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Sammanfattning 
Projektering vid renoveringsprojekt ser ofta väldigt olika ut och skiljer sig från projekteringen vid 

nyproduktion. Det är därför svårt att ta fram en mall eller standard för hur produktionen ska 

genomföras och avvikelser kan lätt uppstå.  Avvikelser som uppstår inom renoveringsprojekt kan visa 

sig vara väldigt tidskrävande eller i värsta fall leda till stopp inom produktionen och det ställs stora 

krav på projektörerna som måste ha goda kunskaper inom området. 

Inom ramen för examensarbetet ingår att identifiera och analysera hur kritiska avvikelser inom 

renoveringsprojekt uppstår samt hur man ska göra för att hantera detta under ett tidigt skede av 

renoveringen. Som referensobjekt under examensarbetet används renoveringen av 

bostadsrättföreningen Kurortsparken i Nynäshamn. Rapporten kommer att analysera de avvikelser 

som uppstått under produktionen samt ge förslag för hur man kunde ha hanterat projektet och de 

avvikelser som uppstod annorlunda. 

Nyckelord: Renoveringsprojekt, Projektering, avvikelser, Kurortsparken  
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Abstract 
The planning for renovation projects often look very different and distinct from the planning for new 

production. It is therefore difficult to set up a template or standard for how the production will be 

implemented and variations may readily occur. Deviations that arise in renovation projects can prove 

to be very time consuming and worst lead to a stop in production and the concern results in the 

designer that must be experienced. 

As part of the thesis is to find and analyze the critical differences in the renovation project and how 

to do to manage it during the early stages of renovation. As a reference point for the thesis is the 

renovation of the housing association Kurortsparken in Nynäshamn. The report will analyze the 

deviations that occurred during the production and to give suggestions for how to handle the project 

and the changes that occurred differently. 

Keywords:  Renovation Project, Project planning, deviations, Kurortsparken 
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Förord 
Detta är ett arbete som är utformat inom ramen för Byggteknik och Design med inriktning 

Husproduktion på Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. Omfattningen är 15 Högskolepoäng. 

 

Vi vill ge ett stort tack till Claes Johansson och Thomas Larsson på CJ Byggtjänst AB som gav oss 

möjligheten att skriva detta arbete och hjälpte oss med information och vägledning. Även ett stort 

tack till vår handledare på KTH, Thomas Johansson, som tog sig tid för oss och gav oss tips och råd 

under arbetets gång. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En stor del av de byggprojekt som pågår idag är renovering och ombyggnad av gamla byggnader, de 

är flera typer av projekt som räknas som ROT-arbeten (renoverings- och tilläggsarbeten) och 

anledningarna till att de byggs om kan vara väldigt olika. I dagsläget kommer det förmodligen att 

uppstå fler renoveringsprojekt då hus från miljonprogrammet måste renoveras och det är svårt att 

genomföra nyproduktion inom Stockholm stad då de flesta markerna är upptagna. 

Projektering vid dessa projekt kan ofta vara svårare än vid nyproduktion där de olika förhållanden 

som råder är givna i förväg och det ställer stora krav på erfarenhet och kunskap hos företaget och 

dess anställda. Eftersom det ofta råder stor ovisshet angående hur bygganden är konstruerad innan 

produktionen påbörjas, måste alla involverade parter vara redo för en situation där projekteringen 

måste ändras för att förhindra byggstopp som kan vara kostsamma under produktionen. 

Ändringar av projekteringen under produktionens gång är något som tar tid inte bara att genomföra 

utan även kan medföra att det tillkommer ÄTA-arbeten (Ändrings- och tilläggsarbeten). Anledningen 

till att det uppstår flera ändringar inom ROT-arbeten är att det oftast råder en osäkerhet kring hur 

byggnaden är konstruerad i dagsläget då det ofta saknas god dokumentation, vilket gör att det alltid 

finns en risk att anta den här typen av projekt.  Det är därför viktigt att företag som arbetar inom ROT 

alltid gör en grundlig riskanalys där risker och eventuella avvikelser kan undersökas och att ett 

riskkapital avsätts under projektets gång. 

Detta examensarbete kommer att behandla en analys av ett renoveringsprojekt av CJ Byggtjänst AB i 

Nynäshamn. Faktorer som har gjort att avvikelser har uppstått kommer att analyseras för att 

säkerställa hur det skulle kunnat genomföras för att projektera dessa från början. 

 

1.2 Målformulering 
Målet med undersökningen är att visa vilka delar av projektet som avviker sig från projekteringen. 

Rapporten kommer att förklara varför dessa har uppstått samt visa hur dessa avvikelser har påverkat 

den totala slutkostnaden för hela projektet. Även delar där avvikelserna varit stora men inte påverkat 

slutkostnaden kommer redovisas. Resultatet från examensarbetet och rapporten ska läggas fram på 

ett sätt som gör att företaget lätt kan ta del av de avvikelser som uppstått samt ge exempel för hur 

det kan göras en mer korrekt projektering i framtida projekt. 

 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsas av 10 veckors arbete och det är det som avgör rapportens djup under 

projektets gång. Arbetet kommer därför att anpassas till de delar av projektet där handledarna anser 

att projektet har blivit mycket påverkat av förändringar som uppstod under projektets gång. 

Avvikelserna kommer att tas fram genom att jämföra den projekterade kalkyl som gjorde i början av 

projektet med de verkligt nerlagda kostnaderna samt de kostnadsprognoser som är gjord i dagsläget. 
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1.4 Lösningsmetoder 
För att genomföra projektet och ta reda på de olika avvikelserna som har uppstått och varför under 

projektets gång kommer kalkyler och tidplaner att studeras. De kommer att jämföras med de 

reviderade uppföljningar av tidsplanen samt kalkylen som gjorts under projektets gång. Intervjuer 

kommer att genomföras med involverade parter som platschefen som har varit med i projekteringen 

utav kalkyler samt med arbetsledaren som har varit med ute i produktionen. Dessa intervjuer stöds 

med hjälp av utdrag av den projekterade kalkylen för hela projektet samt avstämningar som har 

inträffat under projektets gång. 

