKERINGSPLATSER 

Enligt Stockholm stad ska alla parkeringsplatser i garage förberedas med ladd 

möjligheter för el-fordon. 20 % av parkeringsplatserna ska ha ladd möjlighet. Detta är 

inget krav som är ställt i BBR. Dock så blir det fler och fler el-bilar i Sverige, därför 

ökar efterfrågan. Detta krav bidrar till extra kostnader då det inte finns något krav i 

BBR på att ladd möjlighet måste förberedas. 

Alla ladd stationer skall kunna laddas parallellt med varandra. Detta kräver ett bättre el-

system som kostar mer samt att de ladd platser som skall installeras kostar pengar. 

Produktionsmässigt kommer det ta längre tid att bygga, det kommer gå åt mer material 

samt mer tid och det kräver en avancerad projektering. Detta krav är kostnadsdrivande 

Även detta krav har ingått i Gemensamhetsanläggningen på X mkr, dock finns ingen 

siffra på hur stor andel som gått till detta krav. För Referensprojekt 1 finns det ingen 

post för parkeringsplatser. 

Denna kostnad kommer att hamna i projekteringsskedet samt i produktionsskedet. 

6.5.4 KRAV 6.4 - BYGGLOGISTIKANLÄGGNING 

Bygglogistikanläggningen har varit ett krav för alla aktörer i Norra Djurgårdsstaden. 

Den går ut på att allt material som beställs till bygget måste gå via 

logistikanläggningen. Detta ställer krav på produktionen som måste planera mer 

detaljerat för att se till att rätt material finns i rätt tid. Misslyckas man med planeringen 

är risken stor att man står på bygget med personal som inte kan jobba då materialet 

saknas. Tanken med bygglogistikcentret är att man beställer material i rätt tid och att 

man utgår ifrån ”Just-in-time”. Det mest effektiva är att materialet kommer in till BLC 

för att sedan så snabbt som möjligt skickas ut till arbetsplatsen. 

Misslyckas man med detta och måste lagerföra varor i BLC så blir det en kostnad 

beroende på hur stor plats ditt material tar åt samt hur lång tid det ska lagras. Det finns 

både för och nackdelar med ett BLC. Ibland kan det ske något oförutsett på en 

byggarbetsplats som gör att man måste avvika från tidsplanen, då förlorar man pengar 

och tid men också att materialet som står i BLC tickar pengar. 
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Figur 19. En bild av hur logistikcentret ser ut i Norra Djurgårdsstaden. Källa: NDS-

logistik 

I BBR finns det inget krav på att man ska använda sig av BLC, dock är det lag på att 

man ska hantera och sortera avfall med så liten miljöpåverkan som möjligt.  

Kostnaden för BLC är inte fastställd. För Referensprojekt 1 finns det ingen post för ett 

BLC då det inte användes. För NDS har det varit oundvikligt att inte ha ett BLC. Typ 

av logistik beror helt på vart man bygger och en djup jämförelse skulle behövas göras 

för att kunna få fram vilken typ som är mest kostnadseffektivt. Kostnaderna för 

Bygglogistikcenter hamnar i produktionsskedet. 

6.5.5 KRAV 6.5 - BYGGTRANSPORTER 

Detta är ett krav som Stockholm stad har ställt på byggentreprenörerna där dem skall 

värna om miljön och minska olika transporter till och från området i den mån det går. 

Det finns ingen grundlag eller krav som ställs angående detta, men staden har bestämt 

detta och har implementerat det i alla byggen i NDS.  

Sättet staden valt att kontrollera detta är genom att byggaktörerna skall redovisa 

statistik i körda kilometer, arbetstimmar på maskiner samt typ av bränsle som används. 

Följs detta krav på rätt sätt och att byggaktörerna inte låter t.ex. grävmaskinerna stå på 

tomgång är detta en besparing både rent ekonomiskt samt miljömässigt.  

