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Sammanfattning 
Balkonger har funnits i Sverige i över 200 år och är nu på modet. De är i allmänhet utsatta för stora 

påfrestningar och orsakar ofta en vanlig typ av köldbrygga. I synnerhet de balkonger som byggdes till 

flerbostadshus i betong under miljonprogrammet måste renoveras. De är byggda med dåtidens teknik 

vilket innebär att de bildar en köldbrygga.  

Denna rapport är till för att vägleda fastighetsägare vid en renovering av utanpåliggande balkonger i 

betong. Metoder på marknaden har undersökts med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. Kvalitativa 

intervjuer genomfördes med en kunnig konstruktör, en betongexpert, en beläggningsexpert, en 

rutinerad förvaltare samt en expert på balkongräcken. 

Rapporten beskriver betong och armering, dess uppbyggnad och egenskaper. Balkongers olika skador 

beskrivs. De skador som kan uppkomma är frostsprängningar, armeringskorrosion, kemiska angrepp, 

sprickor samt nötning.  

Balkongers varierande uppbyggnad från sent 1800-tal till dagens teknik förklaras med hjälp av text 

och figurer. Beskrivningar ges på balkongers betong, räcken, eventuell köldbrygga samt bärande 

funktion. Balkongers konstruktion har förändrats, allt från genomgående stålbalkar till isolerade 

balkonganslutningar.  

Balkongers kontroller beskrivs, allt från okulära inspektioner till olika prover i laboratorium. Slutligen 

beskrivs balkongers reparationer beroende på skada. En balkong kan vara för skadad för att repareras. 

Rapporten ger därför exempel på nya konstruktioner, bland annat genom användning av dragstag och 

pelare.  

Arbetets slutsats är att analysen för en balkong ska utgå från enkla frågor angående skadorna samt 

materialen. Dessa frågor i samråd med kunskap om skador, kontroller och åtgärder är ett lämpligt sätt 

att bestämma vilka åtgärder som bör tas för en balkong. Det mest väsentliga är att kontrollera 

balkongens bärande delar så risk för ras eller nedfallande betongbitar kan undvikas.  
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Abstract 
Balconies have been built in Sweden for over 200 years and are now very popular. They are generally 

exposed to a lot of strains and are often a common thermal bridge. The balconies at concrete 

multifamily building from the 1960-1970s need to be renovated, among others. They were built with 

the technology of the past which means that they have a thermal bridge.  

The report is made for guiding property owners through the renovation process of an external concrete 

balcony. It summaries the markets methods based on interviews and literature studies. The interviews 

where qualitative with the help of: a skilled constructor, a concrete expert, a paving expert, an 

experienced building manager and a balcony railing expert.  

The thesis describe concrete and reinforcement; their structure and their properties. A balcony’s 

different damages are describes. For example, the damages that can occur on concrete are frost 

weathering, reinforcement corrosion, chemical attrition, cracks and abrasion.  

Balconies varying construction from late 1800s to today’s technology are explained with text and 

figures. Descriptions are given on their concrete, rails, any thermal bridge and load baring function. 

The construction has changed from constant steel beams to isolated balcony connections.  

How balconies can be checked is described; ranging from ocular inspections to taking different 

samples to a laboratory. Finally, balconies different repairs due to damage are described. In case the 

balcony is too damaged to be able to be repaired, there are several examples of how a new 

construction can be applied. This is often with traction rods and columns.  

The conclusion of this work is that an analysis for a balcony should proceed from simple questions 

about the damages and the materials. These questions in consultation with knowledge about damages, 

controls and corrections are a suitable way to decide which action to make for a balcony. The most 

important thing is to check the balcony's structural parts so there is no risk of collapse and also that no 

falling concrete can occur.  
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1. INLEDNING 

Balkonger är på modet. De personer som söker efter en ny bostad har balkong som ett av deras främsta 

krav [1]. Balkonger är däremot inget nytt fenomen, de har använts under många år. De första 

balkongerna i Sverige byggdes i början på 1800-talet [2]. Efter detta blev balkongerna mer och mer 

populära.  

Miljonprogrammet innebar att ca en miljon bostäder byggdes 1964-1975[3]. Dessa lägenheter är nu 

ca 50 år gamla och i behov av renovering. De balkongkonstruktioner som användes för flerbostadshus 

i betong under miljonprogrammet orsakar vanligtvis en köldbrygga på grund av att de är byggda med 

dåtidens teknik. Kylan leds via betongen in i huset. Dessutom är dess ytor nötta av väder och vind, 

se figur 1 för exempel. 

 

Figur 1. Balkong i behov av renovering. Foto: David Elmlund, privat [4].  

Behovet av renoveringar är i många fall stort och en vägledning kommer vara till stor nytta för 

fastighetsägare vid val av reparationsåtgärd. Denna rapport är till för att redovisa lämpliga metoder för 

balkongrenovering.  
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1.1 Syfte 

På grund av det stora behovet av balkongrenoveringar krävs åtgärder och mer information inom 

ämnet. Av denna anledning är ändamålet med rapporten att beskriva renoveringarnas problematik. Hur 

och varför en metod väljs ska beaktas i alla skeden av renoveringsprocessen. 

Avsikten med denna rapport är att använda sig av etablerade företag som använder sig av långsiktiga 

lösningar. Detta ur både miljömässigt och underhållsfritt perspektiv. Som underlag till rapporten ska 

litteratur och intervjuer användas. 

1.2 Mål 

Ett av målen med arbetet är att ta fram beskrivningar på balkongers skador, kontroller samt åtgärder 

för att förenkla för fastighetsägare vid en balkongrenovering. Hänsyn ska tas till en skadas omfattning. 

Beskrivningarna ska, om möjligt, ta hänsyn till energiförbrukning och långsiktigt tänkande.  

Studien ska även jämföra skillnaden i balkongers konstruktion förr med hur den modernt uppförs i 

dagsläget. Detta för att få insikt i vilka komponenter som ingår och hur detta påverkar renoveringen. 

Studien ska även undersöka om de moderna metoderna går att tillämpa vid renovering av de äldre 

balkongerna för att minska deras köldbrygga.  

1.3 Avgränsningar 

Endast balkonger i betong kommer att behandlas. Den balkongtyp som kommer att beskrivas är 

utanpåliggande och infäst i den bärande stommen. Endast balkongen behandlas, ej resterande delar av 

byggnaden. Beräkningar på energi och kostnader genomförs ej. 

Reparation av balkonger är viktigt på grund av deras stora sociala betydelse, detta kommer inte att 

förklaras i rapporten. Ekonomin nämns endast med hänsyn till underhåll. Den ekologiska faktorn 

beskrivs enbart gällande betongens miljöpåverkan.  
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2. TEORI 

Balkong kommer från det franska ordet balcon och är besläktat med det svenska ordet bjälke. Det är 

en platta utrustad med skyddsräcke som från en byggnads övre våning skjuter ut från fasaden helt eller 

delvis. Balkonger finns både utomhus och inomhus. De har funnits i många år inom olika kulturer [5].  

Balkonger kan byggas i olika material och utformningar. Materialen är mestadels trä, stål, betong eller 

en kombination. Balkongers utformningar varierar. Vid användning av betong är det enkelt att skapa 

ett unikt utseende. De mest förekommande typerna är betongbalkonger och stålramsbalkonger. 

Infästningarna kan vara dragstag infäst i ytterväggen, ingjuten balk som plattan vilar på eller en 

betongplatta infäst med armering [6]. 

I detta kapitel beskrivs betongens uppbyggnad, egenskaper och funktioner. Därefter beskrivs armering 

på liknande sätt. För att kunna förstå resultatet ges även en beskrivning på vad en köldbrygga är och 

hur den verkar i en konstruktion. Slutligen beskrivs balkongers olika skador, både för räcket och för 

betongen.  

2.1 Betong 

Betong är ett gammalt byggnadsmaterial. Det började användas för flera tusen år sedan och några av 

dessa byggnader står än idag. På 1800-talet började betongen armeras med stål vilket ökade 

draghållfastheten. Detta ledde till mer formbara konstruktionerna som kunde byggas slankare. 

Betongen blev efter detta ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Det används ofta i de bärande delarna 

på en byggnad [7]. 

Betong består av sand, sten, vatten, cement och ev. kemiska tillsatser (ex. silikastoft eller flygaska). 

Det finns olika typer av cement men den vanligaste är portlandscement som består av bränd kalksten, 

bränt lermaterial samt gips. Vattnet till betongen ska vara rent, vanligt kranvatten är lämpligt. 

Stenmaterialet och sanden ska vara i varierande storlekar för ett bättre resultat. Ju mer stenmaterial och 

mindre cementpasta (cement och vatten) ju bättre hållfasthet. Detta eftersom cementpastan är finporös, 

har lägre hållfasthet, samt är temperatur- och fuktkänslig. Ju lägre vattencementtal (vct) i 

cementpastan ju högre hållfasthet, detta på grund av bättre kontakt mellan cementpartiklarna [7]. För 

att kunna minska mängden vatten i betong kan silikastoft användas, detta på grund av att det endast är 

1/100 så stort som cementkornen. Det fyller därför ut utrymmet mellan kornen och betongen får högre 

hållfasthet [8].   

Betong beställs ofta vattentät, för att uppfylla detta krav ska vct-talet vara under 0,6 och vattnets vikt 

ska vara högst hälften av cementens och ballastens (kornstorlek mindre än 0,25 mm) vikt [8].  

Beroende på var betong ska användas krävs olika egenskaper.  De delas in i exponeringsklasser och 

hållfasthetsklasser. Exponeringsklasserna är beroende av vad betongen kommer att utsättas för, 

se tabell 1. Beroende på hur fuktig och saltrik miljön är delas klasserna in i undergrupper.  

