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Abstract

Key figures during design phase

Johan Jansson och Kenny Jumlin

The objective of this report is to examine the estimated cost in the 
design phase when building schools or preschools in Sweden. The content 
can be used in early stages of a project to get a better picture of 
what the cost might be of each profession. Furthermore the report 
examines current key figures used in the industry as of today. The work 
has been done in collaboration with ÅF-Pöyry AB. The background 
generating this report is the uncertainty around the design phase costs 
and how it is divided between the professions.

The key figures are presented as a percentage of the total production
cost and the result in design phase is 11,2 % for preschools and
6,9 % for schools.

Additionally the report present how the total production cost varies
with increasing amount of children or size (BTA). Finally the report
suggest how the new key figures and results should be used.
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SAMMANFATTNING 

Rapporten behandlar kostnader för att projektera skolor och förskolor och 
vad de olika professionerna var för sig brukar kosta. Innehållet kan 
användas vid kalkylering i tidiga skeden. Det undersöks vilka drivare som 
påverkar kostnaderna, som gör att projekteringen blir dyrare i vissa projekt 
och varför. Dessutom undersöks nuvarande nyckeltal för att ytterligare 
validera projekten som rapporten undersöker.  

Arbetet har genomförts i samarbete med ÅF Pöyry AB. Undersökningar har 
utförts med intervjuer, möten och telefonsamtal. Insamling av information 
har skett hos kommuner och entreprenörer. Informationen som samlades 
in var till en början ca tjugo olika projektspecifika drivare men som sedan 
skalades ner till en rimlig nivå på ca femton. Information från tolv förskolor, 
tio skolor samt ett LSS-boende kunde samlas in. 

Som bakgrund till rapporten ligger en ovisshet i vad projekteringen kostar 
vid skolor och förskolor. Vidare saknas information om vad de olika 
professionerna kostar och detta är av intresse när man ska lösa 
finansieringen. Syftet med rapporten är att bättre visa vad 
projekteringskostnaderna kan komma att bli i planerade och pågående 
projekt. 

Rapporten tar även upp kostnader och resultat från andra publicerade 
dokument i syfte att ge läsaren en helhet av ämnet och samla informationen 
på ett ställe.  

Resultatet redovisas som en procentsats av produktionskostnaden och visar 
en projekteringskostnad på 11,2 % och 6,9 % vid förskolor respektive skolor. 
Vidare redovisas entreprenadkostnad och byggherrekostnad, samt 
projekteringskostnad uppdelat på arkitekt, konstruktör, mark, VVS osv. 
Dessutom redovisas hur produktionskostnaden varierar med antal 
barn/elever och BTA och dessa sker i form av linjära funktioner. Slutligen 
lämnas rekommendationer kring hur dessa bör användas. 

En stor bilaga följer rapporten där den rådata som insamlats presenteras på 
de första två sidorna. Efterföljande sidor är en presentation av varje projekt 
som studerats och dess specifika kostnader, drivare, informationskälla, 
kända kommentarer som kan ha påverkat någon kostnad samt även en bild 
av varje projekt.   
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FÖRKORTNINGAR OCH 
BEGREPPSDEFINITIONER 

 

ÅF Ångpanneföreningen 
TE Totalentreprenad 
UE Underentreprenör 
BTA Bruttototalarea 
BYA Byggnadsarea 
VVS Värme, ventilation, sanitet 
A Arkitekt 
K Konstruktör 
M Markprojektör 
LA Landskapsarkitekt 
PBL Plan- och bygglagen 
KL-trä Korslimmat trä 
Nyckeltal Ekonomiska relationstal 
Drivare Parameter som påverkar en kostnad 
Traktamente Kostnader i samband med arbete långt från hemorten 
Markförvärv Kostnad som uppstår vid köp av mark 
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1. INTRODUKTION 

Ett högt barnafödande tillsammans med en omfattande invandring har lagt 
grunden till ett ökat behov av skol- och förskoleplatser de närmaste åren. 
Det är beräknat att 250 000 fler barn kommer att gå i skolan år 2025 vilket 
innebär att ca 800-1 200 nya skolor behöver byggas under 2016-2025, samt 
att gamla skolor står inför ett renoveringsbehov (Byggfakta, 2017). Trots att 
behovet ökar så används det främst nyckeltal kring produktionskostnaden. 
Det saknas användbara nyckeltal för projekteringen med dess uppdelade 
kostnader och inga kända undersökningar har gjorts kring dessa.  

1.1 Bakgrund 

Idag finns väldigt grova nyckeltal för vad projekteringen kostar vid 
förskolor och skolor. Undersökningar pekar på 10-15 % (Johnsson, 2017) 
medan entreprenörer lägger sig lite lägre med 5-10 % och hos ÅF ligger 
uppskattningen kring 12 %. D.v.s. allt från 5-15 % nämns beroende på vem 
man frågar.  

Att veta vad projekteringen kan komma att kosta är viktigt i ett projekts 
tidiga skede när man ska lösa finansieringen av projektet. Det är av vikt att 
veta vad pengarna går till. Dessutom skall man beakta vilka handlingar en 
entreprenad upphandlas på. Projekteringskostnaderna kan skilja sig för en 
beställare om man exempelvis handlar upp på systemhandling jämfört med 
programhandling då man kommit olika långt i projekteringen.  

Vidare är det okänt vad de olika professionerna kostar i sin projektering. 
Det finns endast ett begränsat antal med referensprojekt man arbetat med 
tidigare att hålla sig till om man vill försöka reda ut dessa kostnader. 
Dessutom är skillnaderna så pass stora mellan dessa referensprojekt att det 
inte alltid är rimligt att använda dem.  

1.2 Syfte och mål 

Genom att granska slutgiltiga men också prognostiserade kostnader för 
projekteringen av förskolor och skolor är målet att ta fram nya nyckeltal för 
gruppen Infrastructure Division på ÅF. Givetvis är kommuner och övriga 
intressenter välkomna att ta del av resultatet. Dessa nyckeltal har som syfte 
att bättre visa på vad projekteringskostnaderna kan komma att bli i 
planerade och pågående projekt.  
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1.3 Frågeställning 

Hur stor andel av budgeterade totalkostnaden kommer att bokföras på de 
olika projektörerna inom respektive ansvarsområde?  

Kan projekteringskostnaderna härledas till bruttototalarean (BTA) eller 
någon annan vanligt förekommande drivare vid nybyggnation? 

Går det att ta fram nya nyckeltal för vad projekteringen kan komma att 
kosta som är bättre än dagens uppskattningar i projekt som förskolor och 
skolor? 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten och undersökningen omfattar endast förskolor och skolor då 
informationen i dessa projekt är offentliga och ofta mer lättillgängliga. 
Initialt var ambitionen även att undersöka kostnader i samband med 
nybyggnation av flerbostadshus men eftersom marknaden för byggnation 
av bostäder i skrivande stund minskar och byggnationen av kommunala 
fastigheter ökar så var det mest relevant att utföra ett examensarbete som 
gynnar nutidens utmaningar.  

Avgränsning har även gjorts genom att urvalet har skett slumpmässigt där 
de projekt som undersökts är de projekt som kunnat redovisa sin 
kostnadsfördelning. För att nyckeltalen ska bli så trovärdiga som möjligt 
gäller det att projekten som jämförs liknar varandra utan att skilja sig för 
mycket. Det gäller att särskilja vilka kostnader som påverkar 
totalkostnaden och på vilket sätt. 

1.5 Disposition 

För att rapporten skall kunna användas som ett underlättande verktyg för 
arbete med kostnadsjämförelser inom projekteringen har rapporten 
dispositionerats enligt följande. 

Det första kapitlet behandlar bakgrunden till arbetet tillsammans med syfte, 
mål och frågeställning. Här förklaras även avgränsningen till just skolor och 
förskolor. I kapitel två behandlas teori och begrepp som krävs för tolkning 
av resultatet. Här presenteras även projektens utvalda parametrar, eller 
drivare som det kommer att benämnas i denna rapport, som är intressanta 
för arbetet samt teori om nyckeltal. Vidare i rapporten ges i kapitel tre 
information om valda metoder. I kapitel fyra redovisas resultat från tidigare 
rapporter följt av resultat av fallstudien. Vidare behandlas analys, 
diskussion och slutsats i efterföljande kapitel.
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2. TEORI 

I detta kapitel redogörs begrepp och uttryck som kommer att användas 
genom hela rapporten samt teori för att kunna tolka resultatet. Dock inte 
uteslutet att kostnader definieras olika av olika personer.  

2.1 Projektkostnad 

Projektkostnaden är den totala kostnaden för hela projektet från idé till 
färdig byggnad och dess fördelning redovisas i Figur 2.1. Projektkostnaden 
delas upp i två kategorier, produktionskostnad och övriga kostnader. Inom 
övriga kostnader ryms bl.a. kostnad för markförvärv samt moms som inte 
tas upp i detta arbete. Inom produktionskostnaden ingår 
entreprenadkostnad och byggherrekostnad. Inom byggherrekostnaden 
ryms i sin tur projekteringskostnaden som är intressant för arbetet.  

 Entreprenadkostnad 

Det som i rapporten benämns entreprenadkostnad kallas även för 
produktionskostnad eller byggnadskostnad i branschen. 
Entreprenadkostnaden består av direkta och indirekta kostnader som 
uppstår under byggnationen av projektet. Här ingår t.ex. kostnader för 
byggentreprenad, underentreprenader, byggmaterial, transporter, 
maskiner, omkostnader och löner.  

 

 

 

 

Figur 2.1 – Projektkostnadens fördelning 
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 Byggherrekostnad 

Även byggherrekostnad definieras på olika sätt av olika aktörer. 
Projekteringskostnader räknas ofta in här men i rapporten har de brutits ut 
ur byggherrekostnaden då det är den kostnaden som är relevant för arbetet. 
Övriga poster som ingår i en byggherrekostnad är markförberedelser, 
geotekniska undersökningar, projektledning, administrativa avgifter, 
ändring och tilläggsarbeten och oförutsedda kostnader. Vid skolor står 
byggherrekostnaden för ca 25-30 % av totalkostnaden för projektet, och då 
är projekteringskostnaderna medräknade i byggherrekostnaden. Av dessa 
25-30 % står sedan projektering, projektledning och oförutsedda kostnader 
för 75 % av den summan (SKL, 2016). I detta examensarbete räknas 
kostnaden för passivhus-konsult och certifiering in i byggherrekostnaden. 
Även övriga kostnader som inte hör till projekterings-, entreprenad-, moms-
, markförvärvs- eller eventuell räntekostnad räknas in här. 

 Projekteringskostnader 

A-Projektering 

Under A-projekteringen arbetar arkitekter med att ge byggnaden ett 
estetiskt tilltalande utseende samtidigt som den är lämpad för 
verksamheten den ska innehålla. Här ingår bl.a. framtagning av 
planlösningar med rumsutformning, fasadmaterial, färgval, 
byggnadsdetaljer och inredning. Det blir även vanligare idag att 
modelleringen sker i digitala 3D-modeller vilket ställer än mer krav på 
arkitektens arbete (Nordstrand, 2008). Inom detta examensarbete hamnar 
även kostnaderna för inredningsarkitekt och storköksprojektering under A-
projektering. 

K-projektering 

En konstruktör ansvarar främst att för byggnadens bärande 
konstruktionsdelar utföra hållfasthets- och dimensioneringsberäkningar. 
Även kunskap om hur byggnaden skyddas mot kyla, värme, vatten, fukt, 
brand och störande ljud ingår i konstruktörens arbetsuppgifter 
(Nordstrand, 2008).  

M-projektering 

Under markprojekteringen upprättas markbyggnadsritning och -
beskrivningar av en markkonsult. Dessa är specialiserade på kunskaper 
inom bergsprängnings-, schaktnings-, markplanerings- och yttre 
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ledningsarbeten (Nordstrand, 2008).  Inom detta examensarbete hamnar 
även kostnader för landskapsarkitekt under mark-projektering.   

VVS-projektering 

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Det är VVS-konstruktörens 
uppgift att utforma och dimensionera installationssystemen i byggnaden 
med hjälp av beräkningar och samordning. Systemen som hamnar under 
VVS-projektering i detta examensarbete och kostnaderna knutna till dessa 
är värme, ventilation, sanitet och sprinkler.  

