Förslag

56
ESE.281

Fasader
Renovering balkonger av betong

Balkongrenovering är ett
mycket kvalificerat arbete
och kräver goda
kunskaper om betong
och formbyggnad för att
ett gott resultat ska
uppnås.
Det lönar sig att anlita
experter.

Förutsättningar
Förarbete
Egenkontroll
Genomförande
Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och
kostnadseffektivt.
Nästa
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Förklaringar
Förklaringar
Balkonger byggdes fram till slutet av 40-talet med en ram av stål t ex med U eller I-balk med fyllning av
armerad eller oarmerad betong. Från 50-talet och framåt utförs balkongerna som en traditionellt armerad
konstruktion som ingår i innanförliggande bjälklag av betong. På 60-talet i samband med millionprogrammet
började även fabrikstillverkade (prefab) balkongplattor att användas och är vid nyproduktion i dag vanligast.
Skador
• De vanligaste skadorna på äldre ’’stålbalkonger’’ är grava rostskador på bärande ståldelar och speciellt
observant ska man vara där dessa är inmurade i fasaden.
• Vid traditionellt armerade betongkonstruktioner och prefab är det rostsprängning av armering pga bristande
täckskikt. Skador förekommer även vid räckesinfästningar.
• När armeringen ligger intakt i god betong har armeringen ett mycket gott rostskydd men när luften över tid
bryter ned betongen uppstår vad som i dagligt tal kallas betongkarbonatisering och når denna armeringen
kommer armeringen att rosta ohämmat med risk för att konstruktionen kollapsar.
• Balkonger är väldigt fuktutsatta genom regn och snö detta är inte sig något problem men finns olika typer
av skador och spricker kan man få väldigt omfattande frysskador då vatten expanderar vid frysning.
Besiktning och åtgärder
Efter besiktning av skadorna upprättas en åtgärdsplan som överlämnas till byggare.
Vid omfattande skador är det som regel mest ekonomiskt att riva balkongerna och bygga nya.
Ställningar
Det är av största vikt att välja en ställning som tillåter gjutning av flera balkonger i höjd eller bred samtidigt.
För små gjutetapper medför lång byggtid och högre kostnader. Med kvarboende hyresgäster är det viktigt
med kort byggtid.
Skydd och information
De kvarboende ska informeras. Balkongdörrarna ska spärras = låsas och handtagen tas bort.
Förra Nästa Start
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Personsäkerhet — Riskinventering
Arbetsmoment: Renovering av balkonger av betong
Arbetsmoment & Problem

S

K

Risk=
S*K

Överbelastning, sträckning

10

70

700

Använd lämpliga transport- och
lyfthjälpmedel

Kranarbete, klämskador

30

5

150

Utbildning i krandirigering/
stroppning

Oordning på arbetsplats = Vrick/ fallskador

10

15

150

Regelbunden städning

Sannolikhet = S
Konsekvens = K
Risk = S * K
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S = 0,1
S=1
S=3
S = 10
S = 30

Bedömning av sannolikhet
Mycket osannolik (<1 ggr/10 år)
Osannolik
(1 ggr/10 år)
Låg sannolikhet (1 ggr/3 år)
Relativt sannolik (1 ggr/år)
Sannolik
(1 ggr/mån)

Åtgärd

Bedömning av konsekvens
K=0,5 Bagatell
K=1
Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning)
K=5
Liten
( 3 - 7 dagars sjukskrivning)
K=15 Kännbar
( 8 - 29 - ” - )
K=70 Allvarlig
(30-299 - ” - )
K=500 M. allvarlig (>300 - ” - )
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning
Bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr: Säkrare bygg- och anläggningsarbete
Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp.
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter
och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i
trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.
Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över
markplanet eller motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att
skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte behöver tas bort.
Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor,
lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda ramper eller
särskilt anordnade transportsystem. På intagsbryggor ska det
normalt finnas grind eller bom. Det är endast i vissa särskilt
angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke
eller en skyddsanordning vid sådana transporter.
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen
ska alltid kunna tillkallas.
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar.
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och
om det behövs färdbeskrivning.
Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.
www.ByggAi.se

Förra Nästa Start

Förutsättningar 4(4)
Krandirigering

Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betong

5 (16)

Se även AFS 2008:13, bilaga 3
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Förberedelser
Balkongrenovering med kvarboende hyresgäster
- Välj ställning:
• Om balkongraderna är få och ligger ’’utspridda’’ kan det vara
lämpligt med en flyttbar, stabil ställning. Bild till höger.
• Spirorna placeras i justerbara fötter.
• Försök organisera så att det är möjligt att samtidigt gjuta flera
balkonger ovanför varandra!
• Om balkongerna ligger i rader utmed fasaden byggs ställningen
utmed hela fasadytan och utanför balkongerna. Framför balkonger
byggs ställningen som skydd vid rivning och kan även nyttjas vid
formsättningen.
- Gör ett försöksaktivitet innan
arbetena startar på riktigt

www.ByggAi.se
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Utrustning
Utrustning
 Störttrumma till container
 Demonteringsverktyg: Tigersåg, vinkelslip, koben för
plåtbeslag.
 Bilningsutrustning, huggmejsel
 Armeringsutrustning för kapning och bockning
 Gängningsutrustning för armering (skarvning
armering)
 Hit-massa och borr för ev. komplettering av armering
 Kärror med genomtänkt utrustning och fästelement.
 Fenolftalinlösning: Sprayas på nyhuggna ytor för
kontroll av karbonatisering. Blir det blått utslag är
betongen OK och bör vara minst 10mm eller mer kring
armeringen.
 El-central för verktyg, laddning batterier m.m.
 Utrustning för betonggjutning

www.ByggAi.se
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Mall och instruktion
Nr