Betongens hållfasthetsklass anger både cylinder- och kubhållfasthet. Det beskriver provkroppens 

utformning när den provtrycks. Ett exempel på en hållfasthetsklass är C25/30. 25 står för den fodrade 

tryckhållfastheten i MPa bestämt i provning av en cylinder och 30 är tryckhållfastheten i MPa för 

en kub [7].  
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Tabell 1. Exponeringsklasser [7]. 

Benämning Angreppsmekanism  

X0 Ingen risk för angrepp 

XC Karbonatisering  

XD Tösalt  

XS Saltvatten  

XF Frost  

XA Aggressiv (kemiskt) 

När betongen skickas till kunden ska en betongspecifikation medfölja. Där ges information om 

tryckhållfasthetsklass, exponeringsklass, stenmax, högsta tillåtna kloridhaltsklass och konsistensklass. 

Det finns även tilläggskrav som kan specificeras, ex. lufthalt, retardation och speciella 

cementtyper [7].  

Det skikt av betong som täcker armeringen har flera uppgifter. Det ska förankra armeringen i 

betongen, öka tvärsnittets effektiva höjd och storlek, skydda armeringen från att rosta samt skydda 

betongen från angripande aggressiva ämnen [9]. Täckskiktet är viktigt även vid brand, då det skyddar 

armeringen mot uppvärmning [7].  Det måste motstå dessa angrepp under den tänkta livstiden 

för betongen [9]. Se figur 2 för en beskrivning av täckskikt (d).  För mer information om armering 

se kapitel 2.2.  

 

 

 

 

 

Figur 2. Armerad betongbalk i genomskärning. 

 

Täckskiktet måste vara beständigt mot flera ämnen och nedbrytningsprocesser [9].  

 Mekaniska påfrestningar 

 Frostangrepp  

 Kemiska belastningar 

 Saltangrepp  

 Inträngande kloridjoner och koldioxid  

d 
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2.1.1 Miljöpåverkan 

Betong har många fördelar. Det är ett tungt material som kan lagra värme och kyla. Betong har en 

livslängd på mer än 100 år och går därefter att återvinna, se figur 3. Det kan inte mögla, avger inga 

emissioner och är inte fuktkänsligt. Då betong bryts ner av karbonatisering tas koldioxid upp.  

Sveriges cementfabriker släpper idag ut 1,4 miljoner ton koldioxid vilket är 2-3 % av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp. Vid tillverkningen av cement måste kalksten och lermaterial hettas upp till 

ca 1450°C, under denna process frigörs koldioxid (60 %). Även uppvärmningen är energikrävande och 

släpper ut koldioxid (40 %). Förr användes endast fossila bränslen för att värma upp 

cementblandningen, i dagsläget är 30 % ersatt med gamla bildäck och biobränslen.  

Eftersom tillverkningen av cement avger mycket koldioxid arbetar industrin på att minska utsläppen 

och använda andra ämnen istället för kalksten. Ett exempel på utvecklingen är produkten byggcement 

vars utsläpp är halverade jämfört med vanlig cement. Detta genom att, bland annat, använda 10-15 % 

kalkstensfiller [10].
 

 

Figur 3. CO2-kretslopp under betongens livscykel [10]. 

Tillsatsmedel och tillsatsmaterial som används till betong innehåller inga farliga ämnen och är inte 

farliga för användaren. När betong blandas bildar den kemiska reaktionen ett ämne som kliar vid 

hudkontakt. När betongen hårdnat är dessa ämnen inte längre ett problem. Hårdnad betong är inte 

klassad som miljö- eller hälsofarlig. Den avger inga emissioner till luften och kontakt är riskfri [11]. 

2.1.2 Ytbeläggningar 

Det finns ett flertal företag som marknadsför olika ytbeläggningar som kan användas för att skydda 

betong och armering mot olika angrepp som kan användas vid en renovering. De olika 

ytbeläggningarna är exempelvis slamning och målning, se kapitel 4.5 för utförligare beskrivningar. En 

betongbalkong som konstrueras i dagsläget behöver ingen skyddande yta, för uppbyggnad 

se kapitel 4.2.1. 

Cementtillverkning. 
CO2 släpps ut. 

Betong tillverkas. 

Hus uppförs. CO2 
tas upp. 

Betongen krossas. 
CO2 tas upp. 

Karbonatiserings-
processen. CaCO3 

bildas. 
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2.2 Armering 

Armering är oftast gjort i stål, det finns flera metaller men stål är lämpligast. Stål består av järn, kol 

och ev. legeringar. Legeringar är inblandningar av andra metaller exempelvis mangan, kisel, niob eller 

vanadin. En stålsort med mycket kol blir hård men spröd, för att få materialet segt krävs tillsatser av 

legeringar. För att kontrollera stålets hållfasthet utförs ett dragprov, vilket resulterar i tre gränsvärden. 

Materialets proportionalitetsgräns nås när materialet inte längre kan återgå till sin ursprungliga form. 

Dess sträckgräns uppnås då materialet töjs ut mycket utan att den påförda kraften ökar. Slutligen fås 

materialets brottgräns, då stålet går till brott [7].   

Stål delas in i kallvalsat och varmvalsat, det är beroende på vilken temperatur de tillverkades i. Den 

stora skillnaden är att endast varmvalsat stål går att svetsa
 
[7].  

Armeringen och betongen förankras dels via kemisk vidhäftning vilket inte är en stark infästning. När 

detta brister för friktion över krafterna, friktionen ökar med hjälp av kammar och profiler på 

armeringen. För att få en högre hållfasthet sätts kammarna närmare varandra vilket kan utläsas med 

hjälp av armeringsbeteckningen (tabell 2, s100) [8].   

För att skilja de olika armeringssorterna åt klassificeras de efter sträckgränsvärde, svetsbarhet och 

ytstruktur. Exempel på armeringssorter är B500BT och Ks600ST. Beteckningarna på stålet är 

enligt tabell 2 [8].  B500BT är enligt den nya standarden och följer inte samma beteckningar som 

resterande stålsorter [7].   

Tabell 2. Armeringsbeteckningar [8].   

Tecken Beskrivning 

B Armeringsstål enligt SS – EN 10 080  

(Här skrivs ej s ut framför värdet på sträckgränsen för att skilja mellan de olika B) 

S* Slät stång (inga räfflor) 

K* Kamstång 

P Profilerad stång 

Np Svetsat armeringsnät av profilerade stänger 

B Stegformad armering (Bi-stål) 

s100 Sträckgräns i MPa för materialet 

A/B A- Låg seghetsklass. B- Hög seghetsklass.  

T Tempcore – ny metod för framställning av stål. Seghärdat stål. 

S Stålet går svetsa 

*Finns i rostfritt stål. 
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2.3 Köldbryggor 

En köldbrygga innebär en avvikelse från en klimatskärms uppbyggnad som orsakar ett ökat 

värmeflöde. Det är en värmeförlust som kan uppkomma i olika byggnadsdelar. Köldbryggor kan 

uppkomma vid bland annat ändrade tjocklekar på material i konstruktionen, exempelvis mindre 

isolering. De två vanligaste problemområdena är hörn och anslutningar (mellan vägg, tak och golv) 

eftersom dessa inte går att undvika. Det tredje problemområdet är vid genomföringar av ett material 

med högre värmeledningsförmåga, till exempel armering genom isolering [12]. Ytterligare ett exempel 

på det tredje problemområdet är en betongplatta till en balkong som leds genom en 

isolerad yttervägg [13]. 

Figur 4 är ett tydligt exempel på en köldbrygga. Bilden är tagen med värmekamera som visar hur både 

hörnet på trappan och fönstret inte är lika varma som resterande klimatskal [14]. 

  
Figur 4. Köldbrygga. Foto: Mikael Söderström Rosén, KanEnergi [14]. 
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2.4 Balkongers skador 

Balkongers olika delar skadas och nöts. Betongen skadas huvudsakligen av tre olika angrepp; frost, 

armeringskorrosion och kemiska angrepp [7]. Enligt Mekelin [15] (intervju, 30/4-2014) är det 

vanligast att en balkong är skadad på dess undersidas framkant. Översidan är vanligtvis mest skadad 

på grund av tösalt samt karbonatisering.  

2.4.1 Betongplattan 

De olika skador som kan uppkomma i betong beskrivs i tabell 3.  

Tabell 3. Skador för en betongkonstruktion [16]. 

Skada Beskrivning 

Flagning  Små betongflisor lossnar. 

Vittring Betongen sönderfaller. 

Spjälkning  Stora bitar av betong lossnar. 

Urlakning Utfällning från betong kallas för urlakning, kalkutfällningar är vanligt 

förekommande. Det minskar hållfastheten men konstruktionen är 

funktionsduglig. Urlakning sker vanligtvis på grund av vatten.  

Sprickor Det finns många olika typer av sprickor i betong, de kan bildas på grund av 

ökad last, temperaturändringar, krympning av betongen och brott. 

Flagning av färg Målarfärgen på betong lossnar.  

2.4.1.1 Frostangrepp 

När vatten fryser till is sker en volymökning. När detta händer i betongens luftporer sprängs små bitar 

av betongen bort, en så kallad frostsprängning. När vatten fryser till is i porerna uppkommer inre 

spänningar i betongen. Ju längre avstånd mellan porerna, ju högre spänningar. Små men välfördelade 

porer tillåter spänningar att uppkomma men utan att betongen spricker. Porerna måste vara tillräckligt 

nära varandra för att vatten ska kunna vandra mellan dem istället för att orsaka sprängningar på grund 

av platsbrist. Salt gör att frostsprängningar lättare sker, detta eftersom saltkristaller bildas. Ett exempel 

på saltpåverkan är tösalt för att tina is på betongen. Frostsprängningar kan ske på betongens yta och 

även djupare in i konstruktionen. Hur frostbeständig betongen är beror på många faktorer, 

se tabell 4 [7]. Se figur 5 för exempel på frostskada.  