 

1.5 Förväntat resultat 
Syftet med det här examensarbetet är att identifiera och sammanställa var i byggskedet olika kritiska 

punkter har uppstått, samt vilka delar som för byggföretaget var en större belastning än vad som 

kalkylerades från början. Resultatet kommer att vara en analys av arbetsplatsen där flera olika 

aspekter kommer att vara en del av resultatet.  

 

Rapporten kommer att besvara följande frågor: 

1. Vilka avvikelser uppstod under projektet? 

2. På vilket sätt har avvikelserna påverkat projektet?  

3. Varför uppstod de och hur kan dessa lösas annorlunda? 

Resultatet från det här examensarbetet kan inte användas som någon generell standard för 

byggbranschen då ombyggnadsprojekt alltid ser olika ut. Det finns dock delar av arbetet som kan 

underlätta för framtida ROT-projekt som att identifiera problemzoner och ge en bredare förståelse 

för hur företag ska tänka då de antar ett renoveringsprojekt. Rapporten kommer förutom att ge en 

analys över arbetet även att ge CJ Byggtjänst AB en möjlighet att undersöka de problem som 

uppstått och hur de kunde ha gjort för att hanterat dessa bättre. 

 

1.6 Objektsbeskrivning 
Objektet som ska studeras är beläget på en ö (med broförbindelse) i Nynäshamn. År 1901 startade 

RFV (Riksförsäkringsverket) uppbyggnaden av Nynäshamn som bad- och kurort. År 1917 köpte RFV 

de byggnader som skulle komma att bli Kurortsparken. År 1938 byggdes huvudbyggnaden, där det då 

mellan 1938 och 2010 bedrevs kurortsverksamhet, men idag har det alltså renoverats och byggts om 

till bostadsrätter. ROT projektet har genomförts av CJ Byggtjänst AB och kommer att kallas BRF 

Kurortparken. 

BRF Kurortparken består av tre olika byggnader, portvaktsstugan, parkgården och huvudbyggnaden. 

Huvudbyggnaden består av 6 våningar samt en suterrängvåning, portvaktsstugan består av en våning 

samt källare och parkgården består av tre våningar samt suterrängvåning. Den översta våningen på 

huvudbyggnaden är en tillbyggnad med trästomme. Denna våning är bunden till betongvåningen 

under och bildar tillsammans toppliggande etagevåningar. Alla lägenheter har varsin balkong i 

sydostligt läge. De toppliggande etagevåningarna har stora uteplatser med utgång från övervåningen 

samt en balkong med utgång från undervåningen, båda i sydostligt läge, samt en uteplats vid entrén i 
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nordvästligt läge. Längst ner i huvudbyggnaden finns en SPA-anläggning som de boende har fri 

tillgång till. Se bild nedan 

 

 
SPA-anläggning 

Omgivningen består av nästan enbart av lugna park- och villaområden. De flesta lägenheter kommer 

att ha en fin utsikt över havet och de omkringliggande markerna. Det är en perfekt miljö för allt från 

barnfamiljer till par och pensionärer. 

 

Lägenhetsfördelning: 

Totalt 53 lägenheter fördelade på 2-5 rum & kök. 

 

16 st. om 2 rum och kök, yta 67 m2 - 83 m2 

23 st. om 3 rum och kök, yta 89 m2 - 132 m2 

2 st. om 3,5 rum och kök, yta 119 m2 

7 st. om 4 rum och kök, yta 121 m2 - 138 m2 

5 st. om 5 rum och kök, yta 158 m2 - 177 m2 

 

Portvaktsstugan innehåller 1 lägenhet. 

Parkgården innehåller 6 lägenheter. 

Huvudbyggnaden innehåller 46 lägenheter. 
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Vy över byggnaderna samt parkområdet 
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2. Teori 

 
Under den här delen av rapporten kommer fakta som behandlar renoveringsarbeten att tas upp ifrån 

litteratur ur Byggstyrning samt Byggprocessen, för att ge en klar bild över hur projektering fungerar 

vid renoveringsobjekt. Många delar av projekteringen ser olika ut vid olika renoveringsprojekt och 

jämfört med nyproduktion, men gemensamt för projekteringen vid samtliga fall finns 5 olika skeden 

som Uno Nordstrand tar upp i boken Byggprocessen: 

 Program 

 Projektering 

 Upphandling/anbud 

 Produktion 

 Förvaltning 

Det här examensarbetet kommer att fokusera på skedena program, projektering och produktion, 

vilka är de mest intressanta för avvikelser av projektering vid renovering. Förvaltningen är mindre 

markant då byggnaden redan befinner sig i ett förvaltningsskede samt att det är något som ligger 

utanför tiden för examensarbetet och projekteringen för genomförandet. Även om kalkyler och 

förfrågningsunderlaget studeras under processen av examensarbetet så kommer detta inte att tas 

upp i rapporten då renoveringen som undersöks har fungerat som ett helhetsåtagande som innebär 

att entreprenören genomför projektet ”från start till mål”. 

 

2.1 Program 
Skedet program delas vidare in i följande moment enligt Uno nordstrand: 

 Projektbeskrivning 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Lokalprogram 

 Tekniskt program 

 Tomtutredning 

 Programskisser 

 Miljömål 

 Kvalitetspolicy 

 Tidplan 

 Programkalkyl 

Syftet med dessa moment är att fastställa projektets samtliga förutsättningar inför projekteringen. 

Detta görs för att skapa en helhetsbild över projektet där olika förutsättningar som kan eller kommer 

att påverka projektet tas upp och undersöks.  

Precis som inom nyproduktionen så tas det här reda på vad byggnationen ska användas till samt vilka 

ytor som den framtida verksamheten kommer att utkräva. Allt detta för att kunna tillgodose 

beställarens önskemål och krav på den framtida byggnaden.  
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Inom renoveringsprojekt och tillbyggnadsprojekt kan programskedet oftast förkortas ytterligare då 

många av dessa moment redan är genomförda eller inte alls behövs för utförandet, de kan därför 

snabbt sammanfattas i följande moment: 

 Vad är det som renoveringen omfattar? 

 Förutsättningar hos den befintliga byggnaden? 

 Vad kommer projektet att kosta? 

 Hur lång tid kommer projektet ta att genomföra? 

