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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Betongkonstruktioner är tidskrävande att uppföra och historiskt har många av arbetsmomenten
utförts i anslutning till byggarbetsplatsen. Idag utvecklas arbetet allt mer mot en mer
industrialiserad byggarbetsplats där tidskrävande moment flyttas från byggarbetsplatsen till
fabriker och lager. Till bygget levereras sedan prefabricerade element som sedan monteras.
Detta är för att ge en effektivare produktion med hög kvalitet och god lönsamhet.

En stor del av arbetat som krävs vid betongkonstruktioner är arbete med armering. Då
armeringshanteringen utgör en så betydande del blir detta ett viktigt moment att effektivisera.
Armeringsarbetet består traditionellt av många tids- och personalkrävande moment, bland annat
klippning, bockning och knytning. Dessa moment är något som helt eller delvis går att göra i
fabrik för att sedan levereras till byggarbetsplatsen som färdiga järn eller korgar.

I rapporten undersöks två alternativ av armeringsprodukter som båda ger en ökad
prefabriceringsgrad. Det första alternativet är att Case-företaget köper in vanliga armeringsjärn
för att sedan klippa och bocka dessa i sitt lager och transportera ut dem till arbetsplatsen. Det
andra alternativet är att företaget istället köper in färdigklippt och bockad armering som är
framställd efter armeringsspecifikationen. Alternativ ett knyts till korgar på lagret innan det
transporteras med kranbil ut till bygget och alternativ två knyts till korgar efter att det levererats
ut till arbetsplatsen.

Fallstudien behandlar fem färdigställda projekt där alternativ ett nyttjats. Detta har sedan i en
totalkostnadsanalys jämförts med alternativ två för att kunna utvärdera vilket av alternativen
som är mest kostnadseffektivt.
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ABSTRACT

ABSTRACT
Concrete constructions is time consuming to build and in the past most of the work have been
performed at or close by the construction site. At the present the development is towards a more
industrialised construction sites where time consuming activities are moved from the
construction site to factories and warehouses. Prefabricated elements are then delivered to the
construction site ready to be assembled. This to increase productivity and profits.
A large portion of the work involved with concrete constructions is due to the work involved
with the reinforcement. This work is a significant portion of the total amount of work involved
when building with concrete. Traditionally it consists of several time and labour consuming
activities. These activities can as a whole or in part be performed in a factory environment to
be delivered to the site either as reinforcement bars or as reinforcement cages.
In this report two alternatives with different reinforcement production methods are studied
which both result in a higher prefabrication level. The first alternative is when the reference
company orders ordinary straight reinforcement bars and cuts and bends these themselves. This
is done in the company's warehouse and the reinforcements are then transported to the
construction site from there. The second alternative is that the company buys finished
reinforcement made according to the reinforcement specification. The first alternative is made
into cages at the warehouse before it is transported and the second one is made into cages once
it has been delivered to the construction site.
This study covers five completed projects all where the first alternative has been used. This
have been compared, using a total cost analysis, with the second alternative. The comparison
has been made to evaluate which of the alternatives are the most cost effective.
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Som blivande högskoleingenjör inom byggnadsteknik genomförs ett examensarbete som
avslutande momentet. I vårt examensarbete undersöker vi hur kostnader i samband
armeringshantering påverkas beroende på om entreprenören klipper och bockar armeringen på företaget
eller om det beställs förtillverkad armering. Kostnaderna har ställts upp i en totalkostnadsanalys för att
enkelt kunna jämföra resultaten med varandra..
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Förkortningar/Teckenförklaring/begreppsförklaring
Prefabricerat: Förtillverkat
E-tid: Den arbetstid som krävs för färdigställandet av en mängdenhet av ett visst material.
Åtgångstal: Förhållandet mellan den verkliga mängd som går åt och den teoretiskt beräknade
mängden.
Säkerhetslager: Den del av lagret som inte förväntas förbrukas innan näste leverans av varor
levereras. Storleken på lagret brukar beräknas som ett visst antal veckors förbrukning
beroende på hur stor osäkerhet det finns i leveransernas punktlighet och riktighet.
Förbrukningslager: Den del av lagret som förväntas förbrukas mellan leveranser. Storleken på
lagret beror på frekvensen av leveranser och hur stor förbrukningen är.
Forcerat arbete: Då entrepröneren på grund av tidsbrist jobbar längre dagar eller tillför mer
arbetskraft för att snabbare färdigställa en aktivitet.
Mängdning: Sammanställning av mängden material som ska användas i projektet.
ILF: Inläggsfärdig armering. Armering som är färdigklippt och bockad när den kommer till
byggarbetsplatsen.
Byglar: Delas in i olika typer av byglar med hjälp av en bokstav framför namnet (se figur1-3).
Utöver detta varierar tjocklek, längder och stålkvalité beroende på vad konstruktören har
bestämt.
Figur 1. Exempel på en K-bygel

Figur 3. Exempel på en
N-bygel

Figur 2. Exempel på en
C-bygel
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Armeringskorg: Utseende på en armeringskorg varierar men generellt består den av
längsgående armeringsjärn som omsluts med byglar. (se figur 4)
Figur 4. Exempel på en Armeringskorg
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1. INLEDNING
Detta kapitel beskriver det problem som är bakgrunden till vår studie samt vad målet med studien är.
Efter detta följer den metod som tillämpas för att lösa problemet och besvara de frågeställningar som
är uppställda i samband med detta.

1.1. Problemformulering
Den tillfälliga fabriken byggarbetsplatsen, går alltmer från att göra moment på byggarbetsplatsen till att
flytta värdeskapande aktiviteter längre bak i försörjningskedjan. Företag använder sig i högre grad av
prefabricerade produkter av olika slag. Då byggbranschen under många år sett kostnaderna för projekten
öka samtidigt som konkurrensen blivit allt hårdare måste företagen effektivisera sin produktion för att
hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Kunniga inom logistik menar att flytta värdeskapande
aktiviteter längre bak i försörjningskedjan ökar produktiviteten (Vrijhoef & Koskela 2000). Samtidigt
kräver detta dock mer planering och minskar flexibiliteten mot kund (Boverket 2008).
En produkt som används mycket i byggbranschen är armeringsjärn. Det är idag vanligt att det beställs
in färdig armering som kan placeras direkt i gjutningsformer. En del företag sköter
armeringshanteringen på byggarbetsplatsen på ungefär samma sätt som det gjordes förr. Företag som
fortfarande sköter sin egen armeringsförädling måste klara av konkurrensen från företag som övergått
till att köpa denna tjänst. Ett företag bör utvärdera och jämföra de olika alternativen med sin nuvarande
armeringshantering på samma sätt som andra typer av material och aktiviteter jämförs. (Gustavsson &
Vosoughi Abedin 2017).
I vårt examensarbete undersöker vi därför hur kostnader kopplade till armeringshanteringen påverkas
beroende på prefabriceringsgrad. Almroth Bygg AB har bett oss analysera deras data från ett antal
avslutade projekt och med hjälp av detta genomföra en totalkostnadsanalys där de olika arbetssätten
jämförs.

1.2. Syfte och mål
Syftet med studien är att utvärdera armeringshantering ur ett kostnadsperspektiv. Jämförelsen har
gjorts mellan två olika alternativ. Entreprenören klipper, bockar och knyter armeringen på sitt lager
och sedan körs armeringskorgarna till byggarbetsplatsen. Alternativt köper entreprenören färdigklippt
och färdigbockad armering som körs direkt till byggarbetsplatsen där armeringen knyts till färdiga
armeringskorgar.
Målet är att ta fram jämförbara kostnader för de olika alternativen för att se om något alternativ särskiljer
sig ekonomiskt.
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1.3. Frågeställningar
1. Hur bör en totalkostnadsanalys utformas?
2. Vilka skillnader finns det mellan prefabricerad och platstillverkad armering?
3. Vilken färdigställandegrad av armering är mest kostnadseffektiv för entreprenören?

1.4. Metod
En litteraturstudie har genomförts för att motivera metoden och de beräkningar som används för att
besvara frågeställningarna. I litteraturundersökningen har ett vanligt tillvägagångssätt för en
totalkostnadsanalys beskrivits samt en beskrivning av de ingående momenten i den prefabricerade samt
den platstillverkade armeringens väg från beställning tills dess att den är redo att gjutas in i en
konstruktion.
Totalkostnadsanalysen har genomförts på två olika alternativ med fem avslutade projekt som underlag.
Första steget var att sammanställa den mängd armering som använts i projekten utifrån plan- och
sektionsritningar. Dessa mängder användes för att med hjälp av prislistor tillhandahållna av Caseföretaget beräkna inköpskostnaden. Då samtliga projekt nyttjat alternativ ett beräknades samtliga
kostnadsposter för detta alternativ med hjälp av tider, priser och mängder framtagna tillsammans med
arbetsledare och platschefer för projekten. Steg två var att genomföra samma beräkningar men med den
data som tillhör alternativ två. I denna beräkning ändrades de ingående värdena som förändrats från
alternativ lagertillverkat till alternativ Prefabricerat (ILF). De största förändringarna blir i arbetstiden då
det vid beställning inte behövs någon arbetstid för att klippa och bocka utan endast tid för att knyta
armeringen efter att den levererarats. Kostnader för transporter och inköpspris förändrades också samt
att kostnaden för lagerföring försvinner samtidigt som administrativa kostnader läggs till.
Transportkostnaderna för lagertillverkat beräknades genom att ta reda på avståndet samt uppskattad
färdtid mellan lagret och de olika projekten med hjälp av eniro.se och hitta.se. Transporttiden beräknades
sedan genom att multiplicera med en faktor på 1,7 för stadstrafik och 1,4 för större vägar för att ta hänsyn
till lastbilens hastighets- och framkomlighetsbegränsningar. Den totala tiden fram och tillbaka från
lagret multipliceras sedan med timkostnaden för en kranbil. Utöver detta tillkommer även en fast
transportkostnad som företaget betalar för transporten av de raka armeringsjärnen från
armeringsleverantören till lagret. Ute på arbetsplatsen blir hanteringen sedan densamma för båda
alternativen med undantag för knytningen som genomförs på byggarbetsplatsen för alternativ två.
De uträknade kostnaderna jämförs avslutningsvis och utvärderas för att ge en klar bild över vilka
skillnader som de båda alternativen medför.
Alternativ ett: Som fortsatt i rapporten även kommer att benämnas ”lagertillverkat”. I det första
alternativet köper företaget raka armeringsjärn som levereras till ett lager som ligger i anslutning till
företagets kontor. Där klipps och bockas armeringen enligt vad som behövs till det aktuella projektet.
Innan armeringen transporteras ut till arbetsplatsen knyts den till armeringskorgar. Företaget har en viss
2
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mängd armering på sitt lager för att nyttja till småprojekt och för att täcka upp brister, vilket kan tolkas
som ett säkerhetslager. Vid större projekt beställs armeringen in efter det behov projektet har och
kostnaden kopplas till det aktuella projektet.
Alternativ två: Detta alternativ kommer fortsatt i rapporten att benämnas ”Prefabricerat (ILF)”. I det
andra alternativet beställs färdigklippt och bockad armering som levereras direkt till byggarbetsplatsen.
Detta gör att den prefabricerade armeringen inte kräver någon hantering på företagets lager.