 

Figur 5. Betong skadad av frostsprängning. 
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Tabell 4. Faktorer som påverkar frostbeständigheten [7]. 

Faktor  Förklaring 

Tillsatsmedel För att få en mer frostbeständig betong kan luftporbildande tillsatsmedel 

användas, då bildas små porer på några tiondels millimeter som har 

svårare att vattenfyllas.  

Vattencementtalet Lågt vct innebär mindre vattenmängd – mindre som kan frysa. 

Cementpastan är dessutom tätare och mindre benägen att ta upp vatten.  

Konsistens En styvare konsistens innehåller mindre luft, ett luftporbildande medel i en 

lös betong gör att den skummar. En styvare konsistens kan öka lufthalten 

genom att öka tiden betongen blandas.  

Blandningstid För att öka lufthalten förlängs blandningstiden för betongen, ofta med en 

dubblering. 

Fukthärdning Betongen får torka ut innan frysning. 

Porös ballast Påverkar vanligtvis inte frostbeständigheten.  

Cementtyp Anläggningscement är vanligtvis mer fuktsäker än vanlig cement. 

Temperatur Ökad betongtemperatur – lägre lufthalt. 

Transport - vibrering Under transport och vibrering försvinner en del av luften. 

2.4.1.2 Stålkorrosion 

Betongens porlösning är basisk vilket gör att ingjutet stål inte rostar. Armeringen får en tunn hinna av 

oxid som skyddar den från att korrodera. Det finns två substanser som kan angripa betongen och skada 

armeringen: koldioxid och starkt frätande ämnen ex. klor.  Koldioxid i luften bryter ner betongen 

genom karbonatisering, vilket gör betongen mindre basisk. En för hög halt av klor ger samma effekt 

som koldioxid [7].  När betongen reagerar med koldioxiden sjunker PH-värdet i betongen och 

betongen korrosionsskyddande förmåga för armeringen minskar [17]. De faktorer som påverkar 

betongens känslighet mot armeringskorrosion är dess täthet, täckskiktets tjocklek samt 

betongens vct [7].  
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När korrosionsprocessen startats beror dess fortskridning av temperatur och fuktighet. För att 

korrosion ska var möjlig krävs det att betongen är fuktig. Korrosionens kemiska process leder till en 

volymökning liknande frostsprängning, vilket orsakar sprickor i betongen. Armeringens area minskar, 

den tappar sin vidhäftningsförmåga till betongen och kan inte längre ta upp laster. Processen leder 

även till sprickor i betongen och missfärgningar. Karbonatiseringen är störst på ej regnutsatta ytor med 

stor tillgång till syre eftersom att koldioxid inte kan tränga in när porerna är fyllda med vatten [7]. 

Se figur 6 för exempel på armeringskorrosion. 

 

Figur 6. Armeringskorrosion i underkant på en balkongs betongplatta. 

2.4.1.3 Kemiska angrepp 

En betong kan bli kemiskt angripen på två sätt, antingen orsakat av ämnen som löser upp den eller 

ämnen som bryter ner den. Betongens förmåga att motstå kemiska angrepp beror på dess permeabilitet 

(förstörelsens hastighet) och betongens kemiska uppbyggnad. Permeabiliteten påverkas främst av 

betongens vct men även dess cementtyp. En betong som är beständig mot kemiska angrepp har god 

komprimering och lågt vct.  

Betongens nedbrytning av kemiska ämnen kan likna en frostsprängning. Betongen upplösning kallas 

”förbrukning via utlösning”, det går att kontrollera betongens nedbrytningshastighet i labb [7].  
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2.4.1.4 Övriga skador 

Balkongplattans undersida målas ibland och ett vanligt problem är att denna färg flagnar vilket ger ett 

dåligt intryck. Detta kan ske på grund av felaktigt materialval, illa utfört underarbete samt väder 

och vind [16]. Se figur 7 för exempel på detta.  

 

Figur 7. Målad undersida på balkong. 

Balkongplattans ytbeläggning nöts av mekanisk påverkan samt fukt. Delar av ytbeläggningen kan 

lossna vilket minskar ytans skydd mot bland annat fuktinträngningar. 

Betongen kan även utsättas för mekanisk påverkan, rörelser, tillverkningsskador (gjutsår) etc. som kan 

leda till sprickbildning. Se figur 8 för exempel på rörelsespricka i betong. 

 

Figur 8. Rörelsespricka i betongvägg.  
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2.4.2 Balkongräcket 

I tabell 5 och 6 beskrivs exempel på olika skador som kan uppkomma på stom- och fyllningsmaterial. 

Tabell 5. Skador på stommaterial. 

Material Skador Orsaker 

Stål  Rost, bucklor, avflagnad färg Fukt, mekanisk påverkan samt utsatt för 

väder och vind 

Aluminium  Bucklor, avflagnad färg, 

repor 

Mekanisk påverkan samt utsatt för väder och 

vind 

Trä  Mögel, röta, avflagnad färg Fukt, insekter, mekanisk påverkan, dålig 

färg samt utsatt för väder och vind 

Tabell 6. Skador på fyllningsmaterial. 

Material Skador Orsaker 

Plåt   Rost, bucklor, avflagnad färg Fukt, mekanisk påverkan samt utsatt för 

väder och vind 

Trä  Mögel, röta, avflagnad färg Fukt, insekter, mekanisk påverkan, dålig 

färg samt utsatt för väder och vind 

Stål  Rost, bucklor, avflagnad färg Fukt, mekanisk påverkan samt utsatt för 

väder och vind 

Aluminiumplåt   Bucklor, avflagnad färg, 

repor 

Mekanisk påverkan samt utsatt för väder 

och vind 

Betong  Se kap 2.4.1.  

Skivmaterial  Mögel, röta, avflagnad färg, 

repor, större skador. 

Fukt, insekter, mekanisk påverkan, dålig 

färg samt utsatt för väder och vind 

Enligt Hedlund [18] (intervju 16/4) har räcken med aluminiumramar med plåt eller glas som 

beklädnad låg nötningsgrad. Repor kan uppkomma men detta kräver ingen åtgärd. Vid brand måste 

hela räcket bytas ut som en säkerhetsåtgärd. Vid en skada orsakad av ex. en bil byts beklädnad 

eftersom den är mjuk och svår att reparera. Ommålning är ovanligt på grund av färgens goda 

hållbarhet. 

Avflagning av färg är en typisk reparationsåtgärd. Det kan bero på felaktigt materialval eller illa utfört 

underarbete. Ommålning av ytor krävs på många material då färgen förlorat sin skyddande förmåga. 

Trämaterial kan utsättas för röta och olika angrepp. För att skydda mot detta krävs ett skyddande skikt. 

Sprickor kan uppkomma i trä på grund av uttorkning [16].  

2.4.3 Övrigt  

På äldre balkonger med bärande stålbalkar är det vanligt att balkarna är gravt rostskadade [19]. 

Korrosionsprocessen sker på samma sätt som för armering. 
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3. METOD 

Teoridelen beskriver viktig fakta bakom resultaten och är baserad på sökning i litteratur, databaser 

samt webbsidor. Sökorden i dessa medier var: balkonger, konstruktion, köldbrygga, betong, armering 

samt skador. Orden kombinerades i olika sökningar samt de engelska uttrycken användes. Information 

till resultatet uppsöktes på samma sätt men med andra sökord. 

En kvalitativ metod för intervjuer valdes. Detta innebär att studien omfattar ett litet antal personer som 

intervjuas. En kvalitativ metod medför att de resultat som intervjuerna ger inte är lika trovärdiga som 

för en kvantitativ metod. Däremot går det att undersöka ett ämne djupare med en kvalitativ metod och 

få en bred och fördjupad beskrivning av ämnet. Det är viktigt att välja olika individer 

för intervjuerna [20]. Personer med lång erfarenhet valdes ut med hjälp av rekommendationer från 

Umeå Universitet och OF Bygg KB. Karaktärerna som söktes var: en kunnig konstruktör, en 

betongexpert, en beläggningsexpert, en rutinerad förvaltare samt en expert på balkongräcken.  

Intervjumetodik tillämpades enligt Hägers grunder [21]. Han menar att i början på intervjuerna är det 

viktigt att bygga upp ett förtroende och klargöra syftet med intervjun. Alla intervjuade ska ha 

möjlighet att läsa rapporten för att se deras delar. Frågorna ska utformas som öppna och antingen börja 

med Vad?, Hur? eller Varför. Häger skriver att det är viktigt att frågorna ska utformas så att den 

intervjuade ger svaret och inte bara svarar på påståenden. Frågorna ska vara enkla, klara och korta. En 

viktig detalj är att visa den utfrågade att intervjuaren lyssnar med hjälp av instämmande fraser, Mmm, 

Jag förstår. Hur menar du?. 

Intervjuerna utformades som ostrukturerade vilket innebär att samma frågor inte ställdes till de olika 

informanterna. De intervjuade tillfrågas då om ett antal områden och deras svar går att analysera 

beroende på hur de tolkat frågan. Viktiga delar i en intervju är att frågorna ställs i logisk följd med 

följdfrågor. Anteckningar ska göras under intervjun [22]. Selektiva frågor till företagen utformades 

utifrån deras specifika kunskapsområden. Intervjuerna genomfördes som fysiska möten då det var 

möjligt, företag från andra städer intervjuades över telefon. Intervjuerna kompletterades vid behov 

med mejlkontakt. 

  



Renovering av utanpåliggande balkonger i betong  Josefine Renman 

 

14 

Examensarbete, högskoleingenjör i byggteknik 

4. RESULTAT 

I detta kapitel beskrivs skillnaden mellan hur balkonger byggdes förr och nu. Därefter redogörs om 

den nya konstruktionstekniken går att använda på äldre konstruktioner för åtgärd av köldbryggor. 

