
Klimatskal



Extrastämma

Det har blivit dags att genomföra renovering av klimatskalet på våra byggnader. Det 
befintliga klimatskalet har passerat sitt bäst-före-datum.

Våra anlitade experter har på styrelsens uppdrag arbetat fram ett 
förfrågningsunderlag som skickades ut till ett antal utvalda entreprenörer i januari 
2018.

Anbuden vi fick in översteg vår budget med ca 50% varpå vi valde att ta in ytterligare 
underlag.

På extrastämman 12 juni presenterade styrelsen sin rekommendation till beslut för 
extrastämman.

Därefter hade extrastämman möjlighet att ställa frågor till styrelsen och en av våra 
experter.

Extrastämman avslutades med att ta beslut om att genomföra entreprenaden enligt 
styrelsens rekommendation.



Vad innebär klimatskalsprojektet?

� Förstärkning av tak 
samt taksäkerhet

� Isolering av vindar

� Byte av all plåt på tak 
och fasader

� Byte av tätskikt på 
takterrasser

� Reparation av fasader

� Byte av fönster och 
balkongdörrar

� Montering av nya 
balkongfronter

� Eventuellt: montering 
av solceller på tak



Vad är livslängden?

� Plåttak och plåtfasader plan 10 ca 25-30 år

� Fönsterbyte ca 40 år

� Fasad (hydrofobering och foglagning) ca 15 år

� Målning betong (golv och tak) balkonger ca 15 år

� Byte balkongfronter ca 40 år

� Takterrassers tätskikt ca 25-30

� Solceller ca 25 år



När ska projektet genomföras och hur 
lång tid tar det?

�Arbetena som är beräknade att ta totalt 
ca 3 år börjar i Hus A 
(preliminärt 2018 – 2019),

� fortsätter i Hus B 
(preliminärt 2019 – 2020) 

�och avslutas i Hus C 
(preliminärt 2020 – 2021).



Föreningens ekonomi

� Föreningen har en mycket god och stabil ekonomi.
� Om entreprenaden kostar 110 Mkr och ränteläget är ca 5% så kommer föreningen 

att klara finansieringen av klimatskalet inom ramen för den nuvarande 3% årliga 
höjningen på avgiften (hyran).

� Enligt artikel i Dagens Industri 2017 med nyckeltal som Swedbank tagit fram så är 
-låg till måttlig avgift (hyra) 325-650 kr per kvm och år                                   
-låg till måttlig belåning 3-6000 kr per kvm

� Föreningens avgifter inkl värme 2018 är ca 570 kr per kvm och beräknas bli ca 641 
kr per kvm år 2022 med den årliga höjningen på 3%, dvs låg till måttlig avgift

� Föreningens belåning 2018 är ca 1000 kr per kvm och efter investering blir den ca 
4000 kr per kvm år 2022, dvs låg till måttlig belåning

� Efter det att projektet är genomfört kommer föreningen alltså fortfarande att ha 
en låg till måttlig avgift (hyra) och en låg till måttlig belåning.



Entreprenadkostnad
� Vad händer om vi inte investerar 110 mkr? Underhållet kommer att behövas 

oavsett beslut. Arbetena kommer att utföras löpande och vi bedömer att det 
behöver göras under en 10 årsperiod.

� Vid en utebliven investering om 110 mkr blir det som följer nedan:

Uppskjuten investering 85 mkr
Utförs löpande under 10 år
Avskrivningstid 30 år
Ränta 3 %

Besparing per år:
Avskrivning 85/30 2,8 mkr
Ränta 85*3% 2,6 mkr
TOTALT 5,4 mkr

Genomsnittlig "senareläggning" 5 år

Total besparing 5*5,4 =27 mkr



Entreprenadkostnad fortsättning
� Om arbetena utförs löpande uppstår följande merkostnader:

Uppskjuten investering 85 mkr
Utförs löpande under 10 år
=genomsnittlig senareläggning 5 år
Kostnadsökning 3% per år
=kostnadsökning 16 % på 5 år

Kostnadsökning 85 mkr, 16% 13.6 mkr
Extra fasadställning 8,6 mkr +16% 10.0 mkr
Takställning för inledande reparationer 3.0 mkr
Extra upphandlingskostnader 2.0 mkr
Extra etableringskostnader 1.0 Mkr

Summa 29.6 mkr



Entreprenadkostnad fortsättning

� SAMMANFATTNING

� Att genomföra renoveringen löpande under 10 år innebär

� Besparingar               27.0 mkr

� Kostnadsökningar       29.6 mkr

� =Kostnadsökning netto 2.6 mkr

� Det blir således 2,6 mkr dyrare att göra renoveringen löpande under 10 år jämfört med 
att göra allt direkt.

� Viktigast är dock att den ekonomiska risken ökar markant då projektet löper under lång 
tid. 

� Genomför vi hela projektet på 110 mkr direkt har vi redan anbud med fast priser.



Sammanfattning

� Åtgärderna i underhållsplanen behöver utföras, vissa mer akut än andra.

� Priserna på entreprenaden förväntas inte gå ner under den period som 
åtgärderna behöver utföras.

� Föreningens goda ekonomi klarar åtgärdernas totalkostnad.

� Avgiften (hyran) och föreningens belåning kommer att räknas som låg till 
måttlig efter genomförda åtgärder.

� Styrelsen är enig i sin rekommendation att utföra entreprenaden i sin helhet 
och att samtidigt installera solceller på taken.

� Det beräknas bli ca 3 mkr dyrare att skjuta upp entreprenaden samt en 
betydligt längre projekttid (åtgärderna utförs löpande under 10 år istället för 
3 år). 



Styrelsens rekommendation
En enig styrelse rekommenderar stämman att 
besluta om att gå vidare med det totala projektet 
om 110 mkr och att även installera solceller på tak.

Fördelar:

� Totalt något billigare och mycket effektivare 
att genomföra hela åtgärden vid ett tillfälle.

� Så kort tid med ställningar som möjligt.

� Lång livslängd på det tekniska underhållet.

� Avsevärt förbättrad ljudkomfort.

� Solceller är ekonomiskt en god investering 
som tjänar in sin kostnad på ca 10 år. 

� Ur miljösynpunkt så bidrar solceller till 
minskad klimatpåverkan. 

� Värdet ökar på fastigheten / föreningen.

� Lägenheter blir förmodligen mer lättsålda 
med klimatskalets stora åtgärder bakom oss.

� Total 3 års byggnadstid i stället för ca 10 år.

� Taksäkerhet uppdateras till dagens krav och 
minskar risk för olyckor.

� Fasad och tak tätas och uppgraderas för att 
undvika kostsamma skador på fastigheten.

� Ny isolering på vindar ger lägre 
energiförbrukning.



Beslut på extrastämma

A. Beslut om att genomföra hela 
entreprenaden för ca 110 Mkr

B. Beslut om att installera solceller 
på tak för ca 2,6 Mkr
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