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Sammanfattning  

Inom Peab har det länge pågått en diskussion om ett verktyg för standardisering av 
byggverksamheten. Ett sådant verktyg skulle underlätta framförallt projektledarnas 
arbete eftersom projektering, planering och inköp kan komma att ske mer systematiskt. 
Övertygelsen var att effektiviteten och kvaliteten inom kärnverksamheten härigenom 
kan stegras ytterligare.   

Peab Bostad AB har gjort flera försök att finna en fungerande lösning, men resultaten 
har hittills inte varit tillfredsställande. Bland annat startade man för några år sedan 
projektet Projekteringsunderlag för bostäder (PUB) men på grund av tidsbrist vill 
man nu dela upp arbetet i mindre områden. Den här rapporten är en del i denna nya 
strategi och behandlar byggnadsdelen balkonger.  

Examensarbetet följer balkongelementet på dess väg från idé och projektering, genom 
tillverkningsprocessen på fabrik till montering och ingjutning på byggarbetsplatsen. 
Det inledande projekteringskapitlet beskriver arkitekters och tillverkares tankar, men 
ser samtidigt på byggföretagets vision om en modulbalkong som kan användas i flera 
olika projekt. Därefter följer en grundlig genomgång i hur balkongelement produceras 
idag. Kapitlet redovisar detaljer i elementets utformning som bör finnas för att ge 
fullgod funktion åt en färdig bostadsbalkong. Rapporten skildrar sedan 
händelseförloppet på byggarbetsplatsen, från mottagandet av leverans tills dess att 
balkongelementet sitter på rätt läge i ett trivsamt bostadshus. Varvid balkongfronters 
projektering och montering behandlas översiktligt i varsitt separata kapitel. Det 
viktigaste i varje stycke har sammanfattats i ett antal punkter, vilka återfinns i 
rapportens avslutande kapitel. Detta avsnitt är examensarbetets resultat och är tänkt att 
användas som ett projekteringsunderlag för Peabs modulbalkong. 
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English summary  

Within the construction company, Peab Bostad AB, there has been a discussion, for a 
long time, about an implementation of a tool to standardize the building process. An 
implement of that kind would simplify the work of the project leaders because the 
projecting, the planning and the buying might occur more systematically. The 
conviction is that the efficiency and the quality regarding the core operation therefore 
can increase even more.  

Peab Bostad AB has made several attempts to find a solution for this, but the results 
have, so far, not been to satisfaction. Consequently, a project called Basis for Planning 
of House-building, was started some years ago, but due to lack of time this project is 
planned to be split in smaller areas. This report is a part of the strategy and is dealing 
with the part balconies.  

This essay is following the process of building balconies from idea and projection, 
through the production process at the manufacturing plant, to installation and casting 
on the building site. The introductory chapter describes the thoughts of the architect 
and the manufacturer, but is at the same time looking at the company s vision about a 
modular balcony that can be used in several different projects. After that follows a 
thorough review about how the balconies are produced today.   

   

The chapter describes for example such details in the balcony s shaping that should 
exist to give satisfactory functionality for a finished balcony.    
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The report is then describing the course of events at the building site, from the 
reception of the delivery, to when the balcony is in the right place on a comfortable 
house.   

  

The fronts of the balconies, and the projection and the mounting of the railings, are 
discussed in two separated chapters. The most important issues in each section have 
been summed up in a number of points, which are meant to be a basis for projecting of 
the balcony of Peab. The projection basis is also the results of this report.  

Here is an example of a few of the points in the last chapter: Basis for planning 
balconies , in an English translation:  

 

Can weight reducing structural openings be used in the balconies 

 

What kind of crane is needed to lift the balcony to its place 

 

The drip shall be 50 mm from the edge of the balcony along the tree free sides 

 

The drip shall be ended and angled out to the balcony s short sides, 150 mm 
from the face of the house 

 

The reinforcement shall have enough surface layer even above the drip 

 

Specify what requirement that are made on the balcony s bevelled material 

 

Specify which bolt that shall be used for the bevelling of the balcony 

 

Dimension the balcony for two active lifting points only 

 

The lifting points at the balcony s front shall be formed as brackets to make it 
possible to connect and disconnect the lifting straps 

 

The balcony s tree free sides shall have bevelled edges 

 

The sides of the balcony that aren t to a mould edge shall be rolled finely 

 

Requirements on tooling at the surface according to SIS 81 20 04 

 

The balcony s concave mol is construct as high as practical possible along the 
bevelled side (about 40 mm) 

 

The curved parts of the concave moulding shall be 20 mm high at the face of 
the house and be narrowed outwards  

 

How will the availability for the balcony be secured  

 

The balcony shall be covered in a suitable way when transported 

 

The balcony elements should be transported vertically to make unloading easier  

 

While still at the factory, the balconies shall be wrapped in a protecting cloth. 
Also the foundations for the safety realigns shall be put together 
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Förord  

Rapporten som följer har uppförts på initiativ av Peab Bostad AB och är det 
avslutande examensarbetet till Civilingenjör inom ämnesområdet Byggteknik vid 
Institutionen för Byggvetenskap, KTH. Arbetet har bedrivits mellan januari och 
augusti 2005, rapporten har därefter tillförts kompletterande fotografier under 
höstmånaderna. Gudni Johannesson, KTH, och Per Mårtensson, Peab Bostad AB, har 
bistått med handledning.   

Ett stort tack riktas till dessa båda handledare samt till Tomas Pousette, Regionchef på 
Peab Bostad AB, som skänkt idén och givit mig bästa tänkbara förutsättningar inför 
uppgiften.   

På detta uppslag vill jag även passa på att förmedla min tacksamhet till alla Er som 
gjort detta examensarbete möjligt. Ni har lärt mig så mycket. Utan Ert kunnande och 
den välvilja som Ni visat mig hade inte denna rapport uppnått den fyllighet och 
kvalitet som jag nu vill påstå att den innehåller.  

Ni har alla vunnit min största respekt!    

Utan att förringa någons insats vill jag särskilt nämna:   

Roland Börjesson, Abetong AB. Lars Brask, Halfen-Deha AB.  
Folke Björk, KTH. Per-Arne Gustafsson, Interoc AB. 
Därtill lägges både hantverkare och tjänstemän på Peab Bostad AB,  
samt mina närmaste för deras stöd och tålamod.   

  

Tumba, september 2005  

 

Ulf Ronnegren
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Inledning  

Det är inte svårt att tänka sig att ökad ekonomisk förståelse hos arkitekten, samt bättre 
samordning mellan denne och projektets övriga inblandade leder till mer 
kostnadseffektiva lösningar för slutprodukten. Peab Bostad AB agerar både beställare 
och byggherre i sina egna regi projekt och är därför den part som ser till helheten. På 
Peab har man insett vikten av rätt styrning av arkitekt och underentreprenörer för att 
öka deras fokus på den övergripande ekonomin. Av den anledningen avser man att gå 
igenom varje byggnadsdel för att upprätta lämpliga projekteringsunderlag. 
Den här rapporten har kommit till på Peabs initiativ i syfte att klargöra hur 
byggnadsdelen balkonger projekteras idag, samt vilka eventuella förbättringar som kan 
tänkas bli aktuella för framtiden.  

Nedan följer en redogörelse av hur balkonger projekteras idag samt förslag på 
förbättringar som framkommit av undersökningen. Ur detta har sedan sammanställts 
ett utkast till ett standardiserat projekteringsunderlag för balkonger, som är tänkt att 
användas i Peabs nyproduktionsprojekt av flerbostadshus.   

Mål  

Målet med det här examensarbetet är att framställa ett projekteringsunderlag för 
balkonger inom Peab Bostads nyproduktion av flerbostadshus. Rapporten har även 
upprättats i syfte att öka insikten i balkongers projektcykel samt att förmedla vad som 
ligger bakom de olika styrande besluten i projekteringsunderlaget.  

Underlaget gör inte anspråk på att vara heltäckande eller komplett men bör uppnå 
sådan kvalitet att det kan utgöra en god första grund för skarpt användande. Utökande 
och uppdatering måste sedan kontinuerligt ske genom erfarenhetsåterföring på 
företaget.   
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Metod  

Arbetet med den här rapporten har bedrivits utifrån övertygelsen om att en god 
projektering måste bygga på kunskap och erfarenhet. Ambitionen har därför varit att ta 
till sig så mycket information som möjligt av alla inblandade intressenter. Detta har 
skett genom att undersökning och projekteringsunderlag tagit sin form ur ett stort antal 
intervjuer. Studiebesök har ägt rum på Abetongs balkongfabrik i Tranemo, för en 
detaljerad genomgång av balkongers tillverkningsprocess. Därtill har lagts de 
erfarenheter som samlats upp på byggarbetsplatsen Kv. Myntet i Tumba, där 
författaren praktiserat parallellt med de avslutande studierna, under ett års tid.   

Min förhoppning är att den här rapporten kan lägga grovgrunden för en god 
balkongprojektering;  

 

Genom att beskriva vad som händer balkongelementet längs dess resa från 
idéstadiet till att bli en fungerande komponent i ett trivsamt bostadshus.   

 

Genom att förmedla och dra lärdom av tidigare misstag.   

 

Genom att delge goda råd från personer med gedigen erfarenhet av balkonger i 
olika sammanhang.   

Jag hoppas också att mina, för den här branschen relativt nya ögon, utan invanda 
mönster har snappat upp något som kan föra ett projekteringsunderlag ytterligare ett 
steg framåt.    

Bakgrund  

Peab Bostad AB startade som en liten avdelning inom Peab Sverige AB. 
Verksamheten har sedan dess upplevt en stark tillväxt och organisationen har utökats 
till att 2004 bilda en egen division inom Peab-koncernen. En så rask expansion har 
givetvis försvårat kommunikation och fokusering inom organisationen. Man har under 
en längre period försökt skapa ett verktyg för att fånga upp och överföra kunskap, 
erfarenhet och strategi från den ursprungliga staben till de utökade delarna utan 
tillfredställande resultat. 
   Samtidigt söker man ett instrument som på ett bättre sätt styr arkitekter och andra 
konsulter att arbeta mot det utvecklade (men ej ännu dokumenterade) Peab 
konceptet .  
   Genom att uppfylla dessa båda önskemål förväntar sig Peab att, i ännu högre grad än 
tidigare, infria målgruppens intressen och frambringa, en för dem, bättre anpassad 
slutprodukt. Därför avser Peab nu att driva en begränsad del av detta arbete på försök, 
i form av examensarbete.   
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Omfattning och avgränsning  

Att använda sig av fritt utkragande balkonger innebär att balkongarean inte ingår i 
bygglovets byggbar yta . Andra fördelar med det utkragande balkongsystemet, 
jämfört med andra, är den stora flexibiliteten. En utkragande balkong kan i princip 
placeras var som helst utmed valven på en fasad. Peab anser att fritt utkragande 
balkonger inspända i byggnadens valv är den lösning som passar dem bäst, och vill dra 
nytta av den erfarenhet av systemet som redan finns inarbetad i företaget.  

Systemet ger även möjlighet till prefabriserad tillverkning av balkongelementen, vilket 
har visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt.  

Den här rapporten utgår därför från en utkragande balkongtyp där balkongelementen 
förtillverkas prefabricerade och sedan forslas till byggarbetsplatsen för att gjutas in i 
byggnadens valv. Projekteringsunderlaget tar sedan upp hur alla elementets detaljer 
bör utformas för att passa Peabs önskemål. Rapporten går även in översiktligt på 
tillhörande balkongräcken och fronter.   
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1  Projektering, balkonger   

1.1  Projekteringsprocessen, allmänt 
Rapporten avser att i detta kapitel översiktligt gå igenom projekteringsprocessen för 
flerbostadsprojekt inom den avdelning på Peab Bostad AB där författaren bedrivit 
praktik1. Syftet är att härigenom bland annat att förmedla en fördjupad inblick i hur 
arkitekten arbetar och resonerar.  

1.1.1.1  Peabs Strategi 
Inom region Stockholm 1 på Peab Bostad AB har man som målsättning att 70-80 % av 
verksamheten ska utgöras av egenutvecklade projekt. I egen regi projekt fungerar 
byggföretaget både som beställare och byggentreprenör, vilket lämnar stort utrymme 
för valbarhet och kostnadseffektivisering. Resterande andel avser man utföra som 
entreprenör gentemot externa beställare. Konkurrensen om dessa projekt anses tillföra 
företaget en hälsosam kontakt med branschens marknadsutveckling.   

I sina egna projekt strävar Peab efter att bebygga mark i nära förortsmiljö, gärna i 
anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter. Framför allt produceras flerbostadshus 
eller sammanhängande småhusområden om minst tio lägenheter. Den målgrupp 
företaget tänker sig består främst av vanliga människor med begränsade ekonomiska 
tillgångar. Enkelhet och låga kostnader ska därför genomsyra projektens 
grundutförande, samtidigt som en god kvalitet ska upprätthållas. För att underlätta 
detta har man på Peab tagit fram ett byggkoncept  ett program för sitt byggande.  

1.1.1.2  Peabs byggkoncept 
Peab har utformat ett program för sitt byggande. Byggkonceptprogrammet har 
övergripande karaktär och utifrån detta påverkar man bland annat arkitektens idéer om 
den tilltänkta byggnadens utformning och planlösning, utan att gå in på detaljnivå. 
Programmet har byggts upp av erfarenheter ur Peabs tidigare projekt. Utvecklingen har 
skett under lång tid, men finns ännu inte fastställd som en dokumenterad handling. 
Detta gör att Peabs byggkoncept endast bevaras i medvetandet hos företagets mer 
erfarna personal. Något som kan leda till problem på sikt i de fall 
erfarenhetsåterföringen brister. Utan ett definierat och dokumenterat byggprogram kan 
det också bli rörigt för den enskilda personalen att veta vad som verkligen gäller, och 
som en följd av detta försvåras kommunikationen, inte bara inom företaget, utan också 
utåt, till projektets andra inblandade parter. Konsekvenser uppstår även i form av att 
Peab tvingas begränsa sig till de inskolade arkitekterna. Detta eftersom det blir 
synnerligen tidsödande att sätta in en ny arkitekt i vad man, från Peabs sida, vill ska 
karakterisera flerbostadshusen i sina projekt. I framtiden vill man underlätta nya 
samarbeten genom att kunna presentera ett modultänk. 

                                                          

 

1 Detta kapitel bygger i huvudsak på intervjuer med Tomas Pousette och personer inom hans 
arbetschefgrupp. 
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Peabs koncept inrymmer bland annat optimering av byggnaders uthyrningsbara yta.  
Man eftersträvar ett värde av 0,8 på BOA/BTA2, vilket annars normalt sätts till 0,7 
eller mindre. För att nå denna högre siffra jobbar Peab i stor utsträckning med tre- och 
fyraspännare3. Ansträngningar görs även för att inför varje projekt utvärdera vilka 
lägenhetstyper man ska satsa på. Antalet enrummare respektive större lägenheter 
beroende på vilken kundgrupp som området förväntas attrahera.   

I byggkonceptet förespråkar Peab även vissa konstruktionstyper, som man av 
erfarenhet vet fungerar väl inom organisationen. Byggsättet är till största delen 
traditionellt med grundläggning bestående i platta på mark. Därpå följer en platsgjuten 
betongstomme med kvarsittande form i valven, lätta utfackningsväggar mellan 
stålpelare och ytterst, ett tunnputsat fasadskikt. Taken är i regel belagda med 
betongpannor.   

Att Peab valt just dessa kombinationer för sitt byggprogram har flera anledningar. 
Ekonomisk tidsvinst är ofta det tyngst vägande skälet. Andra, exempelvis varför man 
gärna gjuter valven på prefabricerade plattbjälklag istället för att använda sig av 
platstillverkad valvform, kan vara större flexibilitet hos bärande innerväggar i och med 
utökad, möjlig spännvidd. Önskemål finns, inom företaget, om att ytterligare förfina 
styrningsverktyget för vissa byggnadsdelar, exempelvis balkonger. Detta hoppas man 
uppnå genom att upprätta mer detaljerade projekteringsunderlag för dessa områden.  

Genom att undersöka vilket som är det lämpligaste förfarandet och att därefter 
fastlägga det som standard kan Peab skapa förutsättningar för större köp och bättre 
avtal samt att undvika dyra speciallösningar. 
Företaget vill genom dessa välutformade projekteringsunderlag få bort orosmoment 
och felkällor i byggprocessen och samtidigt förenkla och minimera administration4.   

1.1.2  Det tidiga projekteringsskedet 
Projekteringsprocessen startar i och med att beställaren söker en lämplig plats för 
uppförandet av en byggnad. Sökandet kan bestå i olika metoder. Ett exempel kan vara 
att Peab, i egenskap av både beställare och byggentreprenör, tillsammans med 
arkitekten går igenom möjliga byggbara markområden i ett möte med ansvariga inom 
den intressanta kommunen. Då man lokaliserat tänkbara markanvisningar åker man 
tillsammans ut för att bedöma lämplighet och förutsättningar för platsen. Ett annat sätt 
kan vara att genom en mäklare komma i kontakt med dugliga privata fastigheter. Peab 
vill också engagera sin personal i sökandet efter byggbar mark och uppmuntrar därför 
initiativ från dem i de egna leden som håller ögonen öppna. 
Redan i den här fasen föds de första idéerna om husets gestaltning. 