El- och teleprojektering 

En el-konstruktör tar fram handlingar bestående av ritningar och 
beskrivningar för byggnadens elförsörjning och belysning samt tele- och 
övervakningssystem som t.ex. brandlarm. De tar också fram handlingar för 
hiss- och maskininstallationer (Nordstrand, 2008). Utöver El- och tele ingår 
även kostnader för belysning, belysningsdesign samt lås och larm i denna 
kostnadspost.  

Brandprojektering 

En brandprojektör upprättar en brandskyddsbeskrivning för projektet och 
kan även bistå med konsultation inom detaljprojekteringen och under 
byggskedet (Brandprojektering, 2019). 

Tillgänglighetsprojektering 

Idag finns det ett tillgänglighetskrav att personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga ska ha möjlighet att röra sig genom byggnaden. 
Tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav är några exempel 
på dessa tillgänglighetskrav och dessa regleras av PBL (Boverket, 2018). 
Denna projekteringskostnad ingår ibland i arkitekters 
projekteringskostnad.  

Akustikprojektering 

Akustikprojektering krävs för att uppfylla de krav som ställs på ljudmiljön. 
Ljud transporteras på många olika sätt genom bl.a. flanktransmission, 
ljudspridning i stomme och överhörning genom ventilationen. Buller 
utifrån måste begränsas samtidigt som ljudisolering mellan rummen också 
är viktig (Akustikmiljö, 2019). Kostnaden för akustik-projektering är en 
kostnad direkt knuten till arvodet av en akustikkonsult. 
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Fuktprojektering 

BBR ställer ett krav på att fukttillståndet i material och produkter inte får 
överskrida dess högsta tillåtna värde. Detta innebär en bedömning av 
byggnadsdelarnas förväntade tillstånd och kontroller av dess faktiska 
värde. Anvisningar och resultat från projekteringen kontrolleras sedan 
under byggprocessen så att BBR-kraven uppfylls (Boverket, 2017). 
Kostnaden för fuktprojektering är kostnaden för en fukt-kunnig konsult 
som kommer med råd och anvisningar under projekteringsfasen. 

 

2.2 Drivare 

En drivare, eller kostnadsdrivare, är något som påverkar kostnaden av en 
produkt (Bokforingstips, 2010). Produkterna i detta examensarbete är de 
tidigare nämnda projekteringskostnaderna och drivare är de studerade 
parametrar som påverkar dem. Nedan följer de analyserade drivarna som 
lagt grunden till nyckeltalen. 

 Entreprenadform 

Vid upphandlingar är det viktigt att skilja på de olika entreprenadformerna 
som finns. Nedan förklaras de vanligaste formerna som finns och som är 
aktuella för examensarbetet. 

Totalentreprenad 

När en beställare handlar upp en totalentreprenad är det endast en 
entreprenör som ansvarar för både projekteringen och produktionen. 
Byggherren ställer vissa funktionskrav som byggnaden skall förhålla sig till 
och entreprenören är enkom ansvarig att dessa uppfylls. Därför måste varje 
entreprenör vid anbudsgivningen ta fram erforderliga handlingar där 
byggherren kan avgöra om kraven tillfredsställs. När anbudet är vunnet 
blir sedan entreprenören totalentreprenör och slutlig projektering kan göras 
samtidigt som byggproduktionen kan starta. Vid en totalentreprenad har 
entreprenören ett funktionsansvar d.v.s. att när byggnaden är klar skall den 
uppfylla de tidigare funktionskraven som ställdes genom att byggnaden 
kan användas för sitt ändamål tillsammans med nödvändiga egenskaper 
för användbarheten. Några exempel på nödvändiga egenskaper är t.ex. 
belysningsstyrka, rumstemperatur och ljudisolering (Nordstrand, 2008).   
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Av Figur 2.2 framgår avtalsstrukturen för en totalentreprenad. 
Projekteringen kan ske antingen genom konsulter som anlitas av 
entreprenören men också som Figur 2.2 visar att underentreprenören kan 
både projektera och bygga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 - Totalentreprenad 
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Utförandeentreprenad 

Vid upphandling på utförandeentreprenad står inte längre entreprenörerna 
för ett funktionsansvar utan istället ansvarar de för att utförandet sker helt 
i enlighet med tidigare framtagna bygghandlingar av byggherre med 
tillhörande konsulter. Det finns flera olika sorters utförandeentreprenader 
där generalentreprenad är den vanligaste. Här är det ett 
förfrågningsunderlag som skickas ut där hela utförandet ingår och den 
entreprenören som får entreprenaden tar även lämpligast över 
samordningsansvaret. I de flesta fallen är entreprenören ett byggföretag 
som i sin tur anlitar underentreprenörer för installationer och dylikt 
(Nordstrand, 2008). Av Figur 2.3 framgår avtalsstrukturen för en 
generalentreprenad. 

 

Partnering 

Partnering, även kallat samverkan, blir allt vanligare idag och speciellt vid 
större projekt då parterna kan påbörja sitt samarbete tidigt i byggprocessen. 
Vid partnering skapas en arbetsgrupp av företag som byggherren har 
förtroende för och gruppen kan t.ex. bestå av beställaren, 
byggentreprenören, arkitekter, övriga projektörer och installatörer 
beroende på typ av projekt. Gruppen skapar ett gynnsamt samarbetsklimat 
och en partneringdeklaration utarbetas. Det beskriver 
samverkansprocessen och omfattar bl.a. bakgrund, omfattning, mål, 
avtalsunderlag, organisation, ansvarsfördelning, tider och ekonomi 
(Nordstrand, 2008).  

Figur 2.3 - Generalentreprenad 
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Tillsammans påbörjas sedan projekteringsarbetet fram till 
systemhandlingar samtidigt som budgeten blir en riktkostnad för projektet. 
Incitamentsavtal kan ge kostnadssänkningar och/eller tidsbesparingar som 
kan leda till ekonomisk vinst för samtliga parter. Detaljprojekteringen 
kännetecknas av öppenhet kring ekonomi, upphandlingar och 
uppföljningar av projektets ekonomiska och tidsmässiga utveckling 
(Nordstrand, 2008). 

Vid leverans av projektet utvärderas både produkten och den genomförda 
byggprocessen där erfarenheterna kan leda till en utveckling av 
partneringsamarbetet. Byggherren kan välja att fortsätta samarbetet med 
samma projektteam till nästkommande projekt vilket leder till undvikande 
av olägenheter som förekommer inom andra entreprenadformer 
(Nordstrand, 2008).  

 Upphandling 

Beroende på när upphandlingen sker så kan kostnaden bli olika. Vid 
upphandlingar på TE vid programhandling tenderar 
projekteringskostnaderna att bli lägre. Detta för att entreprenören själv 
sköter projekteringen och kan använda sig av erfarenheter från tidigare 
liknande projekt. Vid upphandling av en utförandeentreprenad på system 
eller bygghandlingar tenderar däremot projekteringen att bli dyrare. Detta 
beror på att projekteringen antagligen görs mer noggrann av ett 
konsultföretag medan ett annat företag skall bygga utifrån dessa 
handlingar. Därför måste allting vara klart innan entreprenaden tar över. 
Vid TE kan istället entreprenören sköta projekteringen själv och kanske kan 
hoppa över något steg och projektera bygghandlingar direkt. Dock är det 
idag normalt att entreprenader handlas upp någonstans mellan två skeden. 
Det är vanligt att kommuner vill vara med och ställa krav på delar som är 
relevant för deras intressen, detta gör att en upphandling kan ske på väldigt 
detaljerade och styrda programhandlingar men som inte riktigt kan kallas 
systemhandlingar. I Figur 2.4 redovisas byggprocessen i sin helhet. 

 

Figur 2.4 - Byggprocessen 
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 Byggnadens storlek 

Vid projekteringen av byggnader kan man inte dra den enkla slutsatsen att 
det är dubbelt så dyrt att projektera en dubbelt så stor byggnad. Det är t.ex. 
inte dubbelt så dyrt att projektera en vägg som är 20 meter lång än en vägg 
som är 10 meter lång. Av det resonemanget är det relevant att undersöka 
hur storleken på projekten korrelerar med projekteringskostnaderna.  
Storleken för en byggnad beror till stor hur verksamheten ska se ut, följande 
drivare har studerats 

 Antal våningar 
 Antal elever 
 Antal personal 

Utöver dessa finns det en uppsjö av olika begrepp och definitioner på olika 
areor där följande anses aktuella för examensarbetet.  

 

BTA 

BTA står för bruttototalarea och innefattar arean innanför ytterväggarnas 
utsida för varje plan (Nordstrand, 2008).  

BYA 

BYA står för byggnadsarea och är den area byggnaden tar upp på marken, 
dess fotavtryck (Nordstrand, 2008).  

 Miljöcertifiering 

Att miljöcertifiera en byggnad ställer krav på både projekteringen och 
produktionen. Eftersträvas ett högre betyg på certifieringen ställs ett ännu 
större krav på noggrannare projektering. Undvikandet av köldbryggor och 
en tätare byggnad är bara två av många viktiga parametrar som är viktiga 
för projektörer om en hög miljöcertifiering vill uppnås. 

Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är en av Sveriges ledande miljöcertifieringsmetoder och finns 
i tre olika nivåer, guld, silver och brons. Bedömningskriterierna kan 
appliceras på både småhus som större byggnader och likväl nyproduktion 
som befintliga byggnader. I miljöbyggnad bedöms byggnaden utifrån 15 
olika indikatorer som i sin tur ger ett betyg, guld, silver eller brons, 
beroende på hur väl den uppfyller miljökraven. Slutligen vägs dessa 
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indikatorer ihop och ett slutbetyg erhålls och ger byggnaden dess 
miljöcertifiering (SGBC, 17).  

Passivhus 

Begreppet passivhus syftar till byggnader som värms upp passivt med 
solen, interna värmevinster och återvunnen värme från 
ventilationssystemet. Grundprinciperna för ett passivhus är att minimera 
värmeförluster och optimera värmevinsterna (IGPassivhus, 2017a). Det 
uppnås med ett välisolerat klimatskal á ca 300-400mm isolering, 3-
glasfönster med isolerande karm och ett intakt täthetsskikt. Ett FTX-system 
förser byggnaden med tilluft och här finns en värmeväxlare som återvinner 
minst 75 % av värmen i avluften. Således krävs ett mindre behov av 
tillskottsvärme (IGPassivhus, 2017b). 

 

 Konstruktion 

Konstruktionen i en byggnad kan ställa till det i projekteringen. Beroende 
på konstruktionslösning kan det krävas mer eller mindre projektering 
vilket leder till olika projekteringskostnader för olika projekt. Nedan 
presenteras en byggnads huvudsakliga konstruktionsdelar. 

Stomme 

Vid val av stomme finns det tre huvudsakliga material att välja mellan utan 
att det ena utesluter det andra. Dessa är trä, betong och stål och de kommer 
alla med sina för- och nackdelar. Stål är ett väldigt starkt material men det 
kommer också till en hög kostnad. Betong har en hög klimatpåverkan men 
är väldigt lätt att bygga med och klarar av långa spännvidder tack vare 
armering. Trä är ett förnyelsebart material som blir allt mer populärt att 
bygga med. Utmaningar finns dock i spännvidder och större laster som gör 
balkar och pelare väldigt grova vid högre byggnader.  

Grund 

Det finns många lösningar på grunden men i dagsläget är det vanligast med 
en platta på mark, PPM. Efter schaktning läggs en fiberduk med 
ovanliggande dräneringslager med t.ex. singel eller makadam. Därefter 
läggs erforderliga lager isolering och slutligen gjuts en betongplatta 
ovanpå. 
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Tak 

Takkonstruktionen består av takstolar, oftast i trä, som bär upp taket och 
sedan en takbeklädnad som finns i många olika material.  

Fasad 

Liksom med takbeklädnad finns det olika fasadbeklädnader alla med sina 
för- och nackdelar. 

 Geografisk placering 

Majoriteten av projekten i fallstudien befinner 
sig inom markerat område på Figur 2.5. Då 
marken skiljer sig inom detta område kan 
detta leda till väldigt olika kostnader för 
markundersökningar varav dessa placeras 
under byggherrekostnad. Resultatet av den 
geotekniska undersökningen antas dock 
påverka projekteringskostnaden vid t.ex. 
behovet av eventuell pålning. Att inte söka 
projekt inom ett allt för stort område ses som 
positivt då det kan råda stor skillnad i tillgång 
och efterfrågan på entreprenader i landet 
vilket kan leda till få anbud alternativt höga 
traktamentskostnader för entreprenaden. 
Även olika transportkostnader kan drabba 
projekt som kan behöva komplicerade 
material eller element som inte finns att tillgå 
i närheten. 

