
 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

 

Uppsala universitets logotyp  

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2021/024-SE 

Examensarbete 15 hp 

Juni 2021 

EN UNDERSÖKNING AV 
OMKOSTNADER FÖR TILLFÄLLIG 
FORM 
Utveckling av kalkylering 

Anton Dahlström & Anton Schytzer 
Högskoleinge njörsprogrammet i byggteknik  

  



 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala 

Handledare: Nils Ankaräng & Annika Granström Ämnesgranskare: Per Roald 

Examinator: Petra Pertoft 

 

Uppsala universitets logotyp  

A Study of Overheads for Temporary Form - 

Developed Calculation 

Anton Dahlström & Anton Schytzer 

Abstract 

This study aims to develop the calculus JM AB use to estimate the overhead cost related to 
material for temporary support of slabs and to find possible improvements to production. 
The problem associated with these costs is the difficulty to estimate rental times for these 
materials, which is not incorporated in the current calculus. 
 
The study started with gathering and compiling data from seven construction projects to 
generate key values, which have been the foundation to create a new calculus.  
 
In the project, a new calculus was created which require an input of the total area of the 
normal plane and the average number of stories for the project. The calculus then generates 
starting, rental, and shipping costs.  
 
Two different types of procedures working with these materials have been found. One is 
generating lower cost but is associated with a higher risk of delays because of the time the 
concrete needs to establish full strength. The other procedure offers higher costs, but a 
higher room for margin which was the alternative four of the seven projects used.  
 
We have found that the so-called low-risk procedure which should generate higher cost, in 
practice generated lower cost. Lots of factors other than chosen procedure affect the cost, 
but one explanation for this is that the low-risk method allows the project to move at a 
higher rate without risk for a delay due to concrete cure time which means lower rental 
cost. 
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SAMMANFATTNING 
Den här rapporten syftar till att utveckla kalkylen kring omkostnader för tillfälligt form, 

specifikt uppbockning av normalplan i samarbete med JM AB. Problematiken med den 

aktuella kalkylen har varit att tiden ej varit inkorporerad, vilket har fått till följd att 

precisionen är låg för kalkylen. 

 

Uppbockning i normalplan, betyder de stöd som finnes för normalplan vid gjutning av 

bjälklag för dessa plan. De finns till för att stödja konstruktionen innan dess att bjälklaget 

har nått tillräcklig hållfasthet för att stå av sig själv. Normalplan innebär det plan, som 

vanligtvis, finns ovanför entréplan. Dessa plan är ofta lika i utformning och detta kallas 

normalplan. 

 

Arbetet påbörjades med att samla in data från sju projekt i vilka hyrdagar, storlek och 

antal våningar varit avgörande för att producera nya nyckelvärden för grundkostnad, 

fraktkostnad och hyreskostnad. Kostnaden för uppbockning av normalplan för nya 

projekt går således att räkna ut med hjälp av genomsnittligt antal våningar och storleken 

för normalplan. 

 

Två olika metoder som behandlar uppbockning har funnits hos JM. Den ena genererar 

lägre kostnad, men är förknippad med risk för fördröjning på grund av betongens 

härdningstid för att uppnå full hållfasthet. Det andra förfarandet erbjuder högre 

kostnader men ett större utrymme för marginal. Denna metod använde fyra av de sju 

undersökta projekt. 

 

Vi har funnit att metoden med låg risk som borde leda till högre kostnader, i praktiken 

gav lägre kostnader. Andra faktorer än val av metod påverkar kostnaden, men en 

förklaring till den lägre kostnaden är att lågriskmetoden gör det möjligt för projektet att 

arbeta i högre takt utan risk för fördröjning på grund av betongens härdningstid vilket i 

sin tur innebär lägre hyreskostnader.  
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NOMENKLATUR 
 

Normalplan – vanligtvis första plan efter entréplan, standardiserad plan vilket ser lika ut upp 

till sista plan 

 

Hyrkostnad – den kostnad vilket hyra betalas för materiel 

 

Grundkostnad – grundkostnad är en startkostnad som betalas när hyrd materiel hämtas ut, 

denna kostnad täcker bland annat slitage av materiel och hopplocknings 

 

Programhandling – de preciserade kraven och målen som finns för ett projekt är samlade i 

dessa handlingar, dessa är också en måttstock för om projektet ska fortsätta eller inte 

 

Plattbärlag – en betongskiva som utgör botten av ett nytt bjälklag, skivan armeras och sedan 

gjuts det nya bjälklaget 

 

Skalväggar – ihåliga betongväggar som fylls med betong efter de monterats på plats 

 

Utfackningsväggar – en prefabricerad ytterväggsmodul 

 

Stämp - lång och grov stolpe som fungerar som stödutrustning till plattbärlaget för att bära 

lasten tills bjälklaget har uppnått tillräcklig hållfasthet 

 

Uppbockning – aktiviteten att montera stämp och bockryggar som bär laster av gjutna bjälklag 

 

Uppbockningsuppsättning – den uppbockningsmateriel som används för ett plan i ett 

trapphus 

 

Produktionstidplan – en tidplan som visar alla aktiviteter som ingår i ett projekt under 

produktionen 

 

Böp – bjälklag över plan 

 

Up – ett uppbockningssystem som används vid våningshöjd över 3m 

 

Arkitekturmodell – innehåller de delar som arkitekten projekterar till exempel utformningen 

av byggnaden 

 

Konstruktionsmodell – innehåller de delar som konstruktören projekterar det vill säga de 

bärande delarna av byggnaden
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1 INTRODUKTION 
1.1 Bakgrund  
Byggbranschen är i dagsläget mycket prispressad. Hård konkurrens leder till att 

vinstmarginalen är låg vilket ställer höga krav på kostnadseffektivisering. Ekonomiska 

prognoser är därför mycket viktiga för ett projekt i syfte att säkerställa att budgeten följs och 

vinst erhålls. Detta ställer därmed höga krav på de kalkyler som ligger till grund för projektets 

budget så att den ekonomiska planeringen för ett projekt är realistisk och precis. En 

förutsättning för exakta ekonomiska prognoser är standardiserade arbetsmetoder som leder till 

förutsägbara resultat vilket är enklare att kalkylera.  

 

Denna studie har gjorts i samarbete med JM AB. JM har identifierat att deras kalkyl för 

budgetkontot omkostnader tillfällig form har en sämre träffsäkerhet jämfört med deras andra 

kalkyler. Detta konto innefattar samtliga omkostnader kopplade till gjutningar av grundplatta, 

väggar, skalväggar och bjälklag. Stämp är ett exempel på denna typ av materiel som används 

för att stötta ett nygjutet bjälklag tills betongen når tillräcklig hållfasthet för att bära utan stöd. 

Denna typ av stödmaterial används bara under en begränsad tid av projektet. Av den 

anledningen har JM tagit beslutet att hyra all denna typ av material från en extern part. Detta 

ställer höga krav på planeringen av hur denna typ av materiel används, när den levereras till 

arbetsplatsen och när den lämnas tillbaka, i syfte att minimera hyrtiden och kostnaderna.  

 

Ett alternativ mot att hyra denna typ av materiel är att köpa in den själv. Andra problem uppstår 

dock med denna lösning. En hel avdelning skulle behöva upprättas för att hantera förvaring, 

leverans, upphämtning och service av denna materiel. Även fast dessa kostnader skulle vara 

interna, skulle de fortfarande behövas kalkyleras och följas upp i syfte att hålla kontroll över 

dessa.  

 

Hyrkostnader är alltid svåra att kalkylera, eftersom det kräver både antal, vilken typ och 

hyrestiden för materialet för att beräkna kostnaden. Tiden är alltid svår att uppskatta eftersom 

bedömningen av den beror på hur projektet planeras och många variabler som skiljer sig mellan 

projekten. Dagens kalkyl hos JM har inte tid med som ingångsvärde vilket leder till låg 

precision. Vanligtvis justerar produktion upp kalkylvärdet utifrån tidigare erfarenhet. Dessa 

typer av justeringar görs fortlöpande under projektet när oväntade kostnader uppkommer. 

Sådana justeringar kan leda till missvisande slutsatser om projektet följer kalkylen eller inte. 

Arbetet att kartlägga dessa utgifter och öka kalkylprecisionen har tidigare åsidosatts på grund 

av tidsbrist. För detta krävs ett samarbete mellan produktion och kalkyl i syfte att sammanställa 

nya nyckeltal. 