                                                          

 

2 En fastighets egenskaper beskrivs ofta utifrån olika nyckeltal, vilket Bostadsarea / Bostadens totala 
area är ett exempel på. 
3 En fyraspännare innebär att det finns fyra lägenheter på våningsplanet och att de alla ansluter till 
ett och samma trapphus.  
4 (jämför JM:s tekniska plattform ) Törnquist, P. Ragnerstam, E. Optimering av byggkomponenter, 
arbetsmetoder och redskap enligt JM:s tekniska plattform. Examensarbete No 344, Byggteknik, KTH. 
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1.1.2.1  Skisstadiet  

Om markområdet vid en närmare anblick inte bedöms direkt olämpligt för bostadshus 
förväntas arkitekten, som ett nästa steg i projekteringsprocessen, ta fram några 
skisserade förslag till en passande byggnad. Ibland har flera arkitektbyråer anlitats 
parallellt. Respektive bidrag konkurrerar då om beställarens gillande och slutligt 
förverkligande.    

 

Figur 1 åskådliggör hur en detaljplan kan se ut. Till vänster i bilden finns en skiss där 
arkitekten målat upp det tänkta flerbostadshuset.  

Huvuddragen i husets utseende beror, enligt arkitekten5, främst av förutsättningarna på 
den aktuella markanvisningen, så som bestämmelser angivna i detaljplanen samt 
tomtens topografi. Anpassning sker i görligaste mån till önskemålen i programmet för 
Peabs byggkoncept. Även egenskaper givna av områdets läge, dess utbredning i olika 
väderstreck samt platsens omgivande karaktär vägs in och förenas i utkastet. 
Arkitekten brukar sin kreativitet och kombinerar olika lösningar till dess han är 
tillfreds med resultatet. Detta tar sin ände i den färdiga skissen. 

                                                          

 

5 Källa: Arkitekt Ola Bengtsson. Arkitekter Engstrand och Speek AB  
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1.1.2.2  Framtagande av bygglovshandlingar  

 

Figur 2. Här ser vi en skiss över Peabs projekt; Tumba Kvarter 2A, Tumba Park.  

Då beställaren godtagit arkitektens skissförslag kan arbetet med bygglovshandlingarna 
påbörjas. Även denna uppgift tynger till största delen arkitekten eftersom det åligger 
honom att ta fram både situationsplan och fasadritning, vilket krävs in av 
Byggnadsnämnden för att bygglov ska kunna beviljas.  

 

Situationsplanen beskriver hur hus och förbindelser är belägna på tomtmarken. 
Tillgängligheten för handikappade ska vara väl genomtänkt och framgå i 
situationsplanen, som också i övrigt ska vara med detaljplanen 
överrensstämmande. Detaljplanens regler inrymmer dock ett visst mått av 
förhandlingsbarhet, varför arkitekten i strävan att optimera byggnaden ofta 
lägger sig strax över gränsen till vad som, strikt sett, är tillåtet.    

 

Av fasadritningen framgår husets yttre utformning i detalj. Arkitekten ritar in 
fönster, portar och balkonger på ritningen och befäster därigenom deras läge, då 
handlingen sedermera kommer att utgör grunden för bygglovet.   
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De båda handlingarna utmynnar så småningom i en bygglovsansökan som granskas av 
byggnadsnämnden. Vid godkännande beviljas bygglov6.   

Bygglovshandlingens ritningar är vanligtvis inte måttsatta, vilket lämnar visst 
utrymme för smärre justeringar. Man ska dock vara medveten om att husets utsida, och 
därmed bland annat balkongutförandet, principiellt fastställs i och med detta skede. I 
de flesta fall kompletterar man bygglovsansökan med husets planlösningar. Dessa 
måste ju ändå vara färdigställda för att fasadritningen ska bli rätt (fönsters och dörrars 
placering m.m.). En statiker har i regel hunnit granska byggnadens konstruktion medan 
VVS- och elkonsult, i det här skedet, normalt återstår att handla upp.   

Samtidigt som arkitektens arbete pågår så har, naturligtvis, planering av själva 
byggandet inletts parallellt.  

                                                          

  

6 Vad är bygglov? 
För en rad byggåtgärder krävs enligt Plan- och Bygglagen särskiljda tillstånd (lov). Det som 
prövas i bygglovet är främst placeringen av byggnaden samt dess yttre utformning.   

Byggnadens tekniska egenskaper behandlas inte i bygglovet, utan i byggsamrådet. När lovet 
har beviljats ser byggnadsnämnden till att byggherren har god kontroll över byggnadsarbetena. 
Kontrollerna består i att begära in bygganmälan, ha ett byggsamråd, upprättande av 
kontrollplan och, till sist, utfärda ett slutbevis.  

 

Varför behövs bygglov? 
Hur marken används påverkar miljön och samhällets utveckling. Byggåtgärderna som utförs 
finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Det som byggs ska dessutom 
fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. Vid byggnation är det många 
intressen som ska samordnas.  

När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer samhället vissa 
grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Kommunen bevakar att byggherrens önskemål 
förenas med målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, med kommunala ekonomin, med 
kraven för den lokala miljön samt för en hållbar utveckling. Grannar och andra som berörs av 
byggnationen vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde.  

 

Vem bär ansvaret för att allt går rätt till? 
Det är byggherren som är ansvarig för att lagar, förordningar och regler följs. Detta gäller 
även i de fall då åtgärden är lovfri.  

Källa: www.byggahus.se/bygga/uppdrag_arkitekten.htm.  
För vidare information om bygglov rekommenderas kontakt med Byggnadsnämnden inom aktuell 
kommun.   
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1.1.2.3  Byggsamråd  

Innan ett bygge, för vilket man givits bygglov, kan påbörjas måste man göra en 
bygganmälan. I samband med bygganmälan ska en byggnadsinspektör utses för 
projektet. Dessutom fastställs en tid för byggsamråd, vilket ska hållas senast tre veckor 
innan byggstart. Under byggsamrådet behandlas byggnadens tekniska egenskaper. 
Byggaren kan här även ta upp, och få igenom, förändringar gentemot 
bygglovshandlingarna, förutsatt att de kan anses vara av ringa betydelse. 

 

Figur 3. Här pågår framtagandet av en ny detaljplan för ett område där ett nytt projekt 
planeras.  

Det är Byggnadsnämnden som lokalt har ansvar för tillsyn och kontroll enligt Plan- 
och bygglagstiftningen, Länsstyrelsen har tillsyn över Byggnadsnämnden.   
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1.2  Projekteringsprocessen, Balkonger 
Detta avsnitt avser att gå in djupare på balkongers specifika projektering. Även här 
läggs stor tonvikt på arkitektens förfarande.  

1.2.1.1  Arkitektens överväganden och rättesnören  

I regel ingår det balkonger i ett planerat flerbostadshus. Det är då arkitektens sak att, 
utefter gällande normer och kommunala regler utforma byggnaden och förse den med 
trevliga balkonglösningar. Naturligtvis påverkar även beställarens önskemål 
arkitektens arbete, förutsatt att de finns och förmedlas. Hitintills har Peab inte varit 
mer specifik i dessa frågor än att man förespråkar ingjutning av fritt utkragande 
balkongelement samt att där bör existera ett hålkäl i övergången mellan balkong och 
valv. Det finns således stort utrymme kvar för projektören att styra mot en både 
ekonomiskt och praktiskt mer välfungerande balkongutformning.  
Nedan exemplifieras hur arkitekten kan påverkas av ovan nämnda faktorer.  

Normer: Då arkitekten ritar byggnadens balkonglösningar måste gällande normer 
beaktas. Tillgänglighet är ett exempel på ett område innehållande normer som idag är 
satt i stort fokus och inverkar på balkongutformningen genom standardiserade 
måttangivelser och föreskrifter deklarerade i Boverkets Byggregler (BBR). 
Grundregeln är att den sammanlagda nivåskillnaden (tröskelhöjd + eventuell 
nivåskillnad mellan golv på ömse sidor om dörr) inte ska vara större än 25 mm, för att 
möjliggöra passage med rollator eller rullstol. 
Andra normer finns för att säkerställa att balkongfront och räcken utarbetas på ett 
betryggande och riktigt sätt.   

Kommunala regler: De kommunala reglerna som styr arkitekten kan bland annat 
utläsas ur detaljplanen, men det kan även finnas specifika regler. Exempelvis 
föreskriver man inom Stockholm stad att balkonger endast får placeras in mot tyst gård 
eller på en byggnads bullriga solsida. Balkongplattans utstick kan dessutom vara 
begränsad (exempelvis maximalt 1,5 meter).  

Beställarens önskemål: Peabs konceptprogram går, som tidigare nämnts, ännu inte 
särskilt djupt in på hur balkonger bör vara utformade. Detta lämnar stor frihet för 
arkitekten att utforma egna lösningar. Man har från Peabs sida noterat att detta leder 
till problem eftersom arkitektens ritningar sällan är anpassade till balkong- och 
balkongfrontstillverkarens standardprodukter. Byggbolaget tvingas således till att ta 
fram starkt fördyrande speciallösningar för att klara de förutsättningar som blivit 
fastställda i och med byggnadslovet7.  
För att råda bot på detta har Peab nu inlett arbetet med att ta fram ett lämpligt 
projekteringsunderlag för bland annat byggnadsdelen balkonger, till vilken denna 
rapport ingår som en förberedande del.  

                                                          

 

7 Av arkitektens fasadritningar framgår hur balkonger och balkongfronter ska vara utformade. Dessa 
ritningar framställs tidigt i projektet och ligger sedan fast då de utgör grunden för byggnadslovet. 
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Arkitektens överväganden: I jakten på att optimera byggprojekt ekonomiskt är det 
lättare för projektören att se och ta hänsyn till vissa aspekter, till exempel de 
byggnadstekniska, medan husets trivselegenskaper är svårare att fånga upp i ett 
konceptprogram. Därför kan det vara klokt av beställaren att också ge utrymme till, 
och ha förtroende för, en arkitekts omdöme. Arkitekten har kunskap om hur man 
skapar en trivsam boendemiljö och känner sig ofta personligt engagerad i den boendes 
situation samt dennes känsla inför byggnadsverket.   

Ett alltför strikt konceptprogram kommer inte sällan i konflikt med, för byggnaden, 
trivselhöjande åtgärder, vilka kan vara svåra att värdesätta i pengar. Det kan dock 
konstateras att en trivsam lägenhet är lättare att sälja än en oattraktiv. Och att en snabb 
avyttring till rätt pris i högsta grad är något som påverkar totalekonomin för projektet.   

Arkitekten har således i sitt skapande, förutom eget omdöme att rätta sig efter gällande 
normer och kommunala regler, även Peabs önskemål (vilka återfinns i 
konceptprogrammet eller, mer detaljerat, i det framtida projekteringsunderlaget). 
Normer och regler är strikt fastställda medan det inom projekteringsunderlaget måste 
finns ett visst mått av förhandlingsbarhet. I de fall då arkitekten upplever att 
projektörens kostnadsbesparande intressen i allt för hög grad ställs mot den framtida 
boendes bästa, tar han/hon de boendes parti gentemot byggaren. Det är således viktigt 
att som byggbolag inte helt låsa sig till ett program, utan våga erbjuda arkitekten ett 
betydande medinflytande över den slutgiltiga projektutformningen. På så vis undviks 
att de boendes trivsel blir åsidosatt, med en mindre attraktiv och mer svårsåld lägenhet 
som följd. Både arkitekt och byggare bör vara medvetna om att rätt balans mellan 
utformning och kostnadseffektivitet endast kan vinnas genom tvåvägskommunikation.    
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1.2.1.2  Lämplig styrning av arkitekten 
I ett försök att förtydliga hur arkitekten resonerar samt hur Peab lämpligen bör styra 
skapelseprocessen framöver, tränger det här stycket djupare in i vilka överväganden 
arkitekten ställs inför vid utformandet av mervärden åt sin byggnad.  

1.2.1.2.1  Balkonginfästning 
Det finns många olika tekniska lösningar för att trygga bärighet åt en byggnads 
balkonger. Man kan tänka sig utföranden där balkongplattorna är upplagda på pelare. 
Pelarna fortsätter uppåt och i höjd med nästa våning ligger ännu ett balkongelement. 
På så vis uppstår ett torn med balkongerna intill byggnaden. Detta vore det bästa 
alternativet köldbryggemässigt, eftersom balkongen då är skild från fasaden. En stor 
nackdel är dock att marken mellan pelarna ska ingå i byggnadslovets byggbara yta . 
Utan pelare kan hela den byggbara ytan upptas av huskroppen och därmed ökar den 
inkomstbringande bostadsarean. Att använda sig av fritt utkragande balkonger innebär 
således att balkongytorna kan räknas tillgodo, utöver den byggbara ytan . Fördelen 
med det utkragande balkongsystemet, jämfört med andra, är den stora flexibiliteten i 
både höjd- och sidled. En utkragande balkong kan i princip placeras var som helst 
utmed valven på en fasad. Bärighet hos det utkragande balkongelementet kan fås 
genom inspänning i byggnadens valv eller genom upplag i kombination med dragstag, 
vilket är tekniskt mer komplicerat. Dragstag kan dessutom få negativa estetiska 
effekter. Peab anser att fritt utkragande balkonger är den lösning som passar dem bäst 
och vill dra nytta av den erfarenhet av systemet som redan finns inarbetad i företaget.   

Fritt utkragande balkonger inspända i valvet är ofta populära ur arkitektonisk 
synvinkel då de ger ett lätt och luftigt intryck åt byggnadsverket. Den inspända 
balkonglösningen är dessutom mycket vanligt förekommande, och det torde därför inte 
vara svårt att vinna arkitektens acceptans för detta utförande. I Bilaga 2  
Balkonginfästningar behandlas alternativa infästningslösningar för fritt utkragande 
balkonger närmre.  
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1.2.1.2.2  Balkongers placering på en byggnad  
Då arkitekten lämnas fria händer att utforma en byggnad är syftet att uppnå en estetiskt 
tilltalande och fungerande helhet. Valet till hur balkongerna ska ordnas på 
byggnadsfasaden har därför kommit att stå mellan två alternativa grundfördelningar. 
Antingen sätts balkongelementen tillhörande respektive lägenhet på skilda våningsplan 
ovanför varandra, likt staplar, eller så sprids de ut jämnt över fasadytan. På det här 
viset kan arkitekten förmedla olika uttryck till en åskådare; byggnaden kan ges 
förändrade proportioner och exempelvis se lägre ut.  

Figur 4 åskådliggör olika balkongplaceringar över en byggnadsfasad: jämt fördelade resp. 
staplade.    

Om vi tänker oss den enklaste byggnadsformen på ett flerbostadshus (en lådformad 
byggnad) så kommer egentligen bara två olika typer av balkongplaceringar i fråga. 
Dels den konventionella, då balkongelementet helt sonika skjuter ut från en av 
fasadytorna. Dels en placering där balkongen sträcker sig runt byggnadens ytterhörn. 
Den första lösningen anses av Peab vara ett fördelaktigt utförande eftersom hantering 
och infästning av balkongelementet vanligtvis går lätt och smidigt. L-formade element, 
som fästes in runt en byggnads ytterhörn rekommenderas däremot inte. Anledningen 
till det är att sådana element ofta blir tunga. Dessutom gör formen dem svåra att 
balansera vid lyft. Enligt hantverkarna får detta till följd att monteringstiden på 
byggarbetsplatsen väsentligt förlängs. Om man absolut vill ha balkong runt ett 
ytterhörn bör den L-formade balkongplattan delas upp i två rektangulära element. Ett 
sådant förfarande medför dock en skarv som kan komma att bli svår att skyla på ett 
godtagbart sätt.  

I regel är dock flerbostadshusens byggnadsform något mer invecklad än så, och kan 
bestå i ett antal hopfogade, rektangulära huskroppar. I dessa fall kan balkonger även 
placeras i innerhörn. Infästning sker då vanligen i två av elementets angränsande sidor, 
vilket kan komplicera ditläggningen (se kapitel: 3  Montering, balkonger).  
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Oberoende av hur långt man inom Peab vill driva standardiseringsprocessen, bör man 
överväga att i framtiden infästa balkongelement endast utefter den ena långsidan. 
Arkitekten förlägger gärna balkonger till innerhörn för att dra fördel av att 
vindskyddade och värmereflekterande fasadytor omsluter uterummet på två sidor. 
Innerhörnsplacering av balkonger sägs även tilltala vårt undermedvetna eftersom vi 
människor har ett nedärvt behov av att känna ryggen fri8. Sådana här mjuka värden är 
svåra att värdera i pengar, men de blir allt viktigare i en hårdnande konkurrens9.   