 

2.2 Projektering 
Projekteringen är det andra skedet under byggprocessen som innebär att skapa ett byggnadsverk 

som uppfyller de krav som byggherren har angivit och som har specificerats under programmets 

start. Här kommer samtliga projektörer under projektets gång vara aktiva för att ta fram ritningar och 

underlätta för den framtida produktionen av fastigheten.  Vidare kan projekteringen enligt Uno 

Nordstrand delas upp i tre olika arbetsmoment: 

 Gestaltning 

 Systemutformning 

 Detaljutformning 

Samtliga av dessa har fått sitt namn utifrån vad momentet förväntas att leverera. I slutet av 

gestaltningen skapas förslagsritningarna och i den avslutande delen av detaljutformningen skapas 

bygghandlingarna, som sedan kommer användas för att söka bygglov för den framtida byggnationen. 

 

2.2.1 Befintlig byggnad 

Normalt under nyproduktionen finns det ett flertal val och möjligheter för vilka metoder som 

användas vid genomföra projektet. Under renovering och tillbyggnad är dock valen och 

möjligheterna mycket färre då det finns många fler förutsättningar att anpassa sig till för hur den 

befintliga byggnaden är konstruerad och används i dagsläget. 

 

2.2.2 Tidplanering 

Under projekteringen utvecklas den tidplan som gjorts under programskedet. Man kommer nu att 

titta mer i detalj på var under produktionen samtliga aktiviteter kommer att förläggas samt hur lång 

tid dessa kommer att kräva. Detta medför att projektören eller byggherren måste sätta sig in i 

samtliga arbetsmoment för att säkerställa att alla aktiviteter kommer i rätt ordning samt får den tid 

som krävs. 

 

2.2.3 Kostnadsstyrning 

I projekteringsskedet används de ritningar som framställs av byggnaden under programskedet för att 

mäta eller uppskatta de mängder som kommer att krävas under arbetet. Med hjälp av kalkylprogram 

som Calcnet eller BidCon tas den totala entreprenadkostnaden fram för projektet och det är nu 

möjligt att upprätta en budget för vad det slutgiltiga projektet kommer att kosta. Det är nu under 

starten av projektet som byggherren och andra involverade parter har som störst möjlighet att 

påverka den slutgiltiga kostnaden. Detta redovisas ur en bild tagen ur boken byggprocessen. 
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                   Bild sid 112 (4.5.4) Byggprocessen av Uno Nordstrand 
 

För att beräkna den totala projekteringskostnaden för projektet måste även övriga omkostnader tas i 

beaktning. De klassas oftast in i två olika kategorier projekteringskostnader (konsultarvoden under 

projektet) samt myndighetsavgifter (Bygglov, rivningslov m.m.) 

 

2.3 Produktion 
I det slutgiltiga skedet av produktionen skall allt förarbete vara fastställt och genomfört i program- 

och projekteringsskedet. Det är under produktionen som resultat och eventuella avvikelser från 

projekteringen uppkommer och det är därför viktigt att under hela entreprenaden följa upp och 

använder sig av den information som framkommit. 

 

2.3.1 Befintlig byggnad 

Inom renoverings- och tillbyggnadsprojekt är det inte bara projekteringen som skiljer sig från 

nyproduktionen utan även vid själva produktionen ser det ofta väldigt olika ut. Ett av de största 

problemen och skillnaderna inom renovering är när befintlig verksamhet skall fortsätta och fungera 

under byggnadstiden. Detta göra att arbetsplatsen under hela projekts gång måste anpassa sig efter 

de boende eller den verksamhet som råder. De antagande som har gjort tidigare av byggnadens 

konstruktion och skick kan nu visa sig vara felaktiga när renoveringen påbörjas, detta kan medföra 

tilläggsarbeten eller förändrade metoder. 
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2.3.2 Tidsplanering 

Uppföljning av tidplanen bör ske kontinuerligt under hela projektet då förseningar kan bli mycket 

kostsamma. För att göra det möjligt att upptäcka om det skulle vara så att den tidplan som gjorts i 

början av projektet kommer att avvika och därmed eventuellt göra så att bygget inte står färdig i tid 

så sker uppföljning av dessa dagligen. Om det sent i processen framgår att projektet ligger efter 

tidsplanen kan företaget tvingas använda sig av forcering, det vill säga att lägga till extra kraft för att 

fortare bli klar med vissa arbetsmoment. Forcering är något som kan kosta väldigt mycket för 

företaget och misstag kan lätt uppstå, man väljer därför helst att undvika detta om det är möjligt. 

 

2.3.3 Kostnadsstyrning 

Under produktionen kommer den slutgiltiga kostnaden fram för entreprenadens genomförande. Det 

är viktigt att dessa analyseras och redovisas kontinuerligt under hela projektets gång. Kostnader för 

avvikelse ska direkt tillföras till budgeten så att det tidigt går att se olika extra kostnader och ha 

möjlighet att korrigera eller påverka dessa. Genom att genomföra regelbunden kostnadsavstämning 

och beräkna den slutgiltiga kostnadsprognosen för projektet kan man välja metoder som är mer 

effektiva och se till att under hela projektets gång ha kontroll över projektet och dess budget. Vid 

avslutat projekt används även dessa avstämningar för att kontrollera projekts olika skeden och för att 

ta lärdom av detta inför framtida projekt.  
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3. Faktainsamling 
Det undersökta projektet, beläget i Nynäshamn, var till stora delar färdigställt vid examensarbetets 

start. Efter möte och avstämning med CJ Byggtjänst AB valdes fem punkter ut som har haft störst 

avvikelse under projektets gång. De berörda punkterna har undersökts genom att jämföra 

produktionskalkylen med resultatet och den senare justerade produktionskalkylen för att se varför 

och var de uppstod under processen. I examensarbetet intervjuades även arbetsledare och 

platschefen för att få deras syn på hur arbetet har fortskridit. Litteratur sammanställdes från tidigare 

examensarbeten om avvikelser inom produktion och ROT arbeten för att underlätta förståelsen och 

skrivandet av slutsats.  
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4. Rivningsarbeten och miljöfarligt avfall 

 

4.1 Bakgrund 
Vid rivningsarbeten inom ROT projekt kalkyleras vad som ska rivas och hur mycket det beräknas att 

kosta. Vid dessa typer av projekt uppstår dock alltid oförutsedda kostnader. Rivningsarbeten är 

speciellt svåra att kalkylera eftersom att det nästan är omöjligt att veta hur byggnaden ser ut ”inuti”. 