Frågeställning ett
Frågeställning ett besvaras med hjälp av litteraturundersökningen där metoder samt ingående delar i en
totalkostnadsanalys beskrivs. I litteraturundersökningen belyser rapporten även vanliga felkällor som
kan uppkomma. För att komplettera detta finns även ett stycke om "klassisk" kalkylering och hur
kostnader traditionellt beräknas i byggbranschen, vilket det även finns inslag av i beräkningarna.

Frågeställning två
Frågeställning två besvaras i litteraturstudien där arbetssätt, ingående moment samt fördelar och
nackdelar med platstillverkad respektive prefabricerad armering presenteras.

Frågeställning tre
Frågeställning tre besvaras med totalkostnadsanalysen samt de ingående kostnadsposterna där
kostnadsskillnader för de två alternativen presenteras. Resultatet av totalkostnadsanalysen behandlas i
diskussionen där styrkor och svagheter i de olika alternativen framhävs.
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1.5. Avgränsningar
Studien behandlar endast de fem projekt som Almroth Bygg genomfört. Det är endast från dessa
fem projekt som det har använts data ifrån.
Förseningar, skador och felleveranser har inte medräknats i beräkningarna då detta är svårt att
få trovärdiga siffror på. Likaså har vi inte hänfört lagertillverkat någon kostnad för spill, då vi
inte har några tillförlitliga data på denna kostnad. Detta kommenteras istället vid analysen och
diskussionen.
I totalkostnadsanalysen räknas inte kostnaderna för armeringen i plattan med, eftersom denna
främst innehåller nätarmering som inte behöver klippas eller bockas. Därför blir nätarmering
inte aktuell att medräkna i totalkostnadsanalysen som belyser de skillnader som uppkommer
beroende på om entreprenören klipper och bockar armeringen inom företaget eller beställer
prefabricerad armering.
Kostnader för arbetet ute på arbetsplatsen har inte heller tagits med i analysen då båda
alternativen som analyseras har samma arbetsmoment ute på bygget blir kostnaden densamma
och därför inte intressant att ta med i analysen. Ett undantag är knytningen av den prefabricerade
armeringen som knyts först efter att den levererats ut till byggarbetsplatsen. I vissa fall levereras
den prefabricerade armeringen till företagets lager och knyts till korgar där istället för ute på
arbetsplatsen. Detta alternativ räknas dock inte på då vi valt att räkna på det scenario där den
prefabricerade armeringen knyts på arbetsplatsen och inte på lagret.
I samtliga beräkningar har vi förutsatt att lagerföringsländen på raka armeringsjärn är 12 meter.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel beskrivs tillvägagångsätt vid en totalkostnadsanalys samt vilka delar som
vanligtvis ingår i en sådan. Detta kompletteras med ett stycke om traditionell kalkylering inom
byggbranschen. Totalkostnadsanalys och kalkylering är det som ligger till grund för metoden
som används för att besvara frågeställningarna. Avsnittet beskriver generella fördelar och
nackdelar med prefabricerade och platsbyggda byggnadsmaterial.

2.1. Kalkylering inom byggbranschen.
Kalkylering
I traditionell kalkylering är det mängden material som ligger till grund för kalkylen.
(Nordstrand. U 2007). Först kartläggs vilka olika moment som ska göras. Ett moment brukar
kallas en aktivitet. Sedan räknas det fram mängden material som behöver användas till
aktiviteten. Först räknas den teoretiska mängden material fram och sedan används så kallade
åtgångstal för att få fram den verkliga mängden material som går åt. I den verkliga mängden är
även spill inräknat. Den verkliga mängden material som behövs multipliceras med inköpspriset
för att räkna fram materialkostnaden för projektet. Mängden spill är en uppskattning baserad på
erfarenhet och mätningar från tidigare projekt. Spill bör följas upp kontinuerligt efter varje
avslutat projekt för att det ska ge så korrekta siffror som möjligt.
Enhetstid = tid / mängdenhet
Då varje projekt är unikt bör det delas i mindre delar för att ha möjlighet att beräkna hur lång
tid ett projekt tar i förväg. Dessa mindre delar blir mer specifika och är därför lättare att
uppskatta tid för. Dessa delar brukar kallas för aktiviteter. Genom att ta reda på hur lång tid
varje aktivitet går det sedan summera tiderna för samtliga aktiviteter och på så sätt få projektets
totala tid. Kostnaderna tillsammans med tiderna förs sedan ner i en kalkyl.
För att får fram tiderna som en aktivitet tar brukar det i byggbranschen användas enhetstider.
Enhetstiden anger den tid som det tar för en person att utföra en mängdenhet. Vilken
mängdenhet som ska använda sig av beror på vad som är lämpligt att använda sig av i det
specifika fallet. Ska det läggas golv används persontimmar per kvadratmeter (ptim/m2) medan
armering traditionellt anges i (ptim/kg). Eftersom enhetstider är ett uppskattat medeltal är det
viktigt att följa upp resultatet efteråt. Ett företag som jobbat med enhetstider och följt upp
resultatet under lång tid kan med god säkerhet få fram en realistisk tid. (Revai. E. 2011)
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Inkörning
I byggproduktion är det viktigt att ta hänsyn till inkörningstiden. Att utföra nya arbetsmoment
brukar ta längre tid än att utföra väl intränade moment. Moment som sker efter varandra går
långsammare i början och sedan snabbare allt eftersom arbetsmomentet har tränats in. I början
går momentet långsamt men efter ett par gånger sjunker tidsåtgången drastiskt. När processen
gjorts ett antal gånger så kommer tiden per moment bli ungefär samma varje gång som det
utförs. Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka inkörningstiden. Det kan vara
arbetarnas erfarenhet eller hur komplicerade arbetsuppgifterna är som påverkar. Det krävs en
längre inkörningstid om det är flera byggnadsarbetare som ska genomföra aktiviteten. Om
aktiviteten först utförs av först en person för att sedan fortsättas av någon annan behöver båda
personernas inkörningstid beaktas. Utöver detta kan ledning, planering, instruktioner,
utrustning och storlek på projekten påverka inkörningstiden. (Revai. E. 2011)

2.2. Totalkostnadsanalys
En totalkostnadsanalys ämnar belysa de ekonomiska konsekvenserna av olika inköps och
logistiska val. Många företag jämför endast några få kostnadsposter när ett beslut om förändring
ska fattas. Exempelvis kanske ett företag endast tittar på transportkostnader och inköpspris .
Detta är dock inte en fullständig bild av vilka kostnader eller besparingar en förändring kan
medföra. I en totalkostnadsanalys undersöks samtliga kostnadsposter för att ge en fullständig
bild av vilka ekonomiska skillnader som uppkommer beroende på alternativ (Oskarsson,
Aronsson, Ekdahl, 2013). Analysen skall hjälpa entreprenören att se vilka kostnadsposter som
går att eliminera och vilka som i så fall ökar på grund av förändringarna (Jonsson, Mattsson,
2016). Något som är svårt att undvika är ett visst mått av osäkerhet i de kostnadsposter som
används i analysen. Vilket leder till en viss osäkerhet även vad det gäller resultatet. Som en del
av totalkostnadsanalysen är det därför lämpligt att även genomföra en så kallad
känslighetsanalys. Detta för att belysa vilka delar av resultatet som påverkats av osäkra
parametrar.
Innan totalkostnadsanalysen kan genomföras, måste först nuläget och de alternativ som ska
analyseras kartläggas (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013).
Steg ett: Identifiera kostnadsposter
Efter att samtliga alternativ är framtagna är det dags att titta på vilka kostnadsposter som är
relevanta. Viktigt är att ta fram de kostnadsposter som skiljer sig mellan de olika alternativen.
Om det finns en kostnadspost som är den samma för samtliga alternativ behöver denna inte
medräknas i analysen då den inte påverkar resultatet. En generell modell för vilka
kostnadsposter som medräknas brukar innehålla:
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Lagerföring: Är kostnaden för att ha material i lager och då gäller det både
säkerhetslager och förbrukningslager i de fall där det är aktuellt. Med dessa kostnader
menas kapitalbindningen som detta innebär samt kostnader för skador på material och
så vidare.
Lagerhållning/Hantering: Kostnaderna som uppkommer på grund av den personal som
arbetar på lagret samt vid mottagning och avsändning av leveranser.
Transportkostnader: Kostnaden för de transporter som krävs för att få materialet från
startpunkt till slutpunkt. Ibland ingår transportpriset i inköpspriset och räknas då in där
för det alternativet istället. I vissa fall kan endast posten transportkostnaden vara en för
grov förenkling. Då kan posten till exempel delas upp i in- och utrikestransporter samt
tullkostnader.
Administrationskostnader: Detta innefattar kostnader för att lägga och övervaka
beställningar samt försäljnings- och reklamkostnader för de fall detta är aktuellt.
Övrigt: Här placeras de kostnader som inte naturligt faller under någon av de tidigare
posterna.

Källa: (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013)
Steg två: Anpassa kostnadsmodellen
Nästa steg blir att gå igenom hur de olika kostnadsposterna förändras från alternativ till
alternativ. Ofta påverkar en förändring i något steg av försörjningskedjan även senare steg vilket
är viktigt att ta hänsyn till i sin analys. I många fall kan hänsyn inte tas till samtliga kostnader
som förändras då detta medför mycket tidskrävande beräkningar. På grund av detta brukar
poster som har mycket liten påverkan uteslutas ur beräkningarna för att ge en rimlig
arbetsbörda. För att identifiera vilka kostnadsposter som inte nödvändigtvis behöver medräknas
är det bra att först skaffa sig en klar bild av kostnaderna i dagsläget för att sedan fördjupa sig i
förändringarna. Detta bör ge en relativt klar bild av vilka kostnadsposter som påverkas
(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013).
Steg tre: Planera beräkningarna
För att undvika onödigt arbete senare i processen är det lämpligt att tänka igenom vilka formler
som ska användas för att utföra beräkningarna. När beräkningsgången är planerad fås en klarare
bild av vilken data som behöver samlas in för att kunna genomföra totalkostnadsanalysen.
Viktigt att ha i åtanke under detta arbete är vilken data som finns att tillgå, då avsaknad av viss
data kan orsaka att vissa formler inte går att använda. I dessa fall kan det vara nödvändigt att
komma fram till alternativa vägar för att beräkna vissa kostnader (Oskarsson, Aronsson,
Ekdahl, 2013).
Steg fyra: Datainsamling och beräkningar
Sista steget är att samla in den data som behövs samt att genomföra de planerade beräkningarna.
Detta steg bör vara relativt enkelt förutsatt att tidigare steg genomförts på ett bra sätt.
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Datainsamling kan dock vara tidskrävande då det kan vara svårt att samla in nödvändig data
(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013).