Om byggnadsformen kompliceras ytterligare kan även andra placeringar av 
specialbalkonger förekomma. Efter montering har man dock, på Peab, noterat att en 
del utföranden blir konstruktionstekniskt invecklade och att kvaliteten för dessa är svår 
att säkerställa.  Peab har tidigare haft problem med sprickbildning då balkongelement 
monterats enligt figuren nedan.    

 

Figur 5 åskådliggör en typ av balkonglösning som tidigare inneburit problem för Peab. Numera 
är byggföretaget extra noga vid projekteringen av avvikande balkongutföranden.   

På grund av den komplicerade infästningen och de stora resulterande momenten är 
Peab extra noggrann vid användande av balkongutföranden som i figuren ovan10. En 
allmän varning mot komplicerad balkongutformning bör skrivas in i det kommande 
projekteringsunderlaget, samtidigt som en uppmuntran till att placera balkonger ovan 
husets portar bör finnas. En sådan placering kombinerar balkongen med nyttan av 
väderskydd för ingången till huset, vilket annars skulle utgöras av ett dyrt skärmtak.  

 

Kan balkongelementet placeras så att det samtidigt utgör väderskydd för 
byggnadens port.    

                                                          

 

8 Arkitekten påstår att grottliknande, inneslutna rum främjar mysighetsfaktorn. 
9 Källa: Mjuka värden allt viktigare vid hård konkurrens. Peab journalen. Nr 2, juni 2005. 
10 Källa: Tomas Pousette. Regionchef, Peab Bostad AB  
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1.2.1.2.3  Byggnadskroppens utformning 
Enkla och rektangulära fasader utan alltför mycket detaljer så som nischer och indrag 
har visat sig vara de mest kostnadseffektiva11. Samtidigt strävar arkitekten mot att få in 
mycket ljus i alla lägenheter samt att ge liv åt huset. Arkitekten hävdar att 
utstickande byggnadsdelar är ett användbart verktyg för att uppnå detta. Byggarens 
önskan om att styra arkitekten mot enkla, boxliknande och ekonomiska 
byggnadsformer kommer således till viss del i konflikt med arkitektens strävanden.  

Man bör i det kommande projekteringsunderlaget styra så att de mest snirkliga 
fasadformerna kan undvikas, exempelvis där byggnadsdelar skjuter ut på båda sidor 
om en balkong. Ett sådant utförande ger förutom mindre yteffektiva bostäder även 
stora köldbryggor. Därmed sorteras också många fördyrande specialformer på 
balkongelement bort.  

Vidare pekar arkitekten på att vissa utskjutande byggnadspartier faktiskt är nödvändiga 
för att uppnå somliga, av Peab efterfrågade, nyckeltal12. Därtill kan nischer i fasaden 
även frambringa mervärden för de boende, exempelvis genom innerhörnsplacering av 
balkonger eller fönster åt fler väderstreck. Kort sagt; trevligare bostadshus.   

Det gäller således för Peab att hitta rätt utformning av byggnaden inför varje unikt 
projekt. Att försiktigt styra mot en enkel och ekonomisk byggnadsform samtidigt som 
arkitekten måste känna en viss frihet. Överväganden mellan trivselaspekter i den 
färdiga produkten och kalkylerad produktionsekonomi är en svår balansgång vilket 
kräver förståelse och lyhördhet gentemot arkitekten.   

1.2.1.2.4  Balkongens geometri 
Balkongelementens form: Vad gäller balkongplattors yttre hörnutformning 
förekommer främst två olika utföranden. Dels den där ytterkanterna är rätvinklade, 
vilket är den klart dominerande varianten. Dels de balkongelement där de yttre hörnen 
rundats av. Mellan åren 2001 och 2003 noterade man hos balkongelementtillverkaren 
en trend där den andra, lite mer exklusiva lösningen, med rundade ytterhörn var vanlig. 
Men dessa efterfrågas sällan numera.  

Är man ute efter en standardiserad balkongplatta bör den vara rektangulär, utan 
rundade hörn, då denna form möjliggör en större användning och placerbarhet för 
samma balkongelement. Studiebesök och diskussioner med personal från 
betongelementfabriken visar på att tillverkningen underlättas av räta vinklar. 
Dessutom, vilket kanske är än mer avgörande, är balkongfronternas sidor i 
leverantörens basutföranden avsedda att mötas i räta hörn. Räta vinklar på 
balkongelementen förespråkas således av flera viktiga argument då användandet av 
standardräcken är utgångspunkten för en kostnadseffektiv balkong.   

 

Balkongelement bör utformas med räta hörn. 
                                                          

 

11 Kostnaderna för material, till exempel fasadputs, ökar med ökande fasadarea.  
12 För att uppnå nyckeltalet BOA/BTA=0,8 krävs oftast trespännare. Den tredje lägenheten behöver då 
yta som ligger utanför den smala huvudbyggnaden, vilket löses genom en utskjutande byggnadsdel.  
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Balkongelementets längd och bredd: Det finns inga direkta krav på hur en balkong 
med god funktion, lämpligen ska utformas. I äldre byggnorm13 rekommenderades en 
yta på 1400 mm * 2000 mm för att möjliggöra vändning med rullstol, samt att en 
balkong med matbord minst bör ha måtten 1800 mm * 2700 mm.   

Med den reglering som idag finns i Boverkets nybyggnadsregler om balkongfronter, 
förväntas frontinfästningar klara ett utåtriktat moment av 0,4 kN på balkongfrontens 
höjd 1000 mm (minimiavstånd) ovan balkongelementet. Avståndet mellan stolparna 
avgörs av hur stora krafter de klarar att hålla emot, således stolparnas godsdimension. 
Placeringen av beslag för frontstolparnas infästning kommer in tidigt i projekteringen 
av balkongelementet medan upphandling av fronter (då stolparnas dimension framgår) 
samt monteringen av räckena inte sker förrän senare. Samordningsproblem mellan 
arkitekt, balkongtillverkare och, ej ännu fastställd, frontleverantör uppstår, vilket leder 
till att infästningsgodsens antal och placering sker med stor säkerhetsmarginal. Ingen 
kan bestämt säga hur stort avståndet mellan stolparna kommer att få vara eftersom det 
beror på vilken dimension frontleverantören erbjuder på sina räckestolpar. Ritas 
balkongplattan bara en aning för lång i bygglovshandlingarna så överskrids 
centrum/centrummåttet och balkongen tilltvingas en extra stolpe (med tillhörande 
kostnad).   

Arkitekten är således omedveten om de ekonomiska konsekvenser som de olika 
måtten på balkongens längd och bredd innebär. Följden blir att arkitekten fritt ritar 
balkongens form efter vad som kan tänkas passa utan att kunna optimera avstånden till 
stolparnas placering. Detta har naturligtvis visat sig leda till dyrare 
balkongkomponenter än vad som, endast med en ringa justering, vore möjlig om 
godstjockleken på räckets stolpar vore känd i förväg.   

Efter övervägande tillsammans med arkitekt samt samtal med personal som tillverkar 
balkongelementen och räckesleverantören, står det klart att balkonger med utkragande 
utstick på mellan 1500 och 1800 mm och bredder från 3000 till 3800 mm är starkt 
överrepresenterade. En balkong av denna storlek anses lagom för att bilda ett trevligt 
uterum med plats för bord och stolar. Då intermittent infästning valts för balkongen 
kan tvärkrafter och moment upptas av relativt små och smidiga inspänningsklackar 
upp till ett balkongutstick av 1800 mm. I Bygga med Prefab rekommenderas 
balkongdjupet till mindre än 2000 mm vid utkragande balkonger. Det är möjligt att 
dimensionera inspända balkonger med ett större djup men det resulterar då i större och 
kraftigare infästningslösningar (köldbryggor). Maximalt elementdjup bör begränsas till 
2500 mm på grund av logestiktekniska aspekter samt bär- och hållfasthet.   

Utifrån resonemanget ovan bör således dimensionen på stolparna till balkongräcket 
ansättas i projekteringsunderlaget. Härigenom kan storleken på ett standardiserat 
element anpassas så att antalet stolpar minimeras för balkonglösningen med en bättre 
ekonomi som följd.   

                                                          

 

13 SBN 1980 Svensk byggnorm sidan 931 
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För att bättre kunna samordna balkonger och dess fronter har Peab just inlett ett 
samarbete med en av landets ledande balkongfrontsleverantörer, Hogstad Aluminium 
AB. På så vis kan man redan innan ett projekt inleds veta vilka frontstolpar som ska 
användas till balkongerna. Som ett första steg i en standardisering av företagets 
balkongelement har de gemensamt tagit fram en skiss över ett optimerat stolpavstånd 
utifrån den givna godstjockleken. Dessa mått skall delges arkitekten redan i projektets 
inledningsskede. Förhoppningen är sedan att arkitekten ska ta intryck av dem och få 
med dessa förutsättningar i sina tidiga fasadskisser. Ritning över räckesstolparna där 
godsprofiler framgår finns bifogad i Bilaga 3  Balkongräcken, detaljskisser .  

 

Figur 6 visar ultimata stolpavståndet för Hogstad aluminiums räckestolpar. Balkongelementets 
storlek föreslås regleras av balkongfrontsstolparnas placering, modulo 
centrum/centrumavståndet.     

Med utgångspunkt från denna skiss samt resonemanget ovan kommer rapporten att 
föreslå djupet 1800 mm och längden 3400 mm som lämplig yta på den utstickande 
delen av företagets standardiserade balkongelement.    

 

Balkongelementens utstickande djup och längd bör anpassas efter 
balkongfrontens optimala stolpindelning.   
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1.2.1.3 Förfrågningsskedet 
Då man bestämt sig för hur balkongerna ska se ut i stort, går man från Peabs sida ut 
med en förhandsförfrågan gentemot de tillverkare av balkongelement som anses 
intressanta för projektet. Syftet med detta är i första hand att ta reda på hur mycket de 
ritade balkonglösningarna kostar att inhandla från respektive balkongproducent.  

För att få ett snabbt och korrekt svar ställer balkongtillverkaren14 vissa krav på 
förfrågningsunderlagets innehåll. Där ska ingå en uppställningsritning i vilken de olika 
balkongtyperna som efterfrågas finns uppradade, tillsammans med deras aktuella 
måttangivelser och littranummer. Underlaget ska också vara kompletterat med en 
sektionsritning där fasadtjocklek framgår samt en planritning där balkongernas 
placering finns redovisad. En tabell där antalet av varje balkongtyp som ingår i 
anbudet ska också finnas med i förfrågningsunderlaget.   

Elementtillverkaren utgår från underlaget och beräknar tillsammans med sin 
konstruktör fram vad ordern kommer att kosta. En offert sänds sedan tillbaka till 
beställaren. Momentet tar vanligtvis ungefär tio arbetsdagar.    

1.2.1.4  Upphandling av elementtillverkare 
Beställaren tar nu ställning till vilket av de inkomna anbuden som ska accepteras. 
Aspekter att beakta är främst leverantörens förmåga att uppfylla lämpliga kvalitetskrav 
samt det begärda priset för balkongelementen. Tillverkarens möjlighet att leverera i tid 
ska bedömas och vägas in. Även tidigare erfarenheter av företaget, visad förmåga och 
prestation kan ha betydelse15. Upphandlingen sker sedan i ett möte mellan bland annat 
byggföretagets inköpare och elementtillverkarens säljare. Ofta deltar även 
representanter från byggarbetsplatsen för att fånga och befästa byggets synpunkter 
och detaljer i köpet.   

Marknaden domineras kraftigt av bolagen, Abetong AB och Sollebrunns 
Betongelement AB, vilket naturligtvis påverkar konkurrenssituationen vid inköp.   

                                                          

 

14 Källa: Abetong, Tranemo 
15 Källa: Kvalitetsplan för Kv. Kronan, etapp 2. Peab Sverige AB  
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1.2.2  Fortsatt projektering hos elementtillverkaren  

Den producent som till slut vinner ordern på balkongelement till det aktuella 
Peabprojektet kan nu börja planera sin tillverkning samtidigt som den exakta 
utformningen av elementen fastställs, med alla detaljers placering. I nuläget finns, som 
sagt, inom Peab ingen standardiserad plattform där man dimensionerat och beskrivit 
den typbalkong företaget eftersträvar. Därför måste balkongelementtillverkaren och 
dennes konstruktör utföra nya beräkningar inför varje balkongbeställning, bland annat 
för infästning och bärighet. Att på det här viset ideligen uppfinna hjulet är 
naturligtvis kostsamt, varför en önskan om en framtida standardisering av 
balkongelementen anses motiverad inom Peab.      

I nästa stycke behandlas olika avseenden som beaktas på fabriken då balkongelement 
konstrueras.   

1.2.2.1 Balkongkonstruktörens överväganden och rättesnören  

I de sammanhang som avser balkonger ska följande normer beaktas:  

 

Boverkets Byggregler (BBR), utgåva 2002. BFS 2002:19  

 

Boverkets Konstruktionsregler (BKR), utgåva 2003. BFS 2003:6  

Boverket har dessutom givit ut handböcker, vilka innehåller anvisningar för 
beräkningar och tabeller. Följande är aktuella för balkonger:  

 

Boverkets handbok för betongkonstruktioner (BBK), utgåva 1994.  

 

Boverkets handbok för stålkonstruktioner (BSK), utgåva 1999.  

 

Boverkets handbok för snö- och vindlast (BSV), utgåva 2, 1997   

Nedan följer en genomgång av några aspekter som konstruktören tvingas bemöta då 
beräkningar ska utföras för balkongen.  
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1.2.2.1.1  Hållfasthet 
Vid statisk beräkning av balkongens bärförmåga använder man sig av de 
beräkningsmetoder som finns angivna i Boverkets konstruktionsregler. Balkongen och 
dess infästning ska klara de angivna lastkombinationerna utifrån de aktuella lastfallen, 
vilka finns tabellerade och beskrivna i den nämnda regelsamlingen. Man nöjer sig inte 
bara med att balkongen ska hålla utan att kollapsa, den får inte häller svikta av att 
personer beträder dess yttersta delar. Förutom balkongelementets utformning och vikt 
tar man hänsyn till konstruktionens långtidsdeformation16 och andra faktorer som kan 
variera över geografiska områden. Ett sådant exempel är inom vilken snözon 
byggnaden kommer att lokaliseras (Snölasten S0 ges av BSV 97). Andra värden som 
bör kännas till vid dimensionering av balkonger är aktuell vindreferenshastighet, 
terrängtyp, balkongens höjd över marken, mm.  

Det finns således hinder för att ett och samma standardiserade balkongelement ska 
kunna användas över hela landet, så vida man inte är beredd att dimensionera 
inspänningen för att klara det absolut värsta fallet. Då skulle, å andra sidan, överdrivet 
kraftiga infästningar komma att brukas i flertalet av Peabs projekt, vilket skulle vara 
oekonomiskt och också ge onödigt stora köldbryggor i en övervägande del av de 
producerade byggnaderna (förutsatt att man använt sig av intermittent infästning). En 
lösning på problemet skulle kunna vara att dela upp landet i, säg, tre olika geografiska 
områden, och utifrån förhållandena inom dessa anpassa tre infästningsdimensioner åt 
standardbalkongen.   

Balkonger tilldelas precis som alla andra byggnadsverksdelar en säkerhetsklass utifrån 
den befarade omfattningen av personskador som väntas uppkomma i händelse av brott 
i konstruktionen. Hänförande sker till de klasser med tillhörande partialkoefficient( n) 
som följer i tabellen nedan. Ytterligare information för bestämning av säkerhetsklass 
finns i BSK och BKR, avsnitt 2:115.  

Säkerhetsklass Kriterier n 

        1 Låg           Liten risk för allvarliga personskador 1,0 

        2 Normal Någon risk för allvarliga personskador 1,1 

        3 Hög           Stor risk för allvarliga personskador       1,2 

  

1.2.2.1.2  Material och kvalitetskrav 
Plattor avsedda för balkonger eller loftgångar utföres i lägst betongkvalitetsklass I, där 
tryckhållfasthet K40 ska uppnås. Som armering används vanligen K 500 och nät Nps 
50.   

 

Balkongelementen utföres i betong med kvalitetsklass I, K40.   

                                                          

 

16 kryptalet  ansätts enligt BBK 94, avsnitt 2.4.7. 
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1.2.2.1.3  Beständighet 
        
Skydd mot frostsangrepp: Balkonger är oskyddade utomhuskonstruktioner med mindre 
lutning än 30

 
varför de enligt Bestämmelser för betongkonstruktioner ska uppnå 

kvalitetsklass B317 med avseende på frostbeständighet. Detta innebär en måttlig 
betongaggressiv miljö och fodrar tillsats av luftporbildande medel. Lufthaltens 
riktvärde18 anges i BBK9419 till 5,5 % vid maximal stenstorlek 16 mm (vilket normalt 
råder i balkongelementens ballast).   