Det krävs ett visst administrativt arbete kring redovisningen av kilometer, arbetstimmar 

och bränsle. Dock är det inte en märkvärdig ekonomisk påverkan kring arbetet. Det 

finns ingen exakt kostnad för vad detta kan ha kostat. Detta är även inget krav för 

Referensprojekt 1. Kostnaderna för byggtransporter hamnar i produktionsskedet.  

6.6 TOTALA KOSTNADEN 

Den totala kostnaden för Referensprojekt 1 hamnade på X kr. För Backåkra som i skrivande stund inte 

är färdigbyggd ligger slutkostnadsprognosen för hela projektet på X kr. Det är en ökning på 30 % per 

m2 BOA eller 48 % per lägenhet. Detta är kostnaden exklusive markpriset. Priset på mark varierar 

från område till område. Beroende på vart marken ligger och hur grunden ser ut varierar även priset 

för markarbeten. Därför är inte priset för marken inkluderat i dessa kostnader.  
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7 PROBLEMATIK UNDER ARBETETS GÅNG 

Ett av problemen under arbetets gång var att få tillgång till kostnaderna för Backåkra från 

Stockholmshem. Tillgången till kostnaderna kom väldigt sent in i arbetet samt att man inte fick 

tillgång till alla kostnader då kostnadskalkylerna inte varit detaljerade nog för att kunna ta ut specifika 

kostnader för varje krav och moment som gjorts. Sedan fick man ej tillåtelse att använda de siffror 

man valt samt totala BOA för projektet vilket försvårade arbetet.  
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8 DISKUSSION  

Det man fått fram via intervjuer har varit att alla parter inte står på samma sida. Projektledaren vill en 

sak, entreprenören en annan. Alla har olika syn på projektet. Detta leder till massor av ändringar som 

är kostnadsdrivande samt tidskrävande. 

Det kom även till vår kännedom att man bytt projektledare flera gånger. Att byta projektledare innebär 

att det kommer en ny person med en annan syn på projektet samt att personen även måste komma in i 

projektet. Detta i sig är tidskrävande och bidrar till ökade kostnader på grund av att dels ändrar 

personen på saker, men även att alla olika parter måste lägga tid på att förklara och gå igenom 

projektet med den nya projektledaren. 

Många lösningar som gjorts har varit kostnadsdrivande då man exempelvis har indragna balkonger 

som man egentligen kunde skippa enligt Jasenka på WSP. Indragna balkonger har lett till minskad 

BOA och därför går det inte att tjäna pengar på denna yta.  

En annan kostnadsdrivande faktor har varit att man behövt samarbeta med flera olika byggherrar och 
även detta leder till olika viljor och policys som de olika byggherrarna har. Därför är även detta en 

teori på varför projekteringskostnaderna och kostnaderna för trädgårdsarkitekten varit så höga. 

Att arbeta på det här sättet är väldigt nytt och även det kan ha varit en faktor till att kostnaderna ökat 

då man inte kan vända sig till andra projekt. Även husets läge har påverkat kostnaderna då det inte är 

det mest optimala platsen att bygga ett plusenergihus på då fastigheten ligger omringad av andra 

fastigheter och ljusinsläppet är inte det bästa. 

Byggarbetsplatskostnaderna tror man är höga på grund av att man har krav på nästan allt som ska 

finnas där. Krav på byggbodar, krav på lampor, krav på el, krav på avfallshantering. Man lägger 

väldigt mycket detaljerad fokus på saker man kanske inte fokuserar så mycket på i andra projekt där 

dessa krav ej ställts. 

Helena Larsson på Frank miljöpartner berättade att många lösningar ser bra ut på ritningarna men sen 

när man börjar planera märker man att det blir väldigt dyrt och då måste man börja ändra för att hålla 

ner på kostnaderna. 

När Stockholmshem vann markanvisningstävlingen hade de pressat värdena väldigt mycket för att 

uppnå alla kraven. På ritningarna såg det väldigt bra ut men i efterhand märkte man att det är väldigt 

svårt och dyrt att uppnå alla dessa krav och det dem vunnit tävlingen med.  
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9. SLUTSATS 

I det här kapitlet redogörs vår slutsats genom att med hjälp av resultatet och analysen ge svar på de 

ursprungliga frågeställningarna som angavs under punkt 1.3 syfte och frågeställning, med en koppling 

till målen i punkt 1.2. 