2.3. Prefabricerat och platsbyggt
Arbetsmoment
Platstillverkat
För att klippa och bocka armeringen på byggarbetsplatsen behövs utrustning och kompetens.
För att ha möjlighet att utföra dessa moment på plats behövs en armeringsstation på
byggarbetsplatsen. Det behövs också personal som utför arbetet (Byggentreprenörerna 1998).
Förr i tiden levererades armeringen på standardmåttet 12 meter. Numera kan det levereras i
olika lagerlängder beroende på tillverkare (Byggentreprenörerna 1999). För att den som utför
arbetet ska veta hur bockningen ska ske och vilken längd som den ska klippas i så behövs en
armeringsförteckning. Armeringsförteckningen ska innehålla klipplängd, vinklar och
bockningsmått. Eventuellt kan armeringsförteckningen saknas och då kan ritningen tas till hjälp
för att få fram måtten. Klippningen sker med en elektrisk klippmaskin. Först lyfts
armeringsjärnet upp på bänken. Sedan markeras måttet ut med hjälp av krita och sedan klipps
armeringsjärnet till rätt längd. När armeringsjärnet är klippt lyfts det sedan av bänken. Om
järnet inte ska monteras direkt bör järnet markeras för att det ska synas vilket järn som är vilket
och var det ska sitta i konstruktionen . Beroende på hur tjocka stängerna är behövs det olika
typer av utrustning för att bocka dem. Är diametern större än 12 mm bör en eldriven
bockningsmaskin användas. Utöver detta finns det ett antal olika maskiner som kan användas
för bockning. Eftersom stålet har en viss fjädring bör järnet böjas lite mer än den önskade
vinkeln. För att inte samma fel ska upprepas på flera järn bör en provbockning göras och
kontrollmätas innan tillverkningen av resterande järn sker. (Byggentreprenörerna 1998)
Prefabricerat (ILF)
Med inläggningsfärdig armering innebär flyttas arbetsmoment från byggarbetsplatsen till
tidigare delar av försörjningskedjan. För att kunna beställa prefabricerad armering krävas det
en detaljerad armeringsspecifikation för att tillverkaren ska kunna leverera rätt produkt och att
beställningen sker en tid innan armeringen behöver fås leverared till byggarbetsplatsen. Detta
medför större krav på planering och förtänksamhet eftersom det i förväg måste planeras vad för
typ av armering som ska användas och när armeringen behövs. Är planeringen bra innebär detta
att det inte behövs ett lager av armeringsjärn som ligger på byggarbetsplatsen utan att
armeringen istället kan levereras i anslutning till att den ska knytas och gjutas in i
konstruktionen. (SVENSK BETONG).
Armeringen kan levereras i olika former utefter beställarens önskemål, till exempel sorterad
och uppmärkt efter vart den ska vara i konstruktionen eller som färdiga armeringskorgar som
kan lyftas direkt ner i gjutformen.
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Fördelar
Platstillverkat
Att utföra moment på plats ger en större flexibilitet på arbetsplatsen. Det finns möjlighet att
direkt ändra på något om det blivit fel och komplicerade armeringsdetaljer kan vara lättare att
få till direkt på plats än att beställa i förväg. Ritningar behövs även här tas fram men eftersom
bockning och klippning av armeringen sker efter hand behövs inte planering av inköp och
armeringen i samma utsträckning som vid beställning av prefabricerad armering. En ytterligare
fördel som lyfts fram av vår handledare Niklas Wittbom på Almroth Bygg AB är att företaget
kan beställa armering till flera projekt vid samma tillfälle. Då armeringspriserna kan variera
kraftigt på grund av stålpriset kan inköpskostnaderna på så sätt minska.
Prefabricerat (ILF)
Att använda sig av prefabricerad armering medför att antalet arbetsmoment under
gjutningsprocessen minskar då klippning och bockning av armeringen inte sker på plats. Detta
gör att byggtiden minskar då armeringsarbetet på plats går fortare (Skanska Sverige 2014).
Många arbetsrelaterade olyckor sker i samband med materialhanteringen. Med färdiga järn
minskar antalet arbetsmoment med material vilket kan leda till färre skador på arbetsplatsen
(Engström, A & Gustavsson, J 2014 ). Att flytta arbetsmoment från byggarbetsplatsen till
tidigare led i försörjningskedjan är något som lyfts fram som en effektiviserings åtgärd
(Vrijhoef & Koskela 2000). Den färdiga armeringen beställs till varje projekt och därför behövs
inte ett lager av armeringsjärn has i samma utsträckning. På så sätt minskas andelen bundet
kapital i armeringsjärn och kostnaderna för lager minskar.
Knytning (Najning)
För att sätta ihop de raka järnen och byglarna till armeringskorgar så används najning (Svensk
Byggtjänst). Najning eller knytning som det också kallas innebär att armeringsstålen sätts ihop
med najtråd som snurras runt armeringsjärnen (Celsa-steelservice). Najtråden bör vara tråd av
metall som är lätt att böja och som inte är korrosionskänslig (Byggmax 2011). Förr knöt man
armeringskorgarna med enkla verktyg för hand men idag används oftast en najomat för att
arbetet ska bli effektivare. (Glim Betongprodukter AB)
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3. BESKRIVNING AV EMPIRIN
3.1. Presentation av Case-företag och projekt
Inledningsvis presenteras Case-företaget samt de projekt som studien bygger på. Vidare
presenteras datainsamling och beräkningar.
Almroth Bygg AB
Almroth Bygg AB Startades 1977 i Östergötland och har fortfarande sin verksamhet
koncentrerad till främst denna region. Idag är företaget ett medelstort byggföretag med ett 40tal anställda. Genom åren har Almroth arbetat mycket med betong i sina konstruktioner, ett
material som även idag företaget arbetar mycket med. Idag görs allt från mindre projekt till
totalentreprenader och arbetar inom både bygg och anläggning och har bland annat gjort både
broar och kontors- och industribyggnader. (Almroth Bygg AB 2017) År 2015 omsatte
företaget dryga 166 000 000 kronor. (Almroth 2015)
Postnord
I samband med byggnation av en ny lastkaj där skärmtak sattes upp gjöts två längsgående balkar
in i plattan. Totalt längd på plattan är 49,73 meter (Se Bilaga 1). Balken mot den befintliga
byggnaden har fem stycken järn med diametern 16 millimeter i överkant och lika många i
underkant. För att förankra plattan i balken mot befintliga byggnaden så har K-byglar med
centrumavståndet 300 millimeter använts. Byglarnas längd är uppmätt på ritningen till 2,32
meter styck och har en diameter på 10 millimeter. Utöver detta ligger också tvärgående
förankringsjärn mellan plattan och balken med ett centrumavstånd på 200 millimeter. Dessa
järn är 1,5 meter och har en diameter på 10 millimeter. Den andra längsgående balken har 12
längsgående järn med diametern 16 millimeter. 6 i underkant och 6 i överkant. Även här har Kbyglar och tvärgående förankringsjärn mellan balk och platta använts. Byglarna har ett
centrumavstånd på 300 millimeter, är 10 millimeter i diameter och är utmätta från ritningen till
längden 3,3 meter. Förankringsjärnen är 10 millimeter i diameter och har ett centrumavstånd
på 200 millimeter. Förankringsjärnen är 1,9 meter långa (Se Bilaga 2).
Avståndet från Almroths lager till Postnord är cirka 4,1 kilometer och beräknas ta cirka 10
minuter enkel väg. Avståndet från leverantörens lager är cirka 149 kilometer.
KV Veden
En tillbyggnad till Alltransport med bland annat omklädningsrum, pentry och tvätt. En byggnad
på cirka 195 kvadratmeter med en kantbalk som går runt hela plattan. På långsidorna har balken
5 stycken längsgående järn i underkant och 7 stycken i överkant. På kortsidorna är det 4 stycken
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längsgående järn i överkant och 4 stycken längsgående järn i underkant (Se Bilaga 3). De
längsgående järnen har diametern 16 millimeter. På långsidorna finns tvärgående
förankringsjärn med centrumavståndet 100 millimeter och diametern 12 millimeter. Dessa järn
är 1,9 meter långa. (Se Bilaga 4). Runt om ligger K-byglar med diametern 10 millimeter.
Längden på dessa är 1,7 meter och de ligger med ett centrumavstånd på 200 millimeter.
Avståndet från Almroths lager till KV Veden är cirka 5,8 kilometer och beräknas ta cirka 13
minuter enkel väg. Avståndet från leverantörens lager är cirka 149 kilometer.
Scandic
Tillbyggnad av Scandic är indelad i två delar för att enkelt kunna följa beräkningsgången.
Avståndet från Almroth Byggs lager till Scandic är cirka 44 kilometer och beräknas ta cirka
41 minuter. Avståndet från leverantörens lager är cirka 186 kilometer.
Scandic Verandan
Tillbyggnad med tillhörande platta byggs för att skapa en större matsal. Den befintliga
glasfasaden har rivits och tillbyggnaden har integrerats med den befintliga matsalen.
Kantbalken har gjutits runt tre sidor (Se Bilaga 5). På långsidan har kantbalken fem längsgående
järn i underkant och två stycken längsgående järn i överkant. Järnen har diametern 12
millimeter. C7-byglar med centrum avståndet 300 millimeter och diametern 10millimeter har
den uppmätta längden 1,84 meter från ritning ligger runt de längsgående järnen på yttersidan
av byggnaden. (Se Bilaga 6) På kortsidorna har kantbalken fyra längsgående järn i underkant
och två i överkant. Med diametern 12 millimeter. Runt om ligger det C8 byglar med
centrumavståndet 300 millimeter och dess längd är enligt ritning 1,34 meter. Total längd för
kantbalken på kortsidorna är 16,37 meter. (Se Bilaga 6, Sektion F-F). I mitten av plattan är det
ingjutna ventilationsrör som armeras med 6 stycken längsgående järn i underkant och två
stycken i överkant med diametern 12 millimeter. C12-Byglar med centrumavstånd 300
millimeter och diametern 10 millimeter. Den utmätta längden från ritningen är 2,24 meter.
Denna ingjutning är totalt 6,4 meter lång (Se Bilaga 6, Sektion G-G)
Scandic Kök
Det befintliga kök med utrustning och ytskikt som fanns har rivits. En ny tillbyggnad med
tillhörande betongplatta byggs utanför. Den befintliga fasaden har också rivits för att koppla
ihop allt till ett stort utrymme för köket. För den nya byggnationen gjuts en kantbalk längst med
sidorna på den nya plattan. (Se Bilaga 7)
I köket finns det kyl och frysrum. Runt väggarna till dessa rum är plattan förstärkt med 4
armeringsjärn med diametern 10 millimeter. Två stycken i underkant och två stycken i överkant
(Se Bilaga 8). Med en total längd på 15,9 meter (Se Bilaga 7). Kantbalk mot befintlig fasad
förstärks med 3 längsgående i underkant och två längsgående i överkant med diametern 12
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millimeter. Utöver detta förstärks de med tre stycken K3 byglar invid varje pelare med
diametern 10 millimeter (Se Bilaga 8). Totalt finns 9 stycken pelare ( Se Bilaga 7).
En kantbalk har gjutits mot utsidan med en total längd på 35,263 meter. (Se Bilaga 7). Den har
4 järn i underkant och 2 längsgående järn i överkant. Utöver detta finns en K2-bygel med
diametern 10 millimeter och centrumavståndet 300 millimeter. K2-bygelns längd är uppmätt på
ritningen och är 1,72 meter. (Se Bilaga 8)
Över plattan finns en längsgående pågjutning. I överkant på pågjutningen finns C5-byglar med
diametern 10 millimeter och centrumavståndet 300 millimeter. Dess totala längd är mätt på
ritning till 0,88 meter. Det finns också tre längsgående järn i överkant på upphöjningen med
diametern 10 millimeter (Se Bilaga 8). Pågjutningens längd är 35,263 meter (Se Bilaga 7).

