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I 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet är ett avslutande arbete på utbildningen Högskoleingenjör Byggnadsteknik på 

Linköpings universitet. Examensarbetet genomfördes i samarbete med Skanska Hus i Linköping där en 

studie kring en ny typ av formsättningsmetod med kvarsittande form för grunddetaljer utfördes. 

Metoden innebar att arbetsmoment inkluderande nedtagning och rengöring som normalt ingår vid 

traditionell formsättning eliminerades. Företaget efterfrågade en undersökning av den nya metoden för 

att se om den är att föredra i kommande projekt. Rapporten inriktades på studier kring tidsvinst, 

ekonomisk påverkan och arbetsmiljöpåverkan.  

Den teoretiska referensramen behandlar förutsättningar och begrepp som ingår vid skapandet av en 

produktionskalkyl och hur en alternativkalkyl för val av produktionsmetod utförs. Hur exponering av 

damm, tunga lyft, buller, vibrationer och andra vanligt förkommande förhållanden på en 

byggarbetsplats påverkar yrkesarbetaren tas upp och hur de kan förebyggas genom rätt val av material 

och produktionsmetod. 

I den här studien valdes en traditionell form av plywood och virke som den metod som den nya 

formsättningsmetoden jämförs emot. Kalkyler upprättades för de båda metoderna och intervjuer 

genomfördes med inblandade parter för att bedöma hur arbetsmiljön påverkades av den nya 

kvarsittande plastformen.  

Resultatet av studien visade att den nya formsättningsmetoden innebar tidsvinster, var ekonomiskt 

lönsam och bidrog till förbättrad arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. 

 

 

 

 

 



II 

Abstract 

This thesis concludes the Constructional Engineering educational program at Linkoping University. The 

thesis was done in cooperation with Skanska Housiﾐg’s Southeast departﾏeﾐt and contains a study of a 

new formwork production method for pad and strip footing foundation. The new method eliminates 

disassembly and cleaning of the formwork components after casting which normally needs to be done 

when working with traditional reusable formwork. The company requested an investigation of the new 

form to help them get decision basis for future projects. The study was focused on effects of economy, 

time schedule and work environment. 

Concepts and conditions that includes compiling of a calculation and decision basis was treated in the 

frame of reference. A research on how vibrations, heavy lifting, dust, noise and other common working 

conditions for construction workers is affecting them was done to see how choice of material and 

working methods can solve or reduce these issues.  

Traditional reusable formwork built using timber and plywood was chosen to be a reference that could 

be compared to the new formwork. A calculation on material and working costs was build on both of the 

methods and interviews were held with involved workers to determine how the working environment 

was affected. 

The result of the study showed that the new method for formwork was time-winning, cheaper and 

improved the working conditions on the object of comparison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II I 
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 IV  

Begreppsförklaring 

 

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan. Placeringsritning 

som visar byggarbetsplatsens utformning, in- 

och utfarter,  placering av bodar, containrar, 

materialupplag, kranräckvidd etc. 

 

Kritiska moment Arbetsmoment som ger direkt påverkan på 

byggtiden 

 

Lågform Form som används vid gjutning av 

grunddetaljer inkluderande plattor och balkar  

 

Nätplanering Metod för att planera byggprojekt. 

Identifiering och strukturering av aktiviteter, 

tid och resursplanering 

 

Resurs Arbetskraft inkluderande yrkesarbetare och 

arbetsledning, maskiner och utrustningar etc. 

 

UE Underentreprenör som mot ersättning åtar 

sig att utföra ett visst arbete åt 

totalentreprenören 
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

En ny produkt för formsättning har introducerats i den svenska byggindustrin. Enligt tillverkaren ska 

produkten, som är utvecklad för lågform, korta ner produktionstiden och underlätta 

formsättningsarbetet för yrkesarbetarna. Den nya formen är gjord i plast och kommer att sitta kvar på 

konstruktionen efter gjutning. Introduktionen av en ny produkt innebär en ny produktionsmetod och då 

förutsättningarna för formsättning ändras uppstår ett behov av ny produktionsdata1. Produktionsdata 

som i framtiden ska användas för att bl.a. kalkylera nya projekt, upprätta produktionsplaner, välja 

byggmetod och kalkylera löner2. 

Då företagen inom byggbranschen idag lägger stor vikt på säkerhet och god arbetsmiljö på sina 

arbetsplatser behövs även en utredning kring metodens inverkan på arbetsmiljön3. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att med hjälp av studier av ett eller flera relevanta objekt, kalkyler, intervjuer 

och analyser undersöka den nya formsättningsmetoden och skapa beslutsunderlag för kalkylering och 

planering av framtida byggprojekt. 

1.3 Frågeställning 

Studien som utfördes i examensarbetet utgick från följande frågeställningar: 

- På vilket sätt påverkas tidsåtgången av den nya produktionsmetoden? 

- På vilket sätt påverkas kostnaderna av val av produktionsmetod? 

- På vilket sätt påverkas arbetsmiljön vid byte till den nya produktionsmetoden? 

1.4 Metod och källor 

Kontakt togs med Skanska för att diskutera ämnesförslag för examensarbetet. På en av företagets 

byggarbetsplatser hade arbetet med den nya formsättningsmetoden precis avslutats och 

produktionsledningen önskade en uppföljning på hur metoden hade fungerat i produktionen. När de tog 

                                                           
1 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
2 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2008) Hansson Olander Persson 
3 Skanska (2013). Säker arbetsmiljö [www] < http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Saker-arbetsmiljo/> Hämtat 
7/5 2013. 



2 
 

beslutet att prova den nya formen var upphandlingarna redan klara och i kalkylen för projektet hade de 

kalkylerat för traditionellt formsättningsarbete. I efterhand har en kalkyl för kvarsittande form 

utarbetats med enhetstider som baserades på fackliga förhandlingar. Då enhetstider utformas under en 

lång tid och metoden är nu anses denna enhetstid fortfarande vara under uppbyggnad, så uträknade 

tider jämfördes med verkliga tider.  För att kunna analysera den nya metodens inverkan på kostnader, 

byggtid och arbetsmiljö valdes den traditionella formsättningsmetoden med formplywood och 

formvirke som referens.  

Till att börja med studerades litteratur berörande ämnen som produktionsplanering och kalkylering, 

formsättning och byggarbetsmiljö som användes för att skapa ett teoretiskt underlag för den egna 

studien. Med hjälp av det teoretiska underlaget valdes sedan vad som var relevant att studera för att få 

en bra analys av den nya formsättningsmetoden. 

Vid utformning av frågeställningar valde vi att skilja tidspåverkan och kostnadspåverkan från varandra. 

Tiden har stor inverkan på kostnaden i form av löner. Men även om kostnader för den nya 

formsättningsmetoden hade blivit högre eller lägre så skulle omkostnaderna för hela byggarbetsplatsen 

påverkas av tiden, beroende om arbetet med grundplattorna varit ett kritiskt arbetsmoment. Vinst eller 

förlust på omkostnaderna måste därför vägas mot vinst eller förlust på det enskilda momentet. 

Då produktionsdata eller andra erfarenheter ej fanns dokumenterade om den kvarsittande formen 

gjordes beräkningar av tidsåtgång baserade på den uppskattade enhetstid som Skanska tillhandhöll för 

aktiviteterna. För traditionell formsättning gjordes den kalkylen utifrån enhetstider från Skanskas 

produktionsdatabas vilken är baserad på nybyggnadslistan. De uträknade tiderna användes sedan för att 

beräkna arbetskostnader. Genom att upprätta nätplaneringar för de båda metoderna kunde de moment 

som skulle bli likadana och de som skulle variera beroende av val av formsättningsmetod hittas. I början 

av studien var planen att vikt endast skulle läggas på beräkning av det kostnader som skulle skillja sig åt 

till följd av val av formsättningsmetod. Under arbetets gång togs beslut att inkludera alla stora kostnader 

för att få reda på kostnadsskillnader procentuellt mellan de båda metoderna. En annan anledning till det 

beslutet var att tider som hade noterats av byggarbetsplatsens lagbas på arbetet med plastformen 

innehöll flera aktiviteter. Sedan diskuterades de med kalkylavdelningen på Skanska för att jämförelsen 

skulle kunna tillämpas på deras egen kalkyl också. Den ekonomiska jämförelsen genomfördes med hjälp 

av produktionskalkyler vilka upprättades för var och en av de olika metoderna. 
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För att få en bild av hur arbetsmiljön påverkades genomsfördes intervjuer med inblandade parter som 

produktionsledning, snickare och markarbetare. Till detta syfte studerades dessutom utförda 

arbetsberedningar och dokumentation gällande säkerhet på byggarbetsplatsen.  

Kontakt togs även med leverantören av den nya produkten för att få kontakt med byggprojekt där 

produkten användes eller nyligen hade använts i syfte att inhämta ytterligare erfarenheter av den nya 

metoden. Då metoden var förhållandevis ny fanns av naturliga skäl svårigheter med att finna lämpliga 

projekt där formen användes eller nyligen hade använts.  

1.4.1 Metod- och källkritik 

Vid beräkningar av tidsåtgång användes sekundära källor för tidsangivelser då författarna ej själva utfört 

tidsstudier. Detta berodde på att arbetsmomentet som studerades slutförts vid referensobjektet innan 

studien påbörjades. Författarna har varit medvetna om den risk och osäkerhet användande av 

sekundära källor kan innebära och att mätningar som utförts av författarna själva hade ansetts mer 

pålitliga. 

1.5 Avgränsningar 

Det finns fler varianter av kvarsittande formar på marknaden. Fokus i den här undersökningen lades på 

en specifik produkt kallad Fondaform. Denna typ av form valdes ut då det var en ny produkt och 

tillgängligheten möjliggjorde studier av lokalt referensobjekt.  

Då tidsramen för examensarbetet var begränsad riktades studierna på frågor kring tidsvinster, ekonomi 

och arbetsmiljö. Det innebar att frågor kring metodernas och produkternas inverkan på miljön ej 

inkluderades i studien. Detta ämnesområde skulle istället kunna undersökas i ett framtida 

examensarbete. 

Priser redovisas ej i den publicerade rapporten med hänsyn till sekretess. 