 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att utveckla en ny kalkyl som använder tid som faktor vid beräkning 

av omkostnader samt undersöka om det finns brister i produktionen, vilket skulle kunna leda 

till större kostnader och svårare kalkylering. 

 

1.3 Frågeställningar  
• Hur inkorporeras tid i kalkylen? 

• Finns det några metodskillnader med effekt på kalkylprecisionen? 

• Går det bryta ner kontot i beståndsdelar för att kartlägga var problemområdet är, och 

vilka är dessa? 



 

2  

1.4 Sekretess 
Eftersom detta arbete behandlat sekretessbelagd information, har vissa figurer områden som 

är dolda. 

 

1.5 Bilagor 
Bilagorna som finns att läsa visar samtliga steg som beskrivs i Kapitel 2 för hur kalkylerna för 

de sju projekten upprättades. 

 

1.6 Examensarbetets utveckling & Avgränsningar 
Arbetet började med att undersöka JM:s budgetkonto ”Omkostnader tillfällig from”. Kalkylen 

som produceras av kalkylavdelningen för detta konto stämmer sällan överens med 

produktionens faktiska kostnader. Erfarna arbetsledningar dubblerar ofta den förväntade 

kostnaden för detta konto direkt. Detta kallas för den ”justerade kalkylen” som justeras upp från 

den ”beslutade kalkylen” som är den ursprungliga kalkylen från kalkylavdelningen. På detta 

sätt kan den ”aktuella prognosen” vara mycket närmare sanningen för projekten och därmed 

visa ett bättre resultat. 

 

En ytterligare fördjupning i undersökningen var att titta närmare på uppbockningen, efter 

intervju med Magnus Eklöf, på vilken det framkom att det kalkylerade värdet inte 

harmoniserade med det faktiska värdet. Eftersom en tidsaspekt för hur länge uppbockningen 

stod saknades när kalkylen togs fram. 

 

Avgränsningen slutade därmed således i att endast undersöka uppbockning i normalplan, för att 

skapa en modell för hur kalkylen skulle kunna se ut med nyckeltal. Detta då det enkelt går att 

plocka ut de värden som behövs för att skapa en kalkyl för detta ändamål. Up som är det system 

som används för att kalkylera kostnader för källare, garage och entréplan är mer avancerad. 

Systemet använder olika höjdintervall i sin prissättning, detta är något som vi fått begränsat oss 

till att inte göra då detta kräver ett examensarbete till i tid för att kunna hinna bygga en kalkyl 

för. 

 

Därmed denna utveckling av arbetet så framkom det att de ursprungliga frågeställningar som 

ställdes i projektplanen inför att examensarbetes påbörjades blev något enkel. Med enkel menas 

inte att frågeställningarna var ur kontext, men att de snabbt blev besvarade så dessa fanns 

fortfarande med som en grundpelare för examensarbete och de finns nu med i bakgrunden för 

detta arbete. Ur detta arbete så framkom nya frågeställningar, vilka utvecklades under arbetet. 

1.7 Organisation 
JM, dåvarande John Mattson Byggnads AB, startades 1945 av John Mattson. Det bygger till en 

början efter ABC-principen: Arbete, Bostad, Centrum. Bostäderna byggs i Stockholm och 

bolaget introducerar rad- och kedjehus i Sverige. JM bygger främst bostäder, men är också med 

och bygger Kolmården Djurpark på 60-talet. I slutet på 90-talet görs fastighetsförsäljningar 

vilket möjliggör en expansion vidare i Norden. JM öppnar upp verksamheter i Finland, Norge 

och Danmark allt under en tio års period (JM AB, 2021a). 

 

JM är idag ett företag som är ledande inom bostadsutveckling i Norden, de allra flesta projekt 

som de bedriver är nybyggnation av flerbostadshus. JM är verksam i länderna Sverige, Norge 

och Finland, där i huvudsak i storstadsområdena och universitetsorter. De har en 

marknadsledande position i storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Uppsala och 

Malmö/Lund. Där ungefär två tredjedelar av verksamhet är i Sverige och resterande är fördelad 

EN UNDERSÖKNING AV OMKOSTNADER FÖR TILLFÄLLIG FORM 
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över de övriga nordiska länderna. Stora nämnvärda projekt som är under byggnation JM är 

Liljeholmskajen i Stockholm där 4300 bostäder ska byggas och även Täby park där 2500 

bostäder ska byggas se (JM AB, 2021b). 

 

Att JM:s bostäder ska vara hållbara tar JM som en självklarhet sedan 2018 svanenmärks alla 

projekt och de har även ett initiativ som heter nära noll klimatutsläpp till 2030 som konkret 

innebär att val i verksamheten görs för att JM ska göra så lite negativ klimatpåverkan som bara 

är möjligt. Exempel på detta är när el köps in med märkningen Bra Miljöval och färre 

tjänsteresor görs till förmån för digitala möten. På JM jobbar idag 2500 medarbetare och 37 

procent av JMs tjänstemän är kvinnor, och motsvarande siffra för hantverkare är 5,2 procent. 

Målet är att år 2030 ska 20 procent av hantverkarna vara kvinnor (JM AB, 2021b). 

 

JM tillhandahåller hela värdekedjan, vilket innebär att processen för JM:s bostadsproduktion 

startar med markförvärv och avslutas i förvaltning eller försäljning av bebyggelsen. Stegen i 

denna värdekedja inkluderar mark- och fastighetsförvärv, planprocess och projektering, 

produktion, försäljning samt förvaltning (JM AB, 2021b). 

 

JM:s affärsidé lyder “Med människan i fokus och genom ständig utveckling skapar vi boenden 

och hållbara livsmiljöer.” (JM AB, 2021b). 

 

 
Figur 1.1, JM:s värdekedja, där de tillhandahåller varje steg (JM AB, 2021b). 

1.8 Bakgrundsinformation 
Under denna rubrik presenteras den bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå 

ämnet. 

1.8.1 Kalkylering 
Kalkyleringen på JM sker i tre steg. Första delen är förhandskalkylen, vilket görs inför 

projekteringsstart och i kalkylen används data från programhandlingar. Grunden för 

förhandskalkylen är nyckeltal såsom areor och dessa fås från arkitektmodellen. I kalkylen tas 

en totalkostnad fram för projektet som är beslutsunderlag för om projekteringen ska fortsätta 

eller inte (Ankaräng, 2021). 

 

Nästa steg är grundkalkylen. Den görs före försäljningsstart och baseras på arkitekt- och 

konstruktions-modeller från systemhandlingar. Grundkalkylen arbetas fram i syfte att kunna 

fastställa ett försäljningspris på projektet. Underlag för installationer saknas i detta läge i 

modellen, men eftersom JM:s hus är standardiserade så används nyckeltal och målpris för 

installationskostnader (Ankaräng, 2021). 

Kap. 1  Introduktion  
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Sista kalkylsteget är produktionskalkylen, denna kalkyl görs på bygghandlingar och är på 

materialnivå. Anbud hämtas in från underentreprenörer för att fastställa kostnader. 

Produktionskalkylen platsindelas efter var kostnaderna konteras trapphusvis, planvis och tidvis. 

Arbetsplatsomkostnader görs av produktion, eftersom dessa kostnader är direkt kopplat till hur 

platschefen väljer att planera arbetsplatsen och tidplanen (Ankaräng, 2021). 

 

Den färdiga kalkylen går in i ekonomisystemet och följs upp löpande under produktionen. 

Kostnadsavvikelser kommenteras och kategoriseras i en av dessa projekteringsändringar, 

kalkylavvikelse eller produktionsavvikelse. Avvikelser följs upp och utvärderas i syfte att göra 

förändringar som resulterar i högre precision på kalkyler (Ankaräng, 2021). 

 

1.8.2 Betong 
Betong är ett material som består av vatten, cement, ballast, samt eventuella tillsatsmedel och 

tillsatsmaterial. Tillsatsmedel och tillsatsmaterial används för att ge en specifik egenskap till 

betongen. Exempelvis porbildande tillsatsmedel som skapar ett större skydd mot frost. 

Armering krävs ofta när betong gjuts vilket förstärker betongen mot den draglast uppstår på 

undersidan av betongen, betong är väldigt bra på att hantera trycklasten som påverkar 

ovansidan. Det krävs en viss brinntid för betongen att härda, detta beror på många faktorer så 

som temperatur, väder, vilket typ av betongrecept som används, hur stor volym som ska gjutas. 