 

 Installationer 

Ventilationssystem 

Det ventilationssystem som nästintill uteslutande används vid 
nybyggnation är ett FTX-system. Där styrs både till- och frånluften 
mekaniskt och värmeåtervinning sker med en värmeväxlare. Av intresse 
har man undersökt antal aggregat. Storkök brukar t.ex. använda sig av ett 
eget aggregat kontra resten av byggnaden.  

 

Figur 2.5 - Utbredning av 
projekten 
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Solpaneler 

Att ta vara på energin från solen blir allt vanligare idag. Antingen genom 
att utvinna elektricitet eller värme. Detta görs med fördel genom placering 
av solceller eller solpaneler på taket riktade mot söder. Detta studeras för 
att undersöka om man kan se hur implementeringen av solceller eller 
solpaneler påverkar projekteringskostnaden. 

 

2.3 Nyckeltal 

Idag använder sig byggbranschen av nyckeltal av olika slag, både 
beställarsidan och entreprenadsidan har sina egna siffror och procentsatser 
som de utgår ifrån.  

Beställare använder sig främst av sina nyckeltal för att se sanningen i 
entreprenörens kostnader vid anbud men också under pågående 
entreprenad. Beställare som handlar upp utförandeentreprenader 
använder även där sina nyckeltal för att utvärdera de anlitade konsulternas 
arvode.  

På motsatt sätt använder sig entreprenörer sig av nyckeltal för att kunna 
lämna anbud på projekt.  

 Definition 

Enligt NE (Nationalencyklopedin, 2019) är nyckeltal ekonomiska relations- 
eller jämförelsetal som ger mått på den ekonomiska situationen i ett företag. 
Med hänsyn till detta är det därför passande att resultatet av detta 
examensarbete benämns i ord som nyckeltal.  

 Nyckeltal som används idag 

Kommuner arbetar idag med grova nyckeltal vid planeringen av förskole- 
och skolprojekt. Vad t.ex. projekteringen kostar är inte det viktigaste för en 
beställare att veta utan de fokuserar mer på den totala kostnaden och hur 
många elever det finns plats för. Därför används ofta en 
produktionskostnad per barn som nyckeltal och enligt vissa kommuner 
ligger den mellan 350 000 – 400 000 kr (Lindqvist, 2019). Trots att detta inte 
är inom examensarbetets syfte är detta en bra riktlinje att validera våra 
uppgifter emot för att säkerställa rimligheten i projekten vi undersöker. 
Dock ej uteslutet att precisionen i dessa nyckeltal är väldigt grova och större 
undersökningar kring dem saknas.  
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Utöver fasta nyckeltal som ovanstående används såklart även 
referensobjekt för att i olika skeden fastställa sin kalkyl om aktuell byggnad 
till viss del liknar ett tidigare projekt. Entreprenörer har sina egna 
referensobjekt och sina egna nyckeltal medan beställarsidan har andra 
nyckeltal som är relevanta för dem.  

Uppsala Skolfastigheter, kommunen, använder sig av en samling 
referensobjekt för att sedan knyta dessa till drivare som BTA, antal barn 
eller övrigt och sedan beroende på ambitionsnivå ta fram sina kalkyler 
(Belulaj, 2019). Deras databas innehåller 14 projekt med förskolor och 
skolor. 

Desto längre man kommer i ett projekt, oavsett om man är på beställar- eller 
entreprenörsidan, så blir det viktigare att budgeten stämmer och prognosen 
är så träffsäker som möjligt. För att uppnå bättre kalkyler använder sig idag 
branschen av stora databaser fulla med information. Exempelvis hur 
mycket en gipsskiva kostar per kvadratmeter i ren materialkostnad men 
även hur stor kostnaden är totalt med logistik och montage. Denna kostnad 
kan sedan ingå i exempelvis en hel uppbyggd vägg med gips, reglar, 
ångspärr, stomme och så vidare där kostnaden för den väggen är redovisad. 
Genom att göra detta med allt ingående arbete och material i en byggnad 
får man ganska träffsäkra kalkyler. Exempel på sådan databas är 
Sektionsfakta som företaget Wikells byggberäkningar AB tagit fram 
(Wikells, 2019). Denna har vi i detta examensarbete fått tidsbegränsad 
tillgång till.  
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3. METOD 

3.1 Val av metod 

Vid val av metod av forskningen stod det mellan ett kvalitativt eller 
kvantitativt upplägg. (Olsson & Sörensen, 2011) skriver i sin bok att valet 
av metod är avgörande för vad forskaren vill veta. En kvalitativ 
undersökning går på djupet där en noggrann granskning sker av varje 
kostnad och drivare i ett fåtal projekt. En kvantitativ undersökning grundar 
sig på ett stort antal projekt och ett begränsat antal drivare. Valet föll på en 
kvantitativ undersökning av så många projekt som möjligt där de projekten 
med svåråtkomlig, otydlig eller ej spårbar information avfärdades. 

3.2 Fallstudie 

Arbetet påbörjades genom att kontakta kommuner i Uppsala med omnejd 
för tillgång till information om förskolor och skolor. Parallellt med detta 
genomfördes en litteraturstudie för att bibehålla en röd tråd vid 
kostnadsanalyser inom byggbranschen. De tidigare studerade 
examensarbetena har inte analyserat kostnader för projekteringen utan 
endast olika byggherre- och produktionskostnader.  

3.3 Litteraturstudien 

En litteraturstudie utfördes för att skapa förutsättningar att genomföra 
examensarbetet. Böcker och rapporter lade grunden och skapade djupare 
kunskaper inom området. Tidigare examensarbeten har lästs igenom för att 
skapa en överblick av kringliggande områden som studerats tidigare för att 
undvika att de bearbetas igen. Studerad litteratur redovisas i avsnitt 4.1 

3.4  Insamlat material 

Efter kvalitativa strukturerade intervjuer med flertalet kommuner har 
tillgång givits till byggnadsinformation och olika kostnader för diverse 
förskole- och skolprojekt. Projekten som analyserats är utförda från och 
med 2013. Äldre projekt har undvikits för att standarder, normer och olika 
index förändras över tiden och ett större årsspann försämrar precisionen på 
nyckeltalen.  

Insamlat material sammanställdes med kostnader och drivare fördelat i 
tabeller. Kostnader placeras på respektive post och innefattas av de olika 
projekteringskostnaderna. Drivare är i detta fall övrig 
byggnadsinformation som kunnat tänkas påverka kostnaderna och dessa 
bokfördes i samma tabeller med t.ex. BTA och antal elever. Kostnader 
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redovisas på olika sätt på olika projekt och stor tid lades här på att sortera 
dem för att kunna göra en rättvis analys. Från detta kan sedan materialet 
analyseras och grupperas i enighet med hur stor påverkan varje drivare har. 
Materialet överförs sedan till Excel-mallar, Se Bilaga 1, för att senare ställas 
mot varandra och jämföras. Avslutningsvis redovisas resultatet med 
skapande av tabeller och diagram för kostnaderna och dess drivare. Allting 
sammanställs i Bilaga 1, där bilagan även har som syfte att kunna användas 
som en lathund vid enklare kalkyler i tidiga skeden.  

3.5  Intervjuer 

Även intervjuer med sakkunniga inom området på ÅF har drivits för att 
bolla idéer och skapa en djupare förståelse kring arbetet. En viss del av 
intervjuerna står som grund till den muntliga informationen som refereras 
till i rapporten.  
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4. RESULTAT  

4.1 Resultat från litteraturstudie 

Litteraturstudien visar på att man presenterar sina nyckeltal och resultat på 
olika sätt vilket är förståeligt. Dock är det svårt för en tredje part att tolka 
de olika nyckeltalen om de inte förklaras. 

För att jämföra resultat från rapporter som till synes borde presentera 
samma nyckeltal men inte gör det behövdes extrapolering av kostnader för 
markförvärv samt moms genomföras på två av tre rapporter.  
Kostnadsinformation har även tagits med från bostäder för att ytligt 
undersöka spridningen mellan bostäder och skolor/förskolor, se Figur 4.1 
för kostnadsfördelning. Rapport från SKL har kostnadsdrivarna 
projektering, projektledning och oförutsedda kostnader med i sina 21 % 
under ”All projektering” som inte extrapolerats (SKL, 2016). 

 

Figur 4.1 – Kostnadsfördelning mellan studerade rapporter, procent av 
produktionskostnaden 

79,7% 83,3% 86,6% 84,9% 83,8%
72,0%

14,6% 12,6% 5,9% 6,8% 6,9%

7,0%

5,7% 4,1% 7,5% 8,3% 9,3%
21,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S
V

E
R

IG
E

S
B

Y
G

G
IN

D
U

S
T

R
IE

R
 (

2
0

1
7

)
B

O
S

T
Ä

D
E

R

JO
H

N
S

S
O

N
 (

2
0

1
7

)
B

O
S

T
Ä

D
E

R

JO
H

N
S

S
O

N
 (

2
0

1
7

)
Ä

L
D

R
E

B
O

E
N

D
E

JO
H

N
S

S
O

N
 (

2
0

1
7

)
G

R
U

N
D

S
K

O
L

O
R

JO
H

N
S

S
O

N
 (

2
0

1
7

)
F

Ö
R

S
K

O
L

O
R

S
K

L
 (

2
0

1
6

)
G

R
U

N
D

S
K

O
L

O
R

FÖRDELNING AV KOSTNADER

All projektering

Övr. Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

18 
 

 

Det som även framgår av litteraturstudie och Figur 4.1 är att 
projekteringskostnaden generellt sett brukar ha en större andel av 
projektsumman i förskolor/skolor än vad den har i bostadsprojekt. Detta 
resultat är rimligt då kraven mellan att bygga bostäder kontra förskolor är 
helt olika.  

Inga uppgifter från studerade rapporter kan redovisas där projekteringen 
är uppdelad på varje yrkeskategori, därmed vet man inte vad 
projekteringskostnaden för exempelvis arkitekten är.   

 Tidigare examensarbeten 

Litteraturstudien visar även på att inget tidigare examensarbete har 
undersökt eller framställt data relaterat till nyckeltal inom projekteringen. 
För att få en helhet av kostnader inom byggbranschen och som komplement 
till detta examensarbete rekommenderas rapporterna i kommande stycken 
att läsas fullt ut.   

(Folkesson, 2014) Tar upp nyckeltal/drivare och hur de påverkar projekt i 
tidiga skeden. Mycket är inriktat mot Veidekkes organisation men 
resonemanget är genomgående tillämpbart på andra företag.  

(Ehrencrona, 2018) Undersöker fyra specifika kostnader i skolor/förskolor 
och jämför dessa mot varandra med hjälp av BTA. Ingen kostnad hör till 
projekteringen. 

(Rosenhall, 2013) Diskuterar kring tid och resurser i tidiga skeden där 
delarna om resurser är mest givande för en läsare som vill få en helhet av 
kostnader inom branschen.  

Resultat från (Johnsson, 2017) tas med i detta examensarbete för vidare 
resonemang och jämförelse, detta då övriga resultat inte är jämförbara med 
det examensarbetet syftar till att ta reda på. 

 

 Rapport från SBUF & PEAB 

Beroende på vilken entreprenadform man väljer kommer 
projekteringskostnaderna debiteras vid olika tillfällen och summan kan 
skilja sig rejält beroende på vilken entreprenadform man väljer. Enligt 
Johnssons rapport är medelvärdet av projekteringskostnaden vid 
flerbostadshus 12,0 % av byggherrekostnaden (inkl. markförvärv på 51 %) och 
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vid totalentreprenad är projekteringskostnaden 10,7% respektive 16,6% för 
utförandeentreprenad. Det är just dessa procentsatser som blivit 
omräknade för att exkludera mark- och momskostnader så att de kan 
jämföras med produktionskostnaden. Projekteringskostnaden är högre för 
utförandeentreprenad då detaljprojekteringen ligger med i projekteringens 
kostnad medan vid totalentreprenad finns denna kostnadspost hos 
entreprenören och räknas in i entreprenadkostnaden. Johnsson granskade 
18 totalentreprenader och 2 utförandeentreprenader. Notera att de 
ovanstående resultaten gäller flerbostadshus och inte förskolor/skolor som 
detta examensarbete syftar till att undersöka (Johnsson, 2017). 