1.6 Rapportens struktur 

I rapportens första del, den teoretiska referensramen, finns det beskrivet olika begrepp som är bra att 

känna till och tänka på när kalkyler ska upprättas och analyseras för att få ett så bra underlag som 

möjligt att basera beslut på. Vidare finns information om hur arbetsmiljön ser ut inom byggsektorn och 

hur den går att påverka genom val av material och utrustning. Detta för att ge ytterligare underlag för 

beslut kring val av produktionsmetod. 
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Vidare beskrivs produktionsmetoden traditionellt formsättningsarbete i syfte att kunna använda teorin 

vid analys av den nya metoden. I rapportens andra del presenteras den empiriska studie som utförts. 

Den inleds med beskrivning av företag och referensobjekt. Därefter presenteras en beskrivning av den 

nya metoden. Ingångsvärden för kalkylering relaterade till tidåtgång, materialpriser och övriga 

kostnader redovisas. Efter det följer en beskrivning av på vilket sätt respektive metod inverkar på 

arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.  

I rapportens avslutande del redovisas resultatet av de kalkyler som upprättats och de beskrivningar av 

arbetsmiljön som presenterats följt av analys och slutsats av de frågeställningar studien byggts upp 

kring. Efter en sammanställning av källor, bildkällor och övriga referenser finns kalkyler bifogade i sin 

helhet som bilagor. 
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2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras begrepp och metoder som kan vara bra att känna till vid 

upprättandet av en produktionskalkyl. Omfattningen av begreppen har dock begränsats med hänsyn till 

den kalkyl som kommer utföras senare i rapporten.  

2.1 Kalkyler i byggprocessen 

Kalkyler kan användas i flera av byggprocessen skeden och till varierande ändamål. I detta avsnittet 

beskrivs hur kalkylerna tas fram och vilka ingångsvärden som krävs.  4 

2.1.1 Anbudskalkyl 

När entreprenören vid en utförandeentreprenad får in förfrågningsunderlaget från beställaren startas 

processen med att ta fram en anbudskalkyl att använda vid budgivning. Ett första steg är att upprätta en 

strukturplan för att fastställa ordningsföljd och aktivitetsindelning för de ingående aktiviteterna i 

produktionen. Efter att ha skickat offertförfrågningar till leverantörer av material och 

underentreprenörer görs mängdberäkningar genom mätning på tillhandahållna ritningar. Därefter 

undersöks för vissa aktiviteter alternativa metodval. Arbetstidsåtgången beräknas med hjälp av 

produktionsdata.5 

2.1.2 Produktionskalkyl 

En produktionskalkyl är en budget i vilken byggobjektets alla kostnader redovisas. Kalkylen kan baseras 

på den tidigare framtagna anbudskalkylen. Byggobjektets planerade och förväntade kostnader delas här 

upp och sorteras enligt en kontoplan i vilken byggprojektets ingående delar ingår. Detta för att 

underlätta avstämning och uppföljning under byggtiden. Planerade kostnader blir då lätta att jämföra 

med verkliga kostnader. Kalkylen används för att styra produktionen. 

För att kunna upprätta en produktionskalkyl behövs följande ingångsvärden: 

 Produktionsdata 

 Timkostnad för arbetare 

 Materialkostnad 

 UE-kostnad 

 Arbetsplatsomkostnad 

                                                           
4 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2008) Hansson Olander Persson 
5 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2008) Hansson Olander Persson 
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 Centraladministration och entreprenörens arvode6 

En produktionskalkyl skall vara enkelt uppställd så det går att följa upp de beräknade och verkliga 

kostnaderna och tiderna under produktionen. Även intäkterna bör följas upp. Produktionskalkylen 

behöver ofta kompletteras vid byggstart till följd av ändringar och omsorteringar i entreprenaden, 

byggmetoder och resursinsatser.7 

2.1.3 Alternativkalkyl 

Vid val av metod för ett arbetsmoment börjar man med att fråga sig vad det är som ska göras, hur 

mycket som ska göras, hur lång tid det får ta och när det ska ske. Sedan ställs det upp olika alternativ  på 

hur utförandet ska gå till och det sker vanligen genom brainstorming. I detta skede undersöks även vilka 

resurser som krävs i form av maskiner, arbetskraft, material och så vidare. Sedan måste information i 

form av produktionsdata, utrymmesbehov, kvalitetsdata med mera samlas in för det olika alternativen 

för att kunna få fram beslutunderlag för dessa. Sedan görs en sammanställning på de rimligaste 

alternativen med motiv på varför de valts och andra inte. De kvartstående alternativen kompleteras 

med an alternativkalkyl där dess kostnader vägs mot varandra. Om någon kostnad är svår att värdera 

skrivs det en kommentar om det i en förtäckning där övriga för och nackdelar, som inte behöver vara 

direkt kopplade till kostnader, uttrycks om alternativen. Sedan väljs en metod. Efteråt är det bra att göra 

en uppföljning för att se om utgången blev som planerat för att sedan ta med sig till kommande 

metodval. 

En alternativkalkyl kan utformas på olika sätt och i sin enklaste form innehåller det endast á-priser som 

kan hänföras direkt till den konstruktionsdel som analyseras. Gemensamma resurser så som 

produktionsledning och krankostnader ingår inte i dessa förenklade kalkyler som av denna anledning då 

blir felaktiga. Det är därför viktigt att försöka ta hänsyn till de gemensamma kostnaderna även i 

alternativkalkylen.8 

2.2 Produktionsdata 

Produktionsdata används vid kalkylering och planering för att kunna förutspå tid- och resursbehov för de 

ingående arbetsmomenten. Produktionsdatabasen är byggd på erfarenheter från tidigare projekt och 

innehåller uppgifter om tidsåtgång och materialmängd som under en längre tid samlats in för aktiviteter. 

                                                           
6 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2008) Hansson Olander Persson 
7 Byggprocessen (2011) Uno Nordstrand 
8 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2009) Hansson, Olander och Persson 
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Efter att datan samlats in och analyserats kan den spridas och användas av personal på flera styrnivåer 

inom företaget. Exempel på styrnivåer kan vara företagsledning som vill bedöma lönsamheten i ett 

projekt eller produktionsledning som vill planera den dagliga produktionen.9 

Genom att göra avstämningar i tidplanerna får man en syn på hur produktionsförloppet går. Men för att 

få en mer detaljerad bild kan man registrera åtgången av tid och material och jämföra det med den 

planerade åtgången av dessa. Om produktionen inte följer den planering som gjorts kan en av orsakerna 

vara bristande produktionsdata. Om dessa avvikelser upptäcks i ett tidigt skede kan man då istället 

använda sig av de verkliga enhetstiderna i den rullande veckoplaneringen och därmed få en säkrare 

planering. All data ska användas med förstånd och om möjligt justeras med hjälp av sitt egna omdöme.10 

Tidigare var insamling och uppdatering av produktionsdata ett naturligt inslag i byggentreprenörers 

planeringsarbete. Nu har denna typ av arbete stannat av. Det är inte många företag som satsar på att ha 

en systematiskt upplagd uppföljningsverksamhet. Eftersom förutsättningarna har förändrats genom 

åren är detta inte hållbart. Enhetstider och åtgångstal kommer inte längre att vara pålitliga och det 

kommer att leda till felaktiga kalkyler och produktionsplaner som inte håller.11 

Det vanligaste sättet att samla in data är att göra produktionsuppföljningar. Men det finns även andra 

sätt som till exempel12: 

 klockstudier 

 frekvensstudier 

 elementar- och standardtidsystem 

 uppskattningar 

 systematiska jämförelser 

 beräkningar, tidformler 

 produktionsuppföljningar 

Hur produktionsdatan är uppbyggd beskrivs mer ingående här nedan. Produktionsdatabasen innehåller 

värden för följande begrepp: 

                                                           
9 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2008) Hansson Olander Persson 
10 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
11 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
12 Kalkylering vid bygg och fastighetsutveckling (2009) Hansson, Olander och Persson 
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2.2.1 Enhetstid 

Enhetstider används för att kunna planera hur lång tid en viss mängd av ett manuellt arbete kommer att 

ta. Beroende på vad det är för aktivitet som skall genomföras använder man sig av olika enheter, till 

exempel så räknas gipsväggar i m2, betonggjutning i m3 och armeringsläggning i kg. Enhetstiden säger 

hur lång tid en enhet beräknas ta. 

Enhetstid innebär arbetad tid per mängdenhet. Enhetstiden används för att beräkna tidsåtgången 

genom att den multipliceras med den teoretiska mängden. Den teoretiska mängden är den mängd som 

beräknas genom mätning på ritning.                                       

2.2.2 Persontid 

I ovanstående ekvation för tidsåtgång får man reda på hur lång tid det tar för en person att utföra ett 

arbete. Persontiden beskriver den sammanlagda tiden för personerna i ett arbetslag i utförandet av ett 

moment. I kalkylarbete är det persontimmar som används eftersom att det är dem som kommer 

påverka kostnaden i form av löner. Det är viktigt att komma ihåg att dessa timmar inte fungerar att 

använda vid planering av arbetstiden på byggarbetsplatsen. Då måste man ta hänsyn till hur många som 

ingår i laget. För att beräkna tid till tidplanen för ett moment som utförs av två personer utgår man från 

ekvationen ovan för att sedan dividera resultatet med två.13 

2.2.3 Maskintimmar 

När det gäller arbete som utförs med en maskin där föraren är bunden till maskinen under hela arbetet 

räknas förarens lön i den delen av kalkylen som kallas maskintid.14 

När det gäller maskiner som behövs för att komplettera det manuella arbetet som till exempel kranar, 

kompressorer och skruvdragare som hyrs till byggarbetsplatsen krävs en bedömning av erforderliga 

maskinhyror att ha med i kalkylen. Då använder man sig av hyrkostnad per dag och totalt antal dagar 

som maskinen finns på byggarbetsplatsen.15 

2.2.4 Inkörningstal 

Under den tid en byggnadsarbetare lär sig använda ett nytt verktyg eller att utföra en ny arbetsuppgift 

uppstår en inlärningsperiod. Allt eftersom personen blir mer van vid den nya uppgiften eller verktyget 

                                                           
13 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
14 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
15 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
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ökar normalt antalet producerade enheter per tidsenhet. Inlärningsperioden övergår i en 

inkörningsperiod varefter produktionstakten fortsätter att öka. Inkörningseffekten påverkar 

produktionen även då vana personer utför för de tidigare inlärda aktiviteter. De har dock en kortare 

inkörningsperiod.16 

2.2.5 Åtgångstal 

Istället för att öka materialmängden med den förväntade procentenandelen spill bör ett åtgångstal 

användas för justering av inköpspriset. Det är viktigt att materialmängden är enligt ritning då den 

används som underlag för avstämningar under byggtiden och beräkningar av arbetstidsåtgång. Då 