Staket Mjölby
Inför ett uppförande av ett staket runt ett kraftverk i Mjölby gjöts en balk i markplan för att
enkelt kunna montera ett områdesstängsel runt kraftstationen. Balken totala läng var 900 meter.
I balken är det 4 stycken längsgående armeringsjärn med diametern 12. Byglarna är placerade
med ett centrumavstånd på 500 millimeter och har diametern 10 millimeter. (Se Bilaga 9)
Avståndet från Almroth Byggs lager till Scandic är cirka 76 kilometer och uppskattad körtid
enkel väg beräknas vara cirka 41 minuter. Avståndet från armeringsleverantörens lager är
cirka 214 kilometer.

3.2. Val av kostnadsposter
Kostnadsposterna är valda utefter var kostnadsskillnaderna uppkommer. Vissa
kostnader tillexempel arbetet med att lyfta ned armeringen i gjutformen blir detsamma
för båda alternativen. Beskrivning av vad som är medräknat i respektive kostnadspost
finns i tabell 3 samt hur dessa har beräknats i tabell 2.
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3.3. Datainsamling
Huvuddelen av den data som beräkningarna grundar sig på är tagen från de fem projekt som
nämns ovan. Från samtliga projekt har det tillhandahållits planritningar samt
sektionsritningar. Genom att studera och mäta ritningsdetaljer har det fastställts vilka typer av
armering samt hur stor mängd armering som ingår i konstruktionen. När armeringsmängden
mätts upp har det tagits hänsyn till de olika skarvlängderna som förekommer beroende på
diametern på den längsgående armeringen (Se Tabell 2). Vilka armeringsdetaljer som räknats
med finns beskrivit i empirin.
Tabell 1. Skarvlängder
Diameter (mm)
Ø 10
Ø 12
Ø 16

Skarvlängd (mm)
500
600
800

Till projekten finns tidrapporter med arbetstider kopplade till aktiviteter och datum. Med hjälp
av de arbetsledare som ansvarat för respektive projekt har det fastställts vilka tider som är
kopplade till just klippning och bockning av armering.
För att kunna beräkna kostnadsskillnaden mellan de båda alternativen krävs inköpspris för
prefabricerat och raka armeringsjärn. Denna information har tillhandahållits i form av avtal
som Almroth Bygg AB har med sin armeringsleverantör BE Group. Underlaget består av tre
avtal som sträcker sig över lika många år (2014, 2015 och 2016). Då priser på armeringen
varierar beroende på stålpriset är priserna från dessa avtal inte aktuella i skrivande stund, dock
följer prisvariationerna på prefabricerad armering och rak armering varandra. Vilket medför
att det fortfarande går att använda priser från avtalen i jämförelsen och få jämförbara resultat.
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3.4. Beräkningar
Sammanställningar och beräkningar är genomförda i Excel. I programmet har det ställts upp en
tabell över all data som ingår i beräkningarna. Värdena i tabellen har sedan kopplats till
beräkningarna. Följande formler har använts:
Tabell 2. Beräkningsformer
Lagertillverkat

Inköpskostnader

�

= ∑�
=

Lagerföringskostnader

=ℎ

Transportkostnader

=ℎ
�
ℎ �

Administrativa kostnader

Arbetskostnader

�

∗�

��

∗�

Prefabricerat (ILF)

∑�

,

=

∗�

Ingen lagerföringskostnad

∗ ��

∗�

Försumbara
kostnader.

administrativa

= �� ∗ �
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+
∗�

∗

= ��

∗�
=�

=�

∗�

∗�
∗ ��
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Teckenförklaringar

Karm = Kostnad raka armeringsjärn av aktuell diameter (Kr/ton)
marm = Mängd armering av aktuell diameter (Ton)
Karm,2 = Kostnad färdig klippt och bockad armering av aktuell diameter (Kr/ton)
Hlager = Uppskattad arbetstid för mottagning och sortering av armering vid mindre leveranser.
KYA = Timkostnad för yrkesarbetare (kr/timme)
Htransport = Transporttid fram och tillbaks mellan lager och arbetsplats (timmar)
Tpfaktor = faktor på 1,4 för motorväg och 1,7 för stadstrafik för att kompensera för lastbilens
lägre hastighet och framkomlighet. Faktorerna är endast en uppskattning, dock gör det relativt
liten skillnad på totalresultatet.
KkranB = Timkostnad för kranbil (Kr/timme)
Atransporter = Antal transporter för det aktuella projektet (st)
havlastning = Tid för att lasta av en armeringskorg (timme/korg)
Akorg = Antal korgar (st)
Ktabell=Tabellvärde från armeringsleverantör beroende på avståndet.
Tproj= Tidsåtgång för projektet
Etid-liten= Enhetstid för knytning av armering
Etid-stor= Enhetstid för knytning av armering på större projekt
Hadm= Tid för administrativa arbetsuppgifter inför armeringsbeställning.
Kadm= Lön Administrativ personal / tjänstemän
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3.5. Resultat
4. Kostnadsposter

Tabell 3. Valda Kostnadsposter

Inköpskostnader:

Lagertillverkat

Prefabricerat (ILF)

Priset för armeringen

För det andra alternativet gäller samma
sak. Dock hamnar kostnaden för
arbetet med att klippa och bocka
armering här då detta ingår i
inköpspriset.

Lagerföringskostnader: Kostnaden för att ha personal Har inte att någon
på plats i lagret för att ta emot
lagerföringskostnad.
leveransen.
Transportkostnader

De transportkostnader som De
transportkostnaderna
uppkommer både till lagret och tillverkningsorten
ut
från lagret till arbetsplatsen.
byggarbetsplatsen.

Administrativa
kostnader

Kostnaden för att administrera
beställningar och övervaka
leveranser. Entreprenören har
dock försumbara kostnader för
detta vilket gör att denna
kostnad sätts till 0 kr.

Arbetskostnader

Kostnaden för att klippa, bocka Kostnaden för att knyta armering på
och knyta armering på arbetsplatsen efter leverans.
företagets lager.

Övriga kostnader

Inga övriga kostnader

17

från
till

Kostnaden för att administrera
beställningar och övervaka leveranser
samt ta fram underlag för att kunna
lägga beställningen.

Kostnaderna som uppkommer på
grund av ökade precisionskrav på
armeringsritningarna vid beställning
av prefabricerad armering, Samt
kostnader som beror på felleveranser
och förseningar därav.
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Tabell 4. Resultat Postnord
Postnord

Kostnader Lagertillverkat

Inköpskostnader
Lagerföringskostnader
Transportkostnader
Administrativa kostnader
Arbetskostnader
Totalkostnad

18 849
760
6377
0
17 480
43 466 Kr

Kostnader
(ILF)
24 220
0
2833
2000
11 116
40 169 Kr

Prefabricerat

Kostnader
(ILF)
20 640
0
2760
2000
9444
34 844 Kr

Prefabricerat

Tabell 5. Resultat KV Veden
KV Veden

Kostnader Lagertillverkat

Inköpskostnader
Lagerföringskostnader
Transportkostnader
Administrativa kostnader
Arbetskostnader
Totalkostnad

15 943
760
4876
0
12 160
33 739 Kr

Kommentarer på resultaten i Postnord och Kv.Veden: Postnord och Kv.Veden har stora
likheter med varandra vilket även avspeglar sig i resultatet. Båda projekten ligger i Norrköping
på ungefär samma avstånd från Almroth Byggs lager till byggarbetsplatsen. De är även i samma
storlek vad det gäller armeringsmängd. Det framgår att inköpskostnaden som väntat blir något
lägre för det lagertillverkade alternativet. Skillnaden är dock inte så stor som väntat med tanke
på att i inköpskostnaden för Prefabricerad armering ingår även arbetet med att klippa och bocka.
Transportkostnaden blir ungefär dubbelt så stor för det lagertillverkade alternativet. Detta beror
på att armeringen först transporteras till lagret och den sedan transporteras ytterligare en gång
från lagret ut till arbetsplatsen i och då som armeringskorgar. Skillnaden i arbetskostnad är
också relativt liten vilket tyder på att effektiviteten vid klippning och bockning för
lagertillverkat varit god. Sammanlagt resulterar detta i mycket små skillnader i totalkostnaden.
Kv. Veden sticker också ut som det enda projektet där lagertillverkat blir billigare än ILF.
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Tabell 6. Resultat Scandic Verandan
Scandic Verandan

Kostnader lagertillverkat

Inköpskostnader
Lagerföringskostnader
Transportkostnader
Administrativa kostnader
Arbetskostnader
Totalkostnad

4148
760
7890
0
9120
21 917 Kr

Kostnader
(ILF)
5483
0
1159
2000
2433
11 075 Kr

Prefabricerat

Kostnader
(ILF)
5124
0
1081
2000
2268
10 474 Kr

Prefabricerat

Tabell 7. Resultat Scandic Kök
Scandic Kök

Kostnader lagertillverkat

Inköpskostnader
Lagerföringskostnader
Transportkostnader
Administrativa kostnader
Arbetskostnader
Totalkostnad