När han även granskade kommunala byggnader i Göteborg granskade han 
3 äldreboenden, 5 förskolor och 2 grundskolor, samtliga upphandlade som 
utförandeentreprenader. Förskolornas genomsnittliga BTA var 1312 m² och 
för äldreboende och grundskolor strax under 6000 m² (Johnsson, 2017). 

Hans slutsats av projekteringskostnaden för dessa objekt var: 

Förskola 2 463 kr/m²BTA 9,3 % 
Grundskola 1 264 kr/m²BTA 8,3 %   
Äldreboende 1 477 kr/m² BTA  7,5 %  

 

Där procenten avser andel av produktionskostnaden.  

 Rapport från Sveriges Kommun och Landsting 

Denna rapport författad av Magnus Johansson och Jens Linderoth från 
Industrifakta AB har hämtat data från Byggfaktas databas. Byggfakta är ett 
företag med affärsmodellen att ”samla och sälja statistik” (Byggfakta, 2019). 

Rapporten (SKL, 2016) har undersökt kostnader vid nybyggnation av skolor 
under åren 2009-2014, 37 stycken F-6-skolor med en medelproduktionskostnad 
på 20 700 kr/m²BTA och 496 stycken F-9-skolor där medelproduktionskostnaden 
var på 21 300 kr/m²BTA. 

Rapporten poängterar även att spridningen är väldigt stor i deras 
undersökning. Ta exempelvis F-6-skolorna, där kostade den billigaste 5 411 
kr/m²BTA medan den dyraste kostade 35 000 kr/m²BTA. Man menar att denna 
spridning inte kan förklaras av bara inflation över tid utan en så pass stor 
spridningen måste med stor sannolikhet bero på betydande individuella 
olikheter när det gäller utformning men också hur effektivt byggprocessen 
har fungerat (SKL, 2016). 
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 Rapport från Sveriges byggindustrier 

Denna rapport har genom data från 30 stycken bostadsprojekt framställt en 
kostnadsfördelning där även markförvärv och moms ingår.  

Markförvärvet är, enligt (Sveriges Byggindustrier, 2017), 30–75 % av 
byggherrekostnaden och visas i Figur 4.2. Genom att både exkludera 
markförvärv och moms via dess medelvärden kunde en andel av 
produktionskostnaden härledas till projektering.  

 

Figur 4.2 Kostnadsfördelning enligt (Sveriges Byggindustrier, 2017) 

Avgränsning i detta examensarbete jämfört mot kostnadsfördelningen från 
Sveriges Byggindustrier kan ses i Figur 4.3 där även byggkostnad benämns 
entreprenadkostnad. 

 

Figur 4.3 Kostnadsfördelning efter exkludering av markförvärv och moms.  

Det är en rapport som starkt rekommenderas att läsas men eftersom det 
handlar om bostadsprojekt kommer inte något nyckeltal från denna rapport 
användas för att påverka slutresultatet i detta examensarbete.  
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4.2 Resultat från fallstudie 

Den information som kunde samlas in under denna tioveckorsperiod står 
till grund för resultatet i denna rapport. De projekt som ingår i resultatet 
kan delas upp i två kategorier – förskolor och skolor. 

Totalt samlades data in från 23 projekt varav ett LSS-boende som endast 
redovisas i Bilaga 1 i kunskapshöjande syfte för läsaren. Av dessa finns 
produktionskostnaden samt drivare redovisad på 17 projekt. Dock hade 
endast åtta projekt information som var tillräckligt tillfredsställande och 
tydlig så att projekteringskostnaderna kunde delas upp på respektive post. 
För dessa åtta projekt se Tabell 4.1 och Tabell 4.2. 

Bilaga 1 innehåller all insamlad information från fallstudien dels redovisad 
i tabellform på de första två sidorna men också var för sig med respektive 
kostnadsuppdelning.  

Tabell 4.1 – Fyra förskolor med kostnadsuppdelning 

 Projektnamn Eds Allé Frösundavik Lustigkulla Norrgården 

 Produktionskostnad 52,2 Mkr 53,4 Mkr 64 Mkr 50,3 Mkr 

 Övr. Byggherrekostnad 11,8% 6,2 % 4,2 % 4,2 % 

 Entreprenadkostnad 73,2% 84,8 % 87,5 % 83,1 % 

 A 7,9 % 4,1 % 4,7 % 6,6 % 

 K 2,2 % 1,0 % 1,0 % 1,9 % 

 M 1,8 % 1,2 % 1,1 % 2,0 % 

 VVS 1,7 % 1,7 % 0,7 % 1,2 % 

 EL/TELE 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 

 BRAND 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 

 TILLG. 0,2 %  - 0,1 % 0,1 % 

 AKUSTIK 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

 FUKT - 0,1 % 0,1 % 0,2 % 

 All projektering 15,1 % 9,0 % 8,3 % 12,7 % 

 

Tabell 4.2 – Fyra skolor med kostnadsuppdelning 

 Projektnamn Herresta Nya Åby Adolfsberg Frösåker 

 Produktionskostnad 342,8 Mkr 208,9 Mkr 208,9 Mkr 240 Mkr 

 Övr. Byggherrekostnad 3,6 % 3,1 % 2,4 % 10,4 % 

 Entreprenadkostnad 87,8 % 90,7 % 92,7 % 84,6 % 

 A 3,2 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 

 K 1,4 % 1,3 % 0,3 % 1,0 % 

 M Ingår i A 0,3 % 0,5 % 0,4 % 

 VVS 1,6 % 1,8 % 0,9 % 0,1 % 

 EL/TELE 1,1 % 1,1 % 1,1 % 0,1 % 

 BRAND 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

 TILLG. Ingår i A 0,1 % - 0,1 % 

 AKUSTIK 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

 FUKT 0,8 % 0,1 % - 0,1 % 

 All projektering 8,6 % 6,2 % 4,9 % 5,0 % 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1  Analys av drivare 

 Entreprenadform 

Entreprenadformen för tre förskolor är totalentreprenad och Eds Allé är 
uppförd på utförandeentreprenad. Samma gäller för skolor där tre stycken 
är uppförda under totalentreprenad medan Herrestaskolan är uppförd som 
utförandeentreprenad. Eds Allé förskola och Herrestaskolan har generellt 
höga projekteringskostnader men att det skulle bero på entreprenadformen 
kan vi inte bestämma då vi bara har dessa projekt som referens. Dock bör 
tilläggas att Herrestaskolans stomme fick projekteras om och det kan vara 
orsaken till höga projekteringskostnader.  

 Upphandling 

En skillnad i upphandlingen av förskolorna råder för Frösundavik. Där har 
entreprenören själv stått för A-projekteringen från förstudie fram t.o.m. 
bygghandling, en kostnad som är lägst bland jämförda projekt. Jämför 
kostnaden A i Tabell 1 mellan projekten.  

 Byggnadens storlek 

För få studerade projekt och för stora spridningar i kostnaderna gör att inga 
godtyckliga slutsatser kan dras gällande projekteringskostnaderna 
kopplade till byggnadens storlek. Dock kan slutsatser sammanfattas kring 
produktionskostnaden och en byggnads storlek (BTA), detta tas upp under 
avsnitt 5.3.3. 

 Miljöcertifiering 

Bland förskolor sticker Eds Allé ut med betydligt högre krav än övriga 
förskolor. Kraven i sig är Miljöbyggnad guld på flertalet indikatorer medan 
övriga förskolor som högst siktar på betyg silver. Detta anses förklara de 
höga kostnaderna för A-, K-, VVS- och El- och teleprojekteringen. Dessutom 
är byggherrekostnaden högre här än vid övriga projekt och antas delvis 
bero på mer administration kring miljöcertifieringen och dess indikatorer.  

Herrestaskolan är den skolan med högst krav gällande miljöcertifiering. 
Här råder Miljöbyggnad guld medan övriga skolor som högst siktar på 
Miljöbyggnad silver men utan att certifiera sig. För Herrestaskolan råder 
generellt höga kostnader för projekteringen men där fuktprojekteringen 
sticker ut ordentligt. Den ligger 0,525 procentenheter över snittet och är åtta 
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gånger högre än övriga projekt vilket till viss del förklaras av en onödigt 
kostsam fuktkonsult (Bernhardt, 2019). 

 Konstruktion 

Bland förskolorna är tre av fyra förskolor uppförda med platsgjuten betong 
medan Eds Allé använder sig av prefabricerad betong och har de högsta A- 
och K-projekteringskostnaderna. Vi förbehåller oss dock rätten att säga att 
prefabricerad betong är dyrare med avseende på att vi endast har ett 
referensprojekt med just prefabricerad betong. I övrigt kan inga slutsatser 
heller dras om kostnadspåverkan vid grund, tak och fasad. 

Av skolorna uppförs samtliga i betong förutom Herrestaskolan som 
använder sig av KL-trä. Herrestaskolan har den högsta K-
projekteringskostnaden av de jämförda skolorna men att det beror på 
användningen av KL-trä går ej att bevisa. Herrestaskolan behövdes som 
tidigare nämnts omprojekteras från en stålstomme så det kan vara 
förklaringen till den höga K-projekteringskostnaden. Detsamma gäller för 
den höga A-kostnaden där även kostnader för markprojektering och 
tillgänglighet är inräknade. Dock torde den höga fukt-
projekteringskostnaden till viss del ha sin förklaring i valet av KL-trä istället 
för enkelheten som kommer med oorganiska material som betong.  

 Geografisk placering 

Samtliga projekt befinner sig antingen i en stor stad eller nära en sådan där 
god tillgång på entreprenader finns. Även möjligheterna att få tag på 
svåråtkomliga material bedöms vara likvärdiga för samtliga projekt. Därför 
anses projektens geografiska placering inte ha någon påverkan på 
kostnaderna. 

 Installationer 

För ventilationssystemen så använder sig samtliga projekt av FTX-system 
och skillnader är endast i antalet system vilket beror på storleken. Inga 
slutsatser kan därför dras gällande kostnaderna. 

Samtliga skolor har solceller och vissa av förskolorna har dem. Inga 
slutsatser kan dras gällande hur användandet av dessa påverkar 
kostnaderna. 
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5.2 Analys av nyckeltal 

Nyckeltalen grundar sig i medelvärdet av de undersökta projekten med 
undantaget att i vissa fall är något av projekten uteslutet. Noggrannheten 
är satt till en tiondels procent av produktionskostnaden. Dessa nyckeltal 
redovisas i avsnitt 5.2.1 t.o.m. 5.2.10, 5.3.1 t.o.m. 5.3.3 samt sammanställt i 
en tabell i avsnitt 6.1. 

 Nyckeltal: Projektering 

Den totala kostnaden för projekteringen bland förskolorna varierar mellan 
8,3 % och 15,1 %. Detta ger oss nyckeltalet 11,3 % som faller in inom den 
ramen som vanligtvis används. Idag cirkulerar siffran 10-15 % som 
projekteringskostnad och intressant är då att Frösundavik och Lustigkulla 
hamnar under 10 %. Dessa två projekt är de dyraste projekten av förskolor 
i studien och där finns en förklaring till den lägre procentuella kostnaden. 
Frösundavik har projekterats av entreprenören och bidrar ytterligare till en 
lägre projekteringskostnad.  

För skolorna varierar projekteringskostnaden mellan 4,9 % och 8,6 % vilket 
ger oss ett nyckeltal på 6,2 %. Här känns entreprenörens anvisningar på 5-
10 % som en bra riktlinje med endast ett av våra projekt som precis hamnar 
utanför gränsen. Frösåkerskolan saknar ytterligare kostnader från UE till 
VVS- och El- och teleprojektering vilket vid redovisning skulle resultera i 
en marginell ökning av nyckeltalet. Det handlar uppskattningsvis om 
någon tiondels procent i ökning vilket anses försumbart i denna studie. 

 Nyckeltal: A-Projektering 

För de fyra förskolorna i studien varierar kostnaden för A-projektering 
mellan 4,1 % och 7,9 % av produktionskostnaden. Nyckeltalet som erhålls 
blir således 5,8 % av produktionskostnaden för A-projektering av förskolor.  

För skolorna varierar kostnaden från 1,5 % till 3,2 % för A-projekteringen. 
De lägre procentsatserna förklaras av att skolorna i regel är större och 
dyrare projekt. Nyckeltalet som erhålls blir 2,4 % av produktionskostnaden 
för A-projektering vid skolor. 