åtgångstal används avskiljs och tydliggörs spillet från ursprunglig materialmängd vilket minskar risken för 

att spillet döljs för framtida uppföljningar av kalkylen. Vilket åtgångstal som ska användas beror på 

vilken spillprocent den aktuella materialtypen normalt ger upphov till. Till exempel används 

spillprocenten 30% vid arbete med gipsskivor. Detta innebär att åtgångstalet 1,30 ska användas vid 

justering av den teoretiska mängden gipsskivor vid inköp men inte vid beräkning av tiden det tar att 

bearbeta materialet.17 

                                               
När åtgångstalet kallas för spill förs tankarna till avfall och onödig förbrukning. I praktiken så är 

skillnader i teoretisk mängd och verklig mängd svår att komma ifrån. Den går att minimera i många fall 

men en viss ökning av den teoretiska mängden kommer att vara nödvändig. För en del varor, som till 

exempel förtillverkade element, fönster, dörrar och vitvaror kan dock den teoretiska och verkliga 

mängden vara den samma.18  

Exempel på påverkningsbarhet av åtgångtalet: 

Anta att en teoretisk mängd mätt från ritningar på en platta skulle vara 90 m3 betong. Efter gjutning 

visar det sig att det har gått åt 97 m3. De extra kubikmetrarna betong som har gått åt kan bero att 

schaktbottnen har varit dåligt packad eller ojämn. Om underlaget hade utförts med större noggrannhet 

kunde viss del av denna överförbrukning ha minskats. Observera att denna typ av överförbrukning inte 

                                                           
16 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2008) Hansson Olander Persson 
17 Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling (2008) Hansson Olander Persson 
18 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
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blir spill i den benämningen att det måste kastas. Dock kommer det vid sista betongleveransen behöva 

dras av betong så att plattan får rätt höjd och blir plan, detta betongspill kommer behövas kastas.19 

Passningsproblem - uppkommer när projekterade mått inte överensstämmer med de dimensioner som 

finns av materialet som skall användas.20  

Överlappningar - När delar ska sättas ihop krävs det en överlappnings eller förankringsläng så det blir 

dubbelt material på en bit av konstruktionen. En del som inte finns med i den teoretiska mängden.21 

2.3 Osäkerhet vid kalkylering 

Även om en kalkyl utförs genomtänkt och med stor noggrannhet som innehåller alla kalkyler 

osäkerheter. Osäkerheterna kan bero på kalkyleringsmetoden, framtidsbedömning eller 

förutsättningarna för projektet och därför har dessa delats in i tre huvudgrupper som förklaras mer 

ingående nedan. 

Osäkerheter i kalkyleringsmetoden kan bero på följande: 

 Osäkerhet i kalkylmetod till följd av alltför generaliserande metoder. 

 Att mängddatan blir bristfällig på grund av otillräcklig noggrannhet i bestämning av mängder och 

mätfel vid uppmätning 

 Osäkerhet i kostnadsdata till följd av felaktig bedömning av materialrabatter, tidsåtgång, timlön, 

spill och liknande. 

 Osäkerhet i detaljeringtillägg som kan uppstå om en byggnadsdel inte har blivit fullständigt 

beskriven i projekteringsskedet. 

Genom att välja rätt kalkylmetod, kontrollera mängddata samt välja kostnadsdata med omsorg kan de 

här typerna av osäkerheter påverkas till det bättre. 

Osäkerheter i framtidsbedömning kan bero på följande: 

 Osäkerheter i bedömning av tillkommande kostnader under byggnadstiden som kan bero på 

bland annat ofullständiga handlingar eller oskiljaktigheter mellan dessa och verkligheten. 

 Osäkerheter gällande konkurrensläget vid upphandlingstillfället. 

                                                           
19 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
20 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
21 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
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 Osäkerheter i hur prisutvecklingar ser ut. 

Faktorer i den här gruppen kan ofta prognostiseras utifrån historiska data. 

Osäkerheter i projektets förutsättningar kan bero på följande: 

 Ändringar i ritningar och krav från beställaren 

 Ändringar i omvärlden, till exempel föreskriftsändringar. 

Dessa osäkerheter kan inte förutses utifrån historiska data. Den som kalkylerar får göra en bedömning 

om det är nödvändigt att gardera sig för den här typen av osäkerheter. 

2.4 Tidspåverkande faktorer 

Utöver all data som finns att använda sig av vid kalkylering och planering gäller det att ha kunskaper om 

och ta hänsyn till andra faktorer som påverkar byggtiden. 

Produktionsmetod - enhetstider skiljer sig åt beroende vilken metod man väljer at använda sig av. För 

att nå samma resultat kan man välja olika metoder, då är det viktigt att använda sig av rätt enhetstid vid 

kalkyleringen. 

Konstruktion - vilken typ av konstruktion som skall byggas påverkar byggtiden beroende på hur 

omfattande byggdelarna är. 

Arbetslag - beroende på hur många som ingår i arbetslaget och de olika individernas kompetens inom 

laget kommer byggtiden att påverkas. Enhetstiderna är utformade som ett medelvärde och visar den tid 

som anses vara normal. Om man känner att man vet en individs prestationsförmåga i förhållande till vad 

som anses vara medel kompetens kan man anpassa enhetstiderna efter det. Annars blir beräkningarna 

felaktiga åt något håll. Dock ligger de flesta yrkesarbetare kring genomsnittlig nivå så det kommer att 

jämna ut sig i det långa loppet. 

Antal yrkesarbetare i laget har såklart betydelse för hur lång tid det kommer att ta. Det gäller att hitta 

rätt antal som krävs för uppgiften i fråga. Flera personer i arbetslaget leder inte nödvändigtvis till 

snabbare produktion. Alla ska göra en fullvärdig insats och arbetet ska flyta på bra. För många på samma 

uppgift kan ha motsatt effekt. 
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Maskiner och utrustning - Dessa avser att underlätta arbetet och öka prestationen och därmed minska 

tiden. Vid kalkylering måste man därför veta om arbete kommer att utföras manuellt eller med hjälp av 

någon form av utrustning och vilken. 

Material - Val av material kommer att påverka enhetstider. Om man till exempel kollar på formning så 

ger lösform, formelement, formluckor eller skivform olika enhetsider.  

Inkörning - om man upprepar samma typ av arbete under en längre tid kommer det att ta längre tid i 

början för att senare flyta på snabbare allt eftersom momentet i fråga blir mer inarbetat. Därför kan 

man räkna med mindre enhetstider om det planeras 2000 m2 gipsvägg än 300 m2. 

Planering och beredning - Genom att planera utföranden i detalj och tänk igenom alla moment i detalj 

kan man minimera störningar som annars kan uppkomma genom att fatta genomtänkta beslut. 

Organisation - Hur organisationen är utformad påverkar hur arbetet kan fortlöpa utan störningar. 

Utformning av arbetsplatsen, dess sammansättning och hur produktionsledaren arbetar är faktorer till 

detta. En underbemannad byggarbetsplats för lätt störningar på grund av att arbetslaget måste vänta på 

besked, eller leveranser på grund av sena avrop. På en välorganiserad arbetsplats är avbrott av den här 

typen sällsynta. 

Arbetsplats - Platsen ytstorlek, utformning, markförhållanden och så vidare kommer att påverka tiden. 

Till exempel ökas byggtiden av stora avstånd mellan byggnad och bodar.  

Störningar - I ovanstående text finns exempel på vad som kan göra för att minska störningar. Men ett 

helt störningsfritt bygge är svårt att uppnå även med bra planering. Därför kan det vid upprättande av 

arbetsplaner avsättas en tid för driftavbrott beroende på årstideffekter, maskinhaveri och liknande.22 

2.5 Traditionell formsättning 

2.5.1 Material 

Formplywood är en typ av filmbelagd byggskiva som är uppbyggd av sammanpressade granfanér vilka 

limmats med vattenfast lim av fenollim och kantförseglats med utomhusbeständig färg. Enligt 

                                                           
22 Byggstyrning (2008) Uno Nordstrand och Ervin Révai 
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produktdatabladet kan skivan återanvändas upp till mellan 5-10 gånger. Antalet gånger är beroende av 

hur varsamt skivan hanteras, rengörs, lagras och vilken typ av formolja som används.23 

Formvirke används i varierande dimensioner både till ytform och till att sträva och staga formen. 

Formvirke används även till pålar. Virket består av i huvudsak av furu eller gran. 

Formsläppmedel, som vanligtvis består av någon typ av formolja, används på formväggarna för att 

betongen inte ska fasta. På detta sätt minskas arbetet med efterlagning som annars måste utföras 

manuellt. Vissa formoljor kan ge besvär för huden därför är det viktigt att skyddskläder och handskar 

bärs vid användning av dessa. Det finns ingen formolja som är helt fri från besvär och det är individuellt 

hur en person reagerar på olika typer av oljor. Generellt kan sägas att vegetabiliska oljor brukar vara att 

föredra framför mineraloljor, även kallade petroleumoljor. Men det finns undantagsfall i detta 

påstående. En del människor är väldigt känsliga för vissa rapsmetylestrar och det finns högraffinerade 

petroleumoljor som minimerar risken för besvär. När det gäller påverkan på den yttre miljön brukar 

även här vegetabiliska oljor vara att föredra.24 

2.5.2 Arbetsmoment 

 I det traditionella sättet för formsättning av en sulform av trä ingår följande: 

 Uppsättning 

 Nedtagning 

 Rengöring 

Vid uppsättning av sulformen slås stolpar, eller något annat som kan stabilisera formen, ner i marken 

utefter en rak linje där grundplattan ska löpa. De slås ner i två parallella linjer. Därefter spikas väggarna 

för formen fasts på dessa, dessa består av formplywood som har beskrivits ovan. Väggarna kan vara 

kapade i grundplattans höjd alternativt sätts höjderna ut för betongens överkant.25 Formens väggar 

behandlas med formolja för att de inte ska suga upp för mycket vatten från betongen och för att de ska 

vara lättare att lossa från betongytan när det är dags för rivning.26 För att stabilisera formen ytterligare 

stagas den upp med formvirke som består av träreglar i dimensionerna 45x95 och 22x95.  