Kontroller av balkongers olika skador beskrivs samt hur de åtgärdas.   

4.1 Balkongers uppbyggnad förr 

Balkongers utformning har förbättrats sedan de första byggdes. I detta kapitel beskrivs balkongers 

variationer från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Detta avslutas med en sammanfattning om balkongers 

utveckling samt mer information om miljonprogrammet.  

Vanliga hustyper under miljonprogrammet var lamellhus samt punkthus. Friliggande längor av hus 

kallas för lamellhus. De är oftast 2-3 trappgångar långa. Husen är oftast byggda i grupper, antingen 

parallella med varandra eller vinkelräta.  Punkthus är höga hus med endast ett trapphus i 

husets kärna [23]. 

4.1.1 Tegelhus, jugend. Ca 1895-1915 

Balkongen bärs upp av utkragade stålbalkar. Mitten av plattan har en I-balk och runt kanterna går 

endera en I-balk eller en U-balk. Balkarna vilar antingen på väggen av murverk eller på en I-balk i 

bjälklaget. Plattans material kan variera men när den är av betong armeras den med räls och har en 

beläggning av gjutasfalt. Balkarna klarar själva av att hålla upp en utkragning på mindre än 0,8 m. 

Vid ca 1,2 m utkragning används smidesstöttor för att hjälpa till att hålla uppe konstruktionen. 

Se figur 9 för exempel på balkong med stålbalkar. 

Räcken av smide användes och fästes i stålbalkarnas övre fläns. Höjden på dem var ca 0,8-1,0 m. 

Detta enligt Balkonger, sid 67, ur Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23].  

 

Figur 9. Balkong med stålbalkar. Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 
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4.1.2 Lamellhus, tegel. Ca 1935-1955 

Bjälklaget fortsätter ut ur fasaden och formar en balkong. Den är armerad i överkant och dess tjocklek 

är 10-12 cm. Plattan har membranisolering, 3 lager asfaltspapp, 4 strykningar med varmasfalt samt ett 

skikt av klinkerplattor. Dess front är en finkorrugerad plåt. För exempel se figur 10. 

Punkthus i gasbetong byggda under samma tid är konstruerade på samma sätt, skillnaden är att extra 

isolering är ingjutet i över- och underkant av bjälklaget. Detta enligt Balkonger, sid 83 & 103, ur 

Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

 

Figur 10. Balkong som del av bjälklaget. Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

4.1.3 Lamellhus, gasbetong. Ca 1940-1960 

Balkongerna på lamellhus med gasbetong liknar de som finns på lamellhus med tegelfasad. Plattan är 

12 cm tjock, armerad i överkant och gjuten med fall utåt. Betongplattorna saknar stålbalkar på grund 

av stålbristen under kriget. Dess ytbeläggning är 3 lager papp, 4 asfaltstrykningar och 3-4 lager 

stålslipad nätarmerad överbetong. Det översta lagret kan även vara cementmosaik eller klinkerplattor. 

Se figur 11 för exempel på balkong med flera lager. 

Räckena för balkongerna är i smide som fästs i balkongens framkant, dess front är i finkorrugerad plåt 

i betong. Räckets höjd ökades på 50-talet från 90 till 105 cm. Detta enligt Balkonger, sid 85, ur 

Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

 

Figur 11. Balkong som del av bjälklaget. Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 
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4.1.4 Lamellhus, träfasad. Ca 1965-1985 

Balkongerna på lamellhus med träfasad utgörs av en förtillverkad platta av vattentät betong med 

kantförstyvningar. Infästningen sker via utstickande armering från plattan som gjuts in i bjälklaget. 

Mellan platta och bjälklag används 5 cm cellplast som isolering i glappen mellan armeringsjärnen. För 

exempel se figur 12. 

Front av spontad träpanel infäst med ingjutna aluminiumprofiler i plattan. Detta enligt Balkonger, 

sid 95, ur Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

 

Figur 12. Balkong med isolerad infästning. Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

4.1.5 Skivhus, elementbyggt ca 1965-1980 

Balkongerna på elementbyggda skivhus består av förtillverkade plattor på 15 cm som har ett fall utåt. 

De är upplagda och fastdubbade på 15 cm tjocka fribärande vertikala betongelement som är placerade 

2 cm från fasaden. De flesta balkonger på 70-talet var förtillverkade. Dess storlek ökade till över 2 

meters djup och dess bredd var upp till 4,8 meter. Eftersom de var så stora byggdes de ofta som 

indragna med väggar på tre sidor [23]. Enligt Järvholm [24] (intervju 15/4-2014) är spännarmeringen i 

dessa balkonger belägen i underkant vilket gör den mer känslig för karbonatiseringsprocessen. 

Däremot är den en minimal köldbrygga. För exempel se figur 13. 

Balkongens front är av profilerad aluminiumplåt, fäst på aluminiumprofiler vilka är infästa i plattans 

framkant med hylsor.  Räckets höjd ökade på 70-talet till 110 cm. Detta enligt Balkonger, sid 117, ur 

Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

 

Figur 13. Balkong med isolerad infästning. Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 
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4.1.6 Kvartersstad, betongstomme ca 1960-2005 

Betonghus i en så kallad kvartersstad är vanligen försedd med balkonger som utgörs av förtillverkade 

plattor på 15 cm med fall utåt. De är upplagda och fastdubbade på 15 cm tjocka vertikala 

betongelement som är placerade 2 cm från fasaden. Se figur 14 för exempel på förtillverkad balkong. 

Balkongens front är av profilerad aluminiumplåt, fäst på aluminiumprofiler vilka är infästa i plattans 

framkant med hjälp av hylsor. Detta enligt Balkonger, sid 159, ur Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

 

Figur 14. Balkong med isolerad infästning. Så byggdes husen 1880 ~ 2000 [23]. 

4.1.7 Sammanställning 

Enligt Järvholm [22] (intervju 15/4-2014) var balkonger förr till för att damma mattor, dvs. små och 

enkla. I början av miljonprogrammet gjöts balkongplattorna som en del av bjälklaget och isolering 

saknades i infästningen. För det mesta togs ingen hänsyn till köldbryggor. Ett sätt att lösa problemet 

med köldbryggan var att radiatorrör drogs framför balkonginfästningen. Värmen från rören leddes då 

ut men förhindrade kylan från att ta sig in, detta var en stor energiförlust.  

Under miljonprogrammet användes inte tillräcklig god kvalité på betongen för att klara av att vara 

utomhus i väta, salt och nötning. Problem med fukttransporter beaktades ej. Under den senare delen av 

miljonprogrammet förbättrades betongkvalitén och cellplast började användas mellan plattan och 

ytterväggen. 
 

Enligt Åström [25] (intervju 15/4-2014) skedde en del misstag under tidsperioden då balkonger 

platsgjöts. Det skulle vara en mer tålig betong till balkongerna men de respekterades inte. Samma 

betong som till bjälklag och väggar användes till balkongerna vid några tillfällen. Betongen var inte 

frostbeständig vilket ledde till att armeringen till slut rostade.  

Balkongerna under miljonprogrammet byggdes oftast med hållfasthetsklass K250 (nuvarande C20/25) 

och K300 (nuvarande C25/30). Jämför med betongblandning nu, kap 4.2.1.  
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4.2 Balkongers uppbyggnad nu 

Enligt Järvholm [24] (intervju 15/4-2014) är balkonger i dagsläget mer av en uteplats än en balkong, 

det ska gå att sitta ute och äta och inte bara damma mattor. De flesta balkonger är prefabricerade på 

antingen byggarbetsplatsen eller på fabrik, de lyft sedan på plats.
 

Konstruktörer bygger idag balkonger med stort fokus på betongkvalité. Infästningarna till huset ska 

vara genomtänkta med minimerade köldbryggor. Infästningarna till räcken måste planeras och vara 

förberedda för inglasning. Eftersom balkongerna byggs stora och ofta inglasade är pelare vanliga i 

ytterhörnen på grund av egentyngden.  

Nedan beskrivs den betongblandning som numera används till balkonger. Utöver det beskrivs olika 

typer av balkongräcken samt hur köldbryggan hanteras med moderna metoder.  

4.2.1 Betongblandning 

Enligt Åström [25] (intervju 15/4-2014) används ofta betongkvalité C32/40 i dagens balkonger. De 

tillsatsmedel som används i betongen är tallolja som luftporbildare samt polykarboxylaterer som 

flytmedel. Flytmedlet är godkänt för att användas vid tillverkning av dricksvattentankar och är inte 

farligt för människor. Förr användes formaldehyd vilket inte är bra för hälsan. Betong till balkonger 

ska ha exponeringsklass XC4+XF3 i överkant, denna blandning är ej saltbeständig. Därför används 

blandningen för yttertrappor för att vara på säkra sidan, XD3+XF4. Exponeringsklass väljs med hjälp 

av SS-EN 206:2013 [26]. 

Enligt Åström [25] (intervju 15/4-2014) klarar betong brand bättre än stål och trä. Förhöjda brandkrav 

ex. vid en inglasning påverkar därför inte betongen. Det går att tillsätta polypropylenfibrer, små trådar 

som vid brand smälter och bildar kanaler som släpper ut ångan som bildas. Detta används ex. i tunnlar 

men inte i balkonger då det inte är nödvändigt. 

4.2.2 Balkongräcken   

Balkongernas räcken går att variera i oändlighet. Figur 15 visar exempel på beklädnader. Dessa är 

stående sinuskorrugerad plåt, galler och lamellglas. Aluminiumprofilerna är antingen naturanodiserade 

eller pulverlackade. De är underhållsfria och tåliga. Enligt Hedlund [18] (intervju 17/4-2014) gjuts 

infästningen i en nyproducerad platta in i betongen, se bilaga A. I en befintlig platta borras kemankare 

in.  