Ytterväggar, innerväggar, bjälklag, trappor, schakt med mera kan genom åren ha blivit porösa eller 

fått andra defekter som inte är synligt för ögat. Detta gör att det är mycket svårt att räkna ut vad och 

hur mycket som kommer att behöva rivas. 

 

En annan del som också är svår att kalkylera på förhand när det gäller ROT projekt är mängden 

miljöfarligt avfall, förkortas MFA. Äldre byggnader innehåller nästan alltid någon typ av ämne som 

förr var vanligt att använda sig av vid uppförande av nya byggnader, men som i dag klassas som 

miljöfarligt och därför måste rensas bort. 

 

 

4.2 Avvikelser 
Det har förekommit mycket rivningsarbeten vid ombyggnationen av Kurortsparken. Den del som har 

avvikit mest från det planerade och därför valts att uppmärksammas är den del som av företaget 

kallas Hus 2C. Se bild nedan 

 

 
Planritning över Hus 2C 
 

 

 Vid ombyggnationen upptäcktes det att hela denna byggnadsdel med en yta av 406 kvadratmeter 

behövde rivas. Ovanpå detta 1421 kubikmeter stora utrymmet, innehållande pannrum, oljetankar, 

driftsutrymmen, verkstad och förråd, fanns en varutransportväg. Genom åren hade denna börjat 

läcka och orsakat stora korrosionsskador vilket var orsaken till att hela denna del behövde rivas. 
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På grund av byggnadens ålder fanns också en hel del MFA i byggnaden. Innan rivning av byggnaden 

gjordes en utförlig inventering av miljö- och hälsofarliga material. Nedan följer en lista på de 

viktigaste föroreningarna som påträffades: 

 

 

 Asbest 
 Oljeföroreningar 
 Tungmetaller (kvicksilver, bly) 
 Köldmedier (CFC, HCFC, HFC) 
 Gaser 
 Färg, lack och lösningsmedel 
 Frätande material (hypoklorit, algmedel) 
 El-avfall och elektronik 
 PVC 
 Duvträck 

 
 
 
Alla dessa punkter identifierades och förslag på åtgärder gavs. Vissa delar, så som el-avfall, 
köldmedier och frätande material är lättare att kontrollera exakt mängd men det största problemet 
med MFA är just att det är svårt att räkna ut från början hur mycket det är. 
 
 

4.3 Lösningsmetoder 
Vid inventering kan omfattningen av de flesta ämnen endast uppskattas, där av är MFA ofta en 

kostnad som ökar vid renoveringsarbeten. För att få reda på den exakta mängden miljöfarligt avfall 

måste i stort sätt hela byggnaden rivas ut. 

 

CJ Byggtjänst AB har i detta fall handlat helt rätt. Detta är en kostnad som är svår att undgå och det 

finns inga egentliga lösningar på problemet, men en inventering bör alltid göras. För att eventuellt 

kunna minska på denna avvikelse så krävs en ännu grundligare undersökning av byggnaderna. 

Genom att riva större delar av byggnaden hade också större mängder MFA samt uttjänt material 

kunnat påträffas och kunnat tas med i beräkningarna. 
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5. Smide 

5.1 Bakgrund 
Smidesarbeten används inom många områden av dagens byggbransch. Ofta konstrueras hela 

ramverkskonstruktioner i smide som bärande stomme för lagerbyggnader eller stora företagslokaler, 

där det är större spännvidder och mindre krav på isolering. Smide används även i bostadsproduktion, 

i vissa fall som ramverkskonstruktioner men ännu vanligare är att man stöttar en trä- eller 

betongkonstruktion och använder sig av smide över och i olika belastningspunkter. Vanliga kritiska 

belastningspunkter i bostadshus är över fönster eller dörrar där belastningen inte fördelas på samma 

sätt som över resten av huset. Vid nyproduktion och renovering av lägenheter blir de även allt mer 

vanligt att använda sig av en öppen planlösning. Det ställer krav på större spännvidder och 

smidesarbete är då ett enkelt sätt att förstärka den konstruktion som används och gör detta möjligt. 

Under arbetet och renoveringen av kurortsparken valdes att inte göra några undersökningar på 

stommens skick i den tilliggande byggnaden Hus 2C. Anledningen till det var för att det under flera år 

gått tung trafik med laster ovanpå huset då varuintaget till det gamla sjukhuset var placerat där. Vid 

påbörjandet av renoveringsarbetet framgick det dock att konstruktionen var mer skadad än vad 

projekteringen tidigare hade visat och man skickade iväg material till provlaboratorium. 

 

5.2 Avvikelser 
Vid projekteringen för renoveringen av kurortsparken var de planerade kostnaderna för 

smidesarbeten 0 kr eftersom det inte skulle behövas några avväxlingar eller smidesarbeten. Då 

resultatet från den undersökningen kom tillbaka visade det sig att den betongkonstruktion som höll 

upp hus 2C hade förlorat 60-70% av sin hållfastighet.  Det framgick även att den kunde påverka 

undergrunden för de stora bostadshusen som renoverades. Man valde då att bygga upp en 

ramverkskonstruktion för att stödja och avlasta den ursprungliga konstruktionen. 

 

Ritningen visar de ramverk av pelare och balkar (rödmarkerat) som stödjer konstruktionen 

  

Lägenheterna valdes att byggas med en öppen planlösning som krävde stora spännvidder. Detta 

medförde att delar av de bärande väggar som existerade i fastigheten behövdes delas eller tas bort 
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helt. Samtidigt behövde ett flertal fönster och dörrposter flyttas. Allt detta ledde till att arbetet med 

smide och avväxlingar ökade markant och gav högre kostnader än planerat. Totalt uppgick kostnaden 

för avväxlingar och smidesarbeten till 1 130 000 kr vilket i förhållande till den totala 

produktionskostnaden på 125 miljoner är en mindre kostnad. I förhållande till de andra avvikelserna 

är det dock en av de större oförberedda kostnaderna under projektets gång.  