                                                           
23 Produktblad Wisa Form Spruce (2004), UPM 
24 PDF Byggbranschens arbetsmiljö - Nybyggnad Hus och Anläggning, Svenska byggindustrier.  
25 Metod och Data 
26 Formbyggnad Introduktion (1995) Byggentreprenörerna och Liber Utbildning AB 
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Efter armering och gjutning tas formen bort när betongen har brunnit klart och då ska formen rengöras 

och sorteras för återanvändning och återvinning.27 Då ska all spik och skruv bort från trämaterialet, om 

betong har fastnat någonstans ska det skrapas bort innan virket staplas i lätt hanterbara högar som 

slingas lätt.28 

2.6 Byggnadsarbetarens arbetsmiljö 

Hos byggnadsarbetare är det dubbelt så vanligt med olyckor och arbetssjukdomar än hos genomsnittliga 

arbetstagare. De flesta skador uppkommer på grund av tunga lyft och bärande, olämpliga 

arbetsställningar och fall. En del olyckor inträffar även vid användning av maskiner. Det finns mycket att 

vinna på att förbättra arbetsmiljön. Förutom den stora vinsten i att människor slipper skada sig finns det 

också en finansiell vinst att hämta. En god arbetsmiljö gör att arbetstagare trivs bättre på jobbet, det blir 

mindre sjukskrivningar och effektivare produktion.29 

På byggarbetsplatsen utförs ofta lyft som är tunga och belastande för kroppen. Därför är det viktigt att 

det finns lyftanordningar som kan underlätta lyften. Genom val av rätt material kan byggnadsarbetaren 

besparas hälsoskadliga och påfrestande belastningar.30 Lyft som ofta utförs på byggarbetsplatsen är lyft 

av tunga skivor, t.ex. gipsskivor och spånskivor. På grund av detta används inte skivor bredare ån 90 cm 

om det går att undvika. Större format leder till större risker till belastningsskador.31 Det är byggherren 

och projektören som vid projekteringen ska ta hänsyn till vad materialval och liknande kommer att ha 

för inverkan på arbetsmiljön.32 Vid val av utrustning och produktionsmetoder ska de väljas så att de 

motverkar olyckor på grund av fall eller ras, undviker belastning och onödiga lyft eller medför 

exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.33 Nedan följer fördjupningar inom 

specifika problemområden.  

2.6.1 Belastningsskador  

Ett arbete inom byggbranschen innebär ofta tunga lyft och påfrestande arbetsställningar.  Även om 

människans kropp är byggd för att uföra båda statiskt och dynamiskt muskelarbete behöver den 

återhämta sig för att inte skador ska uppstå. Den behöver även god variation mellan arbetsuppgifter och 

                                                           
27 Metod och Data 
28 Formbyggnad Introduktion (1995) Byggentreprenörerna och Liber Utbildning AB 
29 Säkrare bygg- och anläggningsarbete, Arbetsmiljöverket 
30 Säkrare bygg- och anläggningsarbete, Arbetsmiljöverket 
31 Förebyggande före byggande, Arbetsmiljöverket. 
32 Checklista för projekteringsansvar, Arbetsmiljöverket 
33 Säkrare bygg- och anläggningsarbete, Arbetsmiljöverket 
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arbetsställningar.  Eftersom byggproduktion innebär en tillfällig fabrik under ständig förändring är det 

svårt att förebygga alla problemområden. Några av dessa är: 

Arbete över axelhöjd är vanligt bland elektriker och vvs-montörer men även bland snickare vid montage 

av exempelvis innertak. Dessa arbetsuppgifter belastar nacke, axlar, rygg och armar hårt.  

Arbete med böjd eller vriden rygg är ett annat problemområde där ryggradens diskar blir hårt 

belastade. Arbete på knä eller på huk belastar knän  

Arbete på dåligt underlag som arbete med t.ex. najning av armering är mycket påfrestande för ryggen 

och kroppens nedre leder och muskler. 

Dessa problemområden bidrar till belastningssjukdomar fördelade på detta sätt: 

Belastningssjukdomar inom bygg. Fördelning på skadad kroppsdel inom bygg 2006. 

 

Nacke    14% 

Skuldra/axel   22% 

Rygg    20% 

Arm    14% 

Handled, hand, fingrar  11% 

Höft, knä, ben, fot  19% 

 

Källa: Ergonomi i byggbranschen (2007) Arbetsmiljöverket  

För att kunna förebygga skador och sjukdomar krävs ett belastningsergonomiskt tänk kring alla 

arbetsuppgifter som utförs. Redan på projekteringsnivå krävs att arkitekter, konstruktörer och 

byggherrar väljer lämpliga produktionsmetoder och byggmaterial. Det krävs från arbetstagarens sida 

även rätt inställning och attityd till att använda tillhandahållna hjälpmedel och genomtänkta 

produktionsmetoder.34 

2.6.2 Damm 

På en byggarbetsplats finns det många typer av damm, följande stycke är inriktad på damm från 

träprodukter då det är främst den typen av damm som påverkar den här undersökningen. Trädamm kan 

ge irritation för ögon och kan även ge upphov till hudproblem i form av kontakteksem. Det kan även i 

                                                           
34 Ergonomi i byggbranschen (2007) Arbetsmiljöverket 
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leda till besvär i luftvägar och i värsta fall påverka lungfunktionen.35 Det innebär risk för kronisk bronkik 

och astma. Trädamm är även en brandrisk kan även under olyckliga omständigheter orsaka en 

dammexplosion.36 Mellan 2004-2006 anmäldes totalt 89 arbetssjukdomar där trädamm angavs som 

tänkbar orsak varav 11 var byggnads- och anläggningsarbetare. Av dessa utgjorde 73% besvär i luftvägar 

och andningsorgan och 12% utgjordes av hudbesvär.37 

2.6.3 Buller och Vibrationer 

I första hand skadar bullriga miljöer hörseln men det är även tröttande, stressande och påverkar 

prestationsförmågan. 38 När örat utsätts för höga ljudnivåer kan temporära eller permanenta skador 

uppstå i örats hårceller. I de flesta fall återhämtar sig hörseln efter en tid men vid långvarig och frekvent 

exponering kan skadorna bli permanenta och en hörselnedsättning kan då uppstå. Förutom 

hörselnedsättning kan skadan även medföra tinnitus d.v.s. susningar, ljudöverkänslighet och 

ljudförvrängning. 

Helkroppsvibrerande maskiner ökar risken för ländryggsbesvär och kan även ge besvär med trötthet och 

försämrad prestationsförmåga och i vissa fall rörelsesjuka. Stötar från exempelvis en spikpistol är inte 

långvariga med de är kraftiga och kan ge belastningsskador vid oförsiktigt användande.39 Användning av 

handmaskiner som vibrerar ökar risken för att få problem med händerna, som exempelvis dålig 

cirkulation, avdomningar och stickningar. De som löper störst risk att få dessa problem är bergsarbetare, 

betongarbetare och asfaltsarbetare där ca 30% upplever att vibrationer är ett problem på deras 

arbetsplats. 40 

Hur människor reagerar på vibrationer är olika från person till person. En del får problem efter liten tid 

medan andra går hela livet utan att känna besvär. För att räkna ut hur länge det är okej att utsättas för 

exponering av vibrationer från ett visst verktyg använder man sig av vibrationsnivåer från verktyget i 

fråga som ska gå att få från tillverkaren. Vibrationsnivån är ett värde på svängningar som uppstår i x-, z- 

och y-led och anges oftast i ett accelerationsvärde (m/s2). Men hjälp av dessa räknas tider ut som 

                                                           
35 Korta sifferfakta Trädamm (2007) Arbetsmiljöverket 
36 Bedöm de kemiska riskerna vid möbeltillverkning Arbetsmiljöverket 
37 Arbetsmiljöverket (2007) Trädamm Korta sifferfakta [pdf] 
<http://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2007_08.pdf /> Hämtat 5/6 2013.  
38 Ergonomi i byggbranschen (2007) Arbetsmiljöverket 
39 Vibrerande verktyg och maskiner-en skakande upplevelse (2006) Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd 
40 Byggbranschens arbetsmiljö - Ergonomi (2004) Sveriges Byggindustrier 
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berättar hur länge någon som längst ska arbeta med maskinen under en dag, effektiv tid. Här skiljs 

insatsvärde från gränsvärde.41 

Insatsvärdet är den nivå där arbetsgivaren ska tillhandahålla med ett åtgärdningsprogram. Det kan 

handla om en alternativ produktionsmetod, utrustning, tekniska hjälpmedel och underhållsruteiner. 

Finns misstankar om att exponeringen kan vara skadlig, som vid användning av slående maskiner ska 

medicinsk undersökning erbjudas även om insatsvärdet inte överskrids.42 

Gränsvärdet får inte överskridas. Om det skulle hända måste arbetsgivaren införa en åtgärd direkt och 

se till att det inte överskrids igen.43 

2.6.4 Arbetsberedning 

Vid en arbetsberedning planeras de arbetsmoment i produktionen som anses vara extra viktiga för 

slutresultatet. Om störningar inträffar under ett känsligt arbetsmoment kan det påverka hela 

produktionen som riskerar att bli dyrare och ta längre tid än beräknat. Störningarna kan även innebära 

att kvalitetsmålen inte uppfylls eller att säkerheten kompromissas på byggarbetsplatsen. 

Arbetsmomenten som kan innebära förhöjd risknivå inkluderar t.ex. arbete på hög höjd, arbete i 

schaktgropar eller resning av stomme. Då en arbetsberedning utförs innan arbete påbörjas kan 

deltagarnas samlade erfarenheter och kompetens kring momentet tillvaratas samtidigt som val av bästa 

produktionsmetod och lämpliga hjälpmedel kan diskuteras.44 

  

                                                           
41 Vibrerande verktyg och maskiner- en skakande upplevelse (2006) Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd 
42 Vibrerande verktyg och maskiner- en skakande upplevelse (2006) Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd 
43 Vibrerande verktyg och maskiner- en skakande upplevelse (2006) Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd 
44 Byggstyrning(2008) Uno Nordstand 
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3 Studie av kvarsittande plastform 

 

Nedan följer en beskrivning av det i studien ingående företaget och referensobjektet.  

3.1 Företagsbeskrivning Skanska 

Skanska är ett av Sveriges och till och med värdens största byggföretag med marknader i Europa, Nord- 

och Sydamerika.45 Skanskas övergripande mål är att skapa värde för kunden och sina aktieägare. Detta 

uppnås genom väl genomförda och lönsamma projekt. Utöver de finansiella målen har de fem 

kärnvärden som de arbetar mot. De kallas för Skanskas fem nollor:46 

Noll förslustprojekt - då det förstör för lönsamheten och kundrelationerna 

Noll arbetsplatsolyckor - de vill garantera säkerhet på sina byggarbetsplatser såväl för sina medarbetare som 

underentreprenörer, leverantörer och allmänheten. 