Ett kemankare är enkelt beskrivet en ankarstång som gjuts fast med två- eller 

flerkomponentpolymermassa i ett förborrat hål. En gaspatron gör att massorna blandas och härdar. En 

annan vanlig infästningsmetod är skruvexpander. Förankringen sker genom att en del av fästdonet 

expanderar radiellt i det förborrade hålet [27].   
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Figur 15. Beklädnader för räcken. Från Lööve Balkongs sortiment [28]. 

Det finns idag tydliga krav på balkongräcken. De ska bland annat tåla dynamiska laster, skydda mot 

fall från höga höjder, utformas så att barn inte skadar sig då de klättrar (0,8 m klättringsfri höjd) eller 

kryper samt vara minst 1.1 m höga
. 
[29]. 

4.2.2.1 Inglasning  

Enligt Hedlund [18] (intervju 17/4-2014) är inglasningar efterfrågat av kunderna. Det är vanligt att 

kunder passar på att bygga ut balkongen samtidigt. Vintertid ger en inglasning en mycket stor 

temperaturskillnad på balkongen. Detta märks tydligt vid en montering på vintern. 

Inglasningar av flera balkonger gör att brandkraven ökar. Enligt lag ska en inglasning skydda mot 

spridning av brand och brandgas [29].  Enligt Hedlund [18] (intervju 17/4-2014) måste det vara 

brandtätt mot husväggen. Detta sker genom användning av plåtvinklar och brandfog, ett slags silikon. 

Front och gavel behöver endast tätas mot rökgas. Detta sker med hjälp av en tunn plåt . Figur 16 visar 

ett exempel på en inglasning gjord i Umeå.  

 

Figur 16. Inglasning av balkong. Lööve Balkongs produkter [30]. 
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Att glasa in balkongen kan minska energikostnaderna för uppvärmning med 6-12 %. Temperaturen i 

rummet innanför balkongen går att sänka några grader då balkongen hjälper till att hålla rummet 

varmt. Undersökningar har gjorts i Finnland och Tyskland vilka visar på samma resultat men något 

varierande siffror. Det lönar sig speciellt att glasa in balkonger från 60- och 70-tal men även 

nya balkonger [31].  Enligt Tunell [32] (intervju 24/4-2014) blir balkongen även skyddad från 

nederbörd, vilket minskar nedbrytningsprocessen av betongen.  Inglasning är inte alltid en bra lösning 

då det kräver mycket underhåll samt att de boende får en ökad boendekostnad. För bostadsrätter 

fungerar en inglasning bättre än för hyresrätter
 
. 

4.2.3 Hantering av köldbrygga 

Enligt Järvholm [24] (intervju 15/4-2014) hanteras köldbryggan på två olika sätt i dagsläget. Det 

utvecklade systemet för hantering av köldbryggor som gjordes under miljonprogrammet används än 

idag om än förfinat.  Det moderna alternativet, isoleringsmodul, har nästintill inte en köldbrygga. Det 

finns olika märken och utformningar, det som beskrivs är Egcobox standardvariant.  

4.2.3.1 Isolerade balkonganslutningar 

Med ett U-värde på 0,031 W/mK är isoleringsmodulen av märket Egcobox ett modernt alternativ.  

Den kan nå detta U-värde eftersom isoleringen är kontinuerlig och inte påverkas av betong eller 

armeringen. Systemet godkändes redan 1997 som förebyggande av köldbryggor mellan byggnader och 

bland annat balkonger. Det finns många olika typer av Egcobox, vid behov kan specialbeställningar 

utformas. Den överför belastningen till övriga konstruktionen med hjälp av kontinuerlig armering. 

Armeringen får en omgivande hylsa av rostfritt stål och mellanliggande harts för att skydda materialet 

mot rost i den viktigaste bärande delen. Isoleringsmaterialet finns i materialen strypor, stenull och 

foamglas. Tjockleken på isoleringen väljs mellan 60, 80, 100 och 120 mm. Se figur 17 för 

standardutförande på Egcobox [33].  

 

Figur 17. Isolerad balkonganslutning. © Max Frank [34]. 
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4.2.3.2 Bruten köldbrygga 

En platta med bruten köldbrygga har tre urskiljande ting. 
 

 Sparkroppar: Där moment och påverkande krafter är mindre krävs inte lika mycket 

betong. Ursparningar görs därför för att minska åtgången av material och 

konstruktionens egentyngd. 

 Isolering:  Isolering mellan yttervägg och platta minskar köldbryggan men 

eliminerar den ej.  

 Bättre betongkvalité: Den nya klarar mer påfrestningar än vad äldre betong gjorde.  

 

Se figur 18 för en enkel skiss på balkongplatta med ursparningar samt isolering. För tydligare 

beskrivning se figur 19 som föreställer en befintlig balkong.  Enligt Järvholm [24] (intervju 15/4-

2014). De streckade rektanglarna är ursparningar. Armeringen för att hålla uppe konstruktionen är 

belägen i mellanrummen i isoleringen. Observera att armering ej är utritat. 

 

Figur 18. Balkongplatta med ursparningar [24]. 

 

Figur 19. Befintlig balkong med två ursparningar. 
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4.3 Åtgärd av köldbrygga 

Vid renovering av äldre balkonger används modern konstruktionsteknik. De metoder som går att 

adaptera konstruktionsmässigt beskrivs nedan, baseras på en intervju med 

Järvholm [24] (intervju 15/4-2014). 

Det enklaste sättet att åtgärda köldbryggan mellan plattan och byggnaden är att ersätta inspänningen i 

bjälklaget med ett utvändigt bärverk, exempelvis dragstag. Detta sker genom att kanten sågas av. 

Se figur 20 för exempel på utvändigt bärverk.  

Teoretiskt sett kan köldbryggan åtgärdas genom att riva delar av bjälklaget som gränsar mot plattan. 

Därefter gjuts en ny del med reducerad köldbrygga. Denna lösning förekommer normalt inte i 

praktiken på grund av för hög kostnad. 

 

Figur 20. Ny balkong med dragstag samt vertikala stålprofiler. 
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4.4 Kontroll av balkonger 

Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera balkongen, däremot saknas lagar och regler som gör det 

obligatoriskt. Vart femte år bör en balkong bli inspekterad av sakkunnig person, även innan 

exempelvis en inglasning. Det viktigaste att kontrollera är förekomsten av rost, lösa delar 

samt sprickor [31]. Enligt Tunell [32] (intervju 24/4-2014) har även större företag problem med att få 

kontrollerna gjorda. Ansvaret läggs på personer med varierande erfarenhet av byggnader vilket gör att 

fastigheterna inte kontrolleras som de ska. Underhåll planeras utifrån skaderisk underhållsbehov och 

ekonomi. 2009 rasade en balkong i Skellefteå och orsakade att en person avled och en person skadades 

allvarligt. Fastighetsägaren åtalades för vållande till annans död samt vållande till kroppsskada. 

Olyckan resulterade i fler och förbättrade kontroller av balkongernas skick [35].  

Balkongers skador är inte alltid synliga på utsidan. För att reparera en balkong krävs olika kontroller 

för att kartlägga en skadas omfattning, nedan beskrivs hur räcket och balkongplattan bör kontrolleras. 

4.4.1 Kontroll av balkongräcken 

Det finns inga vedertagna metoder för kontroller av räcken men de kontrolleras okulärt. Räckets 

fyllning och stomme undersöks. Olika skador värderas och val av reparation väljs utifrån dess 

omfattning. Enligt Tunell [32] (intervju 24/4-2014) är det som kontrolleras slitage, utseende samt om 

det uppfyller säkerhetskraven som finns i kapitel 4.2.2. Exempel på slitage är rost, röta och bucklor. 

Ett undermåligt utseende av balkongen kan vara orsakat av exempelvis alger och mossa på fyllningen. 

Brister i säkerheten kan vara trasiga överliggare, hål i fyllningen samt utstickande vassa delar.  

Infästningen av balkongen kontrolleras okulärt, utan etablerade metoder. Undersökningen utgår från 

samma punkter som för räcket; slitage, utseende samt säkerhet. Det viktigaste är säkerheten, att 

infästningen klarar av att hålla räcket på plats samt klarar de olika belastningarna som uppkommer.  

Enligt Tunell [32] (intervju 24/4-2014) byts de flesta träräcken ut mot profiler i aluminium med 

beklädnader i skivmaterial eller plåt för att få så underhållsfria balkonger som möjligt.  

4.4.2 Kontroll av betong 

Det är viktigt att kontrollera om betongbitar är lösa på grund av frost- och rostsprängningar. Att 

kontrollera ytskikt samt förekomst av rost och sprickor är väsentliga delar som ska genomföras. 

Det finns många olika kontroller för betongen, nedan beskrivs olika tester och kontroller som kan 

utföras. 

4.4.2.1 Tester  

För att bestämma karbonatiseringsdjupet används metoden NT Build 357 [9]. Undersökningen görs 

med fenoftalinlösning för att bestämma betongens PH-värde och utifrån det bestämma hur djupt 

koldioxid trängt ner i materialet. Detta kan utföras i labb eller på arbetsplatsen
 
[19].  

Kloridmätning kan utföras på två olika sätt. De är titrering: NT Build 208 samt kloridkänslig elektrod: 

Rapid Chloride Test. Båda testerna går ut på att flera prover tas från betongen och skickas till ett labb. 

All betong med en kloridhalt över 0,3 % av cementmängden måste tas bort. Mätning ska ske före och 

efter betongen tagits bort [9].  
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Efter den skadade betongen avlägsnats är det viktigt att kontrollera armeringsläget mot överytan. Detta 

för att försäkra att det kommande täckskiktet är av tillräcklig tjocklek, eller om det krävs ett tjockare 

lager betong [9]. 