Skydd mot kemiska angrepp: Betongkonstruktioner kan kemiskt brytas ned på två 
olika sätt. Antigen genom att främmande kemikalier löser upp och fäller ut betongens 
hållfasthetsbildande ämnen, eller då föreningar bildas inuti betongen. Utvidgningen 
resulterar då i att materialet faller sönder. Vid användande av betonghållfasthetsklass 
K 40 torde problem av den här typen inte uppstå.  

Skydd mot armeringskorrosion: Betong har naturligt ett pH-värde över 12,5. 
Armeringstål som ligger ingjutet i en så alkalisk miljö rostar inte, det befinner sig i så 
kallat passivt tillstånd. Det passiva tillståndet kan brytas av två orsaker, 
karbonatisering av betongen samt nedträngande av klorider. Se figurerna nedan.  

 

Figur 7 åskådliggör korrosionsprocessens olika stadier. Där (a) är korrosion föranledd av 
karbonatisering och (b) korrosion föranledd av klorider. Figuren är hämtad ur boken 

Betongkonstruktioners beständighet  av Göran Fagerlund.    

                                                          

 

17 BBK94, Boverkets handbok för betongkonstruktioner, Band 2 sidan 26. 
18 Lämplig lufthalt är enligt BKR 4,5-6 % av betongmassan. 
19 BBK94, Boverkets handbok för betongkonstruktioner, Band 2 tabell 7.3.2.1a.) 
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Armeringskorrosion föranledd av karbonatisering 
Betongkonstruktionen angrips av koldioxiden i den omgivande luften. Karbonatisering 
av betongen sänker pH-värdet till under nio och då den karbonatiserade nivån når 
armeringstålet inleds rostningsprocessen. Korrosionshastigheten avgörs av hur snabbt 
syrgas (O2) tränger ned till stålet samt betongens fuktighetsgrad.  

Armeringskorrosion föranledd av klorider 
Klorider från havssalter eller från tösalter tränger ned i betongen. Inträngningsdjupet 
och koncentrationen ökar med exponeringstiden. Då halten fria kloridjoner (Cl-) i 
porvattnet intill armeringstålet överstiger ett visst tröskelvärde bryts det passiva 
tillståndet och korrosionen påbörjas, se figuren nedan.   

 

Figur 8 beskriver tröskelvärdet för fri kloridhalt, där det under den markerade grafen finns 
korrosionsrisk. Kloridhalterna för Östersjön och Atlanten finns med som referensvärden.  
Figuren är hämtad ur boken Betongkonstruktioners beständighet  av Göran Fagerlund.   

Åtgärder mot armeringskorrosion 
För att skydda armeringen har man ett täckande betongskikt runt hela 
armeringskonstruktionen. Tjockleken på skiktet väljs enligt BKR beroende på vilken 
livslängdsklass, miljöklass samt vattencementtal (vct) som önskas för den färdiga 
balkongen. Som ett alternativ till att fördröja karbonatisering och kloridinträngning 
genom tjocka täckskickt kan ett tätt material anbringas betongytan. I praktiken kan det 
dock vara svårt att upprätthålla denna beläggnings utestängande funktion under längre 
tid. En porös koldioxidabsorberande skyddsbetong kan vara en bättre lösning. 
Vanligen nöjer man sig dock med att anpassa betongtäckskiktets tjocklek för att slippa 
komplicera elementtillverkningen med fler inblandade material. Med dagens 
betongkvalitet anses i regel ett täckskikt på strax över 30 mm ge betryggande 
marginal.   



1  Projektering, balkonger 

 

- 30 -   

En tät betong av hög kvalitet och med ett lågt vattencementtal ger fina egenskaper åt 
konstruktionen. Litet vct innebär en låg porositet, det vill säga mindre mängd 
porvatten. Normalt blir även cementhalten högre i betongen vilket leder till en större 
mängd alkali. Vattencementtal mindre än 0,55 rekommenderas. Tillverknings- och 
utförandeklass I (ett) gäller vid elementtillverkningen.   

 
Frostbeständighet ska säkerställas balkongen genom tillsats av luftporbildande 
medel (minimum 5,5 % lufthalt).  

 

Balkongelementen gjuts med betong för vilken vct < 0,55.   

 

Ett täckande betongskikt av minst 30 mm bör omge balkongkonstruktionens 
armering.    

1.2.2.1.4  Brandskydd  

Brandskydd, allmänt: I samband med brand utsätts en konstruktion för termisk 
påverkan. Då temperaturen höjs i materialet avtar bärförmågan successivt. Byggnader 
ska, enligt Boverkets byggregler (BBR), indelas i byggnadsklass Br1, Br2 eller Br3 
utifrån dess brandtekniska egenskaper. Vid klassindelningen ska hänsyn tas till 
utrymningsmöjligheter samt risk för personskador vid sammanstörtning av byggnaden. 
Då brand medför stor risk för personskada ska kraven i Br1 infrias. På sådana 
byggnader ställs de strängaste kraven på bland annat bärande och avskiljande 
konstruktioner. BBR förordar Br1 för byggnader med tre eller flera våningsplan. Även 
byggnader utförda i två våningsplan, avsedd för sovande som inte förväntas ha god 
lokalkännedom eller personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet 
bör utföras i Br1. Detsamma gäller om byggnaden har en samlingslokal som ligger 
ovan det första våningsplanet.  

Utifrån aktuell byggnadsklass tilldelas sedan ingående byggnadsdelar gällande 
funktionskrav. Typbeteckningarna är R för bärighetskrav, E för krav på integritet och I 
om krav finns på isoleringsförmåga. Kraven kan förekomma i kombinationerna R, RE, 
E, EI och REI, vilka åtföljs av den tid i minuter under vilken funktionskravet ska 
uppfyllas. Metoder för verifiering av brandtekniska egenskaper i olika klasser finns i 
Boverkets allmänna råd 1993:2, Riktlinjer för typgodkännande Brandskydd, utgåva 2.  
(BFS 1998:38).    
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Brandskydd, balkonger: För att förhindra en fasadbrandspridning ställs krav på i stort 
sett obrännbara ytterväggar i flervåningshus. Även ovanför varandra liggande 
balkonger kan orsaka risk för vertikal flamspridning, speciellt då omfattningen av 
brännbart material är stort. Av detta skäl bör räcken utföras obrännbara. Andra för 
balkonger kritiska scenarion kan tänkas vara då lågor från en övertänd brand slår ut 
ifrån ett underliggande fönster. Fasadkravet i BBR 5:631 råder därför till att alla 
fönster inom 1,2 meters avstånd till balkonger ska ha typbeteckning E 15. Att generellt 
kräva brandklassade fönster i fasaden skulle bli mycket dyrt, varför inga sådana 
fordringar finns. Fönstren skulle i sådana fall inte heller få vara öppningsbara.   

Enligt tabell A i BBR 5:821 är kravet på vertikala bärverk normalt minst R 60.  
Balkonger räknas till vertikala bärverk men eftersom de inte är stomstabiliserande eller 
avgörande för själva byggnadens brandmotstånd har Statens Planverk20 sedermera 
reducerat ned kravet för balkongers bärförmåga.  

För en byggnad i klass Br1 (flervåningsbyggnad) dimensioneras balkonger normalt i 
brandklassen R3021, vilket också är kravet enligt Boverkets allmänna råd om 
typgodkännande 1993:2. Balkongen ska således klara en brand i 30 minuter med 
avseende på bärförmåga22.  
I vissa fall kan sammanstörtning accepteras och kravet frångås. Detta förutsätter att 
byggherren genom särskild utredning visar att konsekvenserna av de sammanstörtande 
byggnadsdelarna inte försämrar utrymningssäkerheten. Riskerna för 
räddningstjänstpersonalen eller påverkan på omgivningen får inte öka.   

1.2.2.1.5  Köldbryggor 
Beroende på vilken typ av infästningssystem som väljs för balkongelementet så 
uppstår köldbryggor i olika grad. Peab använder sig av ett fritt utkragande 
balkongutförande, vilket ger elementkonstruktören valmöjlighet till två olika 
infästningslösningar. Dels en kontinuerligt köldbryggebrytande infästning i form av 
moduler, vilka isolerar gränsskiktet mellan balkong och valv så att värmeläckaget 
minimeras, och dels det traditionella intermittenta infästningssystemet. I de fall 
element tilldelats intermittent infästning bör de kraftöverförande partiernas 
tvärsnittsarea minimeras. På så vis begränsas de köldbryggor som balkongen ger 
upphov till. De båda alternativa utförandena beskrivs under Balkonginfästning i 
kapitel 2  Producering, Balkonger.  

                                                          

 

20 Statens Planverk bytte 1988 namn till Boverket 
21 BBR, Boverkets Byggregler, kapitel 5:8. 
22 Balkongens bärförmåga, Rd, ska efter 30 minuters brandpåverkan, fortfarande överstiga lasteffekten, 
Sd. 
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1.2.2.1.6  Peabs styrning av balkongkonstruktören 
Även Peabs önskemål påverkar naturligtvis balkongkonstruktören. Idag utnyttjar 
företaget inte denna möjlighet i någon större utsträckning. Tänkbara hänseenden som 
man i framtida projekteringsunderlag kan komma att styra mer noggrant är 
infästningslösning, viktreducering, mm. Än mer detaljerad blir styrningen av 
utformningen av elementen om visionen av en standardiserad Peabbalkong ska 
förverkligas.  

1.2.2.1.7  Erfarenhet och tradition 
De egenskaper, hos balkongelementet, som lämnas utan avseende i Peabs styrning 
samt gällande regelverk kommer konstruktören själv att utforma på traditionellt vis 
eller utefter vad han själv finner lämpligt.  

Utifrån förutsättningarna som tagits upp i detta kapitel utformar och dimensionerar 
balkongkonstruktören de element som ingår i beställningen och tillverkningen kan 
därefter starta.   
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2  Producering, balkonger  

2.1  Prefabricerade balkongelement, allmänt  

Prefabricerade element medför ofta ökat transportarbete vilket, i viss mån, ökar 
kostnad och miljöbelastning. Samtidigt bör man väga in förbättrad arbetsmiljö och 
minskade risker för olycksfall på byggarbetsplatsen då tillverkningen förläggs 
inomhus.  

I den här rapporten förutsätts fabrikstillverkade balkongelement eftersom det innebär 
lägre kostnader för projektet samt att man då åstadkommer en högre och jämnare 
kvalitet. Detta som följd av klimatskydd, möjligheten till specifik utrustning samt de 
upprepningseffekter som kan tillvaratas genom en anpassad arbetsorganisation på 
fabrik.   

2.1.1  Tillverkningsprocessen av balkongelement i fabrik 
I det här stycket behandlas tillverkningsprocessen av prefabricerade balkongelement 
närmare. Kapitlet bygger i huvudsak på intervjuer med personal tillhörande 
balkongfabrikanterna Abetong AB och Sollebrunns betongelement AB. De båda 
företagen svarar tillsammans för ca 80 %23 av den totala marknaden i Sverige, och de 
levererar i stort sett samtliga24 av de balkonger som Peab beställer till sina projekt. 
Studiebesök har även gjorts på Abetongs fabrik i Tranemo.   

Efter det att en order bekräftats till fabriken kan tillverkningen planeras och 
schemaläggas så att balkongleveranserna följer det aktuella byggprojektets önskemål. 
Tanken är att minimera härbärgeringstiden i fabrikens lager. I fabriken tillverkar varje 
hantverkare mellan 2 och 3 balkongelement per dag. Roland Börjesson, som är 
projektledare på Abetongs elementfabrik i Tranemo, berättar att det normalt går ca 6-
10 balkonger per våningsplan i ett flerbostadshus och att man därför levererar det 
antalet med ungefär 6-8 arbetsdagars mellanrum. (Variationer kan förekomma på 
grund av skillnader i valvgjutningscykeln hos olika projekt.) Tillverkarna själva, 
bedömer att 6-8 veckor kan anses vara en lämplig avropstid.  

Om flera balkonger av samma littera ska tillverkas kan stora delar av en framtagen 
form återanvändas. Pengar kan alltså sparas då antalet olika balkongutföranden 
begränsas. Roland Börjesson på Abetong, berättar att framställandet av formen till 
respektive littera kostar 4000 SEK. Därtill kommer priset på material samt ytterligare 
hantverkartid, vilket sammantaget kostar runt 1000 SEK per meter balkongutbredning. 
Slutpriset på en normalbalkong blir således ca 8000 SEK. Roland är noga med att 
betona att balkongtillverkning i mångt och mycket handlar om hantverk, och av den 
anledningen kan kvalitet och finish skifta mellan olika tillverkare. Betongelementen 

                                                          

 

23 Källa: Bedömning enligt Roland Börjesson, Abetong AB.  
24 Källa: Bedömning enligt Christer Fursth, inköpare Peab Bostad AB 
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ska dock uppfylla SIS 81 34 0625. Utförandetoleranser på balkongplattor ansätts av 
Betongelementföreningen26 till +- 10 mm men Börjesson menar att tillverkarna själva 
ställer högre krav i fabriken.   

Nedan följer en beskrivning över tillverkningen av balkongelement, där de viktigaste 
aspekterna i respektive moment behandlas.  

 

Lämplig avropstid för prefabricerade balkongelement: 6-8 veckor  

 

Betongelement ska vara utförda enligt SIS 81 34 06.  

 

Toleranser enligt tabell 27.HC/GSC-1, RA 98 Hus.    

2.1.1.1  Elementform   

En form upprättas efter aktuell balkongritning. Formen konstrueras av trä och/eller 
stålplåt som monteras likt avgränsande sarger på ett plant gjutbord. Balkongens 
översida ska slutta något för att säkerställa att vattenavrinning sker i riktning bort från 
fasaden. Lutningen på balkongers överkant finns reglerad i byggnormen 27 och ska 
vara minst 10 mm per meter balkongdjup (1:100).  
Vid tillverkningen löser man detta genom att låta balkongens bakkant (den som fästs 
in i valvet) vara tjockare än framkanten. Gjutformens båda kortsidor anpassas efter 
höjdskillnaden så att balkongens översida antar önskat fall. Betongen har sådan styvhet 
att den efter påfyllning och avjämning stelnar utan att flyta ut.  

 

Figur 9 åskådliggör balkongelementets formsättning. Längs den vänstra sidan (infästningssidan) 
kan vi bitvis notera isolerande material, mellan dessa kommer de intermittenta 
inspänningsklackarna sitta. Vi kan också se hur viktreducerande utsparningar har formsatts 
med hjälp av stålboxar. 
                                                          

 

25 Källa: Hus AMA 98, kapitel GSC.651 Balkongplan av betongelement. 
26 Betongelementföreningen Publikation 31B 
27 Rekommenderas även i Bygga med prefab - balkonger . Betonglementföreningen. 
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Den tunnaste framkant som kan accepteras är 120 mm. Detta eftersom balkongfrontens 
stolpinfästning kräver ett minsta kantavstånd av 60 mm uppåt och nedåt. Stolpen 
behöver också viss anläggning mot betongen för att få tillräckligt stöd. 

För att uppnå tillräcklig hållfasthet vid lyft görs dock framkanten sällan klenare än 160 
mm även om en tunnare balkongplatta vore att föredra viktmässigt. Då framkanten är 
160 mm antar bakkanten normalt en höjd av 180 mm + hålkälets höjd, då 
balkongdjupet är 2 m.  

 

Balkongelementet gjuts mot slät form.  

 

Balkongelementen bör göras så tunna som möjligt. Minsta kanttjocklek på 
grund av frontstolparnas infästning är dock 120 mm.  

 

Balkongelementets översida ska minst anta lutningen 1:100.   

2.1.1.2  Balkonginfästning 
Idag nyttjas näst intill uteslutande den intermittenta typen av infästning för fritt 
utkragande balkonger. Ett sådant utförande består vanligen av tre stycken 
infästningsklackar i betong med genomgående kvastarmering . Klackarna är i regel 
symetriskt placerade, en i vardera ytterkanten och en mitt emellan28. De formsätts mot 
formsargens bakkantsplanka och avskiljs i sidled genom köldbryggebrytande 
mineralullsskivor. Kvastarna, eller infästningsstålen i klackarna, anpassas i antal och 
dimension efter de lastfall som gäller för den aktuella balkongen. Ett exempel kan vara 
4 stycken kamstål med diametern 12 mm i överkant, och 3 stycken 10:or  i 
underkant. För att säkerställa betryggande bärighet av balkongen krävs normalt ett 
avstånd av ca 100 mm mellan över- och underkantsarmering. Den utstickande längden 
på armeringstålen är 750 mm i överkant och 350 mm i underkant. Elementtillverkaren 
ser gärna att det totala djupet, element plus utstickande armering, begränsas till 
maximalt 2700 mm. Detta av logistiktekniska skäl.  