Noll miljöincidenter - projekten ska utföras på ett sådant sätt som minimerar miljöpåverkan. 

Noll etiska oegentligheter - nolltolerans mot mutor och korruption. 

Noll defekter - slutresultatet ska göra kunden nöjd.  

 

3.2 Referensobjekt: Saabs nya kontorsbyggnad 

Den 12:e december 2012 publicerade Skanska ett pressmeddelande47 i vilket företaget meddelade att 

det fått i uppdrag att bygga ett nytt kontorshus år Saab i Linköping. Projektet är värt 136 miljoner kronor 

och ska enligt tidplanen färdigställas sommaren 2014. Skanska utför projektet som en totalentreprenad. 

Behovet av en ny kontorsbyggnad har bl.a. sitt ursprung i den aktivitet utvecklingen av nya 

generationens Gripenflygplan medfört. Byggnaden som ritats av den lokala arkitektbyrån Sonark48 och 

konstruerats av Soliber Ingenjörer kommer att bidra med 750 nya kontorsplatser på 11 000 

                                                           
45 Skanska (2013). Kort om Skanska [www] <http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska /> Hämtat 
16/4 2013.  
46 Skanska (2013). Våra mål [www] <http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Vara-mal-/> Hämtat 16/4 2013.  
47 Pressmeddelande Skanska bygger nytt kontor åt Saab i Linköping (2012), Skanska Sverige AB 
48 Sonark (2012). Nyheter [www] <http://www.sonark.se/nyheter.aspx/> Hämtat 16/4 2013. 
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kvadratmeter.49 Takvåningen kommer även att innehålla en konferensavdelning samt en cateringdel. 

Skanska har tidigare byggt bland annat den välkända kontorsbyggnaden H-huset åt Saab, men då gick de 

under namnet Skånska Cementgjuteriet.50 

Den nya kontorsbyggnaden uppförs med stålpelare och balkar med prefabricerade bjälklag av 

håldäckstyp (HD/F).51 Fasaden utförs med plåtkassetter av sandwichtyp och aluminiumpartier med glas. 

Platsgjutning av betong utförs vid grundplattor, bottenplatta och byggnadens stabiliserande 

trapphusväggar, trapphusbjälklag och hisschakt. 

3.3 Studie av referensobjektet 

Vid det studerade objektet användes vid upprättandet av anbudskalkyl tider och priser för formsättning 

med traditionell metod. Efter att produktionsledningen gjort efterforskningar i interna inköpssystem, vid 

tidigare liknande projekt och hos leverantörer kring alternativa metoder beslutade de sig för att använda 

den kvarsittande plastformen. Förväntningarna på produkten kretsade kring tidsvinster, ekonomiska 

vinster och förbättrad arbetsmiljö för yrkesarbetarna. Ett visst mått av skeptism upplevdes av 

produktionsledningen finnas hos yrkesarbetarna men efter diskussioner med dessa, introduktion från 

leverantören och arbetsberedning med inblandade parter ansågs fördelarna med metoden väga tyngre 

än nackdelarna. Enligt yrkesarbetarna berodde skepsismen på materialets egenskaper och man undrade 

om det skulle vara tillräckligt hållbart.  

Den tidigare upprättade APD-planen kunde användas och planerade transportvägar, materialupplag, 

kranuppställningsplatser och arbetsstationer kunde användas utan revideringar. Efterhand som 

produktionen fortskred gjordes förbättringar av arbetsmiljön med upprättande av arbetsbord samt 

inhyrning av kran till armeringskorgar. Mindre förändringar gällande monteringen gjordes också 

efterhand vilka resulterade i förbättringar av resultatet. 

Efter en kort inkörningsperiod stabiliserades produktionstakten och vid de tillfällen då många likadana 

formar producerades noterades en mindre ökning av produktionstakten. Vid en del formar krävdes 

                                                           
49 Östgöta Correspondenten (2012). Skanska Bygger nytt år Saab i Tannefors [www] 

<http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/skanska-bygger-nytt-at-saab-i-tannefors-6243149-artikel.aspx/> 

Hämtat 16/4 2013. 

50 Pressmeddelande Skanska bygger nytt kontor åt Saab i Linköping (2012), Skanska Sverige AB 
51 Conny Sahlin, 2013 
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ytterligare kompletterande arbeten med framförallt armeringskorgar och nät vilket vid dessa formar 

innebar minskad produktionstakt. 

Markarbetet för UE påverkades också av den nya metoden. Det blev mindre schaktmassor som 

behövdes fraktas bort efter schaktning och mindre återfyllnadsmaterial krävdes när gjutningen var klar. 

Enligt UE var det smidigare att jobba med den nya formen då de inte behövde vänta på att snickarna 

skulle riva formen innan de kunde komma tillbaka och återfylla, vilket ledde till en tidsvinst enligt dem. 

Det tätare samarbetet mellan snickare och grävmaskin påverkade inte produktionen negativt enligt UE. 

Metoden förde med sig få problem. Ett problem som uppstod gällde återfyllning innan gjutning. Då fler 

aktiviteter som schaktning och ledningsarbeten redan pågick, innebar det störningar och avbrott av 

dessa aktiviteter då återfyllning vid en grundplatta krävdes. Ett annat problem som uppstod var att det 

kunde vara svårt för arbetsfordon som grävmaskin att komma fram till schaktgropen på grund av andra 

aktiviteter på arbetsplatsen. Vid vissa grundplattor utfördes ej tillräcklig återfyllning vilket innebar att 

dessa grundplattor fick deformationer i sidled. 

Enligt produktionsledningen lämpade sig formen bäst för grundplattor då toleranser mot deformation i 

sidled är större och slutlig plushöjd på betongytan är det viktigaste. Vid gjutning av exempelvis 

hissgropar är toleranserna mindre och där krävdes därför traditionell formsättning med formplywood 

och brädor.  

Samtliga respondenter från yrkesgrupperna produktionsledning, träarbetare, betongarbetare och 

markarbetare (UE) var positivt inställda till att använda produktionsmetoden vid kommande projekt.  

3.3.1 Material 

Den plastform som används till grundplattorna bestod av 8 mm tjocka sandwichelement som med kniv 

kapas på skivans ena sida för att sedan vikas efter grundplattans mått. Se figur 1. 

Den kvarsittande formen var tillverkad av termoplasten polypropen, vilket innebär låg densitet och hög 

beständig het mot utmattning och kemikalier.52 Yrkesarbetarna som arbetade med formen när det 

fortfarande var vinter upplevde att materialet blev poröst vid låga temperaturer. Denna egenskap 

underlättade arbetet med att vid färdiggjuten platta avlägsna uppstickande formmaterial med hjälp av 

en spade. Materialet blev segare att kapa vid högre utomhustemperatur när materialet blev varmare. 

                                                           
52 Ferm Produkter (2013). Polypropen [www] < http://fermprodukter.se/?page_id=876 /> Hämtat 7/5 2013 
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Figur 1. Fondaform. 

 

Bildkälla: Plaka Group (2013). Fondaform [www] <http://www.plakagroup.be/getmedia/df76554a-b719-44bc-

a1f3-0066f203fa21/04070102_fondaform.png/> Hämtat 16/4. 

Enligt platschefen köptes formskivorna i formatet 2400x3000 mm men diskussioner fördes med 

leverantören om att i framtiden eventuellt köpa in måttbeställda skivor. Det stora formatet medförde 

att skivorna blev otympligare att arbeta med och att mer bearbetning på arbetsplatsen krävdes. Dock 

inte mer än vad som krävts vid traditionell formsättning om formplywoodskivor hade köpts in i hela 

skivor. Inköpet gjordes av en större volym vilken senare kompletterades med ytterligare en mindre 

beställning. Det stora formatet tillsammans med varierande höjder på grundplattorna innebar att 

mängden spill blev minimal då även mindre bitar kunde tas tillvara på, detta berodde delvis på att 

måtten på grundplattorna på referensobjektet gjorde att skivan kunde utnyttjas bra. Endast ca 10 cm av 

varje skiva blev till spill och kasserades. Men detta kan variera på kommande byggen beroende på vilka 

mått som man vill få ut av skivan. 

3.3.2 Arbetsmoment 

Uppsättning av den kvarsittande plastformen skedde efter att förtillverkade armeringskorgar levererats 

till byggarbetsplatsen. På referensobjektet där fallstudien utfördes byggdes ett arbetsbord upp på vilket 

armeringskorgarna lyftes upp. Därefter najades längsgående distanslinjaler maskinellt och manuellt till 

korgen för att verka som infästningsgods för formmaterialet.  

Skivorna kapades först i rätt höjd i rätvinklig riktning mot kanalerna. Detta gjordes med cirkelsåg. Sen 

skars med kniv ett snitt i den ena sidan av skivan där vinklar och hörn skulle vara innan den kunde vikas. 

Formen sattes ihop med överlappning och förseglades ordentligt. Enligt leverantören kunde det göras 

med najtråd men på byggarbetsplatsen där undersökningen utfördes skruvade de fast plastformen i 
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distanslinjalerna. Vid byggnation med plastform krävdes det en överlappning på cirka 20 cm av plasten 

för att fästa formen runt armeringen. Förklarande bilder visande arbetsmomenten finns i 

produktinformationen bilaga 6. 

Till överkantsarmering monterades ett kompletterande armeringsnät. Då självkompakterande betong 

användes vid gjutning av grundplattorna lades en åldersbeständig plastfolie i botten på schaktgropen 

innan den färdiga formen lyftes på plats med teleporter. Eventuell förstärkning för att minska 

deformationer i sidled till följd av betongtrycket skedde genom att 8 mm järn sköts in i kanalerna. 

Metoden krävde att tillräcklig återfyllning, normalt till nästan hela formens höjd, skedde innan gjutning. 

En bultgrupp för senare infästning av stålpelare monterades med hjälp av reglar för ingjutning i 

grundplatta. Se figur 2. 

Figur 2. Färdigmonterad form i schaktgrop klart för gjutning. 

 

Bildkälla: Skanska Hus Sydost. 

3.4 Ingångsvärden för produktionskalkyl 

3.4.1 Traditionell form       

Aktiviteter 

Med hjälp av produktionsledning och yrkesarbetare identifierades de aktiviteter som hade ingått vid 

formsättning med traditionell metod. 
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1A1 Schakt för grundplattor, uppbyggnad fyllnadsmassor (UE) 

2A1 Formsättning Tillverkning av lämmar och montage av form på montageplats.  