3885
760
7575
0
12 160
24 380 Kr

Kommentarer på resultaten i Scandic Verandan och Scandic Kök: De två Scandic
projekten har stora likheter vad det gäller mängden armering och geografisk placering.
Intressant att notera jämfört med de två Norrköpingsprojekten är att skillnaden i
transportkostnader har mångdubblats. Detta beror på att det är ett längre avstånd mellan
Almroth Byggs lager och byggarbetsplatsen eftersom Scandicprojekten ligger i Linköping. Då
avståndet ökar blir transporterna för lagertillverkat procentuellt dyrare i jämförelsen.
Förklaringen till detta ligger i att transportera armeringskorgar inte är så effektivt längre
sträckor på grund av att de tar stor plats. Volymen på lastbilen blir därför dimensionerande och
inte vikten på armeringsjärnen. Skillnaden i arbetskostnader är också betydligt större vilket
beror på sämre effektivitet för lagertillverkat på grund av de små mängderna armering i
projekten samt den höga andelen byglar (se tabell 10).
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Tabell 8 Resultat Staket i Mjölby
Staketet i Mjölby

Kostnader lagertillverkat

Inköpskostnader
Lagerföringskostnader
Transportkostnader
Administrativa kostnader
Arbetskostnader
Totalkostnad

28 604
1520
40 927
0
96 330
167 381 Kr

Kostnader
(ILF)
37 872
0
4848
2000
14 172
58 892 Kr

Prefabricerat

Kommentar till Staketet i Mjölby: I Staketet i Mjölby ökar skillnaden i transportkostnad
ytterligare då avståndet ökat. Vad som får detta projekt att sticka ut resultatmässigt är skillnaden
i arbetskostnad. Detta förefaller bero på att i lagertillverkat, som är baserat på Almroth Byggs
tidrapport, har det förekommit en del överarbete vilket resulterat i en betydligt högre
arbetskostnad. För Prefab (ILF) är arbetskostnaden teoretiskt beräkning och innehåller därför
inget överarbete. Därför blir skillnaden exceptionellt stor. Den stora skillnaden har gjort att
detta projekt inte vägts in i slutsatserna i samma utsträckning som de fyra tidigare projekten.
Tabell 9. Resultat Samtliga Projekt
Summering

Kostnader lagertillverkat

Summa totalt
Summa utan Staket Mjölby

290 883 Kr
123 502 Kr

Kostnader
(ILF)
155 453 Kr
96 561 Kr

Prefabricerat

Kommentar summering: De övre siffrorna är en sammanställning av samtliga projekt. Här
blir kostnadsskillnaden mycket tydlig, dock beror detta till stor del på Staketet i Mjölby.
Större vikt har därför lagts vid de undre siffrorna där endast de fyra övriga projekten räknats
in. Prefabricerat blir även då billigare men skillnaden är inte i närheten av lika stor och detta
öppnar upp för en mer nyanserad analys av resultaten.
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Tabell 10. Andel byglar i viktprocent och procentuell skillnad av totalkostnaden mellan
alternativen
Projekt
Andel byglar
Procentuell skillnad
Postnord
18,7%
7,6%
KV Veden
13,9%
3,3%
Scandic Verandan
36,5%
50,6%
Scandic Kök
35,5%
57%
Staketet i Mjölby
23,8%
64,8%
Kommentar tabell 10: Tabellen belyser skillnaden i arbetsbörda för att klippa och bocka
armering i de olika projekten. Postnord och Kv.Veden har en relativt liten andel byglar vilket
resulterar i mindre arbete per ton armering. Detta avspeglar sig även i de små skillnaderna i
arbetskostnad (se tabell 4 och 5). De båda Scandic projekten har en betydligt högre andel
byglar vilket tillsammans med en längre transportsträcka resulterar i större skillnader i
totalkostnaden. Några tydliga slutsatser är svårt att dra från Staketet i Mjölby på grund av det
extrema värdet i arbetskostnad som förekommer i projektet.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
Här diskuteras resultaten i beräkningarna och varför resultaten har varierat mellan de olika
projekt som beräkningarna baseras på. Teoridelen kopplas även ihop med de frågeställningar
som ställts upp och den metod som valts för att besvara dem.

5.1. Analys
Postnord och Kv. Veden
Båda dessa projekt har i beräkningarna fått en jämn kostnad mellan de två
beställningsalternativen.(Se resultaten i Tabell 4 och Tabell 5). I båda fallen är
kostnadsskillnaden mindre än 10% och Kv. Veden sticker ut som det ända projektet där det
varit billigare att klippa och bocka armering på Almroths lager. Gemensamt för båda projekten
är att den totala mängden armering är relativt stor jämfört med flera av de övriga projekten samt
att det är en stor andel grövre armering. Hur mycket grov armering som ingår i konstruktionen
påverkar arbetsbördan då detta medför färre klippningar och bockningar per kilo armering.
Detta kan vara anledningen till att i dessa två projekt har en mindre skillnad i kostnad än övriga
då företagets egen klippning och bockning blir enklare och därmed effektivare. Resultaten i
projekten med större armeringsmängd och grövre armering visar på att dessa projekt lämpar sig
bättre för platsbyggd armering även om prefabricerad funkar ungefär lika bra. Vilket alternativ
som är att rekommendera beror därför i större grad av vilka övriga förutsättningar som finns i
projektet, till exempel plats och tidsaspekter, snarare än kostnader.
Scandic kök och Scandic Verandan
I dessa två projekt är kostnadsskillnaden betydligt större och till prefabricerad armerings fördel.
(Se resultaten i Tabell 6 och Tabell 7). Med föregående stycke i åtanke har dessa två projekt
istället relativt liten mängd armering och en stor andel byglar i förhållande till längsgående
armering. En stor andel byglar medför en större arbetsbelastning än vad längsgående armering
har. Detta eftersom byglarna dels har mindre dimensioner men också för att de behöver bockas
ett flertal gånger.
Staketet i Mjölby
Staketet i Mjölby är ett projekt som sticker ut resultatmässigt. (Se resultaten i Tabell 8). Detta
främst för att arbetstiden för detta projekt är betydligt högre än de andra. Trots att det är ett
projekt med relativt stor armeringsmängd blir alternativet prefabricerat (ILF) betydligt billigare
och skillnaden är procentuellt störst i detta projekt. Detta är förvånande då övriga projekt med
större armeringsmängd visat på liknande kostnader för båda alternativen. Förklaringen på detta
kan vara flera saker. En skillnad som kommit fram efter diskussion med platschefen för
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projektet i Mjölby är att ett visst överarbete genomförts. De klossar som fästs på
armeringskorgarna sitter mycket tätare än vad som egentligen krävs. Exakt varför detta arbete
genomfördes är oklart, men det har med största säkerhet bidragit till varför detta projekt sticker
ut resultatmässigt. Det skulle också kunna bero på en stor mängd byglar med liten diameter
och många bokningar vilket leder till mer arbete per kilo armering.

5.2. Diskussion
För att kunna genomföra en totalkostnadsanalys behövs det först fastställas en produkt eller
tjänst som ska utvärderas samt vilka alternativ det finns för inköp av just denna vara eller tjänst.
I detta fall har Almroth Bygg AB sett ett behov av att utvärdera sin armeringshantering och de
inköp som är kopplat till den. Då faller det naturligt att utvärdera de två vanligaste arbetssätten
som de använder sig av inom företaget.
De första stegen i själva totalkostnadsanalysen har sedan arbetats igenom innan själva
beräkningsarbetet påbörjades. Delar av vad som i vanliga fall skulle ingått i en
totalkostnadsanalys har i denna studie inte medräknats av några huvudsakliga anledningar. För
det första så är dessa delar snarlika i båda alternativen. Till exempel arbetskostnaden ute på
arbetsplats blir i princip samma efter det att armeringen är knuten till korgar. Dessutom är detta
något som det saknas tillförlitliga data på vilket har medfört att denna del valts bort i
beräkningarna. Vid brist på tillförlitliga data för kostnadsposter med uppskattningsvis mycket
begränsad påverkan på slutresultatet så har dessa kostnadsposter avgränsats för att motverka
missvisande resultat.
Utifrån teorin skulle sådan data som inte fanns tillgänglig från början enligt teoridelen som
presenterats tidigare i rapporten mätas. Då samtliga projekt som ingår i projektet redan hunnit
avslutas är det dock svårt att mäta arbetstider och liknande parametrar. I stort sett har
totalkostnadsanalysen kunnat genomföras enligt planen och teorin. De avsteg som gjorts
beskrivs i avsnitt 5.2.
Vad det gäller skillnader på prefabricerat och platstillverkat finns det både praktiska skillnader
i vilka arbetsmoment som behövs och ekonomiska skillnader. Platstillverkad armering är i regel
mer flexibel och vid projekt med mycket komplicerade armeringsdetaljer kan detta vara en
fördel att kunna mäta på plats för att sedan klippa och bocka armeringen. Dock krävs mer
arbetskraft för denna typ av arbetssätt, priset blir också i många fall högre än vid köp av
prefabricerad armering. Prefabricerad armering kräver mindre arbetsinsats från
byggentreprenörens sida. Prefabricerat blir ofta också ett billigare alternativ då armeringen kan
klippas och bockas på ett effektivare sätt i fabriksmiljö än på en tillfällig arbetsplats ute på ett
bygge.
De alternativ som studerats i denna studie är dock inte ett prefabricerat och ett platsbyggt
alternativ. Alternativ ett är istället prefabricering i egen regi och alternativ två att beställa
prefabricerad armering av en utomstående leverantör.