En vanligt förekommen betong för JM är C35/45 eller C40/50. Figur 1.2 visar tendenskurvan 

för bascement. Vid 20˚C uppnår betongen full hållfasthet efter 28 dagar (Kungliga Tekniska 

högskolan, 2021). 

 

 
Figur 1.2, tendenskurva bascement (Cementa, 2021). 
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Ett nyligen påbörjat projekt hos JM, undersöker BIO-betong. Betongens utsläpp av koldioxid 

minskar med 10% jämfört med traditionell betong. Det finns varianter av BIO-betong som 

minskar utsläppen med upp till 40%. Dessa kan dock påverka byggtiden negativt, målet med 

projektet är att utvärdera om det är möjligt att använda BIO-betong i JM som helhetslösning 

(JM AB, 2021b) (Betongindustri, 2021). 

 

1.8.3 Prefabstomme med plattbärlag 
Byggandet av stommen är en kritisk fas i ett projekt. Denna fas är dyrast per byggdag vilket 

innebär att det är stort fokus på att göra klart stommen snabbt. Därför är det vanligt 

förekommande att många stomelement levereras prefabricerade till arbetsplatsen. Ett vanligt 

stomelement är plattbärlag som ofta kombineras med skalväggar och utfackningsväggar. Vid 

gjutning av ett nytt bjälklag behövs uppbockning som bär egenlasten från det nedgjutna 

bjälklaget till dess att bjälklaget uppnått fullständig hållfasthet (Lauren, 2021). 

 

Under stomskedet följer aktiviteterna ett fastställt schema. Detta förevisas med följande 

exempel, som är taget från ett JM projekts produktionstidplan. Planen kan dock skilja sig lite 

mellan olika projekt. Dag ett när en ny våning påbörjas monteras skalväggar som stöttas upp 

med hjälp av väggstag. Dag två monteras utfackningsväggar. Dag tre monteras uppbockning 

för plattbärlag och balkonger. Dag fyra placeras plattbärlag och balkonger på uppbockningen 

och underkantsarmering påbörjas följt av rör, elinstallationer och överkantsarmering. Dag åtta 

gjuts bjälklaget. Parallellt påbörjas samma procedur för nästa trapphus på dag tre i syfte att ha 

så hög produktivitet som möjligt. På så sätt färdigställt ett nytt bjälklag varannan dag. En ny 

våning kan som snabbast påbörjas på dag tio, oavsett hur många trapphus som ingår i en cykel 

(Lauren, 2021). 

 

Det finns flera faktorer som påverkar hur hastigheten för dessa aktiviteter planeras. Exemplet 

som beskrivs använde två kranar. Eftersom flera aktiviteter kräver kran skulle ett projekt som 

bara har tillgång till en kran behöva planera in ett långsammare tempo. Projektet gjöt ett bjälklag 

för fyra trapphus innan de fortsatte till nästa våning. Hur många trapphus som ingår i en cykel 

påverkar också hastigheten. Allt mellan ett och fem trapphus i en cykel förekommer (Lauren, 

2021). 

 

1.8.4 Uppbockning av normalplan 
Vid uppbockning av normalplan används vanligtvis tre uppbockningsuppsättningar per 

trapphus. Eftersom normalplan ser likadant ut kan samma uppbockningsuppsättning användas 

hela vägen upp. Vissa skillnader kan förekomma, vilket plastledningen måste ha i åtanke (A-

betong, 2021). 

 

Lasten av ett nygjutet bjälklag skall fördelas på minst tre bjälklag, varav det senast gjutna skall 

ha uppnått minst 75% tryckhållfasthet. När ett nytt bjälklag gjuts skall tre 

uppbockningsuppsättningar fördela lasten, det första bjälklaget måste ha uppnått full hållfasthet 

innan uppbockningen på det planet kan rivas och monteras på nästa våning. Metoden illustreras 

i figur 1.3 (A-Betong, 2021). 
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Att montera och demontera en uppbockning för ett helt plan förväntas ta ungefär en dag för två 

personer. Att uppbockningen blir stående längre än planerat påverkar inte andra efterkommande 

moment. Därför är rivning av uppbockning en av aktiviteterna som ibland bortprioriteras vid 

tid- eller personalbrist. Då beställs en extra uppbockningsuppsättning ut som används på nästa 

plan som skall bockas upp.  

 
Figur 1.3, skärmklipp från "Anvisning stämprivning plattbärlag" (A-Betong, 2021). 
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2 METOD 
2.1 Generell metod 
Målet för projektet är att utveckla en ny kalkylmodell för JM som ska kunna användas för att 

kalkylera kostnaderna för uppbockning av normalplan i kommande projekt, vilket görs med 

uppbockningsritningar och kostnadsunderlag från en uppbockningsleverantör och 

produktionstidplaner från JM. Intervjuer med produktionsledning av de berörda projekten har 

genomförts i syfte att förstå bakgrunden till varför tidplaner ser ut som de gör. 

 

2.2 Informationsinhämtning 
Första steget i informationsinhämtningen avsåg att välja relevanta projekt för kalkylmodellen. 

Grundkravet för att ett projekt skulle vara relevant var att stommen skulle vara avslutad, i syfte 

att samtliga väsentliga handlingar skulle finnas tillgängliga. JM försåg oss med en lista på 

samtliga projekt i Stockholmsområdet som var pågående eller nyligen avslutade. Varför det var 

en nödvändighet att projekten skulle vara pågående eller nyligen avslutade berodde på att vi 

skulle kunna inhämta information av arbetsledning för att komplettera handlingarna. 

 

Nästa skede innebar att identifiera vilka projekt som hade tillräckligt utförliga 

produktionstidplaner för att skapa det underlag som behövdes för modellen. Tidplaner görs av 

platschefen inför varje projekt. Det finns en varians i hur tidplanerna ser ut och hur utförliga 

olika platschefer väljer att göra dem.  

 

Varje moment som skall utföras i produktionen numreras efter plats. I exemplet i figur 2.1 säger 

första siffran vilket trapphus momentet utförs i och andra siffran vilket våningsplan. Därefter 

planeras momentet in dagen det skall börja och hur många dagar det förväntas ta. Varje moment 

i tidplanen kallas för aktiviteter. De aktiviteter som behövde finnas i tidplanen för vårt arbete 

var ”Uppbockning” och ”Stämrivning”. Detta urval innebar att sju projekt fanns kvar. Figur 2.1 

visar hur planering av stommen under normalplan i en produktionstidplan kunde se ut. 

 

 
Figur 2.1, skärmklipp, produktionstidplan projekt 4. Figuren visar planering av stomme, normalplan. Numreringarna 

benämner plats för aktiviteten i form av trapphus och våningplan. 

För att kunna inventera mängden uppbockningsmateriel som projekten hyrde kontaktades en 

uppbockningsleverantör som JM hyr all denna materiel av. För dessa sju projekt tillhandahöll 



 

8  

en uppbockningsleverantör uppbockningsritningar som innefattade en materiellista på hur 

mycket och vilken materiel som användes för att bocka upp varje plan och trapphus. Figur 2.2 

visar ett exempel på hur en materiellista för ett normalplan kunde se ut. 

 

 
Figur 2.2, uppbockningsmateriellista från projekt 1, trapphus 1, böp 11. Denna figur har dolda partier på grund av att den 

behandlar sekretessbelagd information. 

För att kunna beräkna kostnaderna försåg en uppbockningsleverantör oss med en 

”Bruttoprislista” som visar hur samtliga hyr- och grundkostnader mot JM beräknas. Denna lista 

innefattar inte fraktkostnader. För att beräkna fraktkostnaderna användes ett referensprojekt i 

vilket den totala fraktkostnaden uppgick till 18,5% av den totala hyrkostnaden. I Figur 2.3 visas 

ett skärmklipp från Bruttoprislista från en uppbockningsleverantör som visar hur hyr- och 

grundkostnad beräknas. JM har även en rabatt som dras av på kostnaden vilken är reglerad i 

inköpsavtalet. 

 

 

 
Figur 2.3, skärmklipp från bruttoprislista från en uppbockningsleverantör. Denna figur har dolda partier på grund av att den 

behandlar sekretessbelagd information.  