5.3 Lösningsmetoder 
Kostnaderna för smidesarbetet kan delas in i två olika delar. Kostnaderna för Hus 2C som behövde en 

helt ny ramverkskonstruktion för att hålla de krav som ställs på byggnader idag var egentligen något 

som behövde göras och kostnaden för detta skulle ha uppkommit även om projekteringen gjorts 

annorlunda. Genom att göra en tidigare undersökning av huset hade det gått att få med stora delar 

av både smide och rivningsarbetet redan i den första kalkyl som genomfördes för byggnadsverket. 

Den andra kostnaden inom smide tillkom när vissa innerväggar skulle rivas för att öppna upp stora 

ytor som är modernt i dagens lägenheter. Det här kunde man ha hanterat på två olika sätt. Antingen 

genom att ha en tidigare kontakt med en konstruktör som då hade beräknat för kostnaden av 

smidesarbetet i den första kalkylen eller att behålla stora delar av de skiljeväggar som existerade och 

stöttade upp konstruktionen, men då skulle det inte gå att få den moderna öppna planlösningen som 

man ville uppnå i lägenheterna. 

 
Bild över det intilliggande huset Hus 2C.  
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6. Ljud och brandklass 

 

6.1 Bakgrund 
Förr i tiden var vi inte lika medvetna om den praktiska delen i byggnadskonst. Att förenkla för oss 

själva genom att ha genomgående lika mått på fönster, dörrar, bjälklagstjocklek och rumhöjd var 

väldigt ovanligt fram till 1930-1950 talet då funktionalismens standardisering slog igenom. 

 

Vid nutida byggnadssätt läggs stor vikt vid att få så mycket som möjligt standardiserat. Exempelvis 

vid nyproduktion av lägenheter väljs det att utforma lägenheterna på ett sätt som gör att de enkelt 

kan användas om och om igen. Storlek, rumshöjd och placering av badrum samt kök ser lika ut i alla 

lägenheter. 

 

 

6.2 Avvikelser 
Som nämnt ovan var det inte ovanligt att förr ha olika höjder i alla rum samt att tjockleken varierar 

på väggar och bjälklag. Självklart kan detta också bero på att huset genom åren har blivit renoverat 

och olika lager av material har tillförts eller avlägsnats.  

 

I Kurortsparken var fallet just att fönster, fönsterdörrar och bjälklag hade olika mått. 

Fasadsnickerierna var förmodligen platsgjorda, där av skillnaden i måtten (se bilaga 1). I dagsläget 

krävs det en viss ljud- och brandklassning vid ombyggnation, renovering och nyproduktion. För att 

uppnå detta behövde CJ Byggtjänst AB göra en ny regelkonstruktion på undersidan av alla bjälklag 

samt en pågjutning och en ljudmatta på bjälklagen. När detta var gjort fick de istället problem med 

att kunna montera samma mått på fönsterdörrarna mellan planen, i vissa fall även på samma plan. 

Ett ytterligare problem var också att det nya taket byggde ner över de gamla fönsteröppningarna. 

 

 

6.3 Lösningsmetoder 
Att redan under projekteringen ha gjort grundligare planering och undersökningar av byggnadens 

skick hade gjort att en stor del av det extra arbetet och kostnaderna som ökade i denna del av 

projektet kunde ha undvikits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anton Holmér  Handledare: Thomas Johansson 
Cajsa Larsson                                                                                                     Företag: CJ Byggtjänst 
 

16 
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7. Målning 

 

7.1 Bakgrund 
Varje byggnad har vid sin tillkomst eller vid renoverings- och ombyggnadsarbeten målats med 

tidstypiska färger, material och metoder. Det räcker därför inte att välja en "traditionell" färgtyp vid 

ommålning av en äldre byggnad utan det måste också välja en kulör och en teknik som är historiskt 

och tekniskt riktig för den aktuella byggnaden. 1700- och 1800-talets sätt att använda linoljefärg, 

tempera och limfärg skiljer sig från 1900-talets. Skall ett äldre hus ytskikt ändras måste man därför 

noga sätta sig in i vilket slutresultat som vill uppnås och anpassa material och teknik till detta. 

 

1.1 Avvikelser 
Innan renoveringen av BRF Kurortsparken hade byggnaderna behandlats med en typ av kalkfärg. Vid 

ombyggnationen revs fönster och dörrar ut och vissa öppningar behövde också förstoras eller 

förminskas för att passa de nya fönstren och dörrarna. För att få fasaden slät och hållbar bestämdes 

det då att inte bara laga fasaden runt fasadsnickerierna och lägga på en ny färg utan att hela 

byggnaden skulle få ett nytt ytskikt. 

Den del som kallas för Hus 1 fick ett nytt glasfibernät på den befintliga putsen, sedan sprutades ett 8 

mm tjockt lager puts på detta och filtades av. Färgen försökte de få så snarlik den som fanns på 

fasaden innan renoveringens start. Hus 2 fick en 30 mm tjock cellplastisolering, glasfibernät och 

sedan en tunn puts längst ut. 

 

 

 

 
Hus 1 och hus 2 

http://www.nordsjoidedesign.se/se/OM_OSS/Lite_om_traditionella_farger/Allmanna_rad-959.html
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Trots att vi har valt att ta med denna punkt som en avvikelse så var detta ett medvetet beslut som CJ 

Byggtjänst valde att genomföra för att undvika framtida sprickbildningar runt fasadsnickerierna.     

 

1.2 Lösningsmetod 
Då detta som sagt var ett medvetet val från CJ Byggtjänst går vi inte in på några eventuella lösningar. 
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8. Arbetstider 

 

8.1 Bakgrund 
Under renoveringsprojektet är det ofta klart för projektören eller byggherren att avvikelser kommer 

att uppstå, frågan är bara hur stora dessa kommer att vara och vad de kommer att innebära. Många 

av dessa avvikelser innebär ökad arbetstid eller att projekteringen för vissa delar av entreprenaden 

måste göras om. Den nya projekteringen kan innebära ett tillfälligt byggstopp under produktionen 

om flera beslut måste tas med flera involverade parter, detta gör att arbetslaget kan tvingas fördelas 

om för att hitta nya arbeten under den tiden.  

En längre arbetstid kan i många projekt inte bara innebära en ökad kostnad för de extra timmar som 

måste användas under projektet utan kan också påverka den kritiska tidslinjen som gör att arbetet 

blir försenat. Det är därför viktigt att projektören utför en bra riskanalys där det finns möjlighet att 

räkna med den oplanerade arbetstiden under produktionen. 