24

ANALYS OCH DISKUSSION

Skillnaderna mellan alternativen blir således främst vem som klipper och bockar, själva arbetet
utförs i båda fallen i en fabriks eller lagermiljö. Dock är lagermiljön där företaget själva klipper
och bockar inte på samma sätt anpassad för just armeringsproduktion som en fabrik hos en
armeringsleverantör. Vilket bör betyda att riktigt samma effektivitet inte uppnås då Almroth
själva utför just denna del av processen. Det finns tillfällen där detta ändå kan vara att föredra.
I projekt med en kort projekttid eller där upphandlingen blir klar endast en kortare tid innan
entreprenören får tillträde till arbetsområdet kan det vara fördelaktigt att klippa och bocka
armering inom företaget för att slippa beställningstiden. Då kan arbetet påbörjas omgående och
projektet startas i tid. Utifrån teorin går det också dra slutsatsen att även det omvända kan vara
sant. I projekt där det finns en begränsad yta inom arbetsområdet eller projektet har en kort
projekttid men upphandlingen är klar i god tid innan projektstart kan prefabricerad armering
vara det klart mest fördelaktiga alternativet. Prefabricerad armering kan om den beställts i tid
levereras klar för att läggas i formen på bygget och därmed kräva betydligt mindre resurser än
vad platstillverkad armering kräver ute på byggarbetsplatsen.
Transportkostnaden för det lagertillverkade alternativet (alternativ ett) blir betydligt högre än
transportkostnaden för prefabricerat vilket beror på att armeringen i detta alternativ knyts till
armeringskorgar redan på lagret. Vid transporten av det lagertillverkade alternativet blir därför
volymen dimensionerande och för det prefabricerade alternativet så blir vikten det som
begränsar mängden armering som går att lasta på lastbilen.
Dessa fördelar och nackdelar kan vara viktigt att tidigt i projektplanering ha i åtanke då det kan
medföra betydande fördelar eller problem i genomförandet av projektet beroende på om det
väljs rätt alternativ eller inte. I många fall går det också tidigt ta reda på vilka förutsättningar
som gäller vid ett projekt och därför ta beslut om vilken typ av armeringsalternativ som bör
väljas på en god informationsbas.
Beräkningarna visar på lite varierande resultat mellan de olika projekten. I samtliga fall förutom
i ett har totalkostnaden och den totala arbetstidsåtgången varit mindre för alternativet
Prefabricerat (ILF). Skillnaderna är dock mindre i de projekt med en större total mängd armering,
vilket skulle kunna bero på att vid större volymer hinner även den arbetsstation som företaget
själva har komma igång vilket inte är fallet vid mindre kvantiteter. Vid mindre kvantiteter får
uppstarts och avvecklingstid vid företagets egen station på lagret större inverkan och minskar
därmed produktiviteten.
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6. SLUTSATSER
I detta kapitel diskuteras vilka slutsatser som dragits utifrån resultaten i beräkningarna
tillsammans med teorin.

Hur bör en totalkostnadsanalys utformas?
Det arbetssätt vi presenterar i teoridelen är också vad vi baserat vår metod på. Vår metod har
dock skiljt sig på ett antal punkter vilket lett till vissa problem. Det största problemet har varit
att arbeta med gammal data och inte göra några mätningar själva. Då det vid beräkningarna
upptäcks att någon siffra saknas blir denna mycket svår att ta reda på. Hade vi istället samlat in
all data efter det att själva kostnadsanalysen planerats hade detta problem troligtvis varit mindre
eller helt försvunnit. Detta är även vad som rekommenderas i den teoretiska referensramen. Ett
annat problem vi stött på är att vilka kostnadsposter som medräknas i analysen inte tänkts
igenom tillräckligt innan vi påbörjade själva beräkningarna. Detta har lett till att somliga
kostnader strukits och somliga har lagts till. Båda dessa problem har uppstått då vi på grund av
förutsättningarna blivit tvungna att frångå vad som beskrivs i teorin. Vår slutsats blir därför att
den metod som beskrivs i den teoretiska referensramen fungerar bra för att genomföra en
totalkostnadsanalys. Den metod vi använt oss av i denna rapport fungerar även den, dock blir
osäkerheten större på grund av att vi inte samlat in data under pågående projekt utan endast haft
avslutade projekt att basera våra beräkningar på.

Vilka skillnader finns det mellan prefabricerad och platstillverkad armering?
De tydligaste skillnaderna är var huvuddelen av arbetsbördan finns för entreprenören och vilken
framförhållning som krävs. Vid platstillverkad armering är arbetsbördan samlad kring
klippning, bockning och knytning av armering. Arbetet kan påbörjas med relativt kort
framförhållning och möjligheten till forcering av arbetet är större då entreprenören disponerar
över hur stora resurser som läggs på armeringstillverkningen. Skulle något bli fel på
byggarbetsplatsen finns möjligheten att på lagret bocka ett nytt järn utan att behöva invänta en
ny leverans från armeringstillverkaren.
Prefabricerad armering måste däremot beställas med framförhållning för att kunna levereras i
tid. Det ställs därför större krav på planering och framförhållning i projektet. När armeringen
väl levereras krävs jämförelsevis betydligt mindre resurser och arbetsinsats. Dessa skillnader
blir viktiga att tänka på vid val av arbetssätt. Förutsättningarna för ett projekt kan medföra att
eventuellt bara ett alternativ är möjligt trots att detta inte nödvändigtvis är billigast. En snäv
tidsram eller ont om utrymme på arbetsplatsen kan medföra att entreprenören tvingas välja det
ena eller det andra.
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Vilken färdigställandegrad är mest kostnadseffektiv för entreprenören?
Utifrån resultaten i denna studie, även om det krävs en mer omfattande studie för att kunna
statistiskt säkerställa några resultat, kan vissa slutsatser dras. Redan i upphandlingsfasen av ett
projekt kan det vara lämpligt att titta på vilka armeringsarbeten som kommer att ingå i projektet.
Detta är något som i ett tidigt skede kan förutses då det utifrån ritningar och mängdning framgår
hur mycket armering som behövs och hur den ska se ut.
Lämpligt kan vara att i första hand titta på hur arbetsplatsen ser ut och hur mycket plats
entreprenören disponerar där samt hur snäv tidsplanen är. Att i första hand titta på hur
arbetsplatsen ser ut är viktigt då detta kan avgöra vilka alternativ som är möjliga att använda
sig av och därför ha med sig vid senare överväganden. Som nämnts tidigare, om det är ont om
plats kan det vara svårt att ha plats med en armeringsstation på arbetsplatsen eller om gjutningen
inte går att nå med kranbil kan färdiga armeringskorgar vara olämpligt.
Nästa steg blir att titta på hur komplex armeringen är samt hur många klippningar och
bockningar som krävs per kilo armering. Våra beräkningar antyder att besparingen som kan
göras genom att beställa prefabricerad armering blir större ju mer arbete det är med att klippa
och bocka armeringen (Se Tabell 9). Detta förfaller rimligt då en armeringsleverantör i en fabrik
med en produktionskedja anpassad för just denna uppgift bör kunna utföra arbetet billigare än
vad som är möjligt med en tillfällig armeringsstation ute på en byggarbetsplats. Även om
entreprenören som i denna studie har en permanent station på ett eget lager bör en stor
armeringsleverantör uppnå en betydligt högre effektivitet i sin produktion. Något som inte är
lika uppenbart är att även armering med många klippningar och bockningar kan ha relativt få
per kilo, om den till exempel har en grövre diameter. Vi anser därför att i samband med att det
väljs prefabriceringsgrad av armeringen, så undersöks även antalet klippningar och bockningar
per kilo armering. Om företaget däremot som i detta fall har en egen permanent
armeringsstation och entreprenören ska knyta armeringen ute på arbetsplatsen kan det i vissa
vara fördelaktigt att endast köpa byglar prefabricerat (ILF) och tillverka den längsgående
armeringen själv. Byglar har fler klippningar och bockningar och har ofta en mindre diameter
än den längsgående armeringen.
Var armeringen ska knytas till korgar är också viktigt att tänka på. Utifrån resultaten i
beräkningarna blir det mindre effektivt att transportera armeringskorgar jämfört med lösa järn
ju längre avståndet blir. Om avståndet är litet mellan den plats där armeringen blir klippt och
bockad kan det vara ett alternativ att transportera armeringen som korgar. Om avståndet är långt
blir detta väldigt ineffektivt. För att minska transportkostnaderna bör entreprenören i dessa fall
eftersträva att knyta armeringen på byggarbetsplatsen.
Vilket alternativ som blir billigast är svårt att besvara då det kan variera beroende på vilka
förutsättningar som finns för just det projektet. Generellt så blir dock prefabricerat billigare. I
samtliga projekt som undersökts, förutom Kv. Veden, har Prefabricerat (ILF) blivit det
billigaste och då resultatet för alla undersökta projekt räknas samman blir kostnadsskillnaden
tydlig. Om ett företag vill använda sig av samma alternativ och standardisera sitt arbetssätt
förfaller prefabricerad armering vara det billigaste alternativet. Det är också det alternativ som
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kräver minst arbetsinsats även om det måste beställas med större framförhållning än vid
beställning av raka järn.

6.1. Rekommendationer
Vi anser att vid val av prefabriceringsgrad av armering bör detta val göras i ett tidigt skede av
projektet helst redan under kalkylering och upphandling. Det bör även strävas efter att standardisera
arbetssättet. Detta behöver inte betyda att företaget använder sig av samma alternativ i alla sina
projekt, men det bör strävas efter att standardisera urvalsprocessen av arbetssätt. Med detta menar
vi vilka parametrar som företaget tittar på och vilken vikt som läggs på dessa.
En annan viktig åtgärd att överväga är erfarenhetsåterföring, för att kunna uppnå bästa möjliga
effektivitet bör det dokumenteras vad som fungerat bra och vad som fungerat dåligt samt vilka
kostnadsposter kostat vad i olika projekt. Med tillförlitliga data går det sedan på en god grund ta
beslut om hur arbetet ska utföras i framtiden.

6.2. Metodkritik
Idealiskt hade denna studie genomförts med ett större urval av projekt samt under en längre tid
än vad som var fallet i denna studie. Mycket av den data som använts är information som från
början samlades in av andra anledningar, till exempel tidkorten som alla arbetstider är hämtade
från är egentligen för löne- och kostnadsberäkningar för projektet. Det uppstår en viss osäkerhet
då all data redan är insamlad och från början samlades in i ett annat syfte än vad den sedan
nyttjas till.
För att uppnå en god reliabilitet i en sådan här studie bör det antingen finnas en gemensam mall
för samtliga projekt där det samlas in data. Än bättre är att vara på plats för att mäta och samla
in den data som behövs. I vårt fall finns en risk att tider som medräknas till arbetstiden för
klippning och bockning egentligen användes till en annan aktivitet. Likaså finns en risk att all
tid som gått åt till klippning och bockning inte skrivits upp på just denna aktivitet. Det är en
osäkerhet som är svår att eliminera då möjligheten att själv övervaka eller styra mätningarna
inte finns.
För att uppnå en större säkerhet i resultaten hade det varit bra med data från fler projekt. De
fem relativt små projekt som denna studie baseras på medför en begränsad tillförlitlighet i de
resultat som påvisas. Om tid och lämpliga projekt hade funnits hade det lämpligen utförts
mätningar även där. Ett större urval hade minskat påverkan av eventuella onormala värden.
Faktorer som påverkat nödvändig arbetstid så som väder, förseningar och andra problem kan i
ett litet urval till stor grad påverka resultatet.
Validiteten anser vi är god då den data som samlats in har en direkt koppling till de beräkningar
som genomförts. Vad det gäller beräkningarna är en totalkostnadsanalys en beprövad metod
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som ofta förespråkas vid jämförelser av detta slaget. Denna metod ger också en möjlighet att se
var de stora kostnaderna finns i de olika alternativen vilket ger större möjlighet till analys och
slutsatser. Tydligheten i beräkningsgången gör det lättare att motivera en mer nyanserad analys
av resultatet. Det billigaste alternativet kan medföra svårigheter vid vissa förutsättningar, därför
kan ett alternativ som vanligtvis är dyrare ändå vara att förespråka.