Om den gamla betongen är skadad av frost, mekaniska skador, alkalireaktion samt urlakning bestäms 

åtgärder i samråd med konstruktör. Dessa hållfasthetsprover testas enligt följande text. I utborrade 

kärnor kontrolleras tryckhållfasthet (NT Build 240), draghållfasthet (SS 13 72 13) samt 

vidhäftnings/förankringshållfasthet (NT Build 365). På uttagna cylindrar görs även prov på materialets 

elasticitetsmodul (dynamisk E-modul: EN 14146, statisk E-modul NT Build 205) [9].  

Materialets urlakningsgrad bestäms genom att jämföra resterande kalkmängd i betongen med den ej 

påverkade betongen. Testet benämns NT Build 437. Om ballasten är kalkhaltig krävs istället 

maleinsyrametoden [9]. 

Vid beställning av ny betong är det viktigt att kontrollera dess uppbyggnad, att det är rätt tillsatsmedel, 

ballast, cementtyp etc. Detta ska fås antingen från betongstationens följesedel eller från tillverkaren av 

torrblandningar [9].  

Vid ett reparationsarbete är det många kontroller som bör utföras, se tabell 7. 

Tabell 7. Kontroller av reparationsarbete [9]. 

Kontroll  Hur 

Underlagets kvalité Att ytan är rengjord, okulärt 

Inslamning Rätt vct samt att den är fuktig vid pågjutningen 

Armering Befintlig armering fri från rost, gammal betong och föroreningar 

Rätt täckskikt på ny armering samt att den är väl infäst 

Formsättning Rätt mått för täckskiktet 

Täckskikt Efter gjutning ska rätt höjd uppnåtts 

Vidhäftning Mellan reparationsmassan och den gamla betongen, använd NT Build 365 

Fukthärdning Att begärd nivå uppfylls 

Tidig frysning 5 MPa ska uppnåtts innan frysning 

Sprickor  Genomgående samt plastiska krympsprickor kontrolleras okulärt 
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4.4.2.2 Olika typer av infästningar 

Genomgående stålbalkar bör kontrolleras för förekomsten av rost, särskilt vid genomförningen i 

väggen där fuktnivån varit högre. För att kontrollera förekomst av korrosion måste balkarna friläggas 

och delar av betongen rivas.  Beroende på när balkongerna byggdes bör ev. betongen bytas ut [36].  

En betongplatta gjuten i ett skikt är utsatt för armeringskorrosion och frostsprängningar. Dess 

omfattning kontrolleras med hjälp av friläggning av armeringen vid fasaden, detta sker genom bilning 

av betongen. Ett karbonatiseringsprov ska genomföras. Om plattan är gjuten i två skikt sker 

kontrollerna på liknande sätt. Skillnaden är att armeringen har svårare att rosta på grund av 

membranisoleringen samt att detta lager måste bilas bort vid kontrollen [36].  

4.4.3 Ytskikt  

Enligt Mekelin [15] (intervju 30/4-2014) görs okulära kontroller av ytskiktet. Om information 

angående balkongens uppbyggnad krävs kan en konstruktör anlitas samt ritningar studeras. Vid 

kontroll av en yta är det två delar som beaktas. 

Det första som inspekteras är skadan.  

 Vad är skadan?  

 Hur stor är dess omfattning?  

 Hur har den uppkommit?  

Mekelin beskrev fortsättningsvis att för att kunna lösa problemet behövs grundläggande fakta. Om till 

exempel sprickor uppkommit är det väsentligt att veta om de uppkommit på grund av exempelvis 

temperaturförändringar, karbonatisering eller bristande bärighet. Detta kontrolleras för det mesta 

okulärt. 

Det andra som kontrolleras är materialen.  

 Vad består ytan av?  

 Är materialen kompatibla med varandra?  

 Är materialen bidragande till skadan?  

Om exempelvis ytbeläggningen spruckit samt lossnar kan anledningen vara att den inte är 

diffusionsöppen, enligt Mekelin. Det kan även vara att det är fel slags färg. Detta kontrolleras okulärt, 

genom beskrivningar på balkongens uppbyggnad samt ev. i samarbete med konstruktör. 

Detta är enkla delar att kontrollera, försumlighet kan leda till att samma skador uppkommer igen vilket 

är ekonomiskt ohållbart. 

Dessa frågor går att adaptera på kontroller av hela balkongen.  
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4.5 Olika reparationer 

Reparationerna utförs olika beroende på vilket företag som är ansvarig. I bilaga B beskrivs en standard 

som används av AB Bostaden i Umeå. Enligt Tunell [32] (intervju 24/4-2014) är det svårt att säga hur 

en reparation påverkar livslängden. Leverantörerna anger en livslängd på deras produkter som 

beställaren måste lita på. En produkt som är ”underhållsfri” kan efter 10 år vara skadad eller nött, då är 

det svårt att kontakta företaget som sålt produkten för en reklamation.   

Enligt Tunell [32] (intervju 24/4-2014) är det fördelaktigt att välja produkter med låg underhållsgrad 

eftersom det är tidskrävande för en fastighetsägare att se över sitt bestånd årligen. Att använda ett 

större företags produkter med garantier kan vara ett säkrare alternativ. Enligt Mekelin [15] 

(intervju 30/4-2014) ger Webers produkter ett bra skydd. 

Enligt Tunell [32] (intervju 24/4-2014) sker de flesta reparationer via en totalentreprenad. 

Fastighetsägaren uppger de funktionskrav som ska uppfyllas och därefter är det upp till entreprenören 

att välja produkter. 

Nedan beskrivs olika reparationer för en balkong.  

4.5.1 Ommålning  

Balkongens ovansida måste ha ett tätt ytskikt för att förhindra att fukt tränger ner i konstruktionen. 

Den måste även vara diffusionsöppen på undersidan för att förhindra att fukt tränger in [36]. Dagens 

moderna betong har dessa funktioner utan ytskikt.  

Enligt Mekelin [15] (intervju 30/4-2014) är det viktigt att färgen som ytan målas med är 

diffusionsöppen men även koldioxidtät. Ett bra alternativ är att använda en plastfärg och inte silikater. 

Det på grund av att silikatfärg inte är kompatibel med betongytan. En kunnig person ska alltid 

konsulteras angående val av produkt.  

4.5.2 Rostangrepp 

Rostangrepp åtgärdas genom att betongen kring det skadade området, eller hela plattan, bilas bort. 

Därefter blästras armeringen/balkarna rena, behandlas med rostskyddsmedel och ny betong gjuts dit. 

Istället för ny betong kan andra material användas som exempelvis trä och stål för att få en 

lättare konstruktion [36]. 

Figur 21 visar de olika reparationsprinciperna för rostangrepp, vilket går att adaptera på frost- och 

syraangrepp. Det första fallet visar på en grav skada som går djupare än armeringen vilket gör att den 

rostar. I detta fall måste hela täckskiktet tas bort och ett nytt gjutas. Det andra fallet visar hur 

skadenivån är nära armeringen men den är inte rostbenägen. Delar av täckskiktet behöver därför bara 

tas bort. I det tredje fallet är endast ytan påverkad av rost, då kan ett extra lager massa gjutas på. Detta 

skyddar mot rost, inre frostangrepp samt kalkurlakningar på grund av sänkt fuktnivå [9].  Den tredje 

varianten är slamning. 
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Mekelin [15] (intervju 30/4-2014) beskriver att genom att reparera en dålig betong (princip ett, 

figur 21) med hjälp av ny cement, rostskyddsbehandlig mm. höjs betongens PH kring armeringen nog 

mycket för att den inte ska fortsätta rosta. Betongen i sig behöver inte högt PH för att bibehålla sina 

bärande funktioner, det är endast armeringen. Detta gör att det är endast betongen kring armeringen 

som behöver bytas ut.  

 

Figur 21. Reparationsprinciper [9]. 

4.5.3 Frostsprängningar 

Om frostsprängningen skett i framkant utan allvarliga rostangrepp på armeringen tas ev. överlager bort 

samt skadad betong. Armeringen behandlas med rostskyddsmedel och ny betong gjuts dit. Det är 

viktigt att åtgärda en frostsprängning på grund av att fortsättning kan leda till att betongdelar lossnar 

och faller ner. Eftersom frostsprängningen skett i framkant där räcket är infäst är det viktigt att åtgärda 

på grund av säkerhetsrisken [36]. Detta åtgärdas på samma sätt som rostangrepp, se kapitel 4.5.2. 

4.5.4 Kemiska angrepp 

Detta åtgärdas på samma sätt som rostangrepp, se kapitel 4.5.2. 

4.5.5 Sprickor 

Enligt Mekelin [15] (intervju 30/4-2014) är det första som ska göras att kontrollera sprickornas 

uppkomst, se kapitel 4.4.3. Det viktigaste är att täta sprickan och limma ihop balkongen. Om det 

endast är en ytspricka som inte påverkar den bärande konstruktionen impregneras ytan samt 

ytslammas. Detta ger en enhetlig yta som skyddar balkongen samt gör den mindre halkbelägen. Detta 

för att minska risken för olyckor bland brukarna. 

4.5.6 Produkter 

För exempel på produkter från Weber och dess egenskaper se tabell 8. 
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Tabell 8. Varianter av ytbeläggningar [37]. 

Funktion Exempel på 

produkt från 

Weber 

Egenskaper 

Vidhäftnings-

slamma 

Betoheft   

 

Vidhäftningsslamning används vid återuppbyggnader och 

lagning av betongkonstruktioner, inomhus och utomhus.  

Det ökar vidhäftningen mellan den gamla och den nya 

betongen. Armeringen och betongen måste vara rengjorda. 

Slamning skyddar även armeringen mot korrosion.  