 Nyckeltal: K-Projektering 

De fyra förskolornas K-projekteringskostnad varierar mellan 1,0 % och 2, 2 
% av produktionskostnaden. Nyckeltalet som erhålls blir en K-
projekteringskostnad på 1,5 % av produktionskostnaden för förskolor.  
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För skolorna varierar K-projekteringskostnaden från 0,3 % till 1,4 %. 
Däremot bedöms den låga siffran på 0,3 % ej vara rättvis och korrekt. De 
övriga projekten ligger samtliga över 1,0 % och egentligen borde 
Adolfsbergsskolan också göra det. Detta till trots utgör Adolfsbergsskolan 
endast ett av fyra projekt och påverkar inte nyckeltalet allt för mycket. 
Nyckeltalet som erhålls är 1,0 % av produktionskostnaden för skolor och 
anses ändå godtyckligt trots en förmodad felaktighet i Adolfsbergsskolan.  

 Nyckeltal: M-Projektering 

Markprojekteringen för de fyra förskolorna varierar mellan 1,1 % och 2,0 %. 
Nyckeltalet för markprojektering av förskolor blir således 1,5 % av 
produktionskostnaden.  

För skolorna så varierar kostnaderna mellan 0,3 % och 0,5 %. Dock så saknas 
en exakt kostnad vid Herrestaskolan då den är inräknad i A-projekteringen. 
Dock så ligger de övriga projekten väldigt nära varandra vilket leder till ett 
godtyckligt nyckeltal. Nyckeltalet för markprojektering av skolor är 0,4 % 
av produktionskostnaden.  

 Nyckeltal: VVS-Projektering 

Kostnaden för VVS-projekteringen hos de fyra förskolorna varierar mellan 
0,7 % och 1,7 %. Nyckeltalet som erhålls blir 1,3 % av 
produktionskostnaden. 

För de fyra skolorna varierar kostnaden för VVS-projektering mellan 0,1 % 
och 1,8 %. Detta skulle ge nyckeltalet 1,1 %. Men vid Frösåkerskolan som 
redovisar 0,1 % i projekteringskostnad för VVS så saknas kostnader från 
UE. Därför utesluts Frösåkersskolan kostnad och endast de andra tre 
jämförs. Då utläses nyckeltalet 1,4 % av produktionskostnaden för VVS-
projektering och den bedöms rimligare. 

 Nyckeltal: El- och teleprojektering 

För de fyra förskolorna så varierar El- och teleprojekteringskostnaden 
mellan 0,5 % och 0,8 %. En liten spridning vilket ger oss det mer säkra 
nyckeltalet 0,6 % av produktionskostnaden.  

För skolorna däremot talar sifforna sitt tydliga språk. Tre av skolorna har 
en El- och teleprojekteringskostnad på 1,1 % och Frösåkerskolan har en 
kostnad på 0,1 %. Även här förklaras den låga kostnaden av saknande av 
kostnader från UE. Denna skola utesluts därför vid framtagningen av 
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nyckeltalet. Nyckeltalet för El- och teleprojektering av skolor är 1,1 % av 
produktionskostnaden. 

 Nyckeltal: Brandprojektering 

Denna kostnad är endast en bråkdel av en procent jämfört med 
produktionskostnaden. Därav görs ingen större analys av denna post. 
Nyckeltalet sätts till 0,2 % av produktionskostnaden. 

 Nyckeltal: Tillgänglighetsprojektering 

Vissa projekt har denna kostnad inräknad i A-projekteringen vilket leder 
till svårigheter att reda ut dem. Därav anses det saknas tillräckligt med 
information för att dra konkreta slutsatser för denna post. Nyckeltalet sätts 
till 0,1 % av produktionskostnaden. 

 Nyckeltal: Akustikprojektering 

Denna kostnad är endast en bråkdel av en procent jämfört med 
produktionskostnaden. Därav görs ingen större analys av denna post. 
Nyckeltalet sätts till 0,1 % av produktionskostnaden. 

 Nyckeltal: Fuktprojektering 

Även här står fuktprojekteringen för en väldigt liten del av totalkostnaden. 
Dock står Herrestaskolan ut från mängden med en betydligt högre 
fuktprojekteringskostnad än de andra projekten och anledningarna har 
diskuterats tidigare. I övrigt är det svårt att dra några slutsatser från 
kostnaderna. Något som utläses är dock att projekt med högre 
fuktprojekteringskostnad tenderar att ha en högre K-projekteringskostnad. 
Nyckeltalet sätts till 0,1 % av produktionskostnaden för förskolor och 0,2 % 
för skolor. 
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5.3 Analys av övriga nyckeltal 

Utöver de nyckeltal som examensarbetet hade som mål att undersöka så 
kan även fler användbara nyckeltal analyseras av insamlad information. 
Dessa nyckeltal presenteras som en bonus utöver huvudämnet 
”Projekteringskostnader” eftersom en kalkyl trots allt inte är komplett utan 
totala produktionskostnaden.  

I Tabell 5.1 finns totalt 17 projekt som har jämförbara drivare och 
produktionskostnad redovisad.  

Tabell 5.1 – Projekt för analys av övriga nyckeltal 

 Projektnamn Produktionskostnad [kkr] BTA[m²] Antal barn [St.] 
1 Eds Allé 52254 990 80 
2 Frösundavik 53424 1802 148 
3 Lustigkulla 63991 1840 150 
4 Norrgården 50313 1860 160 
5 Trasthagen 56093 1908 144 
6 Danmark 49480 768 72 
7 Grindstugan 60275 1430 108 
8 Herresta 342884 9306 400 
9 Åbyskolan Nya 208918 7700 700 

10 Brännkärr 101872 4566 300 
11 Högåsskolan 160500 6685 423 
12 Adolfsbergsskolan 208860 8300 660 
13 Lindbacken 291752 5813 600 
14 Jällaskolan 132357 5087 380 
15 Kulltorp 178000 7500 350 
16 Lingenäs 318000 9390 800 
17 Frösåkerskolan 240000 7400 600 

 

 Övriga nyckeltal: Produktionskostnad/barn? 

Det tidigare nyckeltalet på 350 000 – 400 000 kr/elev i produktionskostnad 
är ett grovt nyckeltal. Det är i underkant sett till vår undersökning då 
medelkostnaden var 484 295 kr och 427 278 kr för förskolor respektive 
skolor om man ser till 16 av 17 projekt, Lindbacken är exkluderat då 
projekterings- och byggherrekostnaden för detta projekt är 51,6 % av 
produktionskostnaden vilket bedöms vara ett skrivfel från Uppsala 
Skolfastigheter. Nyckeltalet baseras på 16 projekt varav vissa med höga 
ambitioner alternativt varit problematiska. Tas t.ex. Herrestaskolan bort 
från dessa jämförelser hamnar medelkostnaden på 373 537 kr/elev vilket är 
inom dagens nyckeltal. Det anses rimligt då Sveriges kommuner och 
landsting i sin rapport har en projektkostnad per elev som varierar mellan 
230 000 och 404 167 kr (SKL, 2016). 
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För att rättvist undersöka nya nyckeltal har de exceptionellt dyra Eds Allé 
(653 kkr/barn) samt Danmarks förskola (687 kkr/barn) exkluderats från 
medeltalsberäkningen. Resulterande diagram kan ses i Figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Nyckeltalet produktionskostnad/barn vid förskolor 

Se Figur 5.2 för beräkning av grundskolornas nyckeltal där Herresta-skolan 
(857 kkr/elev) samt Lindbacken (486 kkr/elev) har exkluderats p.g.a. 
ovanligt höga och oförklarliga kostnader.  

 

Figur 5.2 Nyckeltalet produktionskostnad/elev vid skolor 
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 Övriga nyckeltal: Produktionskostnad/barn och barn? 

Vid djupare analys av samtliga sju förskolor i Figur 5.3 där man nu kan 
inkludera Eds Allé och Danmarks förskola, markerade i gult, då 
produktionskostnaden/barn för dessa ligger väldigt nära trendlinjen kan 
man se att produktionskostnaden minskar med ökad mängd barn. För 
beräkning av produktionskostnad för förskolor med hjälp av antal barn bör 
man dock hålla sig inom intervallet 72-160 barn. Detta för att det är inom 
det spannet examensarbetets förskolor befinner sig och att trendlinjen är 
linjär. Ekvationen skulle tillslut resultera i att det är gratis att bygga en 
förskola för tillräckligt många barn. 

 

Figur 5.3 Produktionskostnad/barn vid förskolor 
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I Figur 5.4 där produktionskostnad/elev har en fallande trend med en ökad 
mängd elever kan man dock se att spridningen kring trendlinjen är 
märkbar. Ska man använda sig av detta nyckeltal, som även i detta fall är 
räta linjens ekvation där x är antal elever bör man tänka på vilken 
ambitionsnivå projektet har och eventuellt öka eller minska framräknad 
produktionskostnad. Även här bör man hålla sig inom det undersökta 
intervallet gällande antal elever.  

 

Figur 5.4 Produktionskostnad/elev vid skolor 
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 Övriga nyckeltal: Produktionskostnad/BTA och BTA? 

Förskolor visar det väntade resultatet med en produktionskostnad/BTA 
som minskar med en ökad BTA i Figur 5.5. Här ligger majoriteten av 
projekten nära trendlinjen med små avvikelser vilket gör vårt nyckeltal 
godtyckligt. Även här bör användandet ske inom intervallet för de 
undersökta förskolorna av tidigare nämnda anledningar. 

 

Figur 5.5 Produktionskostnad/BTA vid ökad BTA hos förskolor 
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Bland skolor i Figur 5.6 visas en ökning av produktionskostnaden med en 
ökad BTA. Trots att ett projekt i Lindbacken har uteslutits i jämförelsen 
p.g.a. siffror som bedöms orimligt dyra (50 190kr/BTA) och saknar 
förklaring. Ökningen av kostnaden tros ha sin förklaring att vid höga BTA 
t.ex. över 8 500 m2 uppstår nya kostnader som inte finns i mindre projekt, 
exempelvis ett parkeringsgarage som Herrestaskolan (36 845 kr/BTA) har. 
Dessutom noteras stora avvikelser från trendlinjen vilket ger oss en dålig 
noggrannhet i nyckeltalet. En av dessa avvikelser är t.ex. Frösåkerskolan 
(32 432 kr/BTA) som har en rivningskostnad med i sin 
produktionskostnad. 

 

Figur 5.6 Produktionskostnad/BTA vid ökad BTA hos skolor 

Medelkostnaden för skolorna i undersökningen är 27 946 kr/m2 vilket följer 
den slutsats som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin rapport 
(SKL, 2016). Den visade att medelkostnaden ökade från 16 439 kr/m2 år 
2009 till en medelkostnad på 22 194 kr/m2 2014. Här faller vårt resultat in 
och befäster slutsatsen om en produktionskostnad som stiger över åren.  
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5.4 Diskussion 

 Rapporter 

I Figur 4.1 redovisas kostnadsfördelningen i de olika rapporterna. Här har 
(Johnsson, 2017) jämfört både grundskolor och förskolor precis som denna 
rapport. Johnssons undersökning visar samma trend som denna rapport 
visar. Projekteringskostnaderna är dyrare för förskolor än vad de är för 
grundskolor. Samt att entreprenadkostnaden är större för grundskolor.  

Johnsson säger att projekteringen kostar 9,3 % vid förskolor medan vår 
rapport säger 11,2 %. Förklaringen till varför det skiljer sig är mångsidig i 
detta fall. Vår rapport har undersökt fyra förskolor i Uppsalaområdet 
medan Johnssons rapport har undersökt fem förskolor i Göteborg. Vår 
medelbruttoyta BTA är dessutom mycket högre, 1 632 m2 jämfört mot 1 312 
m2 för Johnssons rapport (Johnsson, 2017). 

Vid skolor säger Johnsson att projekteringen kostar 8,3 % medan vår 
rapport säger 6,9 %. Även här noteras två tydliga skillnader i 
undersökningarna. Johnssons rapport undersöker endast två skolor medan 
denna rapport undersöker fyra skolor. En stor skillnad i medelbruttoytan 
BTA ligger även som grund till skillnaden. Johnssons skolor ligger strax 
under 6 000 m2 medan skolorna i denna rapport har en medelbruttoyta på 
8 102 m2 (Johnsson, 2017). 