 

8.2 Avvikelser 
Under projekteringen av Kurortsparken valdes i ett tidigt skede att placera extra timmar som 

”oförberedd arbetstid” som bestod av 3560 timmar. Anledningen till detta var att det rådde en 

osäkerhet kring hur byggnadens skick egentligen var samt att CJ byggtjänst AB ofta använder sig av 

en korrigeringsfaktor för ROT-projektet där det är vanligare med tilläggstimmar. Under kalkylarbetet 

beräknades det att renoveringen av hela området skulle uppgå i 28 000 timmar. Med den 

oförberedda arbetstiden uppgick därför projektet totalt i 31 560 arbetstimmar. 

Efter vidare avstämning under produktionen ökade den oförberedda arbetstiden till i dagsläget 8100 

timmar vilket förväntas att vara den slutgiltiga siffran för entreprenaden. Det innebär en ökad 

arbetstid på 4540 timmar utöver det extra som tillsattes från projekteringen. Den totala 

tilläggskostnaden för den icke kalkylerade arbetstiden uppgår till en kostnad av 1,725 miljoner kronor 

vilket är en ökning av den totala arbetstiden med 14 %. 

 

 

 

Diagram över arbetstider under renoveringen av kurortsparken 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

Ej kalkylerad arbetstid 

Oförberedd kalkylerad 
arbetstid 

Kalkylerad arbetstid 
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Anledningen till att det krävdes fler arbetstimmar än vad som var planerat från början av projektet, 

var att det fanns fler avvikelser i byggnadens konstruktion än vad som tidigare hade beräknas med. 

Som nämnts tidigare vid brand- och ljudkrav så var rumshöjderna ett stort problem och det gjorde 

att under produktionen så uppstod inte moment som likande varandra vid arbetet med olika 

våningar och rum. Detta medförde att inkörningstiden, som hade används i beräkningen av 

kalkylerna på olika moment, inte alls stämde överens med hur lång tid de tog i verkligheten. En orsak 

till det var att man blev tvungen att flytspackla och bygga upp bjälklagen i en större mängder än 

planerat på de olika bjälklagen för att få en mer överensstämmande rumshöjd i hela huset, samt för 

att skapa en jämn och hel fasad där fönsterrutor och dörrar skulle anpassas till golv och taknivåer.  

Under arbetet uppstod även komplikationer med en av underentreprenörerna som skulle bistå med 

en mobilkran under arbetsprocessen. Nynäshamns kommun gav inget tillstånd för att transportera 

kranen till Kurortsparken över den bro som leder ut till ön, trots att detta var något som gjorts vid 

tidigare tillfällen. CJ Byggtjänst AB hoppades på en snabb lösning mellan kommunen och 

underentreprenören. Innan kommunen gav tillstånd att transportera kranen över bron dröjde det 

sammanlagt 6 veckor då produktionen till stora delar stod still. I bild nedan, markerat i rött, visas hur 

husen är placerade på ön samt den bro som innebar problem för transporten för byggkranen. 

 

 
Vy över Oscarsbron samt projektet 

8.3 Lösningsmetoder  
Det är extremt svårt att genomföra en projektering som håller hela vägen då det nästan alltid 

tillkommer problem eller avvikelser. De avvikelser som har påverkat arbetstiden har varit något som 

borde ha ingått i projekteringen från början och kan kallas en felkalkylering. Hade man redan från 

början av processen mätt ut rumshöjderna, och därigenom sett att de avvek från varandra, skulle det 

ha framgått att det krävdes mer arbete då samtliga rum var konstruerade olika. Detta skulle ha lett 

till en mindre avvikelse från projekteringen men i slutändan skulle arbetstiden varit densamma.  

Kranen som CJ Byggtjänst AB räknat med att man skulle få transportera ut på ön dröjde efter ett 

beslut från kommunens sida. Kommunen hade upptäckt att bron inte var klassad för den trafik som 

den mobila kranen innebar. Det som kunde genomförts annorlunda i det här fallet är att kontakta 

kommunen i ett tidigare skede och hävda att man tidigare fått använda bron för samma typ av 

transport. De skulle även försökt få tillstånd att köra kranen över cykelbron som ligger bredvid 

originalbron som är både modernare och klassad för att klara tyngre trafik. 
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9 Analys 
Renoveringen av Kurortsparken har utförts som ett projekt som inte skiljer sig från andra 

renoveringsprojekt som utförs inom byggbranschen idag. Efter intervjuer med involverade parter i 

projektet har det getts en god bild av hur renoveringsarbeten normalt går till och hur avvikelser 

uppstår under projektens gång samt hur de hanteras. Genom att undersöka de avvikelser som har 

uppstått vid renoveringen av referensobjektet så syns det att samtliga av dessa har inträffat på grund 

av den befintliga byggnadens skick samt de förarbete som gjordes innan renoveringen påbörjades. 

Detta är även något som handledaren hos företaget varit noga med att påpeka, det vill säga vikten av 

att göra en god projektering redan från början för att klara av att genomföra produktionen med så få 

avvikelser som möjligt. 

 

9.1 Kategorisering 
Under examensarbetet har avvikelser under arbetet vid Kurortsparken undersökts samt analyserats 

för att kunna ge en bättre överblick för projektering vid renoveringsprojekt. Dessa kunde 

sammanställas under fem olika arbetsmoment för hur avvikelserna har rapporterats och under vilket 

moment av produktionen som de inträffat. För att ge rekommendationer och för att förstå var i 

arbetsprocessen som dessa avvikelser har uppstått, så har de sedan kategoriserats vidare i tre olika 

kategorier:   

 Fel eller förändrad projektering (Rivning, smide, ljud/brand) 

 Förändrad metod (Målning) 

 Fel eller förändringar i kalkylen (Arbetstider) 

 

9.1.1 Fel eller förändrad projektering  

I projekteringen av ett byggnadsprojekt, ingår flera val och metoder för att säkerställa byggnadens 

konstruktion och skick. Under renoveringar kan det lätt uppstå problem i den här delen av 

projekteringen då de ofta är svårt att säkerställa hur byggnadens skick egentligen är innan 

renoveringen har påbörjats. De fel eller avvikelser som uppstår efter projekteringen kan komma att 

bli väldigt dyra och innebära stora problem för den framtida produktionen.  