Andra användningsområden för produkten är fyllning av 

porer, ytslamning före målning samt 

karbonatiseringsbromsande avjämning av en yta. 

Lagningsbruk Rep 25  Lagningsbruk används vid återuppbyggnader och lagning 

av betongkonstruktioner, inomhus och utomhus. Det är 

avsett att användas i lager på 5-50 mm utan form, tjockare 

lager kräver flera omgångar. För att minska sprickrisken 

innehåller produkten plastfiber. Det finns fler varianter av 

lagningsbruket vilka är beroende på betongens hållfasthet 

samt ev. snabbtorkning.  Produkten rep 25 i ett skikt på 

20 mm motstår genomkarbonatisering i 20 år.  

Porlagning/ 

slamma 

Rep 995    

 

En annan variant av slamning är ytslamning, vilket är ett 

tätande skikt. Skiktet förhindrar inträngning av vatten, salter 

samt skyddar mot karbonatisering. Ytslamning är en 

lämplig slutlig yta som kan målas. Vanliga 

användningsområden är balkonger och terrasser.  

Målning av 

ytslamning 

Strong 

betongfärg 

Strong Betongfärg är en en-komponentsfärg som är slitstark 

och ett bättre miljöval än två-komponentsfärg. Den är 

slitstark och klarar av lätt trafik och högtryckstvättar. 

Färg och 

karbonatiserings-

grund 

Silikongrund  

 

Grundning av ytor krävs innan applicering av ytputser och 

färg. Silikongrund används till produkter med plast eller 

silikon som bindemedel. Grundningen förstärker 

underlaget, utjämnar sugningen på ojämna underlag och 

hydrofoberar ytan. Kan användas på tidigare målade ytor 

med sprickor och porer.  
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4.5.7 Ny konstruktion 

Det händer att balkongen är i för dåligt skick för att reparera. Då finns olika alternativ för att bygga en 

ny, se tabell 9. Det mesta enligt Järvholm [24] (intervju 15/4-2014) 

Tabell 9. Varianter av konstruktioner. 

Variant Uppgift  Beskrivning 

Låda  

 

Förlängning/ 

upprustning 

En stållåda träs utanpå den dåliga betongplattan, då 

behöver inte armeringen eller betongen bytas ut. En ny 

infästning krävs med dragstag. Detta kan även användas 

för att förlänga balkongen [24]. 

U-balk   

 

Förlängning Ett annat sätt att förlänga balkongen är att använda U-

balkar som sätts på balkongens sidor. En betongplatta kan 

gjutas mellan [24]. Istället för att gjuta en betongplatta 

kan kompositmaterial användas. Det väger hälften så 

mycket som betong vilket förenklar en ev. ny 

infästning [38]. 

Ny betong    Upprustning Om spänningsarmeringen är i bra skick kan betongen 

rivas och ny platta gjutas [24]. 

Totalrenovering  

 

Upprustning  Om armeringen är i dåligt skick kan ny armering borras in 

i bjälklaget. Detta är dock inte det bästa alternativet [24].   

Påhängsbalkonger  Ny konstruktion Om balkongen är dålig kan det bytas ut helt med hjälp av 

en påhängsbalkong. Denna konstruktion har 

inga köldbryggor [24]. 

Dragstag Infästning Dragstag är en av två vanliga alternativ som används för 

att avlasta den bärande konstruktionen. Det används som 

infästning för nya balkonger samt vid utökning av 

balkongens storlek.  

Dragstagen fästs antingen i bjälklaget eller vertikala 

profiler, exempelvis 100*100 VKR. Detta är beroende på 

bjälklagets utformning [24]. 

Pelare Infästning Pelare är vanligast i plattans framkant men kan även 

placeras i alla hörn. Krävs på grund av konstruktionens 

egentyngd [24]. 
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5. SLUTSATS 

Balkongers största utveckling gäller dess köldbrygga samt dess betong. Sedan betongbalkongerna kom 

till Sverige har de utvecklats från en konstruktion med stålbalkar där kyla dras in i byggnaden till en 

modern överarmerad variant med en minimal köldbrygga. Den nya tekniken går inte att använda för 

renovering av köldbryggan hos äldre balkonger på grund av kostnaden. Istället görs påhängsbalkonger 

med pelare och dragstag som bärande konstruktion. Följderna av balkongers utveckling är storartade, 

dess ingående delar har utvecklats för att tåla påfrestningarna av väder och belastningar . Balkongerna 

kan nu vara en del av byggnaden utan att påverka den negativt.  

Problemet med balkongers skador är att det inte går att göra en mall på hur de ska åtgärdas. Det går 

inte att ha samma planering som vid nybyggnad med samma projektering för alla balkonger. Detta 

eftersom åtgärden varierar beroende på en skadas omfattning, uppkomst samt vilka fler skador som 

finns. Kontentan är att personerna som arbetar med balkonger istället bör vara insatta om skadors 

uppkomst, kontroller samt olika åtgärder. De två fokusområdena bör vara skada samt material. 

Frågorna till dem som ges i kapitel 4.4.3. kan vara en lämplig guide till den som undersöker skadan. 

Det är viktigt att personen tänker själv och inte bara tittar på en mall. 

Denna rapport kan vara en lämplig grund som informationsmaterial till personer som arbetar med just 

balkongrenoveringar. Olika metoder för att kontrollera samt åtgärda en balkongs skador beskrivs 

utförligt i rapporten. Namn på de olika testerna ges för att vidare kunna söka information eller beställa 

testerna från ett laboratorium.  

5.1 Fortsatt arbete 

För att utveckla detta arbete kan olika typexempel undersökas samt beräkna pay-off tiden för de olika 

alternativen. 

Föreliggande arbete beskriver endast ett företags produkter, därför skulle ett vidare arbete vara att 

beskriva eller jämföra produkter från olika företag.   

I denna rapport intervjuades endast en person inom varje område. Ett ytterligare förslag på fortsättning 

är att intervjua flera personer med samma arbetsområde men med olika erfarenheter kring 

balkongrenoveringar. Detta för att få tillförlitligare och bredare svar. En kvantitativ metod kan 

användas.  
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6. DISKUSSION 

Det som tagit mest tid är att hitta relevanta och trovärdiga källor. Husbyggnad är det många som anser 

sig kunna och skriver glatt om sina erfarenheter. Denna rapport har mestadels information från flera 

stora ledande företag som arbetar inom renovering, betong samt balkonger. Bilder har används för att 

förtydliga textens innebörd. 

Nedan beskrivs de olika överläggningar som jag haft under arbetet.  

6.1 Material 

Rapporten har fokuserat mest på betongen i plattan istället för balkongräcken. Detta på grund av att 

räckenas reparationer är väldigt enkla eller att de byts ut helt. Betongen har varit mer intressant att 

fördjupa sig i. Att balkongen är en så utsatt yta gör att det krävs så mycket av betongen för att den ska 

klara av sin uppgift. Dess nedbrytningsprocess har varit intressant att studera i detalj samt vilka 

reparationer som kan åtgärda den.  

Att fel betong använts förr har resulterat i kostsamma reparationer över åren då den inte var frost- och 

fuktbeständig. Detta kan även jämföras med dagens problem kring betong. Det händer att fel betong 

beställs på grund av felläsning på ritningar samt att konstruktörerna väljer fel. Det nya systemet för 

benämning av betong har försvårat det för många. Detta innebär således att än idag finns en risk att fel 

betong används.  

6.2 Intervjuer  

För att hitta lämpliga personer till de kvalitativa intervjuerna användes tre krav. 

 Lång erfarenhet 

 Bra rekommendationer 

 Kunniga och en viktig position på jobbet  

Exempelvis konstruktören Eric Järvholm fick jag goda rekommendationer både från OF Bygg KB 

samt från Universitetet. Järvholm har arbetat 40 år med konstruktion och arbetar nu på ett ledande 

företag inom detta område. Han har även varit inhyrd lärare på universitetet. Järvholm har sett 

balkongers utveckling själv. Jag anser att han var en säker källa. 

6.3 Underhållsfritt  

Underhållsfritt är alla fastighetsägares dröm. Det enda som får kosta är att uppföra byggnaden och 

därefter genererar den inkomster. Det jag tänkt mycket på under arbetet är inglasningar, det kändes 

som en enkel lösning på problemen. Plattan blir skyddad mot de flesta skadeorsakerna och hålls 

varmare. Men en inglasning innebär mer underhåll för fastighetsägaren då glas måste hållas rent och 

kan relativt lätt gå sönder. Det kräver mer av de boende samt en ökad boendekostnad. En inglasning är 

eventuellt inte värd att bekosta till hyresrätter. Inköpspriset samt underhåll kommer ha för lång 

avbetalningstid. 
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6.4 Skador, kontroller och reparationer  

Skade- och materialfrågorna som Mekelin beskrev till ytskikt går att adaptera på alla balkongens delar. 

Det är information som har återkommit i andra intervjuer samt i litteraturen på hur fokuset bör vara på 

att undersöka dess delar ingående. I kombination med  

Det är inte nödvändigt att utföra alla kontroller som beskrivs i denna rapport, det skulle bli för 

kostsamt. Det jag har velat förtydliga är att det finns kontroller för det mesta samt att de eventuellt bör 

utföras.  

Balkongen bör repareras, inte förskönas med färg. Om reparationerna utförs ordentligt har balkongens 

livslängd ökat med många år. Om istället reparationerna utförs slarvigt kommer samma problem 

uppstå. Eftersom fastighetsägare behöver gå med vinst måste underhållskostnaden vara låg. Därför är 

det essentiellt att utföra reparationerna ordentligt. Därför bör sakkunnig person anlitas för att 

undersöka skadorna samt bestämma vilken åtgärd som bör tas, vilket inte innebär att gömma 

problemet med färg. 