2.3 Antaganden 
Vid skapandet av kalkylmodellen gjordes antaganden för att spegla verkligheten så bra som 

möjligt. Här är listan på antaganden som gjorts. 

 

• När aktiviteter i tidplanen är längre än en dag börjar hyrdagar räknas från första dagen 

en aktivitet ligger i tidplanen. Hyrdagar slutar räknas den sista dagen en aktivitet ligger 

i tidplanen. Det gäller aktiviteterna ”uppbockning” och ”stämprivning”, där 

uppbockning startar hyreskostnaden medan stämprivning avslutar hyreskostnaden.  
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• Uppbockningsritningar kallas böp 11 (ibland 12) och används som underlag för samtliga 

plan trots att små skillnader mellan plan förekommer. 

• Nedmonterad uppbockning räknas som hemskickad samma dag som den monteras ned. 

Alltså slutar hyrdagarna ackumuleras för uppbockningsuppsättningen när 

stämprivningsaktiviteten sker för just denna. 

• Jul- och sommarledighet räknas bort från hyrdagar i syfte att kunna jämföra projekt 

oberoende ledighet, för att få ett bättre nyckelvärde till kalkylen. 

 

 

2.4 Sammanställning 

2.4.1 Kostnadsmodell 
Med materiellistan från alla uppbockningsritningar skapades en modell i vilken samtliga 

artiklar som förekommit i uppbockningsritningarna listades. På så vis innehåller modellen 

samtliga artiklar som används vid uppbockning av normalplan för de sju projekten som 

undersökts.  

 

Modellen innehåller det underlag från Bruttoprislistan som behövs för att beräkna hyr- och 

grundkostnad. Kostnaden för trebensstöd separeras från övrig materiel, eftersom de används 

separat från all annan uppbockningsmateriel. Enbart en uppsättning trebensstöd per trapphus 

används. 

 

En kostnadsmodell för varje trapphus skapades. Detta gjordes genom att fylla i antal av varje 

artikel utifrån materiellistan på uppbockningsritningarna. Modellen genererar en grund- och 

hyrkostnad per uppbockningsuppsättning och trebensstöd, hyrkostnaden beräknas per dag. 

Figur 2.4 visar ett exempel på en kostnadsmodell från projekt 4, trapphus 1.  

 

 
Plats Artikel Antal Bruttopris Hyrkostnad /dag /enhetAktuell Hyrkostnad /dagGrundavgift [% av bruttopris] Grundavgift rabatt Grundkostnad /enhet Aktuell grundkostnad

Trapphus 1PERI BALK GT 24  90 0,00 542,25 kr 0,49725 0,00 kr 4,5% 15,0% 15,45 kr 0,00 kr

269m² PERI BALK GT 24 150 0,00 904,50 kr 0,83 kr 0,00 kr 4,5% 15,0% 25,78 kr 0,00 kr

PERI BALK GT 24 210 0,00 1 262,25 kr 1,16 kr 0,00 kr 4,5% 15,0% 35,97 kr 0,00 kr

PERI BALK GT 24  360 0,00 2 160,00 kr 1,98 kr 0,00 kr 4,5% 15,0% 61,56 kr 0,00 kr

PERI BALK VT 20K 145 0,00 510,75 kr 0,52 kr 0,00 kr 4,5% 15,0% 14,56 kr 0,00 kr

PERI BALK VT 20K 215 4,00 751,50 kr 0,77 kr 3,06 kr 4,5% 15,0% 21,42 kr 85,67 kr

PERI BALK VT 20K 245 4,00 857,25 kr 0,87 kr 3,50 kr 7,5% 15,0% 40,72 kr 162,88 kr

TRÄBALK K16 150 12,00 398,25 kr 0,41 kr 4,88 kr 4,5% 15,0% 11,35 kr 136,20 kr

TRÄBALK K16 200 6,00 675,00 kr 0,69 kr 4,13 kr 4,5% 15,0% 19,24 kr 115,43 kr

TRÄBALK K16 245 0,00 823,50 kr 0,84 kr 0,00 kr 4,5% 15,0% 23,47 kr 0,00 kr

TRÄBALK K16 360 40,00 1 212,75 kr 1,24 kr 49,42 kr 4,5% 15,0% 34,56 kr 1 382,54 kr

PEP-RAM PRK 75 0,00 3 188,25 kr 2,93 kr 0,00 kr 2,3% 15,0% 45,43 kr 0,00 kr

PEP-RAM PRK 100 0,00 3 363,75 kr 3,09 kr 0,00 kr 2,3% 15,0% 47,93 kr 0,00 kr

PEP-RAM PRK 120 4,00 3 568,50 kr 3,27 kr 13,10 kr 2,3% 15,0% 50,85 kr 203,40 kr

PEP-RAM PRK 150 4,00 3 856,50 kr 3,54 kr 14,15 kr 2,3% 15,0% 54,96 kr 219,82 kr

PEP-RAM PRK 200 4,00 4 455,00 kr 4,09 kr 16,35 kr 2,3% 15,0% 63,48 kr 253,94 kr

PEP-RAM PRK 230 4,00 4 657,50 kr 4,27 kr 17,09 kr 2,3% 15,0% 66,37 kr 265,48 kr

RÖRKOPPL DK1 48/48 GALV.RÖRLIG0,00 222,08 kr 0,23 kr 0,00 kr 2,3% 15,0% 3,16 kr 0,00 kr

RÖRKOPPL NK1 48/48 GALV.FAST0,00 176,40 kr 0,18 kr 0,00 kr 2,3% 15,0% 2,51 kr 0,00 kr

STÄLLNINGSRÖR 48,3X3,2X1000 GA0,00 283,50 kr 0,99 kr 0,00 kr 2,3% 15,0% 4,04 kr 0,00 kr

STÄMP PEP 10-300 A 186,00 1 091,25 kr 0,67 kr 124,18 kr 2,3% 15,0% 15,55 kr 2 892,36 kr

STÄMP PEP 20-300 16,00 2 232,00 kr 1,37 kr 21,84 kr 2,3% 15,0% 31,81 kr 508,90 kr

STÄMP PEP 20-350 0,00 2 454,75 kr 1,50 kr 0,00 kr 2,3% 15,0% 34,98 kr 0,00 kr

TOPPSTYCKE 20/24 GALV 16,00 472,50 kr 0,29 kr 4,63 kr 2,3% 15,0% 6,73 kr 107,73 kr

TOPPSTYCKE 20/24 S, GALV 0,00 540,00 kr 0,33 kr 0,00 kr 2,3% 15,0% 7,70 kr 0,00 kr

TOPPSTYCKE PEP10/VT16 87,00 265,50 kr 0,16 kr 14,18 kr 2,3% 15,0% 3,78 kr 329,15 kr

FÖRANKRINGSRÖR UWT 140 0,00 573,75 kr 0,86 kr 0,00 kr 7,5% 15,0% 27,25 kr 0,00 kr

AVSTRÄVNINGSBYGEL STÄMP130,00 306,00 kr 0,19 kr 24,32 kr 2,3% 15,0% 4,36 kr 566,87 kr

314,84 kr 7 230,35 kr

TREBENSTÖD PEP ERGO 87 1 116,00 kr 0,683235 59,44 kr 2,3% 7,5% 15,90 kr 1 383,56 kr  
Figur 2.4, kostnadsmodell för projekt 4, trapphus 1. Genererar rörlig kostnad & hyrkostnad per dag samt fast kostnad & 

grundkostnad. Denna figur har dolda partier på grund av att den behandlar sekretessbelagd information. 

2.4.2 Hyrdagar 
För att kunna beräkna hur antalet hyrdagar som varje uppbockningsuppsättning hade 

ackumulerat under projekten skapades en modell som använder aktiviteterna ”Uppbockning” 
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och ”Stämprivning” i produktionstidplanen som underlag. Varje uppsättning benämns i 

alfabetisk ordning. Därefter skapades ett schema med datum för planerad uppbockning, flytt av 

uppbockning och stämprivning. Ur detta schema beräknas antalet hyrdagar för varje 

uppbockningsuppsättning.  

 

Trebensstöd används enbart vid montering av varje uppbockningsuppsättning, således behövs 

enbart en uppsättning trebensstöd per trapphus. Därför beräknas hyrdagar för trebensstöden från 

första uppbockningen till sista stämprivningen i varje trapphus. Figur 2.5 visar modellen för 

projekt 7 som beräknar antal hyrdagar för varje uppbockningsuppsättning och trebensstöd. 