 

Figur 10 visar den intermittenta infästningslösningen. Balkongens kraftöverförande partier 
utgörs i det fallet av högarmerade betongklackar. 
                                                          

 

28 Placeringen kan i vissa fall vara anpassad i sidled för att undvika kollision med exempelvis 
stålpelare eller radiatorkretsar. 
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Det finns även andra gångbara strategier för infästning av balkonger. Ett intressant 
alternativ till den konventionella lösningen är den kontinuerligt inspända, och 
samtidigt köldbryggebrytande, infästningen. Karakteristiskt för ett sådant utförande är 
att isolerskiktet löper längs hela infästningen utan avbräck av de betonginfattade 
klackar som ju utgör relativt kraftiga köldbryggor i intermittenta lösningar. 
Infästningsarmeringen är i detta utförande inte heller koncentrerat till några få punkter 
utan ligger jämt fördelat efter C/C-mått. Den kontinuerligt köldbryggebrytande 
lösningen är fortfarande ovanlig i Sverige men förekommer rikligt på exempelvis den 
tyska marknaden.    
   

 

Figur 11 åskådliggör den kontinuerligt köldbryggebrytande infästningslösningen för fritt 
utkragande balkonger. Som vi ser fortsätter det isolerande skiktet utefter hela balkongens 
utbredning, utan att på något ställe genombrytas av värmeledande betongklackar.  

Oavsett vilken lösning som väljs så tillförsäkras balkongens bärighet genom att 
elementets utstickande armering förenas med bjälklaget i samband med 
valvgjutningen. Tilläggsarmering gjuts även in för att förstärka bjälklaget lokalt i de 
områden som belastas av balkongen. Dimension och antal tilläggsstål för 
infästningen föreskrivs av huvudkonstruktören för det aktuella projektet.  

 

Vilken infästningstyp skall väljas för balkongen.   

2.1.1.3  Viktreducering 
Eventuellt kan man, för att minska vikten, tillåta utsparade volymer i 
balkongelementen. Utsparningarna formsätts exempelvis med hjälp av stålboxar som 
placeras ut och fixeras i gjutbordet (se figur 9). I dessa element kan man, nedifrån 
gatan, skönja två stycken (ca 80 mm djupa) rektangulära förhöjningar i balkongens 
undersida. På en referensbalkong med måtten 3700 * 2000 mm kan cirka 600 kg av 
betongmassan sparas bort. Detta motsvarar en viktminskning på 20 %.   

På Abetongs fabrik använder man normalt förfarandet med viktreduceringar men 
förklarar samtidigt att synintrycket kan vara en anledning till varför man undviker 
dessa utsparningar i vissa projekt. Främst i områden där de inte passar in i redan 
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förankrade byggnadskulturella värden29. Det går inte heller att på rak arm säga vilket 
utförande som är det billigaste. Formen till en solid balkongplatta är enklare att 
tillverka, samtidigt som den mindre åtgången av betong och armering i kombination 
med lägre transportkostnader talar för viktreducering. På elementfabriken berättar man 
att formkostnaden tar överhand vid tillverkning av upp till 4-5 element av samma 
littera. Det är då ekonomiskt försvarbart att göra plattorna solida. Kommer man 
däremot upp i omkring 15 element av samma utformning så är förfarandet med 
utsparningar ett billigare alternativ. Ofta innehåller en beställning ett flertal balkonger 
av samma littera men kompletteras av några få specialbalkonger. Detta komplicerar 
övervägandet eftersom man eftersträvar ett enhetligt uttryck på byggnadens balkonger 
och inte gärna blandar olika lösningar.   

 

Figur 12 åskådliggör hur balkongelementets vikt har reducerats genom att betongmassa sparats 
bort i balkongens undre delar.  

Man bör i dom här sammanhangen beakta att balkongelementen i regel är det lyft på 
byggarbetsplatsen som dimensionerar kapacitetskravet för lyftkranen30. Lars Nilsson, 
säljare på Lambertsson, håller med. Balkongplattans höga vikt i kombination med dess 
ofta perifera placering gör att man i värsta fall uppnår en klenare krans kritiska 
spetslast. En viktminskning på 600 kg gör stort utslag längst ut på kranarmen. Mot 
bakgrund av de stora kostnader som lyftkranen innebär för byggprojektet samt det vida 
prissteg en kraftigare kran är förknippad med så finns det anledning att beakta 
                                                          

 

29 Plan- och bygglagen (PBL) säger i sitt tredje kapitel, Krav på byggnader m.m. : 
Byggnader 
1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg 
som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. 
Lag(1998:805).  
SFS nr: 1987:10.Miljödepartementet. 
30 Källa: Lars-Erik Svärd, arbetsledare på Peab. m.fl. 
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balkongelementens vikt redan i den tidiga planeringen av projektet. Det kan också, nu 
när samarbetet mellan Lambertsson och Peab tätnar, vara aktuellt att maxbegränsa 
balkongelementens vikt utifrån begränsningarna i de krantyper som Lambertsson 
erbjuder. Samtidigt menar man från kranuthyrarens sida att det är svårt att sätta en 
generell viktgräns eftersom lyftförmågan beror av förutsättningar på arbetsplatsen. 
Kombinationer av krav på räckvidd, frihöjd och krantyp gör att man inte heller kan ge 
något enhetligt pris på vad en kran kommer att kosta utan att först beakta den enskilda 
uppställningsplatsen. En god tumregel kan ändå vara att ett balkongelement ska väga 
under 3 ton.  

 

Figur 13. Här ser vi ett balkongelement på väg till montering. Lägg märke till hur de övre 
järnen i kvastarmeringen vinklats uppåt för att underlätta ditläggningen.  

   

 

Maximibegränsning av balkongelementets vikt. (2800 kg?).  

 

Kan vi nyttja viktminskande ursparningar i balkongelementet.  

 

Vilken lyftkran krävs för att lyfta balkongelementen på plats.   
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2.1.1.4  Droppnäsa 
Balkongformens botten förses med en trekantslist, vilken senare kommer att ge 
gestaltning åt balkongens droppnäsa. Syftet med droppnäsan är att hindra vatten som 
avleds från balkongens ovansida att ta sig vidare ned och in på den ibland målade 
underytan. Spåret går utefter balkongens undersida, ca 50 mm in från de tre fria 
ändarna. Avslut sker 150 mm ut från fasadlivet, vilket är lika långt som hålkälet ska 
vara utsvängt på ovansidan. Idag nöjer man sig att kapa trekantslisten så att spåret i 
balkongen går upp i intet.   

Figur 14 visar droppnäsans placering längs undersidan av en balkong. Notera avslutet, spåret 
går upp i intet en bit ut från fasadlivet.  

Torbjörn Moberg, på Hogstad aluminium, förklarar att ett sådant utförande kan anses 
bristfälligt. Vatten som samlats upp av droppnäsan kan ledas in mot fasaden av 
vindkraften. Utan att hindras tar sig vattnet vidare in längs balkongkanten för att 
slutligen rinna ned längst fasaden med, i värsta fall, efterlämnade smutsränder som 
följd. På HSB accepterar man inte ett sådant avslut av droppnäsa utan föreskriver att 
spåret ska vika av ut till balkongens kant. Härigenom hindras en fortsatt transport och 
vattnet tvingas att släppa balkongen på betryggande avstånd från fasadlivet. På 
elementfabriken bedömer man kostnaden för detta extra arbetsmoment som marginellt.  

 

Droppnäsa ska finnas 50 mm in, längs balkongelementets fria sidor.  

 

Droppnäsan avslutas och vinklas ut till balkongens kortsida 150 mm ut från 
fasadlivet. 

      



2  Producering, balkonger 

 

- 40 -  

2.1.1.5  Armering 
Intermittent inspända balkonger har, som tidigare nämnts, vanligtvis tre stycken lokala 
infästningspunkter genom vilka inspänningsjärnen fortsätter från balkongplattan in i 
valvet. Det finns utifrån denna gemensamma förutsättning flera gångbara sätt att 
armera själva elementet. Ett, vilket man använder på Abetong, kan vara att armera 
balkar även längs ytter- och innerkanten, och på så vis knyta ihop två armerade ramar. 
Balkarna i ramverket är lika breda som infästningsklackarna (ca 300 mm), härigenom 
tillåts två viktminskande ursparningar inuti ramsystemet. Överkantsarmering består i 
det här utförandet av armeringsnät vilket täcker hela balkongelementets utbredning. En 
annan lösning kan vara att lägga armeringsnät i både över- och underkant, men då 
lämnas dock inget utrymme för viktreducerande ursparningar. 
Av beständighetsskäl vill man att armeringen ska hamna minst 25 mm in från formen 
så att ett täckskikt31 av betong kan skydda järnet. Vid tillverkningen löser man detta 
genom att distansera all armering från formen med hjälp av speciella plasthållare. Som 
armering används K 500 och nät Nps 50.  

 

Figur 15 visar en färdigarmerad elementform. Armeringen lyfts upp från formen med hjälp av 
plastdistanser. På så vis tillförsäkras balkongen önskat täckskikt och ökad beständighet.  

Otillräckligt täckskikt ovanför droppnäsan: Lennart Lantz på HSB Bostad vill i 
samband med utformandet av balkongers droppnäsor påminna om det normerade 
täckskiktet. Lennart som i sitt arbete dagligen kommer i kontakt med 
balkongrenoveringar är väl medveten om vilka katastrofala följder ett för tunt 
täckskikt kan innebära. Även med dagens höga betongkvalitet är täckskiktet något som 
inte tål att slarvas med, vilket ibland händer också i modern balkongframställning. I de 
fall man tvingas lägga armeringen så djupt att man inte uppnår rätt täckskikt över 
droppnäsan så måste armeringen bockas upp lokalt ovan denna.   

 

Armeringen ska ha tillräckligt täckskikt även ovan droppnäsan.    

                                                          

 

31 Betongelementföreningen rekommenderar i Bygga med prefab, Balkonger  minst 30 mm 
täckskikt. 
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2.1.1.6  Infästningsgods för balkongräcken 
Frontfästen monteras fast på formsargen utifrån aktuell balkongritning32. Intervjuer har 
visat på att i princip alla tillverkare av infästningsgods har samma utförande på sina 
stolpinfästningsgods för aluminiumräcken. Man kan säga att Bygelfäste 2 M10 cc100 
för stolpdimension 50/30  50/20 har varit standard sedan tjugo år tillbaka och 
förekommer i nästan alla dagens balkonger.     

           Horisontalsektion                                      Vertikalsektion

  

                                    

 

Figur 16 åskådliggör skisser över ingjutningsgods 9010 (M10) i horisontal respektive 
vertikalsnitt. Ritningar har tillhandahållits av Hogstad Aluminium AB  

Vi kan på ritningen se att infästningsgodset består av två gängade hylsor (dimension 
M10) i vilka stolpen sedan ska skruvas fast. De båda hylsorna är förbundna med en 
platta som vid ingjutningen skall ligga i liv med balkongplattans ytterkant. Stolpen 
kommer således att pressas diktan mot denna platta. För att säkerställa fästets 
förankring i betongplattan så är hylsorna också på insidan förbundna till varandra, 
detta med hjälp av det märlformade järnet.  Det ska nämnas att detta räckesfäste inte 
kan användas för lyft av balkongelementet.   

Ovan beskrivna frontinfästningsanordning kan även kompletteras med så kallad 
kemankarinfästning. I ett sådant fall borrar man hål i balkongplattan på motsvarande 
ställen där de två gänghylsorna annars skulle ha varit ingjutna. Pinnbultar fästes sedan 
i hålen med hjälp av kemankare.  

På balkongfabriken ser man fördelar i att själv köpa upp infästningsbeslag. I annat fall 
är man tvingad att hålla ordning på om beslagen till just en viss balkong verkligen 
inkommit till fabriken, vilket balkongtillverkaren anser vara praktiskt omöjligt. 
Räckestillverkaren säger sig också gärna vilja bistå med inköp av dessa 
infästningsgods. Det råder ett stort utbud på tillverkare av dessa stolpfästen både lokalt 

                                                          

 

32 Mått från balkongritningen (i bygghandlingen) ligger som underlag för placering av räckestolpar 
och därmed även dessa infästningsgods (se även kapitel 4  Projektering, Balkongfronter rubriken 
Räckesstolpar ). 
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och globalt. Alla levererar fästen med samma utformning, men priserna skiljer sig 
dock (priset för ett fäste ligger runt 20 kr/st). Med bakgrund av denna 
konkurrenssituation bör man kvalitetssäkra dessa beslag i projekteringsunderlaget 
genom att specificera vilka krav frontinfästningen måste uppfylla samt vilken typ av 
bultar som ska användas. Härigenom försäkras att olämpliga materialkombinationer 
inte förekommer, vilket på grund av galvanisk korrosion annars kan leda till skador 
samt förfulande rostutfällningar. Man undviker samtidigt tänkbarheten att 
kvalitetsmässigt sämre bultar från arbetsplatsen används då frontmontörens tagit slut.   

 

Specificera vilka krav som ställs på balkongfrontens infästningsgods.  

 

Specificera vilken bult som ska användas till balkongfrontsinfästningen.   

2.1.1.7  Lyftöglor 
För att möjliggöra lyft av balkongelementen måste fyra stycken lyftpunkter förberedas 
före gjutning. För att undvika fula infästningar i balkongens ytskikt förankrar man 
lyftpunkterna i balkongens fram- respektive bakkant. De placeras en femtedel (av 
elementets totala utbredning) in från respektive kortsida. Att lyfta i 
femtedelspunkterna innebär en konstruktiv optimering av elementets böjning. Denna 
optimering är extra angelägen för att tidigarelägga det kritiska lyftet från gjutbordet. 
För att effektivisera tillverkningen vill man frilägga gjutbordet så snart som möjligt, 
vilket innebär att betongen ännu inte härdat fullt ut.   

När elementen sedan gjuts in i valvet tvingas man kapa lyftpunkterna i balkongens 
bakkant. Detta är anledningen till att man här använder vajerslingor som sedan kan 
lämnas kvar i betongen. I den synliga framkanten kan man däremot inte acceptera 
rester av vajer hängande. Man löser istället problemet genom att gjuta in hylsankare 
från vilka lyftstropparna efter lyft kan gängas loss. För att fördela belastningen 
kompletterar man med extra armering över hylsans främre del.  

 

Figur 17. Skissen föreställer ett hylsankare, vilket kan gjutas in i balkongelementet vid skapande 
av lyftpunkt. Ritningen DEHA Bitekankare 6300 har tillhandahållits av Halfen-Deha AB.  

Lyftstroppar kopplas till vajerslingor och hylsankare vilket sammantaget ger fyra 
lyftpunkter, men det är inte säkert att dimensionering kan göras utifrån ett så gynnsamt 
fall. Notera att arbetsskyddsstyrelsen föreskriver att två diagonala lyftpunkter ska klara 
hela balkongelementets vikt vid användande av vissa lyftanordningar. Eftersom man 
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inte i förväg säkert kan veta vilken typ av lyftok som används på arbetsplatsen så 
måste man utgå från värsta fallet och dimensionera utifrån det (således två 
lyftpunkter).  
I de fall lyfthylsorna ej täcks av balkongfront rekommenderar Per Mathiesen, på 
Halfen-Deha, de runda plastlock som finns på marknaden, före ilagning med betong. 
Ilagning kommer att resultera i ojämna och iögonfallande färgskiftningar. Att lämna 
hålen obehandlade har dock visat sig vara ett fullgott alternativ.  

 

Dimensionera balkongelementet för endast två aktiva lyftpunkter.  

 

Lyftpunkterna i balkongens framkant ska bestå i hylsankare, så att 
lyftstropparna där kan kopplas till och från.   

2.1.1.8  Avfasad kant  

 

Figur 18 åskådliggör hur balkongelementets kant har fasats av för att ge en rak och fin 
avslutning.  

För att få en finare kant på balkongens översida brukar man fasa av de tre fria sidorna. 
Vid tillverkningen använder man samma sorts trekantslist som till droppnäsan men 
fäster den nu utefter formsargens övre och undre kant. Om man inte använde 
förfarandet med avfasning skulle man få problem med gjutsår på, framför allt, den 
övre kanten. Detta fenomen kommer sig av att betongmassan sväller något och att man 
därför får en viss översvämning av formen. Även om de resulterande graderna är små 
så skulle de utan avfasningen åsamka brottanvisningar på balkongfrontens stolpar som 
pressar mot balkongens yttersida.  

 

Balkongelementets tre fria sidor ska ha avfasade kanter.   
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2.1.1.9  Gjutning 
För balkongelementtillverkning används Btg1 Std K40 med ett maximalt vct-tal på 
0,55. Dessutom tillsätter man luftporsbildande medel för att skydda elementet mot 
frostsprängning. Betongmassan ska uppnå en lufthalt av 5,5 %. Med denna betong 
fylls hela formen så att armering samt detaljer gjuts in och förankras ordentligt. Den 
betong som används vid elementtillverkningen är relativt styv. Hantverkarna är därför 
noga med att massan arbetas ned och fyller ut alla trånga utrymmen mellan armering 
och form. Plattan måste bli solid utan inneslutna ansamlingar av luft.    

Då formen är fylld till brädden så dras överflödet bort med hjälp av en regel (s.k. 
avstockning). Verktyget ska vara helt rakt och tillräckligt långt för att nå mellan 
formens båda långsidor. Tack vare betongens styva konsistens kan balkongens 
översida behålla rätt lutning och planhet efter det att överflödet skrapats bort.   