6.5 Skellefteå balkongen 

Ett återkommande ämne under intervjuerna var balkongen som rasade i Skellefteå. Detta var 

startskottet för förbättrade balkongkontroller. En tragisk olycka ledde till ökad medvetenhet som 

kommer att reducera risken för att liknande olyckor händer.  

6.6 Balkongers framtida utveckling 

Balkongerna har förändrats mycket varje årtionde sen de började byggas i Sverige. Från utkragade 

stålbalkar med oarmerad betong till avancerad betong med tillsatsmedel samt isoleringsmoduler som 

knappt påverkar byggnadens energiförbrukning. Nedan är några frågor jag har för framtiden.  

 Hur kommer balkongerna att se ut om 50 år?  

 Vilka material kommer användas? 

 Vad kommer ingenjörer då tycka om balkongerna som byggs nu? 

 Kommer balkonger fortfarande vara lika populära? 
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Bilaga A – Infästningssystem, Lööve balkonger 
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Bilaga B – Balkongrenovering  

[39] 
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Bilaga C – Intervju WSP 

Eric Järvholm, konstruktör på WSP. intervju 15/4-2014. 

1. Hur länge har du arbetat som konstruktör? 

40 år, utbildad fysiker. Självlärd konstruktör. Pensionär och arbetar timtid. 

2. Vad är dina erfarenheter gällande balkongkonstruktioner? 

Ganska mycket, flera stadier i balkongers utvecklig till det bättre. 

3. Har du arbetat med renoveringar av balkonger? Hur i så fall. 

Bland annat med balkongerna som föll ner i Skellefteå. Även tillsammans med Bostaden för 

att göra renoveringsprogram. Hur de ska göras. Gör besiktningar. 

4. Hur konstruerades en balkong under miljonprogrammet?  Även tidigare. 

Se rapport kapitel 4.1.5. samt 4.1.7.  

5. Hur konstrueras en balkong i nutid? 

Se rapport kap 4.2. 

6. Vad är viktigt vid konstrueringen? Exempelvis infästningar. 

Se rapport. 

7. Vid prefabricerade balkonger, vad gör ni som konstruktörer? 

Vid arbetsplats prefabricerad balkong gör konstruktören allt. Väljer kvalité, armering etc. 

Vid beställning av prefabricerad balkong från en leverantör gör deras personal alla 

beräkningar. 

8. Hur hanteras köldbryggan? Skillnad mellan förr och nu. 

Anledningen till att köldbryggan på balkonger började tas på allvar var höjningen av 

energipriserna på 70-talet. Problemet med en köldbrygga är inte bara energin. Den orsakar 

fuktskador, missfärgar konstruktionen, är svår att hålla ren och exempelvis mögel kan 

uppkomma.  

Se rapport kap 4.2.3.2. 

9. Om jag har en gammal, dålig balkong som måste bytas ut helt, även delar av 

armeringen. Ska en konstruktör anlitas då? 

Se rapport kap 4.5.1. 

  



Renovering av utanpåliggande balkonger i betong  Josefine Renman 

 

39 

Examensarbete, högskoleingenjör i byggteknik 

Bilaga D – Intervju SWEROCK 

Jörgen Åström, fabrikschef på Swerock. intervju 15/4-2014  

1. Hur länge har du arbetat med betong? 

Sedan 1992 

2. Varför rekommenderar du att använda betong? Speciellt i balkonger. 

Trä ruttnar och behöver underhåll. Stål måste målas och rostar även om det är galvaniserat. 

Betong är beständigt mot brand och miljöpåverkan. Det är snyggt men tungt. 

3. Vilken betongblandning bör användas till en balkong? Tillsatsmedel etc. 

Se rapport kap 4.2.1. 

4. Vilken blandning användes förr? 

Se rapport kap 4.1.7. 

5. Betong till prefabricerade balkonger, skillnad? 

Samma. 

6. Miljötänk hos betong? 

Kolla Svensk Betong. 

7. Vad är er roll i en balkongreparation? 

Leverera betong. 

8. Vilka problem finns det med gamla balkongen som beror på betongen? 

Se rapport kap 4.1.7. 

9. Vad är det för kostnad för att köpa betong till en ny balkong? Ca 1,0*2,0*0,15=0,3m
3
 

Se rapport kap 4.5.2. 

10. Vad är kostnaden för att reparera en balkong? Levererar ni till detta? 

Bättre att använda reparationsbruk. Mindre stenar. För små mängder för att leverera. 

11. Är det någon skillnad på betongen då det är högre brandkrav på balkongen? 

Se rapport kap 4.2.1.  
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Examensarbete, högskoleingenjör i byggteknik 

Bilaga E – Intervju Lööve Balkong AB 

Fredrik Hedlund. Delägare & försäljare på Lööve balkong.  

Telefonintervju 16/4-2014.  

1. Hur länge har du arbetat med räcken? 

Sedan 1995 

2. Vad är vanligast att kunder kontaktar er för? 

Offert på balkongräcken och byte av balkongplattor. 

3. Utför ni reparationer på era och andras räcken? 

Ja, erbjuder allt som efterfrågas. Reparationerna är oftast försäkringsskador eller 

reklamationer.  

Se rapport kap 2.4.2 för mer detaljer. 

4. Om jag behöver ett nytt räcke, vad rekommenderar ni och vad kostar det inkl. 

montering? 

Se rapport kap 4.2.2. 

5. Arbetar ni även med inglasningar? Hur tas hänsyn till BBRs brandkrav? 

Ja. 

Se rapport kap 4.2.2.1.  

6. Har ni tänkt på hur det kan förändra gamla balkongers energiutsläpp? 

Ja. Men det marknadsförs inte. Det märks en tydlig skillnad på balkonger att det blir varmt där 

ute på vintern efter montering. 

7. Varför rekommenderar ni detta? Energi? 

Folk frågar själva efter det. Många passar även på att bygga ut balkongerna samtidigt. Se 

rapport kap 4.5.1 
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Examensarbete, högskoleingenjör i byggteknik 

Bilaga F – Intervju Bostaden 

Inger Tunell . Fastighetsingenjör på AB Bostaden i Umeå .  

intervju 24/4-2014. Samt mejlkontakt 24/4-2014. 

1. Hur länge har du arbetat med renoveringar? 

Just renoveringar sedan 1995 men varit i byggbranschen sedan 1990.  

2. När renoveras en balkong? Varför? 

De renoveras vid behov, främst då de är en säkerhetsrisk. Balkonger kan även renoveras vid 

mindre skador men som skulle kunna leda till värre skador i framtiden. 

3. Har ni riktlinjer gällande renovering? 

Svårt att ha riktlinjer vid en renovering då de alltid är så olika omfattningar på skadorna. Men 

en standard på en teknisk beskrivning för balkongrenoveringar är påbörjad. 

Det som Bostaden strävar efter är komponenter som är underhållsfria. 

4. Använder ni er av inglasningar? 

Undviker det eftersom det kräver mycket underhåll samt att det är en hyreshöjning som många 

inte vill ha. Balkonger på gamla byggnader är ofta små och gör att dem även måste byggas ut. 

Plus att de boende vårdar lägenheten olika vilket gör det till en stor skaderisk med en balkong. 

Större företag med bostadsrätter gör det eftersom de själva äger lägenheten och väljer om de 

vill betala för det eller inte. 

Se rapport kapitel 4.2.2.1. 

5. Vad är tankarna bakom renoveringen? Vad styr? Ekonomi, miljö, livslängd. 

Så underhållsfritt som möjligt samt ekonomi på grund av begränsningar. Tankarna går även 

till metod och material. Det ska vara bra arbetsmiljö och fritt från miljöfarliga ämnen enl. 

BASTA. För att ha koll på när renoveringar ska utföras används Pondus pro, ett 

förvaltningsprogram.  

Se rapport kap 4.4.1. 

6. Balkongkontroller, när hur? 

Förra året gjorde Bostaden med hjälp av WSP en kontroll av alla bostadens fastigheters 

lägenheter. Stickprovs gjordes för att få veta i vilket skick de var i. Då kontrollerades hela 

fastigheten; tak, balkonger, fönster mm. Detta var den första generella kontrollen, annars är 

det upp till kvartersvärdarna att ha koll på skicket.  

Se rapport kapitel 4.4. 

7. Hur genomförs renoveringen? 

Under de sju år som Ingrid arbetat på Bostaden har inga balkonger sågats ner och gjorts om, 

endast mindre reparationer har utförts.  

Arbetena utförs oftast med hjälp av totalentreprenad så Bostaden är inte insatt i alla val av 

produkter. Entreprenören får funktionskrav som ska uppfyllas.  

8. Hur förlängs livslängden av en renovering? 

Svårt att säga. Leverantörernas löften på livslängd följs. Vilket är svårt att gnälla på i 

efterhand, inte säkert att ett företag finns kvar efter 10 år eller att de har möjlighet att ta en 

reklamation. Då går de i konkurs. Hur länge en balkongreparation håller är svårt att säga, 

enklare med till exempel ett takbyte.  
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Examensarbete, högskoleingenjör i byggteknik 

Bilaga G – Intervju Weber  

Mårten Mekelin.  Produktspecialist för betong på Weber. telefonintervju 30/4-

2014. 

1. Hur länge har du arbetat med ytbeläggningar? 

20 år 

2. Hur kontrolleras en betongyta? 

Se rapport kapitel 4.4.3 

3. Hur väljs metod för lagning av betong? 

Se rapport kapitel 4.4.3 

4. Hur förlängs/påverkas livslängden? 

Se rapport kapitel 4.5 

5. Vad är ekonomiskt hållbart? 

Se rapport kapitel 4.5 samt 4.5.2 

6. Hur genomförs renoveringen? 

Se rapport kapitel 4.5.1 

7. Hur kan en lagning av en spricka optimeras? 

Se rapport kapitel 4.4.5 

 

 