 

Normalplan som produceras över sommar- och julledigheter kommer ge högre hyrkostnader 

eftersom hyran fortsatt betalas under ledighet. I syfte att kunna jämföra projekt oavsett om de 

sträcker sig över ledighetsperioder räknas hyrdagar under sommar- och julledighet bort i 

modellen.  

 

 

Figur 2.5, modell för projekt 7 som summerar antalet hyrdagar per uppbockningsuppsättning. 
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2.4.3 Kostnadsuträkning 
Uppbockningsuppsättningarna kategoriseras efter trapphus. Genom hyrdagar, hyr-, grund-, och 

fraktkostnad kan totala kostnaderna per trapphus och projekt beräknas. Relevant data, så som 

antal uppbockningsuppsättningar, total area och våningsantal för varje plan, trapphus och 

projekt summeras i syfte att generera jämförbara värden. Figur 2.6 visar uträkning av kostnader 

och summering av övrig relevant data för projekt 4. 

 
Kostnader Uppbock Trebenstöd

Trapphus 1 Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Frakt Grundkostnad Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Fraktkostnad Grundkostnad

A 94 209,89 kr 19 729,77 kr 3 650,01 kr 4 820,23 kr 108 39,63 kr 4279,78 791,76 922,37 kr

E 95 209,89 kr 19 939,66 kr 3 688,84 kr 4 820,23 kr

I 40 209,89 kr 8 395,65 kr 1 553,19 kr 4 820,23 kr Antal plan m², plan m², Trh Kostnad trh Kr/m²,Trh

M 41 209,89 kr 8 605,54 kr 1 592,02 kr 4 820,23 kr 6 269 1614 92429,54 57,27

Kostnader Uppbock Trebenstöd

Trapphus 2 Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Frakt Grundkostnad Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Fraktkostnad Grundkostnad

B 93 209,89 kr 19519,88 3611,18 4 820,23 kr 107 39,63 kr 4240,16 784,43 922,37 kr

F 94 209,89 kr 19729,77 3650,01 4 820,23 kr

J 41 209,89 kr 8605,54 1592,02 4 820,23 kr Antal plan m², plan m², Trh Kostnad trh Kr/m²,Trh

N 42 209,89 kr 8815,43 1630,85 4 820,23 kr 6 266 1596 92382,58 57,88

Kostnader Uppbock Trebenstöd

Trapphus 3 Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Frakt Grundkostnad Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Fraktkostnad Grundkostnad

C 93 188,31 17512,91 3239,89 4387,18 93 37,81 3515,93 650,45 879,97

G 37 188,31 6967,50 1288,99 4387,18

K 40 188,31 7532,43 1393,50 4387,18 Antal plan m², plan m², Trh Kostnad trh Kr/m²,Trh

O 41 188,31 7720,74 1428,34 4387,18 5 280 1400 69679,34 49,77

Kostnader Uppbock Trebenstöd

Trapphus 4 Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Frakt Grundkostnad Hyrdagar Hyrkostnad/dag Total hyrkostnad Fraktkostnad Grundkostnad

D 92 318,70 29320,52 5424,30 7251,19 116 56,03 6498,93 1202,30 1304,05

H 95 318,70 30276,63 5601,18 7251,19

L 89 318,70 28364,42 5247,42 7251,19 Antal plan m², plan m², Trh Kostnad trh Kr/m²,Trh

P 78 318,70 24858,71 4598,86 7251,19 8 399 3192 171702,07 53,79

m², Etapp Etapp kost Kr/m²,Etapp

7802 426193,53 54,63  
Figur 2.6, Kostnadsuträkning och summering av data från projekt 4. 

2.5 Analys 
Eftersom hyreskostnaden för fyra uppsättningar inte är jämförbart med tre, i och med att fyra 

uppsättningar ackumulerar fler hyresdagar, delades analysen upp i två kategorier, nämligen tre 

och fyra uppbockningsuppsättningar. Målet med analysen var att skapa ett kvadratmeterpris för 

grundkostnad, hyrkostnad och fraktkostnad som är tillämpbar för JM:s kalkyl.  

 

Hyreskostnad/m2 för samtliga projekt är redan summerad så genomsnittliga kostnaden för 

projekten 1–3 gav nyckelvärdet till kalkylen för hyrkostnad till projekt som använde tre 

uppbockningsuppsättningar se figur 2.7. Genomsnittliga hyrkostnaden projekt 4 –7 gav 

nyckelvärde till kalkylen för fyra uppsättningar se figur 2.8. 

 

Kalkylmall, medel

Hyrkostnad/m² 41,45    

Kalkylmall, medel

Hyrkostnad/m² 36,79  
Figur 2.7, den genomsnittliga hyrkostnaden för tre   Figur 2.8, den genomsnittliga hyrkostnaden för fyra 

uppbockningsuppsättningar.   uppbockningsuppsättningar. 

Fraktkostnad/m2 beräknades som 18,5% av hyrkostnaden, där 10,5% var fraktkostnad och 8 % 

var emballagekostnad. Dessa var referensvärden från en uppbockningsleverantörs 

referensobjekt. 

 

Grundkostnaden/m2 är en engångskostnad för uppbockningen och är därför avtagande desto 

fler våningar projektet har. En modell skapades där grundkostnaden/m2 vid olika våningsantal 

kunde jämföras mellan projekten. Detta gjordes genom att använda projektets genomsnittliga 

våningsantal per trapphus och total area för normalplan. 
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Modellen kompletterades med areor för vad samtliga våningsantal mellan tre och femton 

våningar skulle innebära. Orsaken till våningsintervallet var att tre våningsplan var det lägsta 

antalet våningar och femton för det högsta antalet våningar som fanns i vårt projekturval. 

Grundkostnaden som är den samma oavsett våningshöjd delades med areorna för varje 

våningshöjd för att generera en jämförbar kvadratmeterkostnad, se figur 2.9. Detta gjordes för 

samtliga projekt och genomsnittliga kvadratmeterkostnad från alla projekt och våningshöjd gav 

oss ett kalkylresultat. 

 

Plan 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

Kr/m² 24,32 18,24 14,60 12,17 10,43 9,12 8,10 7,29 6,63 6,08 5,61 5,21 4,86  
Figur 2.9, kalkylvärdet, vilket är ett medelvärde för grundkostnad baserat på fyra projekt (fyra uppbockningsuppsättningar).  

Kostnaderna för projekt 4, som var ett projekt med väldigt god byggnationstakt, 

testmodulerades med tre uppbockningsuppsättningar istället för fyra för att se hur stor 

besparingen blev och om det var möjligt att använda tre uppsättningar istället för fyra. 

 

2.6 Felkällor 
Projektens olika byggnationstempo har en rad olika faktorer som hänsyn måste tas till. 

Ett exempel på en sådan faktor är gränsdragningen mellan när en kran eller två kranar används. 

Vid fyra trapphus finns ett generellt tillvägagångsätt att använda två kranar på 

byggarbetsplatsen. Effektiviteten blir som störst när en kran används per två trapphus, då ligger 

tempot på två dagar mellan varje stomaktivitet se figur 2.1. Utökas tilldelningen till tre trapphus 

kommer tempot sjunka till ungefär fyra dagar mellan varje aktivitet. Det är förmodligen en 

anledning till varför inte vissa projekt som arbetar med tre uppsättningar uppvisar bättre resultat 

än de projekten som arbetar med fyra uppsättningar. 

 

Det finns en varians i hur produktionstidplaner är planerade vilket påverkar hyrtiderna. 

Platschefer har olika preferenser om hur de vill utföra sina produktioner. Erfarenhetsnivån på 

platsledningen kan också vara en faktor. En mindre erfaren platsledning planerar eventuellt in 

mer tid mellan aktiviteter för att ge utrymme för förskjutningar. 

 

Fraktkostnaden beräknas som en procentsats av hyreskostnaden baserat på ett referensvärde 

från en uppbockningsleverantör. Fraktkostnad är dock en fast kostnad och bör baseras på 

grundkostnaden istället. 
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3 RESULTAT 
3.1 Övergripande projekt data 
 

Övergripande projektdata ses i tabell 3.1–3.7. 

Projekt 1: 
Tabell 3.1, projekt 1: Jämförelsedata med ingångsvärden antal plan, totalarea och dagar (normalplan). Fördelade total-, hyr-

, grund- och fraktkostnader, i två aspekter kronor och kr/m2. 