 Svarsfrekvens 

Protokoll har förts över antalet förfrågningar hos personer på kommunala 
fastighetsbolag och hos entreprenörer. Av detta så framgår en lägre 
svarsfrekvens hos kommunanställda än hos entreprenörer. Detta har varit 
ett hinder för arbetet då våra huvudsakliga uppgifter måste levereras av 
kommuner. Trots att dessa uppgifter är offentliga så har väldigt mycket tid 
fått läggas på att hitta rätt person som kan få fram dessa. En förklaring till 
den sämre svarsfrekvensen tordes vara att kommuner arbetar väldigt olika 
och reder inte ut de exakta kostnader som vi söker, utan de ingår i andra 
kostnadsposter som är av intresse för kommunen. En sämre svarsfrekvens 
kan också betyda svårigheter i att reda ut kostnaderna, trots att vi påpekat 
att det är något vi kan försöka göra.  

Likaså gäller för entreprenörerna men här är det vanligare med en ordentlig 
kostnadsuppdelning. Detta tillsammans med branschens anda i att hjälpa 
studenter för eventuella framtida rekryteringar tordes leda till den större 
svarsfrekvensen vi ser.  
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Generellt gäller dock att om man hittar rätt person på kommunen eller hos 
någon entreprenör så är det förhållandevis rätt enkelt att reda ut de 
uppgifter vi efterfrågat. Förutsatt att de redovisar sina kostnader på ett sätt 
som tjänar till examensarbetets syfte. Det är tyvärr sällan så det fungerar i 
verkligheten vilket vi upplevt. Detta examensarbete hade lämpat sig bättre 
att göras under en hel termin, alternativt som en längre, inte lika 
tidspressad, undersökning hos ÅF. Detta för att lättare kunna samla in 
projekt inom tidsramen, att ge både kommuner och entreprenörer en längre 
tid på sig att ta fram uppgifterna som efterfrågas, så att det kan göras när 
det finns tid. Med titeln student förlorar man lite tyngd i förfrågningarna.  

5.5 Felkällor 

I den insamlade informationen via fallstudien som redovisas på bilaga 1 
kan felkällor finnas. Dessa felkällor kan vara medvetna i form av att 
uppgifterna från en entreprenör är felaktiga då man vill dölja sina riktiga 
kostnader. Felkällorna kan också vara omedvetna som exempelvis de 
redovisade kostnaderna angående skolan Lindbacken där 
byggherrekostnaden är mer än hälften av den totala produktionskostnaden, 
denna felkälla har därför exkluderats från alla slutsatser och anses bero på 
ett skrivfel.  

I de projekt som har en stomme av prefabricerade element så kan ibland 
tillverkaren av dessa element stå för projekteringskostnaden. Denna 
kostnad kan gömma sig i entreprenad- eller byggherrekostnaden och inte 
som en egen projekteringskostnad.  
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6. SLUTSATS 

6.1  Rekommendationer 

Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheten att ta fram nyckeltal 
för projekteringen vid förskolor och skolor. Detta arbete har visat att det är 
möjligt där noggrannheten anges av antalet projekt som undersökts. 
Dessutom kan ett fortsatt användande av dessa nyckeltal ske under 
förutsättning att underlaget uppdateras med fler projekt.  

Vidare undersöktes det om projekteringskostnaderna kunde härledas till 
BTA och övriga drivare. Här konstateras att vi i många drivare saknar 
tillräckligt med projekt för att kunna dra några slutsatser. Generellt gäller 
dock t.ex. att en högre klass av miljöcertifiering ger en högre 
projekteringskostnad samt att då entreprenören får ansvara för A-
projekteringen själv tenderar den att bli billigare. Till sist undersöktes det 
om det var möjligt att ta fram bättre nyckeltal än de rapporten undersökt. 
Slutsatsen här är att det är möjligt, men inte något rapporten har lyckats 
med p.g.a. för få referensprojekt. 

Nyckeltalen i Tabell 6.1 anser vi kan användas vid grov kalkylering av 
kostnader i tidiga skeden. Projekteringskostnaderna avser andel av den 
tidigare definierade produktionskostnaden. Nyckeltalen för 
produktionskostnaderna bör endast användas inom givna intervall. 

Tabell 6.1 – Sammanställning av nyckeltal 

 Förskola Skola  
A-projektering 5,80 % 2,40 %  
K-Projektering 1,50 % 1,00 %  
M-projektering 1,50 % 0,40 %  
VVS-projektering 1,30 % 1,40 %  
El- och teleprojektering 0,60 % 1,10 %  
Brandprojektering 0,20 % 0,20 %  
Tillgänglighetsprojektering 0,10 % 0,10 %  
Akustikprojektering 0,10 % 0,10 %  
Fuktprojektering 0,10 % 0,20 %  
Summa 11,20 % 6,90 %  
Produktionskostnad/barn 
(x=Antal barn) -4035,4x+981223 -103,82x+428213 

Förskolor: 72 ≤ x ≤ 160  
Skolor: 300 ≤ x ≤ 800 

Produktionskostnad/BTA 
(x=Antal BTA) -29,518x+84724 2,2731x+11369 

Förskolor: 750 ≤ x ≤ 2 100 
Skolor: 4 500 ≤ x ≤ 10 000 
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6.2  Förslag på fortsatt undersökning 

 Uppdelning av projekteringskostnaderna till olika delar av 
byggprocessen. Endast kostnader fram till systemhandling t.ex.  

 Vilken entreprenadform är att föredra vid byggnation av förskolor 
och skolor med avseende på kostnader. 

 Undersökning av projekteringskostnaderna med kostnadsdrivarna: 
Geografisk placering, BTA och bedömningsgrad av de individuella 
objektens olikheter. 

 Vidare undersökning av fler projekt för noggrannare nyckeltal. 
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B1.1 
 

 Bilaga 1 – Projektspecifik information från fallstudie 

Projektnamn Eds Allé Frösundavik Lustigkulla Norrgården Trasthagen Danmark Grindstugan Saga Kalkbrottets Östers Sagavallen  Utforskaren 

Produktionskostnad [KSEK] 52254 53423,560 63991 50313 56093,421 49480,144 60275,013 - - - - - 

Övr. Byggherrekostnad [KSEK] 6153 3295 2719 2099 15266,443 25275,668 12820,903 - - - - - 

Entreprenadkostnad [KSEK] 38224 45305,560 55961 41823 40826,978 24204,476 47454,110 49700 39500 26000 25629 19400 

A-Projektering [KSEK] 4120 2210 2985 3297 - - - - - - - - 

K-Projektering [KSEK] 1153 550 636 968 - - - - - - - - 

M-Projektering [KSEK] 957 630 713 1004 - - - - - - - - 

VVS-Projektering [KSEK] 872 897 442 602 - - - - - - - - 

El-och teleprojektering [KSEK] 422 300 306 251 - - - - - - - - 

Brandprojektering [KSEK] 162 96 60 72 - - - - - - - - 

Tillgänglighetsprojektering [KSEK] 127 25 40 31 - - - - - - - - 

Akustikprojektering [KSEK] 62 50 86 48 - - - - - - - - 

Fuktprojektering [KSEK] 0 65 43 118 - - - - - - - - 

BTA [m²] 990 1802 1840 1860 1908 768 1430 2500 1755 1044 1390 980 

Stomval [Typ] Betong, prefab Betong 
Betong 
och limträ 

Betong och 
limträ Prefab trä Trä  Stål och trä Trä Prefab betong 

Trä,stål, 
HDF,limträ Betong Trästomme 

Grund [Typ] PPM - pålad PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM Källare, betong Pålad PPM PPM PPM 

Tak [Typ] Takstolar av trä Sedum Sedum Sedum - - Sedum 
Trätakstolar 
med papp - 

Trätakstolar, 
falsad plåt 

TRP-plåt, iso, 
papp 

Trätakstolar, 
papp 

Fasad [Typ] 
Träpanel och 
betongmatris Träpanel Trä Trä Träpanel träpanel Träpanel 

Panel och 
formicaskivor Skaltegel Puts 

Målad 
betong  Puts 

Miljöcertifiering [Typ] 

Ingen. Krav 
dock på MB 
Ind.3,4,5,8,11, 
12,13 GULD, 
övriga silver 

Ingen cert. 
Siktar på MB 
silver Ingen - MB silver MB silver MB silver MB Silver - MB Silver - MB silver 

Passivhus [Ja/Nej] Nej Nej Ja Ja - Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Antal Våningar [St] 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 

Antal elever [St] 80 148 150 160 144 72 108 160 120 90 120 100 

Ventilationssystem [Typ] FTX 2x FTX 2x FTX 2x FTX - - - FTX Mek. F-luft FTX FTX FTX 

Entreprenadform [Typ] 
Utförande-
entreprenad 

Total-
entreprenad 

ABT med 
partnering 

ABT med 
partnering 

Total-
entreprenad - 

Utförande-
entreprenad 

Total-
entreprenad 

General- 
entreprenad 

Styrd Total-
entreprenad 

Total-
entreprenad 

Total-
entreprenad 

Solpaneler [Ja/Nej] Ja Nej Ja Ja - - Ja - Nej - Nej Nej 
 

 Förskola  Skola  Övrigt 
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Projektnamn Herresta Åbyskolan Nya Brännkärr Högåsskolan Adolfsbergsskolan Lindbacken Jällaskolan Kulltorp Lingenäs Frösåkerskolan Odenslunda LSS 

Produktionskostnad [KSEK] 342884 208918 101872 160500 208860 291752,095 132357,475 178000 318000 240000 29386 

Övr. Byggherrekostnad [KSEK] 12301 6482,500 5232 - 5052 150655,527 15788,921 - - 25000 8449 

Entreprenadkostnad [KSEK] 301139 189453,080 94616 - 193520 141096,568 116568,554 - - 202920 15870 

A-Projektering [KSEK] 11070 3150 1679 - 4100 - - - - 7300 2004 

K-Projektering [KSEK] 4765 2630 69 - 604 - - - - 2300 1375 

M-Projektering [KSEK] 0 600 238 - 942 - - - - 1050 443 

VVS-Projektering [KSEK] 5444 3663 0 - 1926 - - - - 330 705 

El-och teleprojektering [KSEK] 3608 2260 1 - 2243 - - - - 200 276 

Brandprojektering [KSEK] 1102 260 10 - 167 - - - - 300 145 

Tillgänglighetsprojektering [KSEK] 0 163,4 7 - 0 - - - - 180 61 

Akustikprojektering [KSEK] 689 109,5 19 - 308 - - - - 220 59 

Fuktprojektering [KSEK] 2765 146,52 0 - 0 - - - - 200 0 

BTA [m²] 9306 7700 4566 6685 8300 5813 5087 7500 9390 7400 580 

Stomval [Typ] CLT-Element Betong 
Stålstomme, 
HDF-Bjälklag 

Betong HDF-
bjälklag Stål och betong - - - 

Prefab 
betong Prefab Betong Trä och stål 

Grund [Typ] Pålad PPM PPM PPM PPM PPM - - Pålad PPM - PPM PPM 

Tak [Typ] 
Sedumtak, 
specialpulpettak Sedum och papp Plåt 

Fiber-
cementplattor Lättelement - - - - 

Uppstolpat 
trätakstolar med 
lösull på hd/f-
bjälklag 

Sadeltak med 
sedum 

Fasad [Typ] Profilglas 
Equitoneskiva och 
cederträpanel Träpanel, tegel Skifferplattor Trä - - - 

Mönstrad 
betong 

Infärgad betong - 
sandwichelement Trä 

Miljöcertifiering [Typ] MB Guld Ej certifierad Framgår ej - - MB silver MB silver - - 
MB Silver, 
certifieras ej MB Silver 

Passivhus [Ja/Nej] Nej Nej Nej Ja Ja - - - - Nej Nej 

Antal våningar [St] 2 3 2 4 3 3,2,1 2,1 2,1 3,2,1 3 1 

Antal elever [St] 400 700 300 423 660 600 380 350 800 600 6 

Ventilationssystem [Typ] 5st FTX FTX 

4st FTX, 
roterande 
värmeväxlare 6st FTX 

5st FTX-system, 1 
cirkulationsfläkt, 3 
frånluftsfläktar - - - - VAV Roterande FTX 

Entreprenadform [Typ] 
Utförande-
entreprenad Totalentreprenad 

Partnering med 
ABT-kontrakt 

ABT i 
samverkan ABT i samverkan 

Utförande i 
samverkan 

Utförande-
entreprenad - - 

Totalentreprenad 
i samverkan 

Utförande-
entreprenad 

Solpaneler [Ja/Nej] Ja Förberett för Nej - Ja Ja Ja - - Ja Ja 
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Eds Allé  
 

Förskola 
 

 

Upplands Väsby Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  Byggstart 2019  Entreprenadkostnad 73,15 % 

A-Projektering 7,89 % 

K-Projektering 2,21 % 

M-Projektering 1,83 % 

VVS-Projektering 1,67 % 

El-och teleprojektering 0,81 % 

Brandprojektering 0,31 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,24 % 

Akustikprojektering 0,12 % 

Fuktprojektering 0,00 % 

Övr. Byggherrekostnad 11,78 % 
 

Produktionskostnad:  52,3 miljoner (Prognos) 

BTA:  990 m2 

BYA: 506 m2 

Antal barn: 80 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld på indikator 
3,4,5,8,11,12,13. Övriga Silver.  