 

Figur 19 åskådliggör hur betong tillsätts elementformen. "Betongbasken" kan styras utefter de 
spårbanor som förlagts uppe, under fabrikstaket.  

 

Balkongelementen ska gjutas med Btg1 Std K40, vct max 0,55, luft 5,5%.   
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2.1.1.10  Ytskikt 
Balkongelementets översida måste behandlas ytterligare för att ett tillfredsställande 
ytskikt ska erhållas. Den grova ytan som uppstått då överflödig betong dragits av 
jämnas nu till med hjälp av ett plant träverktyg. Stålslipning sker sedan i ytterligare två 
steg för att ytan ska bli alldeles plan. Härigenom får betongen också ett blötare översta 
skikt vilket man rollar för att finishen ska bli perfekt. Själva rollningen utförs för att 
uppfylla SIS 81 20 0433, momentet är komplicerat och kräver noggranna hantverkare 
med stor erfarenhet.   

Man kan tänka sig alternativa ytskikt i form av olika beläggningar. Utförandet med 
finrollning är dock ekonomiskt fördelaktigt eftersom man slipper blanda in ytterligare 
material, vilket dessutom skulle innebära fler moment i tillverkningen.  Med dagens 
betongkvalitet torde beständighetsskyddet vara säkrat. Utöver detta ger en rollad yta, 
förutom estetiska fördelar, också ett gott halkskydd.  

 

Figur 20 visar hur balkongelementets övre sida finrollas. Detta för att minska risken för halka 
samt att tillförsäkra en jämn och snygg yta åt den färdiga balkongen. Fotografiet har tagits i 
Abetongs elementfabrik, Tranemo.    

 

Balkongelementets ej formsatta sidor finrollas.   

 

Krav på bearbetning av överytan enligt SIS 81 20 04     

                                                          

 

33 Källa: RA 89 Hus, kapitel GSC.651 Balkongplan av betongelement. 
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2.1.1.11  Hålkäl 
En av olägenheterna med fritt utkragande balkonger är de fuktproblem som kan uppstå 
i skarven där balkongelementet bryter genom fasaden. Vatten kan ansamlas och ta sig 
in till utfackningsväggen där det i olyckliga fall orsakar fukt- och mögelproblem. För 
att undvika inrinning har man utformat den lilla tröskeln längs balkongens bakkant 
(det så kallade hålkälet) samt avledningsanordningar i plåt (se skissen nedan). En, 
enligt Abetongs balkongelementfabrik, vanlig höjd på hålkälet är 20 mm. Måttet beror 
på den teknik som används vid elementtillverkningen. En specialform byggs av 
sammansvetsade stålplåtar. Formen placeras ovanpå den redan avstockade 
balkongytan och förankras längs hela bakkantens utbredning. Det är viktigt att arbeta 
ned betongen så att den fyller ut formen ordentligt. Stålet ligger nämligen i vinkel så 
att formen är bredare vid hålkälets bas än i överkanten där betongen fylls på.   

Ett annat problem som kan avhjälpas av hålkälet är de missfärgningar som kan uppstå 
på fasaden där balkongen slutar. Per-Arne Gustafsson, på Interoc, påtalar att man ofta 
kan urskilja fula smutsränder i de fall då det avledda vattnet tillåts rinna av balkongen 
och ned utefter fasadytan. 
För att undvika dessa missfärgningar 
låter elementtillverkaren numera alltid 
hålkälet svänga ut 150 mm längs 
balkongelementens kortsidor. 
Härigenom säkerställs att ansamlat 
vatten avleds bort från fasaden. De 
utsvängda delarna brukar göras lägre än 
det övriga hålkälet eftersom de 
påverkar balkongräckets 
klättringsbarhet. Dessutom skulle de 
annars ge ett klumpigt intryck åt 
balkongen. Roland Börjesson, på 
Abetong, bedömer att hålkälet 
maximalt kan göras 40 mm högt med 
aktuell formteknik och utan att behöva 
extra armering. 

    

Balkongelementets hålkäl utförs så högt som är praktiskt möjligt längs 
infästningssidan (ca 40 mm).  

 

Sväng ut balkongelementets hålkäl längs kortsidorna, 150 mm ut från 
fasadlivet.   

 

Hålkälets utsvängda delar ska ha en höjd av 20 mm invid fasaden och avsmalna 
utåt.   
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2.1.1.12  Utförande under dörr 
Övergången mellan golvet inne i huset och balkongen måste ses ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Av hänsyn till rullstolsburna och rollatorgående ska trösklar 
och nivåskillnader helst undvikas helt i en bostad. Andra anledningar, främst 
fukttekniska, motiverar användandet av avgränsande höjdskillnader. Ett sådant belägg 
gör hålkäl önskvärda.   

För att säkerställa tillgängligheten finns standardiserade måttangivelser samt 
föreskrifter deklarerade i Boverkets Byggregler (BBR). Grundregeln är att den 
sammanlagda nivåskillnaden (tröskelhöjd + eventuell nivåskillnad mellan golv på 
ömse sidor om dörren) inte ska vara större än 25 mm. En avfasning ska även finnas 
för att underlätta rullstolspassage. Om tröskeln är 25 mm hög och det finns 
nivåskillnad mellan golv på båda sidor om tröskeln måste den placeras på den lägre 
golvnivån.  

Vad gäller övergången mellan byggnad och balkong så noterar vi att önskan om en 
god vattenavgränsning skulle medföra att tröskeln i kombination med balkongplattans 
hålkäl ofta leder till nivåskillnader på 40-50 mm beroende på balkongutförande och 
val av tröskel. Med tillgänglighetskravens begränsningar kan man tänka sig flera olika 
principlösningar:   

 

Ett utförande är att låta hålkälet vara så pass lågt att balkongens överkant 
hamnar nära innergolvets nivå. I det här alternativet kan man klara 
tillgänglighetskraven med en vanlig standardtröskel. Nackdelen är att 
regnvatten kommer närmre ytterväggens fuktkänsliga delar, vilket kan vara 
förödande i kombination med vindkraft.  
En varning bör utfärdas för detta alternativ då detta utförande är 
överrepresenterat när det gäller fuktskador i gränslandet mellan balkong och 
utfackningsvägg/dörr34.  

 

Ett annat alternativ kan vara att gjuta hålkälet djupt och sedan höja upp 
balkonggolvet med hjälp av en trallkonstruktion. Tanken är att vattnet ska rinna 
ned genom trallen och sedan avledas bort från fasaden på vanligt vis. Snö kan 
dock täppa till utrymmet mellan spjälorna och smältvatten kan då ställa till 
samma problem som nämns i alternativet ovan. 
Trallen bör av underhållsskäl byggas så att den blir bortlyftbar. Boende ges då 
möjlighet att tvätta balkongytan under trallen samt vid behov återhämta tappade 
föremål. Utförandet bedöms vara relativt dyrt35.  

                                                          

 

34 På Sickla Udde (Familjebostäder AB), inom Hammarby Sjöstad, medförde balkonger som utförts 
med små nivåskillnader, fuktskador av inrinnande smältvatten samt betydande svårigheter med 
isbildning.  
Källa: Hans Örnhall, Hans Örnhall arkitektkontor AB.  
35 Även om materialkostnaderna är överkomliga blir tillverkningen omständlig med många extra 
moment. 
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Ett tredje lösningsförslag, som ofta används i Peabs egen regi projekt , är att 
behålla skyddet av ett högt uppdraget hålkäl längs balkongens infästningssida, 
men samtidigt tillåta en lokal nedsänkning under balkongdörren. På så vis 
klarar man tillgänglighetskraven eftersom tröskeln inte blir för hög. På 
elementfabriken löser man detta tillverkningsmässigt genom att gröpa ur 
hålkälet i det aktuella området. Nackdelar med det här utförandet kan vara att 
fuktsäkerheten inte upprätthålls i regionen kring tröskeln samt svårigheter att 
placera nedsänkningen på rätt ställe. Om nedsänkningen hamnat fel måste den 
flyttas. Ingrepp i elementet sker i form av bilning och ilagning , vilket 
försämrar kvaliteten på balkongen.   

 

Figur 21 åskådliggör hur balkongens hålkäl har sänkts ned lokalt vid dörren. Detta för att 
sänka tröskeln och tillmötesgå tillgänglighetskraven genom minskade nivåskillnader.  

 

Somliga företag finner inte något av ovanstående alternativ tillfredställande. 
Man menar att fuktproblemen är så allvarliga att endast utföranden med högt 
uppdraget hålkäl, längs hela infästningens utbredning kan accepteras. 
Nivåskillnaden mellan innergolv och balkong blir i det här fallet för stort 
beträffande tillgänglighet. Av det skälet förses varje balkong med en durkplåt i 
aluminium. Durkplåten fungerar som en ramp med en högsta tillåtna lutning av 
1:12. De boende som inte har bruk av durkplåt kan välja att lyfta bort den för 
förvaring tills dess att behovet uppstår.     
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Elementtillverkaren påminner om att hålkälen kan göras upp till 40 mm höga med 
dagens formteknik. Vid högre höjder behöver dessutom hålkälet extra armering av 
tillsättas. Man vill också påpeka att det inte finns någon egentlig reglering över hur 
hålkälets utförande ska se ut och efterlyser därför en utredning av detta, framför allt av 
dörrsnittet.        

 

Figur 22 demonstrerar hur hålkälet utformas med hjälp av en specialtillverkad stålform. 
Hantverkaren är noga med att arbeta ned och fylla hela utrymmet med betong. I bildens övre 
del kan vi se hur en trekantslist monteras för att ge elementkanten en avfasning.  

 

Hur avser man trygga tillgänglighet för balkongen   

Balkongelementets tillverkningsprocess är nu avslutad, men balkongplattan måste 
ligga kvar på gjutbordet tills dess att härdningsprocessen gått så långt att elementet 
klarar att lyftas.  
Roland Börjesson betonar återigen hantverket i framställningsprocessen. Han tror inte 
på någon högre industrialisering av balkongtillverkningen, men ser en intressant 
utveckling i framtida användande av snabbhärdande betong.    
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2.1.1.13  Transport och Lagring  

 

Figur 23. Balkongelementen forslas vanligtvis med lastbil fram till arbetsplatsen. I det här fallet 
är flaket täckt.  

I Betonghandboken; Arbetsutförande, står att läsa att element med färdigbehandlad yta 
ska skyddas mot nedsmutsning under transport. Nedsmutsningsrisken är speciellt 
allvarlig vid körning på saltade vintervägar. Man påtalar också att kantskador i upplag 
är vanliga vid transport. Otillräcklig låsning av elementen till fordonet och vältning på 
lutande väg har orsakat haveri.   

 

Balkongelementen ska täckas på lämpligt sätt vid transport.   

Transporten av balkongelementen mellan fabrik och byggarbetsplats utförs i regel av 
ett utomstående logistikföretag. Det är viktigt att elementen lyfts och transporteras så 
att sprickbildningar och brytskador ej uppstår. I samband med lossningen på 
byggarbetsplatsen ska elementen leveranskontrolleras av behörig personal. Eventuella 
brister rapporteras tillverkaren snarast för att eventuella åtgärder ska kunna vidtas så 
snabbt som möjligt.   

Abetong sänder med ett dokument vid sina leveranser. I det talar man om för 
mottagaren hur denne ska handskas med de nyanlända elementen. Bland annat påtalar 
man i dokumentet att då lossning sker med truck eller lastmaskin måste 
gaffelavståndet vara minst 2 m eller 3/5 av plattans längd. Elementen ska lossas ett i 
sänder och lagras, med mellanlägg, på fast och jämt underlag. Mellanläggen placeras i 
elementens femtedelspunkter och vinkelrätt mot dess långsidor. Roland Börjeson har 
sett balkongplattor spricka och betonar att mellanläggen ska ligga rakt ovanför 
varandra vid stapling av element. Maximalt får fem plattor staplas på varandra.  
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Lyftstroppar får endast fästas i de ingjutningsgods som på aktuell elementritning 
markerats med lyft, och lyftvinkeln ska överensstämma med den av tillverkaren 
angivna lyftvinkeln. 
Leverans av liggande element är att föredra eftersom lossningen då går lättare på 
byggarbetsplatsen.     

 

Figur 24. Upplag av balkongelement på byggarbetsplatsen. Notera hur mellanläggen placeras 
ovanför varandra.  

 

Kan elementen levereras liggande.   
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3  Montering, balkonger  

3.1  Montering och ingjutning av balkongelement 
För en god projektering av balkongelement är en bred förståelse för 
utförandeprocessen på byggarbetsplatsen angelägen. Deltagande har därför skett vid 
monteringsarbete och ingjutning av ett flertal balkonger på Peab Bostads projekt Kv. 
Myntet, i Tumba. Nedan följer en kortare beskrivning av tillvägagångssättet. 
Rapporten har försökt att fånga upp och påtala vissa moment som tenderar att bli 
problematiska.  

Beträffande kontroll av arbetet på byggplats förutsätter Bestämmelser för 
betongkonstruktioner (BBK), förutom en grundkontroll, även en tilläggskontroll för 
vilken en kontrollplan upprättas avseende objektspecifika förhållanden. 
Erfarenhetsmässigt har det visat sig lämpligt att representanter från konstruktör, 
elementtillverkare och montörens företag samverkar vid upprättandet av 
tilläggsinstruktioner och tilläggskontroll. Tilläggskontrollen bör omfatta balkongens 
läge samt skarvarmering mellan balkong och bjälklag.    

3.1.1  Arbetsgång 
De prefabricerade balkongelementen måste fixeras i det läge där de sedermera ska 
gjutas ihop med valvet. Detta åstadkoms vanligtvis med hjälp av en ställning. Det ska 
nämnas att flera alternativa lösningar finns att tillgå och det nedan beskrivna bara är ett 
bland dessa.   

Björn Öberg är lagbas för betongarbetarna vid Peabs flerbostadsprojekt Kv. Myntet i 
Tumba. Öberg har stor erfarenhet av balkongmontering och anser att det smidigaste 
tillvägagångssättet är att låta bockryggarna fortsätta ut från valvuppbockningen på de 
ställen där balkonger ska sitta (detta förutsätter naturligtvis att utfackningsväggarna 
släpar efter, vilket också har andra, fukttekniska fördelar).   

 

Figur 25 åskådliggör hur balkonelementet lyfts på plats för montering. Lägg märke till hur 
bockryggarna fortsätter ut från plattbjälklagets underkant för att utgöra stöd för elementet 
fram till ingjutningen.  
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Stämp placeras ut på det underliggande balkongelementet där det monteras på samma 
sätt som inne på valvet. Beakta att stämpen här inte kan tas bort samtidigt som de 
övriga på valvet, utan måste bli kvar som stöd för ovanvarande balkong. Avvägning 
utföres på samma plushöjd som valvet och efter justering säkerhetskryssas stämpen. 
Ställningen är i och med detta moment färdigkonstruerad. Om balkongens underkant 
ska ligga högre än valvets måste även distanser placeras mellan bockryggarna och 
balkongelementet. I de betraktade fallen på Kv. Myntet har vanliga reglar givit lämplig 
distanshöjd. 
Utsättning sker nu på valvets plattbärlag för att säkerställa att balkongelementet 
hamnar på rätt ställe, både i djup och på sidan. Under tiden har balkongelementen 
klätts in med duk för att skydda översidans ytskikt mot slitage under slutförandet av 
projektet.   

 

Figur 26. Balkongelementet är förberett för att lyftas upp till angiven plats på valvet för 
montering. Vi kan se hur utskjutande sidor klätts med skyddsräcke.  

Innan balkongen lyfts på plats monteras också skyddsräcke på de tre av balkongens 
sidor som ska sticka ut från huskroppen. Meningen är att skyddsräcket innanför 
balkongen ska plockas bort efter det att balkongelementet lagts på plats och att 
skyddsräcket på balkongen ansluts till de räcken som går längs valvkanten. Ofta 
uppstår problem vid dessa anslutningar36. Rapporten får anledning att behandla detta 
ytterligare under rubriken kritiska moment på byggarbetsplatsen .    

                                                          

 

36 Källa: Sami Wendt, betongarbetare på byggnadsprojektet Kv. Myntet, i Tumba 
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Den, från balkongelementet, utstickande överkantsarmeringen ska ligga ovanpå 
valvets. Av praktiska skäl bockar man ofta upp dessa järn under monteringsarbetet på 
arbetsplatsen. På så vis hamnar de inte i vägen, vilket skulle fördröja processen då 
elementet skjuts in på sin plats.  

Efter det att nämnda förberedelser är utförda kan själva ditläggningen ske av 
balkongelementet. Plattan lyfts svagt lutande så att infästningssidan ligger något lägre 
än balkongens ytterkant. Av den anledningen går det lättare att trä in balkongens 
underkantsarmering i valvets armering som redan finns på plats. 
Härpå följer ett kritiskt och ibland mycket tidsödande skede, nämligen att få 
balkongelementet att ligga korrekt efter utsättningen. Problemet (uppstår vid 
intermittent infästning) är att balkongens kvastarmering vid justering i sidled, kan 
komma att kollidera med armeringsstegarna som sticker upp från plattbärlaget. Dessa 
måste då klippas och sedan eventuellt återarmeras.     