2A2 Kranlyft Lyft med mobilkran av form till schaktgrop.  

2A3 Kompletterande montering Pålning, avsträvning och stagning Utläggning av åldersbeständig plastfolie i 

schaktgrop 

2A4 Formrivning och rengöring 

2A5 Omflyttning Lyft med mobilkran av form till nästa gjutställe 

3A1 Montage Prefab. armeringskorg 

3A2 Kranlyft Lyft med mobilkran av armeringskorg till schaktgrop.  

3A3 Montage Distanslinjaler och kompletterande överkantsarmering 

4A1 Bultgrupp Utsättning, montage av bultgrupp för ingjutning 

5A1 Gjutning Övertäckning, efterbehandling 

6A1 Återfyllning (UE) 

 

Aktiviteter 4A1, och 5A1 exkluderas från alternativkalkylen då dessa ej påverkas av val av arbetsmetod. Förflyttning av material 

genom kranlyft inom arbetsplatsen ingår i enhetstider. 

 

Produktionsdata 

För traditionell formsättning fanns produktionsdata för de olika moment som ingick. Enhetstiden för 

formsättning tillhandahölls av Skanskas kalkylavdelning som använde sig av de tider som baseras på 

Nybyggnadslistan vilken har utarbetats av Sveriges byggindustrier och Byggnads. I den enhetstiden 

ingick uppsättning, rivning och rengöring samt diverse bearbetning av materialet. 

Enhetstider 

 

1A1

2A1 2A2 2A3 3A2 3A1 3A3 4A1, 5A1 2A4 2A5

6A1

Á-pris/Á-tidEnhet Kap Enhet

0,78 m2 1 m2

15,00 ton 1 ton

0,05 m2 1 m2

Kommentar

Enhetstid Skanska

Enhetstid Skanska

Enhetstid Skanska

Á-pris/Á-tid exkl. spill

0,78Träarbetare skivform

Betongarbetare armeringskorg

Betongarbetare nätmatta

15,00

0,05

Benämning
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Kostnader 

Timkostnaden på 460 kr per timme för träarbetare och betongarbetare baserades på timlön, sociala 

avgifter samt tillägg för kostnader för personlig utrustning, som verktyg och skyddskläder. Denna 

kostnad tillhandahölls av Skanskas kalkylavdelning. 

De materialpriser som användes i kalkylen tillhandahölls av Skanska. Beslutet att vid beräkningarna 

använda företagets priser grundade sig på författarnas önskan om att med rapporten skapa största 

möjliga värde för företaget och presentera en så verklig prisbild som möjligt. Vid kostnadsberäkning av 

formplywood förutsattes materialet kunna användas tre gånger. Detta medförde en materialkostnad 

motsvarande en tredjedel av inköpspriset. Formvirke förutsattes endast kunna användas en gång.  

 

3.4.2 Kvarsittande plastform 

Aktiviteter 

Med hjälp av produktionsledning och yrkesarbetare identifierades de aktiviteter som ingick vid 

formsättning med den nya kvarsittande formen. 

 

1B1 Schakt för grundplattor uppbyggnad av fyllnadsmassor (UE) 

2B1 Formsättning Tillsågning av formmaterial med klyvsåg och montage på armeringskorg. Montage av reglar som 

underlag för bultgrupp. Utlägging av åldersbeständig plastfolie i schaktgrop.  

2B2 Kranlyft Lyft med mobilkran av färdig form till schaktgrop 

3B1 Montage Prefab. armeringskorg.  

3B2 Kranlyft Lyft med kran av armeringskorg till arbetsyta. 

Á-pris/Á-tidEnhet Kap Enhet

79,97 m2 3 m2

26,73 m2 1 m2

3,90 lpm 1 lpm

3,00 m2 1 m2

2,00 m2 1 m2

6300,00 ton 1 ton

94,00 m3 1 m3

4,80 m2 1 m2

Exkl. frakt

Inkl. klippning, frakt

Exkl. frakt

Exkl. frakt

Kommentar

Exkl. frakt

Exkl. frakt

Exkl. frakt

Exkl. frakt

2,00

6300,00

94,00

4,80

Á-pris/Á-tid exkl. spill

26,65

26,73

Formplywood 12mm

Distanslinjal 40mm

Formvirke 

Fästelement skruv 

Hilti gipsskruv

3,90

3,00

Fyllnadsmaterial

Åldersbeständig plastfolie

Armeringsnät

Benämning

1B1

7B1 3B1 3B3 2B13B2 2B2 6B1 4B1 5B1
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3B3 Montage Distanslinjaler och kompletterande överkantsarmering på armeringskorg.  

4B1 Bultgrupp Utsättning, montage och injustering av bultgrupp för ingjutning 

5B1 Gjutning Övertäckning, efterbehandling 

6B1 Återfyllning Motfyllning (UE) 

7B1 Etablering av kran 

 

Aktiviteter 4B1, och 5B1 exkluderas från alternativkalkylen då dessa ej påverkas av val av arbetsmetod. Förflyttning 

av material genom kranlyft inom arbetsplatsen ingår i enhetstider. 

 

Produktionsdata 

I kalkylen för projektet användes till formsättningen enhetstiden 0,3 ptim/m2. Tiden baserades på 

förhandlingar mellan fack och arbetsgivare med nybyggnadslistan som utgångspunkt och tillhandahölls 

av Skanska. Arbete med armering inkluderades inte. Till rapportens kalkyl adderades därför en enhetstid 

på 15 ptim per ton armering för montage av armeringskorgar och 0,05 ptim per m2 för 

överkantsarmeringen. Även dessa värden tillhandhölls av Skanska. 

Enhetstid 

 

 

Då metoden är ny och enhetstider byggs upp under lång tid togs beslutet att även fråga yrkesarbetarna 

hur mycket tid de har lagt på arbetet. Eftersom undersökningen gjordes efter att arbetet var klart fick de 

tider som lagbasen noterat fungera som en referens för att jämföra de beräknade tiderna mot senare. 

Eftersom denna tid inte har mätts av författarna själva användes denna tid endast till att diskutera den 

beräknade tiden.  

Kostnader 

Timkostnaden på 460 kr per timme för träarbetare och betongarbetare baserades på timlön, sociala 

avgifter samt tillägg för kostnader för personlig utrustning, som verktyg och skyddskläder. Denna 

kostnad tillhandahölls av Skanskas kalkylavdelning. 

Á-pris/Á-tidEnhet Kap Enhet

0,30 m2 1 m2

15,00 ton 1 ton

0,05 m2 1 m2

Kommentar

Enhetstid Skanska

Enhetstid Skanska

Enhetstid Skanska

Á-pris/Á-tid exkl. spill

0,30

Betongarbetare armeringskorg

Betongarbetare nätmatta

15,00

0,05

Träarbetare kvarsittande form

Benämning
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De materialpriser som användes i kalkylen tillhandahölls av Skanska. Beslutet att vid beräkningarna 

använda företagets priser grundade sig på författarnas önskan om att med rapporten skapa största 

möjliga värde för företaget och presentera en så verklig prisbild som möjligt. 

De tillkommande 8 mm armeringsjärn som i vissa fall användes för att staga formen försummades vid 

beräkningarna då dessa användes i mycket liten utsträckning vid referensobjektet. I syfte att minska 

åtgången på betong lades ett lager åldersbeständig plast i botten på schaktgropen innan den färdiga 

formen lyftes på plats.  

Kostnaden för plastfolien påverkades ej heller av val av metod. 

Distanser under korgen togs ej med i beräkningarna då mängden ej påverkades av val av 

formsättningsmetod. 

 

 

3.5 Arbetsmiljö 

Studien av produktionsmetodernas inverkan på arbetsmiljön baserades på intervjuer med 

yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen. Nedan följer en sammanställning av dessa. 

3.5.1 Traditionell formsättning 

Vid formsättning med traditionell träform blir det mycket lyft av plywoodskivor som kan vara 

påfrestande för kroppen. De måste dessutom hanteras efter att gjutningen är klar då det är dags för 

rivning och rengöring av plywooden för att den skall kunna återanvändas eller återvinnas. Då tillkommer 

mer lyft av skivorna och dessutom ska samtliga skruv och spik som hållit ihop formen dras ur igen. 

Momentet med nedtagning av formen medför även en temporär ökning av mängden spillmaterial och 

därmed hanteringen av detta på arbetsplatsen. Enligt yrkesarbetarna som blivit intervjuade i denna 

studie är det mest slitsamma skedet när pålarna som ska ner en bit i marken slås i med slägga.  

Á-pris/Á-tidEnhet Kap Enhet

65,00 m2 1 m2

3,90 lpm 1 lpm

3,00 m2 1 m2

2,00 m2 1 m2

6300,00 ton 1 ton

94,00 m3 1 m3

4,80 m2 1 m2

65,00 Exkl. frakt

Exkl. frakt

Inkl. klippning, frakt

Exkl. frakt

Exkl. frakt

Kommentar

Exkl. frakt

Exkl. frakt

2,00

6300,00

94,00

4,80

Á-pris/Á-tid exkl. spill

Distanslinjal 40mm

Fästelement skruv 

Hilti gipsskruv

Fondaform

3,90

3,00

Fyllnadsmaterial

Åldersbeständig plastfolie

Armeringsnät

Benämning
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Tillsågning av plywoodskivor på byggarbetsplatsen innebär risk för skärskador. Riskerna är större 

speciellt vid arbete under stress då det kan vara lätt att förbise och glömma bestämda säkerhetsrutiner.  

Kapning av plywood medför att damm av små spån uppstår. Det är dock möjligt att minska 

kapningsarbetet på arbetsplatsen då det finns möjligheter att beställa plywoodskivor med dimensioner 

efter önskemål. Även om plywoodskivorna kommer i rätt dimensioner till arbetsplatsen så finns det 

fortfarande formvirke som behöver kapas, detta medför damm.  

En del i uppbyggandet av traditionell form är att såga till kilar på virke som skall användas som pålar till 

formen. Sågningsarbete av denna typ kan innebära större risker beroende på vilken sågutrustning som 

finns på arbetsplatsen. 

3.5.2 Kvarsittande plastform 

De intervjuade yrkesarbetarna ansåg att den nya metoden bidrog till en tystare och mer harmonisk 

arbetsmiljö då metoden krävde mindre användning av skärande maskiner eftersom stora delar av 

kapningsarbetet ersattes med snitt med kniv. 