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Betong, Prefab 

Grund: Platta på mark, pålad  

Tak: Takstolar av trä Kommentarer:  
Projekteringskostnaden på drygt 7,8 
miljoner innehåller ca 0,7 miljoner i 
kostnader från annat projekt i Upplands 
Väsby. Man har i detta avbrutna projekt 
tagit tillvara på arbetsresultatet och flyttat 
det till Eds Allé. 
 
 
 

Fasad: Träpanel och Prefab betongmatris 

Ventilation: FTX 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Niklas Larsson, ÅF-Pöyry 
Björn Rosvall, ÅF-Pöyry 

 

 

 

11,8%

73,2%

15,1%

Övr. Byggherrekostnad
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Frösundavik  
 

Förskola 
 

 

Håbo Kommun Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2018  Entreprenadkostnad 84,80 % 

A-Projektering 4,14 % 

K-Projektering 1,03 % 

M-Projektering 1,18 % 

VVS-Projektering 1,68 % 

El-och teleprojektering 0,56 % 

Brand-Projektering 0,18 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,05 % 

Akustik-Projektering 0,09 % 

Fukt-Projektering 0,12 % 

Övr. Byggherrekostnad 6,17 % 
 

Produktionskostnad:  53,4 miljoner 

BTA:  1802 m2 

BYA: – m2 

Antal barn: 148 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Totalentreprenad. Upphandlad på 
Systemhandlingar 

Miljöcertifiering: Ingen certifiering.  
Siktar på Miljöbyggnad Silver 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Betong 

Grund: Platta på mark  

Tak: Prefab lättelement + sedum Kommentarer:  
Man hade först projekterat stommen med 
korslaminerat trä men projekterades om till 
betongstomme då det var 
leverantörsproblem med KL-trä. Man valde 
likadant stomsystem som på Alsike Nord 
(Lustigkulla) som byggdes parallelt med 
Frösundavik. ByggConstruct var 
byggentreprenör för båda.  
 

Fasad: Träpanel 

Ventilation: 2st FTX 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☒           

Källa till information: Stefan Andersson, ByggConstruct 
Mikael Andersson, Håbo Kommun 
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Entreprenadkostnad
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Lustigkulla  
 

Förskola 
 

 

Knivsta Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2018  Entreprenadkostnad 87,45 % 

A-Projektering 4,66 % 

K-Projektering 0,99 % 

M-Projektering 1,11 % 

VVS-Projektering 0,69 % 

El-och teleprojektering 0,48 % 

Brand-Projektering 0,09 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,06 % 

Akustik-Projektering 0,13 % 

Fukt-Projektering 0,07 % 

Övr. Byggherrekostnad 4,25 % 
 

Produktionskostnad:  64 miljoner 

BTA:  1840 m2 

BYA: - m2 

Antal barn: 150 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: TE med partnering 

Miljöcertifiering: Ingen 

Passivhus: Ja ☒           Nej ☐           

Stomme: Betong och limträ 

Grund: Platta på mark  

Tak: Takstolar av trä, sedumtak Kommentarer:  
ByggConstruct har byggt Lustigkulla, 
Frösundavik och Norrgården. (I den 
ordnigen) 
I mitten av lustigkulla finns det en 
vinterträdgård. 
 
 
 
 
 
 

Fasad: Träpanel 

Ventilation: 2x Roterande FTX 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Elias Lindqvist, Kommunfastigheter i 
Knivsta 
Stefan Andersson, ByggConstruct 
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Norrgården  
 

Förskola 
 

 

Knivsta Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2019  Entreprenadkostnad 83,13 % 

A-Projektering 6,55 % 

K-Projektering 1,92 % 

M-Projektering 2,00 % 

VVS-Projektering 1,20 % 

El-och teleprojektering 0,50 % 

Brandprojektering 0,14 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,06 % 

Akustikprojektering 0,10 % 

Fuktprojektering 0,23 % 

Övr. Byggherrekostnad 4,17 % 
 

Produktionskostnad:  50,3 miljoner 

BTA:  1860 m2 

BYA: - m2 

Antal barn: 156 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: TE med partnering 

Miljöcertifiering: Ingen 

Passivhus: Ja ☒           Nej ☐           

Stomme: Betong och limträ 

Grund: Platta på mark  

Tak: Takstolar av trä, sedumtak Kommentarer:  
ByggConstruct har byggt Lustigkulla, 
Frösundavik och Norrgården. (I den 
ordnigen) 
Norrgården kan till synes ha en dyrare 
projektering än mot Lustigkulla och 
Frösundavik men notera att Norrgården 
har en Entreprenadkostnad som är 15 
miljoner lägre än exempelvis Lustigkulla. 
Detta gör att procenten drar iväg.  

Fasad: Träpanel 

Ventilation: 2x Roterande FTX 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Elias Lindqvist, Kommunfastigheter i 
Knivsta 
Stefan Andersson, ByggConstruct 

 

 

 

4,2%

83,1%

12,7%

Övr. Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad

Projekteringskostnad



Bilaga 1 

B1.7 
 

Trasthagen  
 

Förskola 
 

 

Uppsala Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2016  Entreprenadkostnad 40 826 978 kr 

Projekterings- och  
byggherrekostnad 

15 266 443 kr 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

Produktionskostnad: 56,1 miljoner 

BTA:  1908 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  144 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Prefab Trä 

Grund: Platta på mark  

Tak: -  Kommentarer:  
På grund av kommunens långa ledtid har 
projekteringskostnaden ej brutits ut från 
byggherrekostnaden. 

Fasad: Träpanel 

Ventilation: -   

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☐           

Källa till information: Arbnor Belulaj, Uppsala 
Skolfastigheter 
Shaké Baghdasarian, Uppsala 
Skolfastigheter 

 

 

 

27,2%

72,8%

Projekterings- och byggherrekostnad

Entreprenadkostnad



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.8 
 

Danmark  
 

Förskola 
 

 

Uppsala Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2015  Entreprenadkostnad 24 204 476 kr 

Projekterings- och  
byggherrekostnad 

25 275 668 kr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Produktionskostnad: 26,3 miljoner 

BTA:  768 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  72 

Antal våningar: 1 

Entreprenadform: -  

Miljöcertifiering: -  
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: -  

Grund: Platta på mark  

Tak: -  Kommentarer:  
På grund av kommunens långa ledtid har 
projekteringskostnaden ej brutits ut från 
byggherrekostnaden. 
Kostnadsfördelningen ser oerhört tveksam 
ut i Danmarks fall, detta beror med stor 
sannolikhet på ett tomtköp mellan 
kommunen och svenska kyrkan, denna 
kostnad kan dölja sig i projekterings- och 
byggherrekostnaden tillsammans med 
eventuell moms. 

Fasad: Träpanel 

Ventilation: -   

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☐           

Källa till information: Arbnor Belulaj, Uppsala Skolfastigheter 
Shaké Baghdasarian, Uppsala 
Skolfastigheter 

 

 

 

51,1%
48,9%

Projekterings- och byggherrekostnad

Entreprenadkostnad



Bilaga 1 

B1.9 
 

Grindstugan  
 

Förskola 
 

 

Uppsala Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2019  Entreprenadkostnad 47 454 110 kr 

Projekterings- och  
byggherrekostnad 

12 820 903 kr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Produktionskostnad: 60,2 miljoner (avser t.o.m 5/6-19) 

BTA:  1430 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  108 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Stål och trä 

Grund: Platta på mark  

Tak: Sedumtak Kommentarer:  
På grund av kommunens långa ledtid har 
projekteringskostnaden ej brutits ut från 
byggherrekostnaden. 

Fasad: Träpanel 

Ventilation: -   

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Arbnor Belulaj, Uppsala Skolfastigheter 
Shaké Baghdasarian, Uppsala 
Skolfastigheter 
COBAB, www.cobab.se. 2019-05-03 

 

 

 

21,3%

78,7%

Projekterings- och byggherrekostnad

Entreprenadkostnad



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.10 
 

Saga   
 

Förskola 
 

 

Växjö Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  -   Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Entreprenadkostnad:  49,7 miljoner 

BTA:  2500 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  160 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Trä 

Grund: Platta på mark  

Tak: Trätakstolar med papp Kommentarer:  
Endast entreprenadkostnad är redovisad 
 Fasad: Träpanel och formicaskivor 

Ventilation: FTX 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☒           

Källa till information: Sektionsfakta, www.wikells.se  
2019-04-30 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

B1.11 
 

Kalkbrottet   
 

Förskola 
 

 

Limhamn Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:   2016  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Entreprenadkostnad:  39,5 miljoner 

BTA:  1755 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  120 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Generalentreprenad 

Miljöcertifiering: - 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Prefab betong 

Grund: Källare, betong  

Tak: -  Kommentarer:  
Endast entreprenadkostnad är redovisad 
 Fasad: Skaltegel 

Ventilation: Mekanisk frånluft 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☒           

Källa till information: Sektionsfakta, www.wikells.se  
2019-04-30 

 

 

 

 

 



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.12 
 

Östers   
 

Förskola 
 

 

Gävle Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  2016  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Entreprenadkostnad:  26 miljoner 

BTA:  1044 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  90 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Styrd totalentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Trä, stål, HDF, limträ 

Grund: Pålad PPM  

Tak: Trätakstolar, falsad plåt Kommentarer:  
Endast entreprenadkostnad är redovisad 
 Fasad: Puts 

Ventilation: FTX 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☒           

Källa till information: Sektionsfakta, www.wikells.se  
2019-04-30 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

B1.13 
 

Sagavallen  
 

Förskola 
 

 

Borås Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  2017  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Entreprenadkostnad:  25,6 miljoner 

BTA:  1390 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  120 

Antal våningar: 2 (suterräng) 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Miljöcertifiering: -  
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Prefab betong, HDF 

Grund: Platta på mark  

Tak: TRP-plåt med isolering, papp Kommentarer:  
Endast entreprenadkostnad är redovisad. 
Markarbeten uppskattas till 4 miljoner och 
ingår i Entreprenadkostnaden.  
 

Fasad: Målad betong 

Ventilation: FTX 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☒           

Källa till information: Sektionsfakta, www.wikells.se  
2019-04-30 

 

 

 

 

 



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.14 
 

Utforskaren  
 

Förskola 
 

 

Ramlösa Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  2017  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Entreprenadkostnad:  19,4 miljoner 

BTA:  980 m2 

BYA: - m2 

Antal barn:  100 

Antal våningar: 2  

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Trä 

Grund: Platta på mark  

Tak: Trätakstolar, papp Kommentarer:  
Endast entreprenadkostnad är redovisad.  
 Fasad: Puts 

Ventilation: FTX 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☒           

Källa till information: Sektionsfakta, www.wikells.se  
2019-04-30 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

B1.15 
 

Herrestaskolan  
 

Grundskola F-5 
 

 

Järfälla Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2016  Entreprenadkostnad 87,83 % 

A-Projektering 3,23 % 

K-Projektering 1,39 % 

M-Projektering 0,00 % 

VVS-Projektering 1,59 % 

El-och teleprojektering 1,05 % 

Brandprojektering 0,32 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,00 % 

Akustikprojektering 0,20 % 

Fuktprojektering 0,81 % 

Övr. Byggherrekostnad 3,59 % 
 

Produktionskostnad:  342,9 miljoner 

BTA:  9306 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  400 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad, upphandlad på 
systemhandlingar 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Korslaminerat timmer 

Grund: Platta på mark, pålad  

Tak: Sedumtak, långt låglutande tak Kommentarer:  
Herrestaskolan var projekterad med 
stålstomme men kommunen ville ha mer 
miljövänlig byggnad så ny 
konstruktörsfirma togs in för att 
omprojektera till KL-trä. En dyr 
fuktkonsult gjorde att fuktprojekteringen 
kostade drygt 2,7 miljoner. Tillgänglighet- 
och markprojektering ingår i kostnaden för 
A-projektering.  
 