Projekt 1

Antal normalplan/trapphus 

(Medelvärde)

Totalarea 

normalplan (m² )

Dagar nomalplan, 

utan semesterdagar

Data 5,4 9838 201

Total Hyr Grund Frakt

Kostnader (kr) 604637,30 418933,35 108201,28 77502,67

Kostnader/area (kr/m²) 61,46 42,58 11,00 7,88  
 

Projekt 2: 
Tabell 3.2, projekt 2: Jämförelsedata med ingångsvärden antal plan, totalarea och dagar (normalplan). Fördelade total-, hyr-

, grund- och fraktkostnader, i två aspekter kronor och kr/m2. 

Projekt 2

Antal normalplan/trapphus 

(Medelvärde)

Totalarea 

normalplan (m² )

Dagar nomalplan, 

utan semesterdagar

Data 3,0 4482 122

Total Hyr Grund Frakt

Kostnader  (kr) 301468,74 180695,55 87344,51 33428,68

Kostnader/area  (kr/m²) 67,26 40,32 19,49 7,46  
 

Projekt 3: 
Tabell 3.3, projekt 3: Jämförelsedata med ingångsvärden antal plan, totalarea och dagar (normalplan). Fördelade total-, hyr-

, grund- och fraktkostnader, i två aspekter kronor och kr/m2. 

Projekt 3

Antal normalplan/trapphus 

(Medelvärde)

Totalarea 

normalplan (m² )

Dagar nomalplan, 

utan semesterdagar

Data 15,0 6135 266

Total Hyr Grund Frakt

Kostnader (kr) 291533,07 226466,79 23169,93 41896,36

Kostnader/area (kr/m²) 47,52 36,91 3,78 6,83  
 

Projekt 4: 
Tabell 3.4, projekt 4: Jämförelsedata med ingångsvärden antal plan, totalarea och dagar (normalplan). Fördelade total-, hyr-

, grund- och fraktkostnader, i två aspekter kronor och kr/m2. 

Projekt 4

Antal normalplan/trapphus 

(Medelvärde)

Totalarea 

normalplan (m² )

Dagar nomalplan, 

utan semesterdagar

Data 6,3 7802 126

Total Hyr Grund Frakt

Kostnader (kr) 426193,53 284429,90 89144,10 52619,53

Kostnader/area (kr/m²) 54,63 36,46 11,43 6,74  
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Projekt 5: 
Tabell 3.5, projekt 5: Jämförelsedata med ingångsvärden antal plan, totalarea och dagar (normalplan). Fördelade total-, hyr-

, grund- och fraktkostnader, i två aspekter kronor och kr/m2. 

Projekt 5

Antal normalplan/trapphus 

(Medelvärde)

Totalarea 

normalplan (m² )

Dagar nomalplan, 

utan semesterdagar

Data 6,5 8154 206

Total Hyr Grund Frakt

Kostnader (kr) 520522,38 354351,15 100616,27 65554,96

Kostnader/area (kr/m²) 63,84 43,46 12,34 8,04  
 

Projekt 6: 
Tabell 3.6, projekt 6: Jämförelsedata med ingångsvärden antal plan, totalarea och dagar (normalplan). Fördelade total-, hyr-

, grund- och fraktkostnader, i två aspekter kronor och kr/m2. 

Projekt 6

Antal normalplan/trapphus 

(Medelvärde)

Totalarea 

normalplan (m² )

Dagar nomalplan, 

utan semesterdagar

Data 6,3 10479 332

Total Hyr Grund Frakt

Kostnader (kr) 514669,81 331451,61 121899,66 61318,55

Kostnader/area (kr/m²) 49,11 31,63 11,63 5,85  
 

Projekt 7: 
Tabell 3.7, projekt 7: Jämförelsedata med ingångsvärden antal plan, totalarea och dagar (normalplan). Fördelade total-, hyr-

, grund- och fraktkostnader, i två aspekter kronor och kr/m2. 

Projekt 7

Antal normalplan/trapphus 

(Medelvärde)

Totalarea 

normalplan (m² )

Dagar nomalplan, 

utan semesterdagar

Data 5,3 5365 139

Total Hyr Grund Frakt

Kostnader (kr) 293368,85 191006,61 67026,02 35336,22

Kostnader/area (kr/m²) 54,68 35,60 12,49 6,59  
 

3.2 Ny kalkylmall för normalplan  

3.2.1 Grundkostnad – tre uppsättningar 
Tabell 3.8– 3.10 visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektets aktuella 

våningshöjd och den teoretiska kostnaden vid våningshöjd 3–15.  

 

Projekt 1: 
Tabell 3.8, visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektet 1 aktuella våningshöjd (5,4) och den teoretiska 

kostnaden vid våningshöjd 3–15.

Plan 3 4 5 5,4 6 7 8

kr/m² 19,80 14,85 11,88 11,00 9,90 8,48 7,42

m² 5466 7287 9109 9838 10931 12753 14575

9 10 11 12 13 14 15

6,60 5,94 5,40 4,95 4,57 4,24 3,96

16396,67 18218,52 20040,37 21862,22 23684,07 25505,93 27327,78  

  

EN UNDERSÖKNING AV OMKOSTNADER FÖR TILLFÄLLIG FORM 
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Projekt 2: 
Tabell 3.9, visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektet 2 aktuella våningshöjd (3) och den teoretiska 

kostnaden vid våningshöjd 3–15. 

Plan 3 4 5 6 7 8 9

kr/m² 19,485 14,62 11,69 9,74 8,35 7,31 8,35

m² 4482 5976 7470 7470 8964 10458 13446

10 11 12 13 14 15

5,85 5,31 4,87 4,50 4,18 3,90

14940 16434 17928 19422 20916 22410  
Projekt 3: 

Tabell 3.10, visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektet 3 aktuella våningshöjd (3) och den teoretiska 

kostnaden vid våningshöjd 3–15. 

Plan 3 4 5 6 7 8 9

kr/m² 18,88 14,16 11,33 9,44 8,09 7,08 6,29

m² 1227 1636 2045 2454 2863 3272 3681

10 11 12 13 14 15

5,67 5,15 4,72 4,36 4,05 3,78

4090 4499 4908 5317 5726 6135  
 

Summering: 

Tabell 3.11 och figur 3.1 visar medelvärdet av varje våningshöjd för projekt 1–3. Detta 

medelvärde används som kalkylvärde för kalkylering grundkostnaden för kommande projekt 

som planerar att använda tre uppbockningsuppsättningar per trapphus. 

 
Tabell 3.11, medelvärdet av grundkostnader vilket ger nyckelvärde till kalkyl för fyra uppsättningar 

Plan 3 4 5 6 7 8 9

kr/m² 19,39 14,54 11,63 9,69 8,31 7,27 7,08

10 11 12 13 14 15

5,82 5,29 4,85 4,47 4,15 3,88  
 

 
Figur 3.1, graf visar förhållandet mellan grundkostnad/m² och genomsnittlig våningshöjd vid tre uppbockningsuppsättningar. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

K
r/

m
²

Plan

Grundkostnad –Tre uppbockningsuppsättningar

Kap. 3  Resultat  



 

16  

 

3.2.2 Grundkostnad – fyra uppsättningar 
Tabellerna 3.12–3.15 visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektets aktuella 

våningshöjd och den teoretiska kostnaden såvitt avser våningshöjderna 3–15. 

 

Projekt 4: 

Tabell 3.12, visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektet 4 aktuella våningshöjd (6,25) och den teoretiska 

kostnaden vid våningshöjd 3–15. 

Plan 3 4 5 6 6,25 7 8

kr/m² 23,80 17,85 14,28 7,93 11,43 10,20 8,93

m² 3745 4993 6242 7489,92 7802 8738 9987

9 10 11 12 13 14 15

7,93 7,14 6,49 5,95 5,49 5,10 4,76

11235 12483 13732 14980 16228 17476 18725  
 

Projekt 5: 
Tabell 3.13, visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektet 5 aktuella våningshöjd (6,5) och den teoretiska 

kostnaden vid våningshöjd 3–15. 