Kontrollpunkt

Metod eller
utrustning

1

Bilning till ’frisk’ betong

Fenolftaleinlösning

2

Infästningar

Okulärt

3

Spärrning av balkongdörrar

Okulärt

4

Armering frigöres från gravrost
och kompletteras vi behov

Okulärt
Ritning

5

Vid bortsprängt tätskikt t ex i hörn
och kanter ska armeringen
friläggas så den inte har kontakt
med karbonatiserad betong

FenolftaleinLösning
Okulärt

6

Ingjutningsgods ska vara av
austenitiskt rostfritt stål

7

Förbehandling av motgjutna ytor

Okulärt

8

Betongkvalité

Ritning
Följesedel

Frekvens

Resultat

Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

9
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Viktiga punkter
Kvalitetskriterier för projektet och produkten
•
•

Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material,
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på:
•
Information till hyresgäster. Tänk på stöldrisk med ställningar etc.
•
Lagring av demonterade balkongfronter som återmonteras ska ske på plan
uppställningsplats.
•
Infästningar i yttervägg ska vara rostfria.

www.ByggAi.se
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Moment 1
Planering av balkongrenovering
1. Ska balkongerna rivas eller repareras?
2. Ska vi bila, såga eller klippa befintlig betong med tanke
på armeringen, arbetsmiljö etc?
3. Kan vi komplettera befintlig armering genom traditionell
skarvning eller med gänghylsor eller ankarmassa.
4. Hur ska snittytor och lagningsytor se ut?
Lagningar ska göras mot skarpa kanter.
5. Hur kan vi stämpa effektivt? Beror på val av ställning.
6. Val av betong - bör ha:
- vct < 0,45 och
- lufthalt >5, 5,5 resp. 6,5% vid
- stenmax 32, 16 resp. 8 mm.
- täckskikt > 30 mm.
Vid val av betong med ett högre K-tal än föreskrivet
sker hållfasthetstillväxten snabbare och därmed kan
också formrivning tidigareläggas. Jämför TT-diagram
för olika betongkvalitéer.
www.ByggAi.se
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Moment 1
Planering av balkongrenovering fortsättning
7. Förbehandling av motgjutna ytor, förvattning och
inborstning med cementpasta eller i undantagsfall
limma med epoxi (OBS särskilt utbildad
personal!)
8. Blir det vinterarbete?
9. Hur ska springan mellan form och fasad tätas och
formen låsas för att undvika missfärgning av
fasaden.
10.Efterbehandling av lagningar och nygjutningar
11.Information och skydd av kvarboende

www.ByggAi.se
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Moment 2
Reparation av balkonger av betong
• Skadad betong har på bilden bilats bort.
• Karbonatiseringen kontrolleras med
fenoftalinlösning.
• Armeringsjärnen har bedömts vara OK av
konstruktören.
• Skarvning av järn kan ske genom att järnen
gängas och förlängs med rostfria järn.
• Notera formstöd av vinkeljärn. Enklare än
konventionella skråspikade bräder.
• Ingjutningsgods för räckesinfästningar och
gjutlist för droppnäsa monteras i formen.
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Moment 2
Balkonger med stålstomme
Vid reparation av stålramsbalkonger
bör som på bilden hela betongplattan
tas bort så att ramen kan
kontrolleras.
Vid upplag bör balkar friläggas till
ett djup av ca 150mm för kontroll
av smidet och för att kunna utföra
ett bra rostskydd.
Till höger stålstomme i gott skick
som slipats rent.
Svetsbarheten i ramen kontrolleras.
På stommen nedan måste stora
delar bytas ut.
Innan ny betongplatta gjuts förses ramen med rostskydd.

Ovanpå den nya betongplattan bör läggas droppbleck längs kanterna och ett bitumenskikt på ytan
som hindrar vatten att komma i kontakt med
stålramen.
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Moment 3
Samtidig gjutning av flera balkonger i höjd
• För små gjutetapper medför lång byggtid och
högre kostnader.
• Planera för gjutning av ett trapphus i taget.
Lämpliga gjutetapper kan även vara den mängd
betong som roterpumpbil kan ta med till
arbetsplatsen.
• Planera arbetet så att gjutetapper och därmed
tillhörande formmaterial kan nyttjas maximalt.
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Moment 4
Byte av balkongfronter
Befintliga fronter demonteras
eller rivs – på bilden visas rivna
fronter.
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Moment 4
Montering nya balkonfronter
Balkongräcken/fronterna lagras på plan
mark så de inte deformeras.

Nedan monterat balkongräcke.
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