Slutligen har denna rapport visat att de flesta kraven för projektet Backåkra är mycket högre än vad 

grundkraven i BBR, PBL och Miljöbalken är. Många av kraven går inte ens att ställa mot ett krav i 

BBR, PBL eller Miljöbalken detta framgår i bilagorna 1-5. När dessa krav analyserats närmare och 

man jämfört dessa kostnadsmässigt med ett annat projekt där kraven inte gäller har det framgått att 

kraven är väldigt kostnadsdrivande.  

De krav som visats vara mest kostnadsdrivande har varit kraven för energi, byggarbetsplatsen samt 

grönytefaktorn och det är även dessa krav som skiljt sig mest från grundkraven i BBR, PBL och 

Miljöbalken. Sedan kommer alla extra materialkostnader som solceller, vindkraftverk och 

matavfallskvarnar som inte finns i Referensprojekt 1. Det framgår även i intervjuerna som hafts, men 

även i kostnadstabellen som gjort. Där ser man att projekteringskostnaderna, 

byggarbetsplatskostnaderna samt kostnaderna för trädgårdsarkitekten är väldigt höga jämfört med 

Referensprojekt 1. 

Jämfört med Referensprojekt 1 är Backåkra mindre och att kostnaderna är cirka 50%-250% mer än 

Referensprojekt 1 per post. Detta är väldigt mycket för ett sådant litet projekt. Det framgår även i 

intervjuerna som hafts, men även i kostnadstabellen som gjort. Där ser man att 

projekteringskostnaderna, byggarbetsplatskostnaderna samt kostnaderna för trädgårdsarkitekten är 

väldigt höga jämfört med Referensprojekt 1. 

Kalkylerna har inte varit detaljerade och Stockholmshem kunde inte ge en exakt siffra på olika 

moment. Många av kostnaderna har varit inbakade i olika poster, därför har det gjorts en helhets 

jämförelse som redogörs i kostnadstabellen (tabell 1) i resultatet. Totalt har Backåkra kostat 30 % mer 

per m2 BOA jämfört med Referensprojekt 1, eller 48 % mer per lägenhet.  

Med denna studie har man kommit fram till att det inte bara behöver vara kraven i sig som är 

kostnadsdrivande, projekteringskostnaderna kan ha stigit på grund att man ändrat väldigt mycket och 

att faktorer runt om kan ha spelat en stor roll.  

För att kunna göra en djupare analys måste man fokusera på ett krav i taget som exempelvis endast 

energisystemet eller återvinningssystemet. Denna rapport har get en övergripande analys av helheten. 
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9 REKOMMENDATIONER FÖR KOMMANDE 

EXAMENSARBETEN 

• Energisystem  

En djupare studie än vad som gjorts i denna rapport, av endast energisystemet. Då 

energisystemet varit den mest kostnadsdrivande delen enligt denna rapport.  

• Ekonomisk jämförelse med andra länder 

I Sverige är det dyrt att bygga, därför skulle en studie mellan ett projekt i Sverige och ett 

likvärdigt projekt från ett annat europeiskt land vara intressant.  

• Dagens lägesanalys av miljökrav i Sverige i förhållande till Europa 

Hur ser miljökraven ut i Sverige jämfört med Europa. Varför ser de ut på det sättet? 

• Skillnaderna i stommen för ett plusenergihus gentemot ett vanligt hus. 

Hur mycket skiljer sig stommen mellan ett plusenergihus och ett vanligt hus? Vad är det som 

skiljer sig? Hur kostnadsdrivande är denna skillnad? 

• Analysera ett av projektet Backåkras krav djupare. 

I denna rapport har man kollat övergripande på vart kostnadsökningarna ligger. För att få en 

ännu bättre bild på vart kostnaderna är lokaliserade exakt behöver man gå in djupare i kraven 

och endast fokusera på ett krav område.  
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