6.3. Förslag till fortsatt utveckling
I denna studie lyfts ett antal faktorer som påverkar kostnaderna fram. För att få fram en tydligare
bild över hur stor påverkan de olika kostnadsposterna får skulle en fortsatt studie kunna göra
en liknande totalkostnadsanalys och då endast ha en skillnad mellan alternativen. Till exempel
undersöka var knytning av armering sker mest effektivt eller om klippning och bockning ska
ske på ett lager eller på arbetsplatsen.
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Postnord
Byglar, Ø10mm
Längsgående armering, Ø16mm
Förankringsjärn, Ø10mm

Antal meter armering
Vikt I ton
932,92
1254
846,6

KV Veden
Byglar, Ø10mm
Längsgående armering, Ø16mm
Förankringsjärn, Ø12mm
Längsgående armering, Ø16mm

0,57561164
1,98132
0,5223522

591,311
777,6
961,812
106,656

0,364838887
1,228608
0,854089056
0,16851648

180,32
289,469
95,04
43,2

0,11125744
0,257048472
0,05863968
0,0383616

73,7
98,232

0,0454729
0,087230016

Sektion G-G
Byglar, Ø10mm
Längsgående armering, Ø12mm

49,28
51,2

0,03040576
0,0454656

Scandic kök
Byglar K2, Ø10mm
Byglar K3, Ø10mm
Byglar C5, Ø10mm
Längsgående armering, Ø12mm
Längsgående armering, Ø10mm

202,1745333
46,44
90,98906667
300,441
103,857

0,124741687
0,02865348
0,056140254
0,266791608
0,064079769

Kyl/Frysrum
Byglar N6, Ø10mm
Byglar C5, Ø10mm
Längsgående armering, Ø10mm
Längsgående armering, Ø12mm

11,2
10,26666667
90,9
21

0,0069104
0,006334533
0,0560853
0,018648

Staket Mjölby
Längsgående armering, Ø12mm
Byglar Ø10mm

3998,4
1801

3,5505792
1,111217

Antal transporter (3 lager med 8 på varje rad)

6,9583

SCANDIC
Scandic verandan
Sektion A-A 500x1000
Byglar, Ø10mm
Längsgående armering, Ø12mm
Byglar C9, Ø10mm
Förankringsjärn, Ø12mm
Sektion F-F 500x500
Byglar, Ø10mm
Längsgående armering, Ø12mm

11,56239768

Ingående data
Transportkostnad prefab
Transportkostnad till lager
Avlastningskostnad
Tid avlastning/korg
Transportkostnad
Inköpspris prefab
Ø10
Ø12
Ø16
Inköpspris Raka järn
Ø10
Ø12
Ø16
Lön Adminstrativ personal
Lön YA
E-tid knytning armering
E-tid knytning armering Större projekt

Enhet
Se bilaga
2200
380
0,166666667
890

Kr/transport
kr/h
h/korg
kr/h

-

kr/ton
kr/ton
kr/ton

-

kr/ton
kr/ton
kr/ton
kr/h
kr/h
ptim/ton
ptim/ton

500
380
9,5
8
Antal korgar

Postnord
KV Veden
Scandic verandan
Scandic kök
Staket Mjölby

Antal transporter
20
13
14
20
167

4
2
3
2
7

4,1
5,8
44
44
76

Tid till och från lager (h)
0,34
0,42
1,35324
1,35324
2,24

Avstånd lager (km)
Postnord
KV Veden
Scandic verandan
Scandic kök
Staket Mjölby

Avstånd tillverkare(km)

Arbetstid (h)

Postnord
KV Veden
Scandic verandan
Scandic kök
Staket Mjölby

149
149
186
186
214

Postnord
KV Veden
Scandic verandan
Scandic kök
Staket Mjölby

Total vikt i projekt (ton)
3,07928384
2,616052423
0,673881468
0,628385032
4,6617962

46
32
24
32
253,5

Total vikt (ton):

11,56239768

Nr 1 - 2016
2016-06-02

Prislista

Armeringsstål
Rostfri armering
ILF armering
Armeringsnät
Kompletterande produkter

ARMERINGSSTÅL
K500C-T
Diameter mm

Pris kr/ton

Vikt kg/meter

12 meter

6 meter

2 meter

K500C-T, SS260S

KS600ST

6

-

16250:-

-

0,222

-

8

10950:-

11450:-

16230:-

0,395

-

10

10390:-

10890:-

14130:-

0,617

-

12

10090:-

10590:-

14130:-

0,888

0,954

16

9990:-

10490:-

14130:-

1,580

1,670

20

9990:-

10490:-

-

2,470

2,590

25

10090:-

-

-

3,850

4,020

32

10390:-

-

-

6,310

-

Tillägg stålkvalitet
KS600ST
SS260S

Buntdelning rakstål
6- och 12 meterslängder. Bruten tonbunt/dim och stålsort: 300 kr/post
2 meterslängder levereras i buntar om ca 100 kg, delas ej.

Offert
Offert

ROSTFRI ARMERING
Stålsort 1.4362, duplex, 6 meter
Diameter mm

Pris kr/kg

Vikt kg/m

6

80:-

0,225

8

80:-

0,400

10

78:-

0,624

12

78:-

0,899

16

78:-

1,598

Kontakta oss för
mer information
om rostfri armering!

ILF (INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING)
Kostnad material och klippning, K500C-T
Baspris kr/ton

Kostnad

12 meter

Klippning

6*

16250:-

1380:-

Diameter mm

Kostnad bockning*
Diameter mm

kr/ton
Grupp 1-2

Grupp 3-4

Grupp 5

6-8

2030:-

2340:-

2840:-

8

10950:-

1380:-

10 - 12

1620:-

1950:-

2450:-

10

10390:-

980:-

16 - 20

1470:-

1790:-

2270:-

12

10090:-

980:-

25 - 32

1290:-

1620:-

2120:-

16

9990:-

900:-

* Observera att kostnaderna för material och klippning tillkommer.

20

9990:-

900:-

25

9990:-

980:-

32

10390:-

980:-

Littera
Tillägg per litterarad.......................................................17 kr/rad
Vid variationslittera räknas varje variation inom litterat som en rad.

* För diameter 6 mm är utgångmaterialet 6-meterslängder.

Kvantitetstillägg
Vid mindre leverans än 2.500 kg............................500 kr/leverans

Debitering sker enligt nominell vikt.

Forceringstillägg
Vid avtalad kortare leveranstid än tio arbetsdagar............500 kr/ton

Tillägg stålkvalitet
KS600ST
SS260S

Offert
Offert

Toleranser
Klipplängd
Vinklar
Yttermått byglar

+0/-20 mm
+/- 1,5°
+0/-10 mm

Lyftwire
Lyftwire: 10 mm. Godkänd för 0,6 tons last
2 st/max 1 tons bunt.........................................................30 kr/st
Kreditering vid retur i oskadat skick.....................................15 kr/st
Returnering ombesörjes och bekostas av köparen.
Materialprovning
För provningsintyg vid ordertecknandet.............................40 kr/ton
Armeringsförteckning
Upprättande av armeringsförteckning......................................offert
Leveransuppdelning av förteckning från ritning.........................offert
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FRAKTPRISLISTA ILF
Viktklasser kg / Pris kr per ton

Avstånd km

(från tillverkningsort)

1000 - 2499

2500 - 4999

5000 - 9999

10000 - 14999

15000 - 19999

20000 -

0 - 40

1450:-

750:-

410:-

300:-

240:-

220:-

41 - 60

1480:-

790:-

480:-

310:-

250:-

230:-

61 - 80

1500:-

800:-

500:-

340:-

290:-

240:-

81 - 100

1560:-

850:-

520:-

380:-

300:-

280:-

101 - 120

1590:-

880:-

540:-

390:-

310:-

290:-

121 - 140

1600:-

900:-

560:-

410:-

360:-

300:-

141 - 160

1630:-

920:-

610:-

440:-

380:-

310:-

161 - 180

1670:-

940:-

640:-

500:-

390:-

340:-

181 - 200

1720:-

980:-

650:-

510:-

410:-

380:-

201 - 250

1780:-

1040:-

690:-

540:-

480:-

400:-

251 - 300

1840:-

1140:-

790:-

620:-

530:-

480:-

301 - 350

1950:-

1210:-

870:-

680:-

570:-

520:-

351 - 400

2030:-

1280:-

930:-

750:-

650:-

570:-

401 - 450

2120:-

1400:-

1000:-

830:-

700:-

640:-

451 - 500

2180:-

1460:-

1100:-

910:-

790:-

690:-

501 - 550

2300:-

1560:-

1190:-

960:-

870:-

770:-

551 - 600

2400:-

1650:-

1250:-

1060:-

920:-

830:-

601 - 650

2490:-

1740:-

1360:-

1140:-

980:-

900:-

651 - 700

2580:-

1840:-

1440:-

1210:-

1090:-

940:-

701 - 750

2690:-

1950:-

1550:-

1280:-

1150:-

1030:-

751 - 800

2810:-

2030:-

1620:-

1400:-

1210:-

1100:-

Frakt offereras vid avstånd över 800 km. Transport Gotland +25%. Skrymmande produkter +35%. Långa och breda produkter: bredd 2,513,09 m +20%; längd 12,5-18 m +20%. Vänte- och lossningstid efter anmäld ankomst: 30 min +4 min/ton ingår i tariffen, därutöver 350 kr/
tim. Tillverkningsorter: Malmö (ILF), Halmstad (ILF, specialnät), Västerås (ILF, Bamtec), Vännäs (ILF).
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ARMERINGSNÄT
Armeringsnät NK500AB-W, 4,85x2,25 meter
Typ

Vikt kg/styck

Täcker netto m2

Kr/st

Buntstorlek styck*

Arm. area cm2/m

5200

17,6

9,1

216:-

50

0,98

6200

25,4

9,1

307:-

50

1,41

Armeringsnät NK500AB-W, 5,00x2,30 meter
Typ

Vikt kg/styck

Täcker netto m2

Kr/st

Buntstorlek styck*

Arm. area cm2/m

5150

24,4

9,7

299:-

50

1,31

6150

35,1

9,7

424:-

50

1,89

8150

62,5

9,7

756:-

20

3,35

Fingerskarvade nät NK500AB-W
Format

Vikt kg/styck

Täcker netto m2

Kr/st

Buntstorlek styck*

Arm. area cm2/m

FS 6100

5,90x2,40

57,3

11,8

693:-

20

2,83

FS 7100

5,85x2,35

74,4

11,0

899:-

20

3,85

FS 8100

5,90x2,40

98,8

11,0

1194:-

10

5,03

FS 9100

5,85x2,35

118,9

10,3

1438:-

10

6,36

FS 10100

5,90x2,40

149,1

10,3

1803:-

10

7,86

FS 12100

5,90x2,40

207,3

9,7

2506:-

5

11,31

FS 6150

5,85x2,40

37,9

11,7

458:-

20

1,89

FS 7150

5,90x2,30

48,9

10,7

591:-

20

2,57

FS 8150

5,95x2,35

64,9

10,8

785:-

20

3,35

FS 9150

5,85x2,40

81,1

10,5

980:-

10

4,24

FS 10150

5,90x2,30

94,8

9,7

1230:-

10

5,24

FS 12150

5,85x2,40

136,9

9,5

1655:-

10

7,54

Typ

* Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt.

