
 

   
 

 

 

UPPDRAGSNUMMER: 10164564 

 

Kostnadsuppskattning för våningsberäkning 
för byggnader vid Sjöparken 
Alvesta kommun 
2012-04-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tommy Sandberg 

WSP Management 
Box 92093 
120 07 Stockholm 
Besök: Lumaparksvägen 7 
Tel: 08-688 60 00 
Fax: 08-644 39 55 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 



 

 2 (7) 
 

1 Inledning 
Uppdraget består i att utföra kostnadsuppskattning för olika våningsantal för bygg-
nader vid Sjöparken enligt underlag från Alvesta kommun 2012-03-19.  
 

1.1 Projekt 
Projektet avser nybyggnad vid Sjöparken i Alvesta kommun.  
 
Huvudfokus för beräkningen är kostnaden för pålning i och med att beställaren har 
angivit övrig produktionskostnad och hyresintäkt. 

1.2 Projektdata 
Kostnadsuppskattningen avser två grupper av hus: 
 

· 3 st punkthus – för area se avsnitt 3  
· 2 st vinkelhus – för area se avsnitt 3  

 

2 Förutsättningar 
 

2.1 Underlaget för kostnadsuppskattningen 
Underlaget utgörs av:  

· PM Underlag för våningsberäkningar för byggnader vid Sjöparken 2012-03-
19. 

· En skiss med vinkelhus, 2012-03-19. 
· En skiss med punkthus, 2012-03-19. 

 

2.2 Kostnadsläge 
Kostnadsläget avser januari 2012. 
 

2.2.1 Ingående kostnader 

· Pålning  
· Produktionskostnad exkl. pålning 20 000 kr/kvm (angivet av beställaren) 

2.2.2 Hyresnivå/intäkt 

· Hyra 1350 kr/kvm (angivet av beställaren) 
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2.2.3 Övriga antaganden 
 
Arbetsplatsomkostnaderna ingår i produktionskostnad. 
 
 

3 Kostnadssammanställning 
 
I avsnitt 3.1 redovisas kostnaderna för punkthus och i avsnitt 3.2 redovisas kostna-
derna för vinkelhus. 
 

3.1 Punkthus  
Nedan redovisas kostnaderna för alternativen med punkthus. Kostnaderna anges i 
tkr. 
 

3.1.1 Kostnad pålning, tkr 
Pålningen är beräknad på BYA 308 kvm/hus. Den pålade grundläggningen är be-
räknad som tio grupper pålar per hus. Varje grupp innehåller fyra betongpålar om 
700 kn. Ett normalt utförande sett ur ett produktionstekniskt perspektiv. Pållängden 
är ca 12,5 m 
 
Kostnad per hus 
Kostnad pålning med betongpålar inkl pålsula 392 tkr 
 
Kostnaden för pålning är bedöms lika oavsett om punkthuset har 3, 4, 5 eller 6 vå-
ningar. 
 

3.1.2 Kostnad 3 våningar inkl. pålning, tkr 
Kostnaden är beräknad på 924 kvm BTA 
Produktion  924 x 20 000  = 18 480 tkr 
Pålning      =      392 tkr 
Hyresintäkt/år   924 x 1350  =   1 247 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      424 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 424 kr 
 

3.1.3  Kostnad 4 våningar inkl. pålning, tkr 
Kostnaden är beräknad på 1232 kvm BTA 
Produktion  1232 x 20 000  = 24 640 tkr 
Pålning      =      392 tkr 
Hyresintäkt/år   1232 x 1350  =   1 663 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      318 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 318 kr 
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3.1.4 Kostnad 5 våningar inkl. pålning, tkr 
Kostnaden är beräknad på 1540 kvm BTA. 
Produktion  1540 x 20 000  = 30 800 tkr 
Pålning      =      392 tkr 
Hyresintäkt/år      1540 x 1350  =   2 079 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      255 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 255 kr 
 

3.1.5 Kostnad 6 våningar inkl. pålning, tkr 
Kostnaden är beräknad på 1848 kvm BTA 
Produktion  1848 x 20 000  = 36 960 tkr 
Pålning      =      392 tkr 
Hyresintäkt/år      1848 x 1350  =   2 495 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      212 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 212 kr 
 
 
3.1.6 Kostnad 7 våningar inkl. pålning, tkr 
 
Kostnaden är beräknad på 2156 kvm BTA 
Produktion  2156 x 20 000  = 43 120 tkr 
Pålning      =      392 tkr 
Hyresintäkt/år      2156 x 1350  =   2 911 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      182 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 182 kr 
 