I denna stund, då produkten är ny, fanns det på inköpsstället endast skivor i dimensionerna 2400x3000 

mm samt 1200x2400 mm. På referensobjektet köptes den större varianten in vilken kapades till rätt 

höjder på plats. Enligt yrkesarbetarna innebar dimensionerna på skivorna till att de blev otympliga att 

hantera och det förvärrades vid till exempelvis vind. Yrkesarbetarna ansåg dock att en otymplig skiva i 

plast var lättare att hantera än en tymplig plywoodskiva då den förstnämnda var mindre belastande för 

kroppen, men att fler dimensionsval skulle vara att föredra.  

Då armeringskorgarna byggdes ihop med formen vid ett temporärt arbetsbord vid sidan av 

schaktgropen minskade det mänskliga arbetet nere i schaktgroparna. Bordet var uppbyggt bredvid 

materialupplaget vilket innebar att förflyttning av materialet inom byggarbetsplatsen minskade. 

Arbetsbordet medgav också en behaglig arbetshöjd att jobba på. Bärandet av material minskade även 

då rivningsmomentet försvann och därmed hantering av spillmaterial. Att rivningsmomentet försvann 

ledde även till att det blev en renare arbetsplats, även om det bara skulle ha varit stökigt under en 

kortare tid innan materialet sorterats och kastas. 

När samtal fördes med snickarna som hade arbetat med den nya formen så var det mest förekommande 

uttalandet att det var skönt att slippa att slå ner pålar för vanliga formar som i vanliga fall sker manuellt 

och sliter mycket på kroppen. 
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Yrkesarbetarna upplevde inte att maskinell kapning av plastformen genererade damm. 

Det närmare samarbetet med grävmaskinisterna innebar en större risk än vid den vanliga 

formsättningsmetoden då arbetet inte löper parallellt, det kräver mera uppsikt från de inblandade.  
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4 Analys 

4.1 Beräkningar av tidåtgång och kostnader 

För att kunna upprätta produktionskalkylen behövdes endast kostnader för aktiviteter och materiel som 

skiljde de båda alternativen åt. För att kunna jämföra beräknade tider med verkliga tider vid 

referensobjektet behövdes dock ytterligare kostnader som ej påverkades av val av metod. I rapportens 

teoridel redovisas hur en produktionskalkyl upprättas och vilka ingående värden som behövs. Med hjälp 

av teorin och studien på byggarbetsplatsen där förutsättningarna klargjordes och ingående aktiviteter 

identifierades, beräknades följande kostnader: 

 Lönekostnader, med hänsyn till tiden 

 Materialkostnader, med hänsyn till inköpspris 

 Hyra av kranar, maskiner och hjälpmedel  

 Arbetsplatsens omkostnader, Produktionsledning, bodetablering mm. 

I följande avsnitt redovisas de ingångsvärden kalkylen baserades på. Fullständig produktionskalkyl 

redovisas i bilaga 1.  

4.1.1 Traditionell formsättning 

Mängder 

Alla mängder som användes vid utförandet av nedanstående beräkningar baserades på bygghandlingar 

från konstruktören (bilaga 2-5). Fullständiga mängder redovisas i produktionskalkyl (bilaga1). 

Lönekostnad 

Lönekostnad beror på antalet persontimmar varje aktivitet kräver. Det totala antalet persontimmar blev 

för snickare vid formsättning med traditionell  form: 0,78 x 370 = 289 ptim. Dette beräknades med hjälp 

av mängder från kalkylen (bilaga 1) och enhetstider för traditionell formsättning. Detta leder då till att 

totala lönekostaden för formsättning med traditionell form blir 289 x 460 = 132 940 kr. 

Materialkostnader 

Mängdning av byggmaterial baserades på bygghandlingar från projektets konstruktör vilka inkluderade 

grundplaner och grunddetaljer. Den total formsättningsytan beräknades till 370 m2 teoretisk mängd då 

formens höjd antogs bli till 0,1 m över grundplattans överkant.  

Materialkostnader redovisas ej i den publicerade rapporten med hänsyn av sekretess.  
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Hyra av maskiner och utrustning 

Här tillkommer de kostnader för utrustning som inte finns medräknat i snickarens personliga utrustning. 

Innan etablering av tornkran används normalt sett en teleporter eller mobilkran för förflyttning av 

byggnadsmaterial inom arbetsplatsen53. Hyrkostnaden för de maskinerna inkluderades ej i kalkylerna då 

tiden som en maskin arbetade med ett enskilt moment ansågs svår att identifiera utan mätningar 

genom tidsstudie på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsens omkostnader 

Kostnaden för produktionsledning, utsättning, bodetablering, tillfällig el- och vattenförsörjning etc. 

beräknas enligt Skanska som 12% av den totala kostnaden. 

Schakt och Återfyllning (UE) 

En UE-kostnad som påverkades är schaktningen. Denna kostnad är för Skanska Hus en fast kostnad efter 

avtal med UE. Schakttid beräknas utifrån hur många kubik som fraktas bort och återfyllning utifrån hur 

många kubik som körs dit. Större mängder schaktning och återfyllning medför normalt ett högre pris på 

tjänsten. Den totala volymen schaktning beräknades exkl. slänter till 402 m3. I denna volymberäkning 

inkluderades utöver plattans volym ytterligare 0,5 m schaktning från grundplattans kant för att få plats 

med avsträvning och stagning av formen. Återfyllnadsmaterial beräknades till 177 m3 och beräknades 

genom att schaktvolymen subtraherades med grundplattans volym. 

4.1.2 Kvarsittande plastform 

Mängder 

Alla mängder som användes vid utförandet av nedanstående beräkningar baserades på ritningar (bilaga 

2-5). Fullständiga mängder redovisas i produktionskalkyl (bilaga1). 

Lönekostnader 

Det totala antalet persontimmar beräknas med hjälp av totala mängden, som finns i kalkyen (bilaga1), 

och enhetstider för arbetet. Kostnaderna blev för snickare vid formsättning med kvarsittande form: 0,3 x 

370 = 111 ptim. Kostnader för löner blir då 111 x 460 = 51060 kr. 

                                                           
53 Gustav Andersson, Skanska Hus Sydost 
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Materialkostnader 

Mängdningen av materialet baserades på bygghandlingarna från konstruktören och utfördes genom 

summering av grundplattornas ytor och volymer. Den total formsättningsytan beräknades till 370 m2 

teoretisk mängd, inklusive 0,1 m över grundplattans överkant.  

Vikt för armeringskorgar beräknades med hjälp av leveransdokument som fanns på platskontoret. 

Återfyllning beräknades till 32 m3. Plastduk och armeringsnät 526 m2. 

Materialkostnader redovisas ej i den publicerade rapporten med hänsyn av sekretess.  

Hyra av utrustning 

Kranen som användes för att lyfta armeringskorgarna till arbetsytan hade en etableringskostnad på 

16000 kronor för transport uppställning och nedtagning. Utöver denna kostnad tillkom en hyrkostnad på 

900 kronor per dag. Kranen användes i 15 dagar54. Denna kran användes främst för att kunna bygga klart 

flera formar medan schakten pågick och för att förbättra arbetsmiljön.  

Även här tillkommer i verkligheten kostnader för mobilkran och teleporter som i denna kalkyl inte finns 

med. 

Som tidigare nämnts inkluderades kostnader för snickarnas personliga utrustning och verktyg i 

yrkesarbetarens timkostnad. 

Arbetsplatsens omkostnader 

Kostnaden för produktionsledning, utsättning, bodetablering, tillfällig el- och vattenförsörjning etc. 

beräknas enligt Skanska som 12% av den totala kostnaden. 

Schakt och Återfyllning (UE) 

Den totala volymen schaktning exklusive slänter beräknades till 254 m3. I denna volymberäkning 

inkluderades utöver plattans volym ytterligare 0,1 m schaktning från grundplattans kant för att få lite 

marginal att jobba på.  

4.2 Arbetsmiljö 

Hur arbetsmiljön har påverkats har baserats på människors synpunkter. Det är inte alltid som människor 

ser alla risker eller hur ett moment påverkar deras kroppar. Vi har dock valt att fokusera studien kring de 

områden som kunde identifieras genom intervjuer och observatoner på platsen. Dessa områden 

                                                           
54 Gustav Andersson, Skanska Hus Sydost 
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inkluderade tunga lyft, arbetsställningar, belastning av kroppen samt exponering för bullrande och 

vibrerande verktyg. 

4.2.1 Belastningsskador 

Respondenterna var av uppfattningen att den stora vinningen gällande arbetsmiljön var att tunga och 

slitsamma moment som pålning med slägga eliminerades. En annan vinning var att arbeten som innebar 

ogynnsamm arbetsställning minskade då formsättning och najning av armering kunde ske på ett 

arbetsbord istället för i schaktgropen. Den nya produktionsmetoden innebar arbete med lättare och 

byggmaterial och verktyg vilket minskade risken för belastningsskador. 

4.2.2 Damm 

Enligt yrkesarbetarna minskade dammbildningen vid den nya produktionsmetoden jämfört med 

traditionell metod.  Detta berodde på att materialet till stor del kunde tillkapas med kniv istället för med 

såg. 

4.2.3 Buller och vibrationer  

Även om hörselskydd användes innebar produktionsmetoden minskad användning av såg och därmed 

minskat buller från denna. Metoden bidrog då till att skapa en mer harmonisk arbetsplats och 

underlätta kommunikationen mellan medarbetarna. 

När det gäller kapning av skivorna och arbete med cirkelsåg så är inte vibrationerna från cirkelsågen 

något som är farligt för yrkesarbetarna. Både gränsvärde och insatsvärde är högre än åtta timmar per 

dag. Dock innebär det en risk att använda såg i andra avseenden, som att man kan skära sig på den. 

Minskad arbetstid med sågen minskar risken för sådana skador.   
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5 Resultat 

På vilket sätt påverkas tidsåtgången av den nya produktionsmetoden? 

Alernativ A - Traditionell formsättning, 289 timmar 

Alternativ B - Formsättning med kvarsittande plastform, 111 timmar  

Tidsåtången vid användning av den nya produktionsmetoden reducerades till att endast kräva 63% av 

tidsåtgången som skulle ha krävts vid tradtionell formsättningsmetod. Tidreduceringen berodde till 

största delen på att arbetsmoment som nedtagning och rengöring eliminerades. Dessutom krävdes 

mindre tid vid uppsättning av formen till följd av enklare konstruktion och färre lyft. 

På vilket sätt påverkas kostnaderna av val av produktionsmetod? 