Principskiss fingerskarvade nät jämfört med ordinarie nät.

8 lager

2 lager
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ARMERINGSNÄT
Skarvnät NK500AB-W, 2,30x0,60 meter
Typ

Vikt kg/styck

Kr/st

Buntstorlek styck*

Arm. area cm2/m

SK 6150

4,2

74:-

50

1,89

SK 8150

7,4

130:-

50

1,89

Typ

Vikt kg/styck

Kr/st

Buntstorlek styck*

4150

7,6

112:-

100

Golvnät 2,73x2,00 meter

Väggnät NK500AB-W, 3,95x2,45 meter
Typ

Vikt kg/styck

Kr/st

Buntstorlek styck*

Arm. area cm2/m

VL 1 - 9300

34,9

435:-

30

2,12

MININÄT NK500AB-W, 2,50x1,50 meter
Typ

Vikt kg/styck

Kr/st

Buntstorlek styck**

Arm. area cm2/m

5150

7,8

145:-

50

1,31

5200

6,1

110:-

50

0,98

6150

11,2

200:-

50

1,89

Pallnät NK500AB-W, 1,10x0,80 meter
Typ

Vikt kg/styck

Kr/st

Antal nät per pall**

4150

1,3

42:-

100

5150

2,1

56:-

50

* Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt.
** Mininät säljs enbart i hela buntar. Pallnät säljs enbart som hel pall.

Alla typer av specialnät kan offereras. Kontakta oss!

Fingerskarvade nät
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KOMPLETTERANDE PRODUKTER
Nätstöd typ A
Stålstöd för distansering av armeringslager.
Höjd mm

Längd mm

Vikt kg/styck

Antal/förp.

50

2000

0,86

25

24:40

Kr/st

70

2000

0,88

25

24:80

90

2000

0,92

25

25:80

110

2000

0,96

25

26:70

130

2000

1,00

25

27:90

150

2000

1,04

25

28:90

170

2000

1,08

25

30:00

A = Ø 5,0 mm
B = Ø 3,5 mm
C = Ø 3,5 mm

För distansering av under- och överkantsarmering. Åtgång ca 1,5 meter per m2.

Distanslinjal ISO
Plastlinjal för uk-armering.
Typ (höjd mm)

Längd mm

Antal/förp.

Kr/st

ISO 30

2000

50

11:15

ISO 40

2000

30

18:00

ISO 50

2000

30

20:70

För distansering av armering på mjukt material såsom cellplats, sand, singel eller markduk. Linjalen placeras med plana
sidan nedåt. Åtgång ca 1,5 m per m2.

Speedies 150 - Distanser
Ny distansgrupp för armeringsnät till grunder och fundament. Enkelt, användarvänligt och snabbt
att lägga ut. Står stabilt. Rekommenderat antal 1-2 st/m2.
Typ (höjd mm)

Vikt kg/st

Antal/bunt

Antal/pall

Kr/st

Speedies 150/30

0,067

50 st

1750 st

4:50

Speedies 150/40

0,079

50 st

1750 st

6:50

Speedies 150/50

0,090

50 st

1750 st

7:40

Säljes endast i hela buntar.

Markkloss
Kloss för underkants- eller centrisk armering. En tät och stor bottenplatta gör den lämplig
för mjukt underlag typ isolering, sand, leca eller markduk. Åtgång 3–5 st/m2.
Typ

Täckskikt

Armeringsdimension

Antal/förp.

Kr/st

25/30

25/30 mm

4-20 mm

400 st

1:55

40/50 Extra

40/50 mm

4-20 mm

200 st

1:80

70/80

70/80 mm

4-20 mm

150 st

3:20

Säljes endast i hela förpackningar.

Vägg & valvkloss, PRAXI
Kraftig armeringskloss för horisontell och vertikal armering. Klossen har spikhål både centriskt och i varje ben.
Benen har flat anläggningsyta. För armering 60-20 mm.
Typ

Täckskikt

Armeringsdimension

Antal/förp.

Kr/st

Praxi 25

25 mm

6-20 mm

500 st

1:15

Praxi 30

30 mm

6-20 mm

500 st

1:25

Säljes endast i hela förpackningar.

Skyddsknopp
Skyddsknopp för uppstickande armering
Typ

Passar diameter

Antal/förp.

ISO 30

8-16 mm

250 st

Säljes endast i hela förpackningar.

6

Kr/st
2:00

KOMPLETTERANDE PRODUKTER
Najtråd
Glödgad najtråd. Levereras i nystan.
Typ

Tjocklek

Förp.

Kr/st

Najtråd

1,7 mm

25 kg

39:30

Säljes endast i hela förpackningar.

Kantbyglar
Färdigbockade armeringsbyglar för kantbalkar. Dim Ø 8 mm. Stålsort: K500C-T.
Typ

Vikt kg/styck

Antal/pall

Kr/st

Kb120

0,48

200 st

14:00

Kb150

0,39

200 st

14:00

Kb200

0,56

200 st

15:00

Kb300

0,64

200 st

18:20

Säljs endast i hela pallar. Pall och krage ingår i priset. Återtages ej.

Galvaniserad kantskoning
Kantbeslag för ytterhörn. Med förankringar. Varmförzinkat utförande.
Vinkelstål dim mm

Förankring Dim x L/C-C

Längd mm

Vikt kg/st

Kr/st

50 x 50 x 5

Ø 12 x 200/250

2500

11

672:-

50 x 50 x 5

Ø 12 x 200/250

5000

21

1205:-

80 x 80 x 8

Ø 12 x 200/250

5000

55

2260:-

Murverksarmering, Brictec©
Armeringsstegar för armering av tegelväggar vid murning.
Typ

Ytbehandling

Längd

Antal/förp.

Vikt/styck

Pris kr/m

Bi40

Obehandlad

4085 mm

20 st

0,90 kg

7:80

Bi37R

Rostfri 1.4301/2333

4085 mm

20 st

0,90 kg

29:70

Bi40Z

Förzinkad 45 mym

4085 mm

20 st

0,90 kg

15:10

Säljes endast i hela förpackningar.

Armeringshandboken

HANDBOK
ARMERING
I GRUNDEN

www.treart.se, xxx 20XX

Innehåller det mesta som
är värt att veta om
armering. Beställ den på vår
hemsida.
49

48

Förbrukningsmaterial och
ingjutningsgods
Kontakta våra säljare eller besök
www.begroup.se för information
om våra möjligheter att leverera
förbrukningsmaterial och ingjutningsgods.

7

ÖVRIG INFORMATION
Frakt (rakstål, nät mm från lager)

Leverans (kg)
>

0

-

679

>

679

-

1425

>

1425

-

1500

>

1500

-

2395

>

2395

-

3000

>

3000

-

3132

>

3132

-

5000

>

5000

-

6018

>

6018

-

7000

>

7000

-

7714

>

7714

-

9000

>

9000

-

10000

>

10000

-

12000

>

12000

-

Fast pris
(kr)

Rörligt pris
(kr/kg)

Intervall
(kr)

1,20

815 - 1710

1,14

1710 - 2730

0,91

2730 - 2850

0,57

2850 - 3430

0,49

3430 - 3780

0,42

3780 - 4200

0,35

4200 -

815

1710

2730

2850

Kom ihåg att BE Group även
levererar balk, hålprofiler,
stång, foderrör, spont mm.

3430

3780

4200

Ovanstående fraktpriser är föremål för löpande justeringar. Besök vår
hemsida www.begroup.se för information om aktuella fraktpriser. Min.
fraktkostnad debiteras med 815 kr per leveranstillfälle. Frakten prissätts
på basis av leveransens totala vikt. Samtliga produktslag i BE Groups lagersortiment räknas in. Fraktprislistan avser BE Groups ordinarie turbilssystem. Vi förbehåller oss rätten att debitera eventuella tilläggsavgifter
eller extraordinära merkostnader samt att beräkna frakten på annat sätt
än som anges i fraktprislistan. Fraktdebitering från våra servicecenter
sker separat. Leveransdagens priser och legeringstillägg gäller.
I övrigt gäller våra Allmänna Leveransbestämmelser. Uppdaterade villkor finns alltid på vår hemsida www.begroup.se. Vår bekräftelse
krävs innan leveransavtal kan anses föreligga.

Information om övriga leverans- och
försäljningsvillkor, samt allmänna
leveransbestämmelser, hittar ni på vår
hemsida www.begroup.se.
Denna prislista publiceras med
reservation för eventuella tryckfel.
BE Group är SBS-ansluten och
certifierad armeringsleverantör.

Här finns BE Groups försäljningskontor
BE Group Sverige AB
Box 225
201 22 Malmö
Spadegatan 1
Tfn 040-38 40 00
Fax 040- 38 41 74

BE Group Sverige AB
Box 5062
402 22 Göteborg
Mejerigatan 1
Tfn 031-742 27 00
Fax 031-742 27 10

BE Group Sverige AB
Box 1006
551 11 Jönköping
Huskvarnavägen 80
Tfn 036-30 97 00
Fax 036-30 97 10

BE Group Sverige AB
Box 6054
600 06 Norrköping
Barlastgatan 10, Lindö
Tfn 011-415 35 00
Fax 011-415 36 30

BE Group Sverige AB
Box 10085
121 27 Stockholm Globen
Arenavägen 57
Tfn 08-702 71 00
Fax 08- 702 71 11

BE Group Sverige AB
Box 725
851 21 Sundsvall
Skepparegatan 7
Tfn 060-16 15 00
Fax 060-16 15 74

BE Group Sverige AB
Box 829
781 28 Borlänge
Hantverkargatan 9
Tfn 0243-620 00
Fax 0243-620 11

BE Group Sverige AB
Storgatan 22
342 30 Alvesta
Tfn 0472-125 70
Fax 0472-146 10

BE Group Sverige AB

BE Group Sverige AB
Älgstigen 19
952 42 Kalix
Postadress: Box 725, 851 21 Sundsvall

Tfn 060-16 15 36
Fax 060-16 15 14

SK

O VNI

SP

N

NIN

R

P

Blekegatan 7
652 21 Karlstad
Tfn 054-21 98 28
Fax 011-415 36 30

G

c/o ArcelorMittal BE Group SSC AB
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ISO 14001
Certifierad