3.2 Vinkelhus 
Nedan redovisas kostnaderna för alternativen med vinkelhus. Kostnaderna anges i 
tkr. 

3.2.1 Pålning, tkr 
Kostnad pålning med betongpålar inkl. pålsula 948 tkr 
 

3.2.2 Kostnad 3 våningar inkl. pålning, tkr 
Kostnaden är beräknad på 2706 kvm BTA 
Produktion  2706 x 20 000  = 54 120 tkr 
Pålning      =      948 tkr 
Hyresintäkt/år      2706 x 1350  =   3 653 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      350 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 350 kr 
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3.2.3 Kostnad 4 våningar inkl. pålning, tkr 
Kostnaden är beräknad på 3608 kvm BTA 
Produktion  3608 x 20 000  = 72 160 tkr 
Pålning      =      948 tkr 
Hyresintäkt/år      3608 x 1350  =   4 871 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      263 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 263 kr 
 
 
 

3.2.4 Kostnad 5 våningar inkl. pålning, tkr 
Kostnaden är beräknad på 4510 kvm BTA 
Produktion  4510 x 20 000  = 90 200 tkr 
Pålning      =      948 tkr 
Hyresintäkt/år   4510 x 1350  =   6 089 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =      210 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  = 20 210 kr 
 

3.2.5 Kostnad 6 våningar inkl. pålning 
Kostnaden är beräknad på 5412 kvm BTA 
Produktion  5412 x 20 000  = 108 240tkr 
Pålning      =        948 tkr 
Hyresintäkt/år   5412 x 1350  =     7 306 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =        175 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  =   20 175 kr 
 
 
3.2.6 Kostnad 7 våningar inkl. pålning 
 
Kostnaden är beräknad på 6314 kvm BTA 
Produktion  6314 x 20 000  = 126 280tkr 
Pålning      =        948 tkr 
Hyresintäkt/år   6314 x 1350  =     8 524 tkr 
Kostnad pålning/m2 BTA   =        150 kr 
Produktion inkl. pålning/m2 BTA  =   20 150 kr 
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3.3 Sammanfattning/slutsats 
 
1 Kostnaden som pålning står för kan förväntas ske enligt en avtagande     
 parabelkurva som planar ut ju fler våningar som byggs. Vi har antagit 
 samma mängd pålar med samma kapacitet oavsett antal våningar. Detta är 
 en konstruktionsfråga från fall till fall, men även om det från och med       
 någon våning skulle fordras ytterligare förstärkning bör kurvan kunna antas 
 hålla ungefär nedanstående redovisat utseende. 
 
  
 Diagram, kr /m² BTA, avseende pålningskostnad för olika våningsantal 
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 Kostnaden som pålning står för bedöms ligga på mellan 1 – 2 % av 
 den totala produktionskostnaden beroende på antal våningar. 
 Förändringarna våning för våning är m.a.o. små, men vid 5 våningar och 
 därefter börjar kurvan plana ut. 
 
 Vinkelhusalternativet är att föredra ur pålningsaspekt. 
 
  
2 Brand 
 
 Om byggnaderna överstiger 4 våningar i Alvesta ställs det hårdare krav på 
 trapphusen för bostäder.  Anledningen är att Räddningstjänsten inte kan    
 garantera insatstiden på 10 minuter med s.k. hävare (maskinstege) i Alvesta. 
 En bärbar stege räcker 11 meter, vilket i praktiken innebär en gräns på 4 
 våningar.  
 För att uppfylla kravet kan det räcka med att trapphusen förses med       
 sprinkler, eller att de utförs på annat sätt (med brandsluss etc.). 
 
 Eventuell kostnad för sprinkler, ca 300:-/m² avseende de ytor som sprinklas, 
 tillkommer över 4 våningar. 
 
 Vår bedömning är att denna kostnad inte bör styra upp valet av maximalt 
 våningsantal. 
 Anledningen är att det bör gå att minimera dessa kostnader genom att      
 arkitektoniskt utforma trapphusen därefter. Dessutom blir andra              
 installationer mer kostnadseffektiva vid ytterligare våningar, till exempel 
 hissar och pålning.  
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3 Slutsats 
  
 Om valet i en detaljplan för Sjöparken är att välja mellan 4, 5, 6 eller 7          
 våningar är det tveksamt om någon av kostnaderna enligt punkt 1 eller 
 punkt 2 skall vara styrande.  
 Det är relativt små variationer i den totala kostnadsbilden, där ingen av dem 
 bör äventyra projektekonomin. 
 Om dessa ställs i perspektiv mot så kallade ”mjuka” parametrar som allmänt 
 utseende i landskapsbilden, antal bostäder ur marknadssynpunkt etc. bör de 
 därför enbart ses som en av flera andra aspekter. 
 

3.4 Kommentarer till kostnadsuppskattning 
 
Denna kostnadsbedömning är en grov bedömning i ett tidigt skede och skall därför 
ses som en kostnadsindikation. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Om ni har frågor kring rapporten är ni välkomna att kontakta mig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Tommy Sandberg 
Uppdragsansvarig kalkylingenjör 
Telefonnummer: 08 - 688 7849 
tommy.sandberg@wspgroup.se 
 
 
Bilagor: 
1. Checklista Projektkostnader 