Tre av de avvikelser som inträffade under renoveringen grundar sig i Fel eller avvikelser som uppstod 

efter projekteringen. Ett av de största problemen var just att identifiera befintlig byggnad och de 

förutsättningar som rådde innan produktionen började. Avvikelserna vid rivningsarbeten, 

smidesarbeten samt problemen vid ljud- och brandkrav berodde alla på att det i projekteringen 

förutsattes att byggnaden var i ett bättre skick än den visade sig att vara. Kostnadsavvikelsen vid 

smide och rivning ökade framförallt eftersom den intilliggande byggnaden inte undersökte, Hus 2C, 

medan kostnaderna för ljud- och brandkrav till stora delar kom efter projekteringen av 

huvudbyggnaden, Hus 2. 

 

9.1.2 Förändrad metod 

Förändrad metod vid utförande är något som används mycket inom byggbranschen då 

förutsättningar ofta förändras under produktionen. Anledningen till att förändra metod för 

utförandet kan vara att förutsättningarna som beräknades i projekteringen har förändrats och att 
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man därför väljer att genomföra entreprenaden på ett annat sätt. Vanligt är att man byter teknik 

genom upphandling av underentreprenader eller pga. prishöjningar inom olika områden väljer en 

teknik som blir billigare eller mer resurseffektiv. 

Vid ombyggnationen av Kurortsparken i Nynäshamn var det framförallt en av de avvikelser som har 

funnits som kan kategoriseras inom Förändrad metod. Att sätta dit en Microlitväv på samtliga 

ytterväggar var ett beslut som togs under upphandlingen med underentreprenörer för 

måleriarbeten. Detta skedde efter att projekteringen och kalkyleringen för genomförandet var 

fastställt. Anledningen till att ändringen gjordes var för att motverka sprickbildning och för att dra 

ner framtida kostnader på garantiarbeten. Detta gjorde att kostnader för målningsarbeten gick upp 

men det är något som förhoppningsvis ska höja standarden för de boende och samtidigt minska 

kostnaderna inom de närmaste åren.  

Även om det inte ingick i projekteringen att använda sig av en Microlitväv var det något som inte 

kom som en oväntad kostnad för företaget. Kalkyler sattes upp och den nya slutkostnaden 

beräknades och genom det kunde man välja att använda sig av ändrad metod. Kostnader för arbetet 

gick utanför den budget man hade planerat men det var samtidigt något som föreningen valde att 

tillsätta mer pengar till, vilket gjorde det möjligt att genomföra. 

 

9.1.3 Fel eller förändringar i kalkylen  

Under projektering vid nyproduktion eller ett renoveringsprojekt börjas det tidigt med att uppföra en 

kalkyl för de olika momenten i byggprocessen. Det kan innefatta kalkyler för hur lång tid olika 

moment eller hela bygget kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Det är svårt att göra 

en perfekt kalkyl utan några som helst avvikelser, men ofta är de avvikelser som uppstår inom 

kalkylering mycket mindre i förhållande till de två tidigare kategorierna Fel eller förändrad 

projektering och Förändrad metod. I detta fall är det dock så att denna kategori är större än 

Förändrad metod. För att ständigt hålla koll på det kalkylerade priset och tiden hålls avstämningar på 

byggmöten m.m. under hela produktionen. Där fastställs dagens läge i förhållande till den kalkyl som 

utfördes under projekteringen i början av projektet. 

Förändring av arbetstiden som uppstod under renoveringen av Kurortsparken är ett typiskt exempel 

på förändringar i kalkylen som kommer att påverka projektet både ekonomiskt och tidsmässigt. Den 

kalkyl som hade gjorts under projekteringen med inkörningstider och olika moment höll till slut inte 

och arbetet använde sig av fler timmar än vad som var planerat. Kalkylen var gjord utifrån den 

projektering som genomfördes från början och räknade inte med att det skulle bli så mycket extra 

arbete som det tillslut blev. 

 

9.2 Genomförda åtgärder 
Tack vare en god uppföljning under hela projektet har det varit möjligt att hantera och förutse många 

av de avvikelser som uppstått i god tid. Därmed har de kostnader som tillkommit varit planerade 

under en längre tid. I början av projekteringen anlitades även ett kalkylbolag för att fastställa och 

säkerställa att den kalkyl som gjorts var korrekt. Renoveringsarbetet genomfördes i såkallad egenregi 

av CJ Byggtjänst AB. De gjorde därför valet att inte göra mer än nödvändiga undersökningar innan de 

påbörjade arbetet, eftersom kostnader i slutändan skulle involveras i slutkostnaden även om de inte 
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gjorde någon undersökning. 

 

9.2.1 Inhyrd projektör 

I arbetet valdes i ett tidigt skede av projekteringen att anlita en projektör som man tidigare arbetat 

mycket med. Skillnaden i det här projektet var att projektören hyrdes in på halvtid under hela 

projektet och genom hela produktionen för att minska risken för eventuella störningsmoment som 

tar upp dyrbar tid och skapar kostnader. 

Att under projektet ha en projektör på plats halvtid och som har fungerat som samordnare, samt 

varit ansvarig för de tekniska aspekterna, är något som CJ Byggtjänst AB varit mycket tacksamma 

över. När frågor kring avvikelserna uppenbarades från projekteringen kunde projektören snabbt ta 

ett beslut. Detta medförde att de inte behövde gå igenom flera instanser av företaget för att 

fortskrida i produktionen. Att värdesätta den inhyrda projektören är något som har varit väldigt svårt 

i det här fallet då projektören agerat samordnare över installationer och varit med under hela 

byggnadsprocessen. 

 

9.2.2 Avstämning 

Vid arbetet av Kurortsparken har de genomförts byggmöten under hela byggprojektet där man gått 

igenom kommande moment och risker. Involverade underentreprenörer har varit närvarande och de 

har funnits god möjlighet att i god tid analysera och samla in information om det arbete som skall 

genomföras. Även om avstämningen inte är någon direkt åtgärd för att genomföra arbetet på ett 

korrekt sätt så ligger det som grund för att kunna upptäcka och vidta åtgärder när saker går utanför 

budget. 