  

Figur 27. Bilden åskådliggör ditläggning av ett intermittent inspänt balkongelement. De, från 
plattbjälklaget, uppstickande armeringsstegarna kan innebära problem för hantverkaren då det 
ofta blir trångt om justeringsutrymme.   

När balkongelementet placerats rätt böjs överkantsarmeringen ned och  
kompletterande tilläggsarmering läggs ut efter balkongtillverkarens uppgifter.   
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Åke Gillberg, konstruktör på FB Engineering AB, påtalar att tilläggsarmeringen kan 
vara lätt att glömma bort vid ingjutningen och föreslår att armeringen levereras 
tillsammans med respektive balkongelement. På så vis skulle tilläggsarmeringen bli en 
mera naturlig del av balkongen. Från balkongtillverkarens sida upplever man att detta 
istället ökar risken för en bristfällig armering, då alltid något järn slarvas bort vid 
hantering och lagring på byggarbetsplatsen. Detta är i varje fall Abetongs erfarenhet 
från den period då man levererade gängad tilläggsarmering med sina balkonger. För 
att stävja problemet sänder vi alltid ut en påminnelse till platschefen , berättar Roland 
Börjesson på Abetong.  

Balkongen är strax redo för att bli förankrad i samband med valvgjutningen. Men 
innan betong kan tillföras valvet måste avstängningsplåten, valvformens yttre 
avgränsning, anslutas till balkongen. (Ibland är plåten felmonterad vilket leder till 
problem som även de behandlas närmre i avsnittet Kritiska moment på 
byggarbetsplatsen .) I och med gjutningen är balkongen färdig och ska endast förses 
med plåtbläck längs infästningen, samt invänta utbyte av skyddsräcket mot den 
ordinarie balkongfronten innan balkongen befinner sig i, för slutanvändaren, brukbart 
skick.  

 

Balkongelementen ska kläs in i skyddsduk redan på fabrik. Även fästen för 
skyddsräcken ska vara monterade.  

 

Utstickande infästningsarmering ska inte vara längre än vad som krävs för 
elementets bärighet. Detta är speciellt betydelsefullt för underkantsarmeringen.   
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3.1.2  Kritiska punkter  

3.1.2.1  Skarv mellan balkong, valv och fasad 
För att en fritt utkragande balkong ska fungera på ett bra sätt ställs inte bara krav på 
kraftöverföring och bärighet. Komfort- och förvaltningsmässigt finns även behov som 
motiverar noggranna skarvningsförfaranden. Nedan följer två aspekter som har visat 
sig vara kritiska i olika avseenden.  

Vattenisolering: En lutning på 1:100 av balkongens övre yta är oftast tillräckligt för att 
vatten ska rinna av från plattan. Hålkälet höjer fuktsäkerheten ytterligare i den känsliga 
övergången mellan valv, balkong och fasad. För att få en helt tät konstruktion 
erfordras ofta plåtbleck och/eller fogmassa37.  

 

Figur 28 visar övergången mellan balkong och bostad. En lokal nedsänkning har utförts i 
hålkälet, under balkongdörren. För att säkerställa fuktskyddet har skarven även belagts med 
plåt. Olyckligtvis har bakfall uppstått i det här exemplet.  

Lufttäthet: En byggnad ska uppfylla lufttäthetskravet enligt Boverkets Byggregler. 
Högsta godtagbara luftläckage för bostäder är 3 m3/m2* h vid 50 Pa tryckdifferens. 
Undersökningar visar på att nybyggda flerbostadshus ibland får svårt att klara dessa 
krav38. Det kan därför finnas anledning att, i den här delen av rapporten, granska 
balkongers inverkan på denna aspekt.   

                                                          

 

37 Källa: Bygga med prefab  Balkonger  Betongelementföreningens handbok 
38 Undersökningen Uppföljning av åtgärder för miljöanpassat byggande i Nybodahöjden , framtagen 
av Per Levin (KTH) på uppdrag av Stockholm Stad (2001), visar att 7 av 16 uppmätta lägenheter 
befaras överskrida 3 m3/m2* h vid 50 Pa tryckdifferens. 
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Luftrörelser uppkommer av de tryckskillnader som orsakas av vind, 
temperaturskillnader (termisk drivkraft) eller ventilationssystem (mekanisk drivkraft 
på grund av fläktar). Huvuddelen av de luftströmningar som tar sig genom en 
byggnads klimathölje har sin grund i bristande skarvningsförfaranden. Är husets 
otätheter betydande kan följande negativa effekter uppstå:  

1. Drag, nedsmutsning, värmeförluster och fuktskador. 
2. Luftrörelser i spalter och porösa material som nedsätter 

värmeisoleringsförmågan. 
3. Luftrörelser utefter väggytor som påverkar väggens värmeisoleringsförmåga 

och nedsmutsning. 
4. Luftrörelser som kan störa ventilationssystemets funktion.  

Otäthetens inverkan på energibehovet innebär dessutom att:  

1. Ett överskott av ventilationsluft måste värmas upp. 
2. Det uppstår drag som kompenseras med höjning av rumstemperaturen. 
3. Luftläckaget kan kyla väggens insidor vilket leder till kall strålning som 

kompenseras med höjning av rumstemperaturen. 
4. Värmeisoleringsförmågan nedsätts då otätheter kan leda till genomblåsning av 

t.ex. mineralullsisolering.  

I samband med balkonger kan vi med hjälp av termografering se att otätheter via 
klackar och andra slarvigt tätade genomföringar i fasaden hotar byggnadens lufttäthet.  

 

Figur 29. Värmekameran kan avläsa yttemperaturer på insidan av en klimatskiljande 
konstruktion. Nedkylda partier på grund av inläckande kalluft eller bristande värmeisolering 
kan spåras. Här avslöjas luftläckning under tröskeln till balkongdörren. Fotografiet är hämtat 
ur Stockholm Stads rapport Uppföljning av åtgärder för miljöanpassat byggande i 
Nybodahöjden .  

Täta hus påstås ibland felaktigt orsaka fuktskador, men dessa beror snarare på ett 
dåligt fungerande ventilationssystem. Ett väl fungerande ventilationssystem kräver å 
andra sidan en tät huskropp.  
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3.1.3  Kritiska moment på byggarbetsplatsen 
Under förarbetet till denna rapport har en del mindre väl fungerande moment 
observerats. Rapporten nöjer sig med att lyfta fram dessa för diskussion inom företaget 
utan att delge någon utarbetad handlingsplan för problemens åtgärdande.   

Bristande anslutning av skyddsräcke: Brister har uppmärksammats vid anslutningar av 
skyddsräcket mellan valv och balkong. Anledningen är att skyddsräckets fästen är 
ingjutna i det prefabricerade plattbjälklaget, utan att någon hänsyn har tagits till var 
balkongerna sedan kommer att kraga ut. Sami Wendt, betongarbetare på Peab Bostad, 
påtalar Peabs bristfälliga samordning med elementtillverkaren på den här punkten. 
Följden blir att man på arbetsplatsen tvingas dra valvets skyddsräcke flera decimeter 
längre än nödvändigt för att nå stolpen. På det här viset skär man av en del av passagen 
ut på balkongen, vilket blir ett allvarligt irritationsmoment för hantverkarna. Det 
överflödiga skyddsräckets utstick komplicerar även balkongstämpens skrymmande 
säkerhetskryssningar. På arbetsplatsen löser man ibland problemet genom att skapa en 
egenhändigt anpassad anslutning, där säkerhetsreglarna fästes i en stående regel som 
agerar hörnstolpe (OBS! Saknar förankring i valvet). Det här kan i brådskan bli en 
ganska ranglig konstruktion, och förförandet bör därför undvikas. Lösningar där 
sektioner av skyddsräcket skurit utanför valvet har också förekommit. Problemet torde 
kunna avhjälpas genom att uppmärksamma elementtillverkaren på detta, varvid denne 
enkelt kan justera fästesrörens placering på valvets ingjutningsritning.    

Brister vid valvkantens möte med balkongelementet: Längs plattbärlagets yttre 
begränsningar finns den plåt, som ska agera form vid valvgjutningen, färdigmonterad. 
Där balkongelement ska passas in saknas avstängningsplåten lokalt. Det har visat sig 
att dessa utsparningar ibland är förskjutna, vilket leder till tidsödande extra moment 
för byggnadsarbetarna. Plåtformen måste då kortas av på ena sidan om balkongen och 
förlängas på den andra. Avkapning sker med rondell och innebär således heta 
arbeten , vilket bör undvikas på ett valv.    

Trångt vid balkongens infästningspunkter: Det har visat sig att samordningsproblem 
har uppstått rörande utrymmet för balkonginfästningen. De allvarligaste bristerna har 
varit att stålpelarna hotat att kollidera med balkongens intermittenta infästning. De här 
partierna tenderar att bli mycket trånga och med tanke på komplexiteten bör dessa 
områden förtjäna en extra översyn vid projekteringen. Komponenter som konkurrerar 
om utrymmet är bland annat; stålpelare, valvarmering, balkongens 
infästningsarmering, skjuvarmering, radiatorrör, eldragning, tillgänglighet   

Pelare bör om möjligt flyttas utanför balkongen. De får, vid intermittent inspänning av 
balkongelementet, absolut inte korsa någon av infästningspunkterna.  
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Frågor gällande fronternas modell, mått och färg kommer först i 
balkongfrontsprojekteringen. Vilken modell och färg som ska användas i projektets 
balkonger avgörs normalt av arkitekten själv. Måtten framgår av A-ritningen.   

I det förberedande PUB-materialet har man från Peabs sida arbetat en del med 
balkongfrontsprojekteringen. Man har nyligen inlett ett samarbete med 
räckesleverantören Hogstad Aluminium AB. I och med samarbetet har man kommit 
ganska långt på väg till ett projekteringsunderlag inom området, och flera lösningar är 
till stor del redan utarbetade. Av den anledningen avser den här rapporten endast 
behandla räcken och fronter översiktligt. Nedan följer en kortare beskrivning av 
balkongfronter samt några problem som de kan ställa oss inför.  

4.1.1  Balkongens fallskydd 
För att säkerställa fallskyddet omgärdas balkonger av ett stabilt räcke, vilket 
kompletteras med balkongfront. Montering av dessa sker i byggprojektets slutskede, 
nära inflyttningen av de boende, varför projektering av dem ofta inleds efter det att 
balkongelementet blivit färdigtillverkat. Detta fenomen leder, tillsammans med brister 
i Peabs styrning, till en del uppmärksammade problem. De allvarligaste består i 
fördyrande utföranden på grund av att onödigt många stolpar används för räckets 
infästning samt att arkitekten föreskriver fronter som måste specialtillverkas åt 
balkongen.   

4.2  Räcken och balkongfronter, allmänt 
Räcken finns i alternativa utförandesystem. Under den tid som den här rapporten 
sammanställts har Peab ingått ett samarbete med Hogstad Aluminium AB. 
Utgångspunkten är således det system som Hogstad erbjuder, vilket också är den 
vanligast förekommande konstruktionslösningen för aluminiumräcken på marknaden. 
Räcket har formen av ett ramverk bestående av stolpar, underliggare, mellanliggare 
och handledare i strängpressat aluminium.  
Räcken på balkonger bör vara minst 1100 mm höga för att förhindra olycksfall. 

 

Figur 30 visar en skiss över en balkongfronts ramverk. Figuren är tillhandahållen av Hogstad 
Aluminium AB 
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För att säkerställa fallskyddet kompletteras ramverket (se figuren ovan) med en 
balkongfront. Fronterna bör, upp till en höjd av 800 mm39, utföras så att de inte 
medger klättringsbarhet. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. För att 
barn inte ska kunna fastna med huvudet bör avståndet mellan överliggare och 
räckesfronten inte ligga i intervallet mellan 110 och 230 mm. Den horisontella 
springan mellan balkongplattan och frontens underkant bör vara mindre än 50 mm.  

Det finns ett stort utbud av balkongfronter. De kan exempelvis bestå av olika 
skivmaterial eller spjälor. Genom valmöjligheten i detta komplement fås ett 
balkongfrontsystem som går att anpassa till många miljöer och stilar. Arkitekten kan 
alltså, genom sitt materialval, enkelt påverka balkongens karaktär, och därmed 
betraktarens helhetsintryck av byggnaden.    

4.2.1.1  Räckesstolpar 
Tidigare förhållande och problem: Boverkets nybyggnadsregler säger att 
balkongfronter måste klara ett visst utåtriktat moment, nämligen 0,4 kN på 
balkongfrontens höjd 1000 mm (minimiavstånd) ovan balkongelementet. Beroende av 
stolparnas godstjocklek får vi ett högsta tillåtna C/C-avstånd mellan balkongfrontens 
räckesstolpar. Olika frontleverantörer använder sig av olika stolputföranden. Eftersom 
balkongelementet förr, i regel, tillverkades innan upphandling av balkongfront skett, så 
kunde man på elementfabriken inte säkert veta vilket avstånd som skulle tillåtas 
mellan stolparna. Följden blev att man använde sig av väl tilltagna säkerhetsmarginaler 
då stolpfästena göts in i balkongelementen. När balkongfronten väl kom på plats 
visade det sig ofta att stolparna utnyttjades ineffektivt och att vissa hade kunnat sparas 
in.   

Framtid och utveckling: Ett steg i att producera ekonomiska hus är att få bort onödiga 
kostnader, såsom exempelvis de två hundra kronor som varje extra stolpe innebär för 
balkongen. För att komma tillrätta med problemet har Peab, i och med samarbetet med 
Hogstad, kommit överens om vilken stolpe (godsprofil) som ska användas i företagets 
egna balkongrelaterade projekt. Härmed vet man från början vilket det maximala 
avståndet kan vara mellan stolparna (och dess ingjutna fästen).  

                                                          

 

39 Boverkets byggregler, BBR, kapitel 8:2321 Räcke och ledstång (Balkonger) 
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Figur 31 visar godsprofilerna på de två olika stolpalternativen som Peab och Hogstad har 
beslutat sig för att använda. Skisserna har tillhandahållits av Hogstad Aluminium AB.   

Hogstad har nu tagit fram en skiss där stolparnas placering på balkongplattan framgår. 
Avstånden har anpassats och optimerats till det räcke som Peab önskar använda, vilket 
också passar Hogstads basutförande av balkongfronter.  

Om man i ett nästa steg vill gå ännu längre i standardiseringen av en Peabbalkong , 
borde man styra arkitekten att rita projektets balkonger utifrån denna skiss för att 
optimera stolputnyttjandet för räcket. Alltså, att redan i bygglovsansökans fasadritning 
anpassa storleken på balkongen till balkongfrontsstolparna i skissen, modulo C/C-
avståndet (se ritning i Bilaga 3  Balkonger, detaljskisser ).   

4.2.1.2  Balkongfronter 
Tidigare förhållande och problem: Som tidigare nämnts finns en uppsjö av olika 
material som kan användas i balkongers frontskärmar. Arkitekten har endast i 
undantagsfall nåtts av uttalade förslag eller specificerade önskemål från byggherre 
eller frontleverantör. Kreativiteten är således fri att flöda, vilket ofta har visat sig leda 
till exklusiva lösningar.   

Projektunika krav medför i regel att tillverkaren av balkongfronterna tvingas köpa in 
specialmaterial, vilket inte bara fördyrar slutprodukten, utan också kan försena 
leveranstiden och därmed förskjuta det planerade monteringsdatumet. Förseningar i 
produktionstidplanen är ett allvarligt orosmoment på byggarbetsplatsen och kan få 
stora ekonomiska konsekvenser för projektet. Dessutom måste balkongens 
ingjutningsgods i dessa fall ofta anpassas och kompletteras i efterhand.   
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Framtid och utveckling: En stor förbättring kan åstadkommas genom att tydliggöra 
prisbilden för arkitekten, samt genom att tidigt klargöra hur man från beställarens sida 
avser att prioritera i projektet. Har man dessutom ett genomtänkt förslag som kan ligga 
till grund för arkitektens arbete så befinner man sig redan närmre en ekonomiskt 
gynnsam lösning. Peabs samarbetspartner, Hogstad Aluminium, erbjuder åtta olika 
balkongfronter (vilka även kan kombineras). Det finns således stora möjligheter att ta 
fasta på arkitektens tanke, anpassa den och, i möjligaste mån, förverkliga den utifrån 
det sortiment som fronttillverkarens basutbud kan erbjuda.   

I den här rapporten förespråkas att arkitekten redan i tidigt skede delges dessa 
materialalternativ och att användande av andra balkongfronter än dessa endast 
accepteras i undantagsfall40. Medtaget att även kombinationer av de åtta olika 
fronterna kan användas så torde detta varierade utbud vara fullt tillräckligt för att 
möjligheten ska föreligga för arkitekten att skapa ett intressant uttryck i fasaden.  