Plan 3 4 5 6 6,5 7 8

kr/m² 26,74 20,05 16,04 13,37 12,34 11,46 10,03

m² 3763 5018 6272 7526,769 8154 8781 10036

9 10 11 12 13 14 15

8,91 8,02 7,29 6,68 6,17 5,73 5,35

11290 12545 13799 15054 16308 17562 18817  
 

Projekt 6: 

Tabell 3.14, visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektet 6 aktuella våningshöjd (6,33) och den teoretiska 

kostnaden vid våningshöjd 3–15. 

Plan 3 4 5 6 6,33 7 8

kr/m² 24,55 18,41 14,73 12,27 11,63 10,52 9,20

m² 4966 6622 8277 9932,701 10479 11588 13244

9 10 11 12 13 14 15

8,18 7,36 6,69 6,14 5,66 5,26 4,91

14899 16555 18210 19865 21521 23176 24832  
 

Projekt 7: 
Tabell 3.15, visar vad grundkostnaden blir per kvadratmeter vid projektet 7 aktuella våningshöjd (5,33) och den teoretiska 

kostnaden vid våningshöjd 3–15. 

Plan 3 4 5 5,33 6 7 8

kr/m² 22,20 16,65 13,32 12,49 11,10 9,51 8,32

m² 3020 4026 5033 5365 6039,4 7046 8053

9 10 11 12 13 14 15

7,40 6,66 6,05 5,55 5,12 4,76 4,44

9059 10066 11072 12079 13085 14092 15098  
 

  

EN UNDERSÖKNING AV OMKOSTNADER FÖR TILLFÄLLIG FORM 
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Summering: 

Tabell 3.16 och figur 3.2 visar medel medelvärdet av varje våningshöjd för projekt 4–7. Detta 

medelvärde används som kalkylvärde för kalkylering grundkostnaden för kommande projekt 

som planerar att använda fyra uppbockningsuppsättningar per trapphus. 

 
Tabell 3.16, medelvärdet av grundkostnader vilket ger nyckelvärde till kalkyl för fyra uppsättningar. 

Plan 3 4 5 6 7 8 9

Kr/m² 24,32 18,24 14,59 12,16 10,42 9,12 8,11

10 11 12 13 14 15

7,30 6,63 6,08 5,61 5,21 4,86  
 

 

Figur 3.2, graf visar förhållandet mellan grundkostnad/m² och genomsnittlig våningshöjd vid fyra uppbockningsuppsättningar.  
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3.2.3 Hyrkostnad – tre uppsättningar 
Tabell 3.17–3.19 visar hyrkostnad, area för normalplan och hyrkostnaden per kvadratmeter för 

projekt 1–3. 

 

Projekt 1: 
Tabell 3.17, hyreskostnaden för projekt 1 per m². 

Hyrkostnad (kr) 418933,4

Area för normalplan (m²) 9838

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 42,58  
 

Projekt 2: 
Tabell 3.18, hyreskostnaden för projekt 2 per m². 

Hyrkostnad (kr) 180695,6

Area för normalplan (m²) 4482

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 40,32  
 

Projekt 3: 
Tabell 3.19, hyreskostnaden för projekt 3 per m². 

Hyrkostnad (kr) 226466,79

Area för normalplan (m²) 6135

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 36,91  
 

Summering: 

Tabell 3.20 visar medelvärdet av hyrkostnaden för projekt 1–3. Detta värde används som 

kalkylvärde för kalkylering av hyrkostnad för kommande projekt som planerar att använda tre 

uppbockningsuppsättningar per trapphus. 

 
Tabell 3.20, medelvärdet av hyreskostnader vilket ger nyckelvärde till kalkyl för tre uppsättningar. 

Kalkylmall, medel

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 41,45  
 

3.2.4 Hyrkostnad – fyra uppsättningar 
Tabell 3.21–3.24 visar hyrkostnad, area för normalplan och hyrkostnaden per kvadratmeter för 

projekt 4–7. 

 

Projekt 4: 
Tabell 3.21, hyreskostnaden för projekt 4 per m². 

Hyrkostnad (kr) 284429,91

Area för normalplan (m²) 7802

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 36,46  
 

Projekt 5: 
Tabell 3.22, hyreskostnaden för projekt 5 per m². 

Hyrkostnad (kr) 354351,2

Area för normalplan (m²) 8154

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 43,46  

EN UNDERSÖKNING AV OMKOSTNADER FÖR TILLFÄLLIG FORM 
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Projekt 6: 

Tabell 3.23, hyreskostnaden för projekt 6 per m². 

Hyrkostnad (kr) 331451,6

Area för normalplan (m²) 10479

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 31,63  
 

Projekt 7: 

Tabell 3.24, hyreskostnaden för projekt 7 per m². 

Hyrkostnad (kr) 191006,6

Area för normalplan (m²) 5365

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 35,60  
 

Summering: 

Tabell 3.25 visar medelvärdet av hyrkostnaden för projekt 4–7. Detta värde används som 

kalkylvärde för kalkylering av hyrkostnad för kommande projekt som planlagt att använda fyra 

uppbockningsuppsättningar per trapphus. 

 
Tabell 3.25, medelvärdet av hyreskostnader vilket ger nyckelvärde till kalkyl för fyra uppsättningar. 

Kalkylmall, medel

Hyrkostnad/m² (kr/m²) 24,52  
 

3.2.5 Fraktkostnad 
Fraktkostnaden beräknas till 18,5% av hyrkostnaden.  

 

3.3 Jämförelse – tre och fyra uppbockningsuppsättningar 
 

3.3.1 Projekt 4 – tre och fyra uppbockningsuppsättningar  
Projekt fyra användes för att testa vad kostnaden hade blivit ifall tre uppbockningsuppsättningar 

använts istället för fyra. Tabell 3.26 visar jämförelsen. 

 
Tabell 3.26, total-, hyr-, grund- och fraktkostnad för projekt 4 med fyra respektive tre uppbockningsuppsättningar. 

Kostnad Total Hyr Grund Frakt

Fyra uppsättningar 426193,5 284429,90 89144,10 52619,53

Tre uppsättningar 368386,7 253604,597 67865,262 46916,85

Differens 57806,82 30825,3076 21278,834 5702,68

Procentuell differens -13,6% -10,8% -23,9% -10,8%   

Kap. 3  Resultat  
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4 DISKUSSION 
4.1 Kalkylmodellen 
Grundkostnaden per kvadratmeter är avtagande desto fler våningar som byggs. Antalet 

uppbockningsuppsättningar som behövs för att bocka upp i ett trapphus är alltid den samma 

oavsett antalet våningar, men grundkostnaden förblir den samma oavsett hyrtiden. Därför blir 

kostnaden per kvadratmeter lägre om byggnationen har fler våningsplan.  

 

Fraktkostnaden är ett värde som tillhandahållits från ett referensobjekt av en 

uppbockningsleverantör. Detta värde är baserat på hyrkostnaden, vilket gör att även om 

projektet fått ut sitt material, och därmed inte har några fler leveranser att ta emot, så kommer 

fraktkostnaden fortsätta att ackumuleras. Vilket inte kommer att reflektera verkligheten, då det 

bör vara en fast kostnad och inte en rörlig kostnad. Då bör kostnaden alltså vara baserad på 

grundkostnaden, som är en fast kostnad. Grundkostnaden påvisar också antalet uppsättningar 

som är i bruk, fraktkostnaden skulle enkelt kunna baserats på denna kostnad och därmed vara 

avtagande precis som grundkostnaden är för ett projekt med fler våningar. 

 

Hyrkostnaden per kvadratmeter är konstant oavsett antalet våningar eftersom hyrtiden ökar i 

samma takt som arean. Anmärkningsvärt är att hyrkostnaden är högre för projekten som 

använde tre uppbockningsuppsättningar jämfört med de som använde fyra. Detta går emot vår 

initiala hypotes. Anledningen till att projekten som använder fyra uppsättningar har lägre 

hyrkostnad är på grund av de har ett högre byggnationstempo och därmed genererar färre 

hyrdagar.  

 

En jämförelse gjordes mellan projekt 1 och projekt 4. I den fann vi att projekt 1 hade i 

genomsnitt 5,2 dagar innan en ny våning påbörjades jämfört med projekt 4 som hade 4,2 dagar. 

Projekt 4 ackumulerar alltså färre hyrdagar. Anledningen till skillnaden i aktivitetsfrekvens var 

i detta fall att projekt 4 använde skalväggar som bärandeinnerväggar och projekt 1 platsgjöt 

bärandeinnerväggar. Platsgjutna innerväggar är billigare men innebär lägre hastighet i 

stombygget. Det är alltså en praktisk och ekonomisk avvägning.  