Fasad: Profilglas 

Ventilation: 5st FTX 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Fredrik Bernhardt, ÅF-Pöyry 
Björn Rosvall, ÅF-Pöyry 

 

 

 

3,6%

87,8%

8,6%

Övr. Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad

Projekteringskostnad



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.16 
 

Nya Åbyskolan  
 

Grundskola F-6 
 

 

Västerhaninge Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2020  Entreprenadkostnad 90,68 % 

A-Projektering 1,51 % 

K-Projektering 1,26 % 

M-Projektering 0,29 % 

VVS-Projektering 1,75 % 

El-och teleprojektering 1,08 % 

Brandprojektering 0,12 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,08 % 

Akustikprojektering 0,05 % 

Fuktprojektering 0,07 % 

Övr. Byggherrekostnad 3,10 % 
 

Produktionskostnad:  208,9 miljoner 

BTA:  7700 

BYA: 3360 

Antal elever:  700 

Antal våningar: 3 

Entreprenadform: Totalentreprenad, Upphandlad på 
utförliga programhandlingar 

Miljöcertifiering: Ej certifierad 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Betong 

Grund: Platta på mark  

Tak: Sedum och papp Kommentarer:  
Skolan byggs samman med idrottshall. I 
entreprenaden ingår även anläggning av 
skolgården samt återskapande av två 
skyddsrum. Skyddsrummen är placerade i 
byggnaden som sammanbinder idrottshall 
med skolan. 
Kostnaden för att projektera 
skyddsrummet på 150 tkr ligger under 
byggherrekostnaden. 
 

Fasad: Equitoneskiva och träpanel 

Ventilation: FTX 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Martin Lundmark, Tornberget 
fastighetsbolag  
André Renström, MVB Öst AB 

 

 

 

3,1%

90,7%

6,2%

Övr. Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad

Projekteringskostnad



Bilaga 1 

B1.17 
 

Brännkärr  
 

Grundskola 
 

 

Knivsta Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  2013  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Produktionskostnad:  101,9 miljoner 

BTA:  4566 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  300 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: TE med partnering 

Miljöcertifiering: -  
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Stålstomme, HDF 

Grund: Platta på mark, pålad  

Tak: Plåt Kommentarer:  
I kostnaden för  
Brännkärrs-skolan ingår kostnaden för en 
tillfällig skola, ”Myrstacken”, då 
byggnationen blev försenad.  
Ingen rättvis kostnadsuppdelning kan 
göras då HMB Construction ej gav ut sin 
ekonomiska redovisning.   

Fasad: Träpanel, tegel 

Ventilation: 4st FTX 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☒           

Källa till information: Elias Lindqvist, Kommunfastigheter i 
Knivsta 
 

 

 

 

 



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.18 
 

Högås  
 

Grundskola 
 

 

Knivsta Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  2015  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Produktionskostnad:  160,5 miljoner 

BTA:  6685 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  423 (varav 38 förskolebarn) 

Antal våningar: 4 

Entreprenadform: TE med partnering 

Miljöcertifiering: -  
 

Passivhus: Ja ☒           Nej ☐           

Stomme: Betong, HDF 

Grund: Platta på mark  

Tak: Fibercementplattor Kommentarer:  
Ingen rättvis kostnadsuppdelning kan 
göras då HMB Construction ej gav ut sin 
ekonomiska redovisning. Endast total 
produktionskostnad redovisas. 
 

Fasad: Skifferplattor 

Ventilation: 6st FTX 

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☐           

Källa till information: Elias Lindqvist, Kommunfastigheter i 
Knivsta 
 

 

 

 

 



Bilaga 1 

B1.19 
 

Adolfsbergskolan  
 

Grundskola 
 

 

Knivsta Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2018  Entreprenadkostnad 92,66 % 

A-Projektering 1,96 % 

K-Projektering 0,29 % 

M-Projektering 0,45 % 

VVS-Projektering 0,92 % 

El-och teleprojektering 1,07 % 

Brandprojektering 0,08 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,00 % 

Akustikprojektering 0,15 % 

Fuktprojektering 0,00 % 

Övr. Byggherrekostnad 2,42 % 
 

Produktionskostnad:  208,9 miljoner 

BTA:  8300 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  660 

Antal våningar: 3 

Entreprenadform: TE med partnering 

Miljöcertifiering: -  
 

Passivhus: Ja ☒           Nej ☐           

Stomme: Stål och betong 

Grund: Platta på mark  

Tak: Lättelement Kommentarer:  
Stomme: 26 650 000 kr 
Grund: 23 800 000 kr 
Tak: 8 800 000 kr 
Fasad: 12 800 000 kr 
Tillgänglighetsprojektering ingår i A- och 
K-projektering. Fuktprojektering ligger 
förmodligen som konsult-kostnad under 
byggherrekostnad. 

Fasad: Trä 

Ventilation: 5st FTX 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Elias Lindqvist, Kommunfastigheter i 
Knivsta 
Edward Ersoy, Arcona 

 

 

 

2,4%

92,7%

4,9%

Övr. Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad

Projekteringskostnad



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.20 
 

Lindbacken  
 

Grundskola 
 

 

Uppsala Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2018  Entreprenadkostnad 141 096 568 kr 

Projekterings- och  
byggherrekostnad 

150 655 527 kr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Produktionskostnad:  291,7 miljoner (prognos) 

BTA:  5813 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  600 

Antal våningar: 3 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: - 

Grund: -  

Tak: - Kommentarer:  
En liten del av skolan innehåller förskola 
till dess att en ny förskola byggs i området. 
Lokalerna övertas då med skolverksamhet.  
På grund av kommunens långa ledtid har 
projekteringskostnaden ej brutits ut från 
byggherrekostnaden. Projekterings- och 
byggherrekostnaden saknar förklaring och 
bedöms därav vara felaktiga uppgifter. 

Fasad: - 

Ventilation: - 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Arbnor Belulaj, Uppsala Skolfastigheter 
Shaké Baghdasarian, Uppsala 
Skolfastigheter 

 

 

 

51,6%
48,4%

Projekterings- och byggherrekostnad

Entreprenadkostnad



Bilaga 1 

B1.21 
 

Jällaskolans nya hall  
 

Yrkesbruksgymnasium 
 

 

Uppsala Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2019  Entreprenadkostnad 116 568 554 kr 

Projekterings- och  
byggherrekostnad 

15 788 921 kr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Produktionskostnad:  132,2 miljoner (avser t.o.m. 5/6-19) 

BTA:  5087 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  380 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: - 

Grund: -  

Tak: - Kommentarer:  
På grund av kommunens långa ledtid har 
projekteringskostnaden ej brutits ut från 
byggherrekostnaden. 

Fasad: - 

Ventilation: - 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Arbnor Belulaj, Uppsala Skolfastigheter 
Shaké Baghdasarian, Uppsala 
Skolfastigheter  

 

 

 

 

11,9%

88,1%

Projekterings- och byggherrekostnad

Entreprenadkostnad



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.22 
 

Frösåker  
 

Grundskola F4-9 
 

 

Östhammar Kostnadsfördelning 

  
Byggnadsår:  2020  Entreprenadkostnad 84,55 % 

A-Projektering 3,04 % 

K-Projektering 0,96 % 

M-Projektering 0,44 % 

VVS-Projektering 0,14 % 

El-och teleprojektering 0,08 % 

Brandprojektering 0,13 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,08 % 

Akustikprojektering 0,09 % 

Fuktprojektering 0,08 % 

Övr. Byggherrekostnad 10,42 % 
 

Produktionskostnad:  240 miljoner (prognos) 

BTA:  7400 m2 

BYA: - m2 

Antal elever:  600 

Antal våningar: 3 

Entreprenadform: TE i samverkan 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Prefab betong 

Grund: Platta på mark, gjutna pålar  

Tak: Uppstolpat på hd/f Kommentarer:  
Kostnaden för VVS- och EL-projektering är 
inte fullständig. Redovisad kostnad för 
dessa är fram  
t o m programhandling. Kostnaden för 
rivning och renovering av befintlig skola 
ingår i produktionskostnaden.  

Fasad: Målad betong 

Ventilation: VAV, 2 fläktrum  

Solpaneler: Ja ☒  500 m2     Nej ☐           

Källa till information: Javier Vallejos, Aktiv Projektledning 
Uppland AB 
Martin Fuchs, SHbygg 
 

 

 

 

 

10,4%

84,6%

5,0%

Övr. Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad

Projekteringskostnad



Bilaga 1 

B1.23 
 

Kulltorpsskolan  
 

Grundskola F-6 
 

 

Kristianstad Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  2019  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Produktionskostnad:  178 miljoner (prognos) 

BTA:  7500 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  350 

Antal våningar: 2 

Entreprenadform: -  

Miljöcertifiering: -  
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☐           

Stomme: -  

Grund: Pålad platta på mark  

Tak: -  Kommentarer:  
Inget svar från Kristanstads kommun. I 
Entreprenaden ingår rivning av befintlig 
skola.  
 

Fasad: -  

Ventilation: -  

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☐           

Källa till information: Kristianstads kommun 
www.kristianstad.se 2019-05-03  
 

 

 

 

 

 



Examensarbete: NYCKELTAL INOM PROJEKTERING 

B1.24 
 

Lingenäs  
 

Grundskola F-6 
 

 

Kristianstad Kostnadsfördelning 

 

 

Byggnadsår:  2019  Entreprenadkostnad  

A-Projektering  

K-Projektering  

M-Projektering  

VVS-Projektering  

El-och teleprojektering  

Brandprojektering  

Tillgänglighetsprojektering  

Akustikprojektering  

Fuktprojektering  

Övr. Byggherrekostnad  
 

Produktionskostnad:  318 miljoner (prognos) 

BTA:  9390 m2 

BYA: – m2 

Antal elever:  800 

Antal våningar: 3 

Entreprenadform: -  

Miljöcertifiering: -  

Passivhus: Ja ☐           Nej ☐           

Stomme: Prefab betong 

Grund: -   

Tak: -  Kommentarer:  
Inget svar från Kristanstads kommun. I 
Entreprenaden ingår även byggnation av 
idrottshall.  
 

Fasad: Mönstrad betong, träpanel 

Ventilation: -  

Solpaneler: Ja ☐           Nej ☐           

Källa till information: Kristianstads kommun 
www.kristianstad.se 2019-05-03 
 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

B1.25 
 

Odenslunda   
 

LSS-boende 
 

 

Upplands-Väsby Kostnadsfördelning 

 
 

Byggnadsår:  2020  Entreprenadkostnad 54,01 % 

A-Projektering 6,82 % 

K-Projektering 4,68 % 

M-Projektering 1,51 % 

VVS-Projektering 2,40 % 

El-och teleprojektering 0,94 % 

Brandprojektering 0,49 % 

Tillgänglighetsprojektering 0,21 % 

Akustikprojektering 0,20 % 

Fuktprojektering 0,00 % 

Övr. Byggherrekostnad 28,75 % 
 

Produktionskostnad:  29,4 miljoner (prognos) 

BTA:  580 m2 

BYA: 646 m2 

Antal boende:  6 

Antal våningar: 1 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver 
 

Passivhus: Ja ☐           Nej ☒           

Stomme: Trä och stål 

Grund: Platta på mark  

Tak: Sadeltak med sedum Kommentarer:  
LSS-boendet var tänkt att byggas på en 
delad tomt med Odenslunda förskola. 
Förskolan avbröts på grund av 
befolkningsbrist. Stor tomt för ett litet 
boende blev resultatet. Man har även bytt 
arkitekt 3 gånger samt att 
projektstyrningen har varit under kritik. 
Plattan byggdes under FU1 medans huset 
ska uppföras på FU2.  
 

Fasad: Träpanel 

Ventilation: Roterande FTX 

Solpaneler: Ja ☒           Nej ☐           

Källa till information: Linnéa Svärd, ÅF-Pöyry 
Björn Rosvall, ÅF-Pöyry 

 

28,8%

54,0%

17,2%

Övr. Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad

Projekteringskostnad