4.2.1.3  Inglasade balkonger 
Inglasning av balkonger är relativt kostsamt och förekommer därför bara i Peabs egen 
regi -projekt om det är nödvändigt för att uppnå ljudkraven. Inglasade balkonger har 
även brandtekniska aspekter.  

Vid en övertänd brand brister glaset och förhållandena blir jämförbara med en 
traditionell icke inglasad balkong. Vid pyrande brand är det däremot viktigt att 
förhindra direkt rökspridning mellan olika inglasade balkonger. Därför formulerar 
BBR41 kraven på inglasningar enligt följande:  

Inglasade balkonger eller loftgångar och inglasat uterum 
Risken för spridning av brand och brandgas mellan brandceller får inte 
öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum. Vid inglasning 
skall avskiljning från intill- och ovanliggande sådana utrymmen utföras i 
brandteknisk klass E 30. (BFS 2002:19)  

Flamhöjd och tillskott i temperatur som orsakas av brännbart material på balkongen 
vid övertänd lägenhetsbrand, anses begränsad. Detta ryms inom samhällets 
acceptansgränser avseende risken för brandspridning via fasader och fönster. De 
boende bör dock informeras om att den inglasade balkongen ska nyttjas som en vanlig 
balkong vad gäller möblering och inte användas som förvaringsutrymme. Man bör 
också se till att dörren hålls stängd när man inte har uppsikt över 
balkongen/lägenheten. Inglasning av balkong kräver bygglov.

                                                          

 

40 Kommunala bestämmelser eller anpassning till kringliggande bebyggelse kan utgöra grunder för 
avsteg. 
41 Boverkets byggregler, BBR. Kapitel: 5.634. BFS 2002:19. 
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Vid montering av balkongfronter nedmonteras först det provisoriska skyddsräcket. 
Därefter hissas eller langas balkongräcken upp till respektive balkongplan, där de 
monteras fast till de ingjutna infästningsgodsen. Balkongplattan står under denna tid 
utan skydd och räckesmontören ska därför använda säkerhetslina. Härmed slarvas det 
ofta, varvid brister uppstår i säkerheten. Slarvet kan bero på flera orsaker. En är att 
montören upplever säkerhetslinan som opraktisk och hindrande i arbetet, och att 
lämplig infästningspunkt dessutom saknas för linan. Detta, i kombination med 
montörens starka tro på sin egen förmåga att inte halka, leder till att säkerheten 
tummas.  

  

Arbetsmiljölagstiftningen gör Peab och 
platschefen på den aktuella 
byggarbetsplatsen ansvarig vid en 
eventuell olycka varför företaget aktivt 
bör arbeta för att säkerhetslina ska 
användas vid dessa arbeten. Den här 
rapporten föreslår att det arbetet skall 
bestå dels i påtryckningar och ökad 
information till montören och dels i att 
utarbeta ett bättre säkerhetspaket som 
tillmötesgår montörens behov.

Figur 32 åskådliggör frontmontering vid ett av Peabs projekt. Bilden visar på hur riskfylld 
räckesmontörens arbetsmiljö är då balkongplattorna är isbelagda. Den yttersta frontsektionen 
har nyss lyfts på plats, innan dess stod hantverkaren helt oskyddad (ingen säkerhetslina 
användes).  

Förslagsvis bör en lämplig infästningspunkt för säkerhetslina bli framtagen, så att 
förutsättningarna för ett praktiskt och väl fungerande system finns för detta kritiska 
moment. En lösningsidé42 kan vara att man till elementtillverkaren föreskriver ett 
säkerhetsfäste i balkongplattornas underkant. På så vis kan säkerhetslinor kopplas in 
för alla balkonger utom det översta planet (där man istället kan montera ett fäste i 
fasaden eller undertaket). I fästet kopplas en skarvslinga som räcker ned så pass 
långt att montören, smidigt och utan pallbock, når att koppla i och ur den säkerhetsjojo 
som han är förbunden med (räckesmontören tvingas ofta byta våningsplan varför 
kopplingen måste vara smidig). Antero Lassila har länge arbetat som räckes- och 
balkongfrontsmontör på Fömo Bygg AB. Han anser att detta kan vara en god åtgärd 
för att få säkerhetslinan mer praktiskt användbar.   

                                                          

 

42 Tanken väcktes av Christer Fursth, inköpare på Peab Bostad, under förberedandet av ett 
divisionsavtal gällande balkongfronter och -räcken. 
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Nedan har rapportens resultat sammanfattats i punktform. Detta för att säkerställa att 
viktiga överväganden uppmärksammas vid framtagandet av balkonger inom Peab. 
Genom att låta underlaget, i rapportens tidigare kapitel, behandla aspekterna design, 
funktion och projektering har målet varit att man i dessa avsnitt ska finna en 
motivering och bredare bakgrund till respektive punkt.  

 

Balkongelement bör utformas med räta hörn.  

 

Balkongelementens utstickande djup och längd bör anpassas efter 
balkongfrontens optimala stolpindelning (se bilaga 3  Balkongräcken, 
detaljskisser).  

 

Placera gärna balkongelementet så att det samtidigt utgör väderskydd ovan 
byggnadens port.  

 

Balkongelementen utföres i betong med kvalitetsklass I, K40.  

 

Frostbeständighet ska säkerställas balkongen genom tillsats av luftporbildande 
medel (minimum 5,5 % lufthalt).  

 

Balkongelementen gjuts med betong för vilken vct < 0,55.   

 

Ett täckande betongskikt av minst 30 mm bör omge balkongkonstruktionens 
armering.   

 

Betongelement ska vara utförda enligt SIS 81 34 06.  

 

Toleranser enligt tabell 27.HC/GSC-1, RA 98 Hus ska gälla.   

 

Balkongelementet bör gjutas mot slät form.  

 

Balkongelementen bör göras så tunna som möjligt.   

 

Minsta kanttjocklek på grund av frontstolparnas infästning är dock 120 mm.  

 

Balkongelementets översida ska minst anta lutningen 1:100.  

 

Välj infästningslösning för balkongen.  

 

Lämplig avropstid för prefabricerade balkongelement är 6-8 veckor.  

 

Maximibegränsning av balkongelementets vikt.   
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Kan vi nyttja viktminskande ursparningar i balkongelementet.  

 
Vilken lyftkran krävs för att lyfta balkongelementen på plats.  

 
Droppnäsa ska finnas 50 mm in, längs balkongelementets fria sidor.  

 
Droppnäsan avslutas och vinklas ut till balkongens kortsida 150 mm ut från 
fasadlivet. 

     

 

Armeringen ska ha tillräckligt täckskikt även ovan droppnäsan.    

 

Specificera vilka krav som ställs på balkongfrontens infästningsgods.  

 

Specificera vilken bult som ska användas till balkongfrontsinfästningen.  

 

Dimensionera balkongelementet för endast två aktiva lyftpunkter.  

 

Lyftpunkterna i balkongens framkant ska bestå i hylsankare, så att 
lyftstropparna där kan kopplas till och från.  

 

Balkongelementets tre fria sidor ska ha avfasade kanter.  

 

Balkongelementets ej formsatta sidor finrollas.   

 

Krav på bearbetning av överytan enligt SIS 81 20 04  

 

Balkongelementets hålkärl utförs så högt som är praktiskt möjligt längs 
infästningssidan (ca 40 mm).  

 

Sväng ut balkongelementets hålkäl längs kortsidorna, 150 mm ut från 
fasadlivet.   

 

Hålkälets utsvängda delar ska ha en höjd av 20 mm invid fasaden och avsmalna 
utåt.   

 

Hur avser man trygga tillgänglighet för balkongen  

 

Balkongelementen ska täckas på lämpligt sätt vid transport.  

 

Elementen bör levereras liggande för att underlätta lossning.  

 

Balkongelementen ska kläs in i skyddsduk redan på fabrik. Även fästen för 
skyddsräcken ska vara monterade.  

 

Utstickande infästningsarmering ska inte vara längre än vad som krävs för 
elementets bärighet. Detta är speciellt betydelsefullt för underkantsarmeringen. 
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8  Förteckning över bilagor           

Bilaga 1  Ritning över husliv med balkong, Peabs projekt Tumba Kv.2A. 

Bilaga 2  Balkonginfästningar, utdrag ur Halfen-Dehas produktkatalog. 
Bilaga 3  Balkongräcken, detaljskisser från Hogstad Aluminium AB. 
Bilaga 4  Projektbeskrivning, Peabs uppdragsformulering.     
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Bilaga 1     

Ritning över husliv med balkong  

Hämtad ur Peabs projekt Tumba Kv.2A.  
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Bilaga 2     

Balkonginfästningar, utdrag ur Halfen-Dehas 
produktkatalog   

Som alternativ till det intermittenta utförande som behandlas mera ingående i 
rapporten finns det kontinuerligt köldbryggebrytande infästningssystemet.  
Utförandet är relativt obeprövat i Sverige, men det har använts en tid ute i Europa. 
Utvecklingsarbetet har framför allt förts av företag på den tyska marknaden.  

Infästningslösningen bygger på en strävan om att åstadkomma ett obrutet isolerskikt 
över hela fasaden. I det här utförandet innebär det att köldbryggan mellan 
balkongelement och bjälklag så långt som möjligt eliminerats genom det isolerskikt 
som löper längs hela balkongplattans infästning. Fullgod bärighet säkerställs med hjälp 
av genombrytande armering som binder samman balkongen med valvet. Köldbryggan 
har således begränsats till minimala armeringsgenomföringar, jämfört med de 
betydande tvärsnitt av betong och stål som uppstår i de intermittenta systemen.   

Nedan bifogas Halfen-Dehas produktblad för HIT-modulen.  
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Bilaga 3     

Balkongräcken, detaljskisser från Hogstad Aluminium AB. 
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Bilaga 4  Peabs uppdragsformulering.    

Minnesanteckningar från upptaktsmöte av examensarbete. 
Måndagen den 27 december 2004 träffades Tomas Pousette (AC, Peab), 
Per Mårtensson (Projekt utvecklare, Peab), Gudni Johannesson (Professor, KTH) samt Ulf Ronnegren 
(Examensarbetare, KTH) för att diskutera förutsättningar och angelägenheter kring ett initiativ till examensarbete 
på Peab. 
   Samtalet utmynnade i följande:    

Projektbeskrivning av examensarbete   

Bakgrund: 
Peab Bostad AB startade som en liten avdelning inom Peab Sverige AB. Verksamheten har sedan dess upplevt 
en stark tillväxt och organisationen har utökats till att 2004 bilda en egen division inom Peab-koncernen. En så 
rask expansion har givetvis försvårat kommunikation och fokusering inom organisationen. Man har under en 
längre period försökt skapa ett verktyg för att fånga upp och överföra kunskap, erfarenhet och strategi från den 
ursprungliga staben till de utökade delarna utan tillfredställande resultat. 
   Samtidigt söker man ett instrument som på ett bättre sätt styr arkitekter och andra konsulter att arbeta mot det 
utvecklade (men ej ännu dokumenterade) Peab konceptet .  
   Genom att uppfylla dessa båda önskemål förväntar sig Peab att, i ännu högre grad en tidigare, infria 
målgruppens intressen och frambringa, en för dem, bättre anpassad slutprodukt. Därför avser Peab nu att driva en 
begränsad del av detta arbete på försök, i form av examensarbete.  

Peab strävar efter att bygga flerbostadshus eller sammanhängande småhusområden om minst tio lägenheter. Man 
tänker sig en målgrupp bestående av vanliga människor, med begränsade ekonomiska tillgångar. Enkelhet och 
låga kostnader ska därför genomsyra projektens grundutförande samtidigt som man levererar god kvalitet.  

Vid byggande av flerbostadshus använder Peab en traditionell byggteknik bestående av platta på mark, 
platsgjuten betongstomme, utfackningsväggar med mellanliggande stödpelare. Fasader belagda av tunnputs och 
yttertaken består av betongpannor.   

Uppgift och syfte: 
Examensarbetet behandlar byggnadsdelen balkonger (plattutformning, tillverkning, montering, fronter, mm)  

Arbetet består i två delar. Dels en erfarenhetsåterföring där det utvecklade Peab konceptet dokumenteras. 
Dokumentet kommer att användas i utbildningssyfte och ha en analyserande/diskuterande karaktär. Här ska 
motiveringen återfinnas till varför man på Peab Bostad förespråkar ett visst byggtekniskt utförande.    

Dels framställandet av dokumentet Tekniska Anvisningar där de förespråkade utförandena finns tabellerade. 
Avsikten är att arkitekter och andra konsulter ska bekanta sig med och ges möjlighet att anpassa sig till 
framtagen Peab standard . Dokumentet ska även framtvinga en konsekvensanalys i den händelse man önskar 
göra avsteg från standardutförandet. Härigenom ökar konsulternas förståelse för de prioriteringar man från Peabs 
sida önskar styra mot. 
Examensarbetet har även dolda syften, såsom att ge studenten insikt i hur man tänker och arbetar inom Peab 
samt att utöka kontaktnätet mellan företagets personal och examensarbetaren.   

Genomförande: 
De båda dokumenten tas fram ur erfarenheter från projektet kontobeskrivning, etapp 1 . Samt intervjuer med 
AC, PC, inköp, kalkylatorer, arkitekter, andra konsulter, projekterings- och projektledare m.fl.   
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Organisation: 
Beställare av Peab projektet (Styrgrupp): Tomas Pousette (tomas.pousette@peab.se)  
samt Per Mårtensson 
Handledare på Peab: Per Mårtensson (per.martensson@peab.se) 
Handledare på KTH: Bygg- och installationsteknik: Gudni Johannesson 

             (gudni.johannesson@byv.kth.se) 
Examensarbetare:      Ulf Ronnegren (ur@kth.se  070-232 72 66) 
Referensgrupp:          Personal på Peab Bostad, efter behov. 
Förslag till Examensarbetets uppgiftsformulering: (kommer förmodligen att ändras)  

Byggteknisk och ekonomisk optimering av bostadsbyggandet  

- En erfarenhetsåterföring från branschen  

Begränsning: Byggnadsdelen balkonger    

Tidsplan för examensarbetet:  

Start: 24 januari 2005.  

  Inläsning i ämnet (ca 4 veckor): Övergripande intervjuer (även med andra företag).   
     Deltagande i projekteringsmöten.    

Hur går projekteringsprocessen till i Peab?  
Var begås de vanligaste och dyraste misstagen?  
Hur tänker konsulterna (arkitekter, installationssamordnare mm)?  
Hur bör man gå tillväga för att upprätta erfarenhetsåterföringen?  

  Fördjupning (ca 7 veckor): Djupgående intervjuer och analyser av byggnadsdelen och dess 
     utformning.  

  Nedtecknande av Peab dokumentet (ca 5 veckor): första versionen till referensgruppen i 
     slutet av April.  

  Nedtecknande av Examensarbeten (ca 6 veckor).  

  Reservtid (ca 3 veckor): avsatt för oförutsedda händelser.   

  Avslut: senast augusti 2005.                  

De olika momenten kommer delvis att pågå parallellt
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Sammanfattning   

Inom Peab har det länge pågått en diskussion om ett verktyg för standardisering av 
byggverksamheten. Ett sådant verktyg skulle underlätta framförallt projektledarnas 
arbete eftersom projektering, planering och inköp kan komma att ske mer systematiskt. 
Övertygelsen var att effektiviteten och kvaliteten inom kärnverksamheten härigenom 
kan stegras ytterligare.   

Peab Bostad AB har gjort flera försök att finna en fungerande lösning, men resultaten 
har hittills inte varit tillfredsställande. Bland annat startade man för några år sedan 
projektet Projekteringsunderlag för bostäder (PUB) men på grund av tidsbrist vill 
man nu dela upp arbetet i mindre områden. Den här rapporten är en del i denna nya 
strategi och behandlar byggnadsdelen balkonger.  

Examensarbetet följer balkongelementet på dess väg från idé och projektering, genom 
tillverkningsprocessen på fabrik till montering och ingjutning på byggarbetsplatsen. 
Det inledande projekteringskapitlet beskriver arkitekters och tillverkares tankar, men 
ser samtidigt på byggföretagets vision om en modulbalkong som kan användas i flera 
olika projekt. Därefter följer en grundlig genomgång i hur balkongelement produceras 
idag. Kapitlet redovisar detaljer i elementets utformning som bör finnas för att ge 
fullgod funktion åt en färdig bostadsbalkong. Rapporten skildrar sedan 
händelseförloppet på byggarbetsplatsen, från mottagandet av leverans tills dess att 
balkongelementet sitter på rätt läge i ett trivsamt bostadshus. Varvid balkongfronters 
projektering och montering behandlas översiktligt i varsitt separata kapitel. Det 
viktigaste i varje stycke har sammanfattats i ett antal punkter, vilka återfinns i 
rapportens avslutande kapitel. Detta avsnitt är examensarbetets resultat och är tänkt att 
användas som ett projekteringsunderlag för Peabs modulbalkong.  