 

Detta fynd belyser problematiken med att kalkylera hyrkostnader med hög precision. Det finns 

många variabler som påverkar hur projektet planeras och vilka hyrtider som genereras. 

Resultatet visar att fyra uppbockningsuppsättningar ger lägre kostnad än tre. Detta stämmer inte 

alltid i praktiken, vilket ses i tabell 3.26 där kostnaden för projekt 4 testades med tre 

uppbockningsuppsättningar. Testet genererade 10,8% lägre hyrkostnad.  

 

Om kalkylmodellen kompletteras med fler projekt skulle antagligen kalkylvärdet för fyra 

uppsättningar öka och tre uppsättningar minska till en kostnad där tre uppsättningar har ungefär 

10% lägre kostnad, detta påvisades med hjälp av projekt 4 som var ett testprojekt för detta. 

 

4.2 Metod uppbockning 
Vi har sett två olika uppfattningar om hur många uppbockningsuppsättningar som används på 

JM. Det finns en metod där produktionen använder tre uppsättningar och en annan metod där 

fyra uppsättningar används. Anvisningarna från A-betong visar att det endast krävs tre 

uppsättningar. Detta kan medföra problematik kopplat till betongens hållfasthet. För att riva en 

uppbockning måste bjälklaget, som det bär, uppnå 100% hållfasthet. Detta innebär att när 

uppbockningen längst ner skall rivas måste i regel 28 dagar från gjutning passerat. Eftersom 

varje våningscykel är tio dagar krävs 30 dagar för tre våningar. Detta är alltså inte ett problem 

i teorin, men betongen kan behöva mer tid att uppnå full hållfasthet.  
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Arbetsledningen måste vara vaksam på att bjälklaget når full hållfasthet innan uppbockningen 

rivs. En förklaring till att många använder fyra uppsättningar kan vara att de inte är bekväma 

med små marginaler. Med fyra uppsättningar slipper arbetsledningen ta hänsyn till att betongen 

uppnått full hållfasthet vid stämpriving. Vid tre uppsättningar kan tidplanen behöva skjutas på 

grund av detta. Denna risk elimineras vid fyra uppsättningar. Risken ökar under vinterhalvåret, 

eftersom betongen behöver längre härdningstid vid lägre temperaturer. 

 

Ytterligare krav är att det senaste bjälklaget ska ha uppnått 75% hållfasthet innan nästa bjälklag 

gjuts. Detta krav bör aldrig kunna bli en begränsning för byggnationshastigheten oavsett antal 

uppbockningsuppsättningar som används. 

 

Ytterligare en möjlig anledning till att metoden skiljer sig är att anvisningarna är tvetydiga och 

egen tolkning krävs. Det står inte tydligt i JM:s egna anvisningar om det ska användas tre eller 

fyra uppsättningar. Det står; ”Då de två överliggande valven har uppnått godkänd hållfasthet 

påbörjas övrig demontering.” 

 

4.3 Jämförelse  
En jämförelse av tre och fyra uppbockningsuppsättningar på projekt 4 gjordes i syfte att se vad 

kostnadsskillnaden blev. Testet krävde att några stämprivningsaktiviteter tidigarelades vilket 

potentiellt skulle kunna innebära att rivningen skedde innan bjälklaget uppnått full hållfasthet. 

Det betyder att stommen eventuellt skulle behöva skjutas några dagar för att ge utrymme för 

detta.  

 

Tre uppsättningar innebar en kostnadssänkning på 57 806 kr för uppbockning av normalplan 

vilket troligtvis inte är tillräckligt för att motivera att låta stommen ta längre tid. 

 

4.4 Avslutning 
Den nya kalkylmallen baseras på ett scenario i vilket tidplanen följs, utan förseningar. 

Förseningar ackumulerar snabbt fler hyrdagar och högre hyrkostnad. Stämprivning är en 

aktivitet som lätt nedprioriteras vid tid och bemanningsbrist. Eftersom utebliven stämprivning 

inte har någon effekt på andra aktiviteter kan det vara enklast att beställa ut en extra 

uppbockningsuppsättning. Det innebär dock en högre kostnad för uppbockningen än vad som 

beräknats i kalkylen. För att parera detta finns det idéer på JM om att JM Supply avlastar 

hantverkarna genom att gå in kvällstid och genomföra aktiviteter som stämprivning. 

 

 

 

 

 

  

Kap. 4  Diskussion  
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5 SLUTSATS 
5.1 Frågeställningar 
Frågeställningarna har använts som vägvisningen och legat till grund för det arbetet som 

utförts, men det finns inga korta svar på dessa frågor utan de redogörs för i rapporten. Hur 

tiden inkorporeras för kalkylen finns att läsa i metoden och om hur kontot bröts ner i mindre 

beståndsdelar går det att läsa om i avgränsningar. Om det fanns metodskillnader för projekten 

går det läsa om i metoddelen och detta följs sedan upp i resterande rapport med beräkningar i 

resultatet och en avslutande diskussion. 

 

5.2 Ny kalkyl 
Den nya kalkylen kräver enbart ingångsvärdena total area normalplan, genomsnittlig 

trapphushöjd och antalet uppbockningsuppsättningar, för att räkna ut totala kostnaden för 

uppbockning av normalplan. Det är möjligt att dela upp kalkylen i fler ingående delar, såsom 

antal kranar eller val av bärande innervägg, i syfte att nå högre precision. Vi har valt att inte 

göra detta eftersom precisionsförbättringarna var relativt låga och kalkylmallen bör inte bli för 

komplex för att vara enkel att tillämpa. Kalkylmodellen bör kompletteras med fler projekt för 

att validera resultatet. 

 

5.3 Metod uppbockning 
Det finns argument för att använda både tre och fyra uppbockningsuppsättningar. Tre 

uppbockningsuppsättningar är i teorin det mest kostnadseffektiva alternativet, men det finns en 

risk att tidplanen behöver skjutas. En skjutning i tidplanen är mer kostsam än besparingen av 

att använda tre uppsättningar.  

 

Fyra uppsättningar innebär högre kostnad men ger större marginaler för betongen att härda, 

vilket många verkar värdera högre än en något lägre uppbockningskostnad.  

 

Utav de projekt vi har undersökt har projekten som använder sig av tre uppsättningar en lägre 

aktivitetsfrekvens än de som använder fyra uppsättningar. Detta kan indikera att projekt som 

använder tre uppsättningar planerar glappdagar, för att minska risken att betongen inte hinner 

nå full hållfasthet i tid.  

 

Vår uppfattning är att metodvalet på vissa projekt inte baseras på de för- och nackdelar vi 

påpekat, utan snarare på en uppfattning om att en metod är den enda. Men en alternativ metod 

finns och valet bör göras med båda i beaktning. I nuläget finns enbart anvisningar för metoden 

tre uppsättningar, anvisningar för båda metodvalen bör tas fram och omformuleras för att 

minska risken för olika tolkningar. 

 

5.4 Projektutveckling 
En grundförutsättning för att kalkylera med hög precision är att standardisera så mycket som 

möjligt. JM är duktiga på att standardisera stora delar av sin produktion, men det finns potential 

för mer standardisering vilket skulle göra det lättare att genomföra uppföljningar och ställa goda 

prognoser.  

 

Det finns också en varians i hur produktionstidplanerna utförs, och det skulle vara önskvärt att 

dessa standardiseras.  

 

EN UNDERSÖKNING AV OMKOSTNADER FÖR TILLFÄLLIG FORM 
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5.5 Fortsatta studier 
Kalkylunderlaget och analysen som tagits fram under arbetet kan ge en vägledning även för 

nästa fas av utredningen som bör innehålla entré-, garage- och källarplan. Dessa kommer kräva 

fler variabler och en analys av uppbockningssystemet Up. 

 

Att undersöka om JM supply är en möjlig optimering av stämprivning, men även andra 

logistiska problem kan vara en fråga för fortsatta studier. 

 

Ytterligare studier som undersöker hur det ser ut i den övriga branschen, vad gäller 

uppbockning i normalplan. Används tre eller fyra uppbockningsuppsättningar eller finns det 

andra metodskillnader som inte JM har? 

 

 

  

Kap. 5  Slutsats  
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