 

9.2.3 Forcering 

Eftersom arbetstiden under projektet ökade kraftigt i jämförelse med det beräkningar som gjorts 

under kalkyleringen tvingades CJ Byggtjänst AB att använda sig av forcering. Det innebar att de hyrde 

in extra manskap under kritiska delar av fastställandet av produktionen för att ha möjlighet att 

genomföra överlämnandet av fastigheten som planerat. Stora delar av de extra timmarna som 

användes under projektet kommer från just den här delen. 

 

9.2.4 Budgetreserv 

Under projekteringen av Kurortsparken valdes i ett tidigt skede att tillåta att det kommer att inträffa 

avvikelser och man försökte även att få in dessa i kalkylen. I kalkylen som sammanställdes skapades 

därför inte endast en vinst på 4 % utan även en så kallad budgetreserv på totalt 12 %. Den skapades 

inte bara som en säkerhet för eventuella merkostnader under produktionen utan även som ett sätt 

att kompensera för undersökningar som man inte genomförde under projekteringen. 
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10 Slutsatser 
Undersökningen av de fem punkterna i projektet har resulterat i en lista med tre kategorier där dessa 

punkter är uppdelade. Genom studier av böcker och rapporter om detta ämne har det även visat sig 

att dessa kategorier också är de vanligast förekommande avvikelserna vid ett ombyggnads- och 

renoveringsprojekt. 

 

Den kategori som benämns Fel eller förändring i projektering är den del som har visat sig vara absolut 

vanligast. Därefter kommer Fel eller förändringar i kalkylen och sist Förändrad metod. Förändrad 

metod är, som nämnt tidigare i rapporten, en kategori som är frivilligt tillagd av CJ Byggtjänst AB. Den 

borde alltså inte tas upp som en avvikelse men på grund av att den har förändrat projektets kostnad 

så pass mycket tas den med i rapporten. Se figur nedan 

 

 

 

 
 
Avvikelsernas fördelning 

 
 

Vid Fel eller förändring i projektering samt Fel och förändring i kalkylen är det oftast felaktiga 

handlingar och otillräckliga undersökningar som gör att kalkylen inte kommer att stämma överens 

med det verkliga utförandet. Det är svårt att styra vad som kommer att ske ute på byggarbetsplatsen 

men med bra underlag och god erfarenhet kan en kalkyl göras som kommer väldigt nära det verkliga 

resultatet. Under genomförandet av renoveringen hade det varit möjligt att reducera stora delar av 

de kostnader som hamnade under kategorin fel eller förändrad projektering. Genom att utföra mer 

undersökningar under projekteringen kunde många av dessa framtida kostnader tagits upp tidigare. 

Kostnaden för projektet hade i slutändan fortfarande varit desamma endast att kostnaderna för de 

Fel eller 
förändring i 
projektering 

79% 

Fel eller 
förändringar i 

kalkylen 
18% 

Förändrad metod 
3% 
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olika avvikelserna hade ingått i budgeten och kostnaden för Budgetreserv hade varit en mindre del av 

kalkylen än vad den är idag.  

 

Förändrad metod beror på att ett annat material eller en annan typ av lösning har visat sig ge ett 

bättre resultat än det som var sagt i början av projektet. Detta kan utvecklas i att både öka kostnaden 

för projektet men även minska det. CJ Byggtjänst val att genomföra denna del gav visserligen 

företaget en ökad kostnad kortsiktigt men på lång sikt var detta att bra val då risken för ÄTA-arbeten 

minskar. 

 

Då renoveringsprojekt sällan ser likadana ut är det väldigt svårt att sätta upp en standard liknande de 

som finns för nyproduktion. Vad som skulle kunna hjälpa företagen i framtida projekt är att ta fram 

en typ av checklista som beskriver hur man ska gå tillväga för att minimera oförutsedda kostnader 

och avvikelser. Att publicera avvikelserapporter så att andra företag kan få tillgång till informationen 

är också ett sätt att undvika ändringar och höjda kostnader i projektet. Erfarenheter kan bytas och 

möjlighet till att hitta liknande projekt gör att företagen kan spara in på både kostnad och tid.  
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11 Rekommendationer 
I dagsläget förs både interna och externa avvikelserapporter inom företaget. Just i detta projekt har 

det även förts PM kring avvikelser och slutsatser. Trots de undersökningar och inventeringar som 

gjordes under projektets gång så rekommenderar vi att utöka dessa i framtida projekt. Noggranna 

undersökningar av den befintliga byggnaden kommer att minska eventuella oförutsedda kostnader. 

Att studera avvikelserapporter från andra företag kan också hjälpa till att öka förståelsen för varför 

dessa avvikelser uppstår samt ge tips för hur dessa kan undvikas.  

Genom att skära ner på kommunikationsvägar kan mycket tid och pengar sparas som också visat sig i 

det här projektet. Vi rekommenderar därför att företaget ska fortsätta att jobba i nära kontakt med 

en projektör, även i tidigare skeden i projekteringen då det var där många av avvikelserna uppstod.  

Renoveringen av kurortsparken har i övrigt visat sig som ett gott resultat. Även om det hade varit 

möjligt att genomföra renoveringen med en mer fastlagd budget så var detta något som aldrig 

behövdes då samtliga kostnader i slutändan hamnade innanför budgetens ramar. Detta hade varit ett 

alternativ om inte stora delar av arbetet hade genomförts i egenregi utan via förhandling och anbud. 
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13 Bilageförteckning 
 

Bilaga 1. Sektionsritning över rumshöjder Hus 2 

 

Bilaga 2. Sektionsritning över Hus 1 

 

Bilaga 3. Planritning över plan 3 Hus 1 

 

Bilaga 4. Planritning över plan 2 Hus 2B 

 

Bilaga 5. Planritning över plan 4 Hus 2A 

 

Bilaga 2. Vy över Hus 1 (söderfasad) 

 

Bilaga 3. Vy över Hus 2 (söderfasad) 

 

Bilaga 4. Vy över Hus 2 sett från sydost 

 

Bilaga 5. Vy över Hus 1 och Hus 2 sett från sydost  
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Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3.  
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5. 
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Bilaga 6. 

 

Bilaga 7. 
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Bilaga 8. 

 

.  
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Bilaga 9. 