Alternativ A - Traditionell formsättning     

Alternativ B - Formsättning med kvarsittande plastform 

Beräkningarna visade att alternativ B blev det billigare alternativet med en differens på (summan ej 

tillgänglig på grund av sekretess) kr. Detta innebar att kostnaderna för metoden motsvarade endast 84% 

av kostnaderna för traditionell metod. Ytterligare reducering av kostnader på grund  av lägre 

arbetsplatsomkostnader vid ev. kortare byggtid inkluderades ej. Kostnadsreduceringen berodde i  första 

hand på lägre arbetskostnad för metoden. 

På vilket sätt påverkas arbetsmiljön vid byte till den nya produktionsmetoden? 

Studien visade att arbetsmiljön blev bättre vid byte till den nya produktionsmetoden. Detta berodde på 

att metoden bland annat innebar färre tunga lyft,  förbättrad arbetsställning, minskad sågning och 

därmed minskad exponering för trädamm. 

6 Diskussion 

6.1 Tidåtgång 

Den tidsvinst i antal persontimmar som den nya produktionsmetoden uppvisade kan användas på flera 

sätt i produktionen. T.ex. kan de minskade timmarna användas till reducera bemanningen på 

byggarbetsplatsen under arbetsmomentet. Personalen kan då efter behov sättas in vid något av 



34 
 

företagets andra projekt, vilket skulle kunna medföra större möjligheter att driva fler projekt samtidigt. 

Den av företaget tillhandahållna enhetstiden på plastformen som användes i produktionskalkylen verkar 

vara något högre än den tid det tog enligt timmarna som tillhandahölls av lagbasen på referensobjektet. 

Om så är fallet skulle totalkostnaden för plastformen minska ytterligare, dock behövs mer 

undersökningar för att kunna fastställa den teorin. Då tiden från lagbasen innehöll flera moment gick 

den inte att jämföra rakt av med den beräknade enhetstiden. Hur många timmar som lades på 

respektive moment framgick inte och var svårt att avgöra i efterhand. 

6.2 Ekonomi 

6.2.1 Arbetskostnad 

Produktionskalkylen visar att arbetskostnaden för grundplattorna tydligt överstiger materialkostnaden 

oavsett val av formsättningsmetod. Den betydligt högre arbetskostnaden för traditionell metod är en 

direkt följd av den högre enhetstiden för arbetsmomentet som inkluderar nedtagning och rengöring av 

formen. Det innebär att den stora ekonomiska vinningen med att använda den nya 

formsättningsmetoden uppstår på grund av minskad arbetskostnad.  

6.2.2 Materialkostnader 

Kvarsittande plastform 

I rapporten räknades det med ett åtgångstal på 1,10 på plastformen, dvs. en spillfaktor på 10%. Det spill 

som antogs uppkomma kommer från överlappningar, uppstickande kanter efter gjutning och 

passningsproblem till följd av inköpsdimensionerna. I framtiden tror man sig kunna köpa formen i fler 

varianter och till och med kunna beställa dimensiner efter egna önskemål och på så sätt få ner mängden 

spill orsakat av passningsproblem. Enligt de som har arbetat med formen har det inte uppkommit 

mycket spill vid tillskärning av formen, det mesta som har uppstått blev till följd av den form som stack 

upp efter gjutning och den delen skulle finnas även vid färdigskurna skivor.  

Om det i framtiden skulle gå att få färdigskurna skivor till byggarbetsplatsen skulle det inte 

nödvändigtvis leda till billigare materialkostnader till följd av att en mindre mängd material behöver 

levereras. Vanligvis brukar produkter som har blivit bearbetade leda till högre försäljningspris. Den 

ekonomiska vinningen skulle troligare hamna på arbetskostnader eftersom det skulle gå snabbare när 

man inte behöver lägga tid på att skära till skivorna på plats. Då kalkylen visar att materialkostnaderna 

utgör en mindre del av totalkostnaden än arbetskostnaderna innebär det att en minskning av 

arbetskostnaderna blir mer lönsam än en minskning av materialkostnaderna.  
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Schaktmängd 

Kalkylen visar på minskad schaktmängd vid användning av den nya formsättningsmetoden. Minskningen 

berodde på det minskade behovet av schaktning metoden medförde då det inte krävdes utrymme för 

avsträvning och stagning av formen. Då denna kostnad är en UE kostnad har exakta priser per kubik 

bortfraktad jord inte beräknats. Enhetstider för schaktning mäts i maskinens kapacitet att frakta bort 

antal kubikmeter per timme. Ett antagnade är att mindre mängd jord blir billigare att frakta bort. Det 

skulle även innebära att det kommer att ta mindre tid.  

Återfyllnadsmaterial 

Kalkylen visar på minskad åtgång av återfyllnadsmaterial vid användning av den nya 

formsättningsmetoden. Minskningen berodde på det minskade behovet av schaktning och därmed även 

återfyllning metoden medförde, då schaktning ej behövdes för att ge utrymme för avsträvning och 

stagning av formen. 

Betong 

Vid gjutning med kvarsittande plastform påverkades åtgångstalet av betong då formens kanter ibland 

deformerades mer än formplywood av betongtrycket. I studien antogs dock att kostnaderna för betong 

inte påverkades av val av metod. Denna osäkerhet ger större fel i kalkylen desto större mängd betong 

som gjuts. Deformationerna kunde även till viss del minskas med mer uppstagning av armeringsjärn i 

kanalerna på plastformen.  

Materialpriser  

Materialpriserna som påverkat utgången för resultaten kan komma att variera från projekt till projekt 

beroende vad man får för rabatter och erbjudanden. I kalkylen för det här projektet stämmer de men 

när beslut ska tas för framtida projekt måste priserna uppdateras. 

Arbetsplatsen omkostnader 

Tidsvinsten redovisades i resultatdelen i antal persontimmar. Även om de ger en snabb överblick av 

tidåtgången krävs djupare studier i form av t.ex. nätplanering för att se om tidsvinsten kan medföra 

förkortad byggtid för hela produktionen. Då krävs hantering av resurser vilket inte behandlats i studien. 

En tidsfaktor som ej togs med i beräkningarna var betongens härdningstid, vilken inverkar på hur snabbt 

momentet med formrivning och rengöring kan påbörjas. Härdningstiden för betong varierar beroende 

på betongkvatlitet och rådande temperaturer. Då ett direkt samband finns mellan byggtid och 
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arbetsplatsens omkostnader borde kostnaderna kunna reduceras ytterligare då tiden för väntan på 

återfyllning försvinner. 

Beroende på tiden kommer arbetsplatsen omkostnader påverkas om tidsvinsten håller i sig genom 

byggets gång. Då kan avetablering ske tidigare eller senare och hyror för bodar samt kostnader för el och 

vattenförsörjning med mera skulle minska eller öka. Omkostnaderna beräknas enligt Skanskas 

kalkylavdelning som 12 procent av projektets anbudspris. Det kan vara svårt att uppskatta exakta siffror 

av ett känt antal dagar. Hyra för bodar blir lättare att hitta men el och vatten varierar. Persontiden är 

heller inget som går att överföra på direkt tidsvinst utan storlek på arbetslag och övrig 

produktionsplanering måste tas med i beräkningen. I den här rapporten fastställs endast att 

omkostnaderna påverkas. 

6.2.3 Identifierade osäkerheter i produktionskalkylen 

Produktionsdata 

Vid denna studie användes uppskattade enhetstider tillhandahållna av företaget. För att få fram 

användbar produktionsdata för den nya formsättningsmetoden krävs studier under lång tid. Då en 

byggarbetsplats kan ses som en komplex fabrik under ständig förändring där varje arbetsplats är unik, 

krävs studier av fler objekt. En detaljerad och noggrant dokumenterad tidsstudie hade skapat ett 

betydligt bättre underlag för beräkning av produktionsdata. En sådan studie skulle vara mycket 

tidskrävande men skulle kunna rymmas inom tidsramen för ett examensarbete förutsatt att 

arbetsmomentet tidsmässigt stämmer överens med examensarbetet.  

Lyft med mobilkran 

Vid nedlyftning av armering och form i schaktgroparna användes en mobilkran av typen teleporter. 

Detta skulle ha skett även vid traditionell formsättning, skillnaden hade i inneburit att lyften förmodligen 

skulle ha skett i två steg, ett med formen och ett med armeringen. Denna tid beräknades ej i rapporten 

men det kan vara bra att veta att det medför en osäkerhet i kalkylen. Utan en tidsstudie på plats under 

pågående arbete är det i efterhand svårt att fastställa hur mycket tid en maskin arbetat med ett enskilt 

moment. Då mobila lyftkranar av teleportertyp finns på arbetsplatsen används de så mycket som möjligt 

och till många olika uppgifter. Troligtvis hade lyften vid traditionell formsättning inneburit en ökad 

nyttjandegrad av teleportern, men om det hade inneburit längre hyrtid och därmed ökad hyrkostnad till 

följd av detta har inte beräknats.  
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I arbetet med den kvarsittande plastformen togs beslutet att ha en mindre fast lyftkran vid sidan av 

arbetsbordet för att kunna lyfta upp armeringskorgar på arbetsbordet och sedan lyfta ner dem när 

plastformen skruvats dit. Hurvida dessa lyft har påverkat tiden med teleporter och mobilkran finns inga 

exakta tider på men de har troligtvis haft en inverkan i form av minskad hyrtid för dessa maskiner. 

Hyrkostnaden för teleporter med förare är betydligt högre än hyrkostnaden för den mindre fasta 

lyftkranen. Det innebär att skillanden i kostnad mellan metoderna kan antas vara större än kalkylen 

visar. 

 

6.3 Hur påverkas Skanskas fem mål? 

 

Noll förlustprojekt:  Enligt kalkylen skulle detta mål bli lättare att uppnå och med större 

marginal. Detta beror främst på den minskade kostnaden för 

arbetsinsatsen vid formsättningen men även på minskad sjukfrånvaro 

på grund av bättre arbetsmiljö. 

Noll arbetsplatsolyckor: Risken för sjukfrånvaro på grund av belastningsskador skulle minska. 

Dock kan det närmare arbetet med grävmaskiner innebära en större risk 

för arbetsplatsolyckor. Här krävs nogrannt utförd planering, 

arbetsberedning  och kommuniktion mellan arbetsplastens 

yrkesgrupper. 

Noll miljöincidenter:  Miljöperpektivet har inte tagits med i den här undersökningen. 

Noll etiska oegentligheter: Detta mål påverkas ej. 

Noll defekter: Slutresultatet visade sig inte skilja sig betydande från traditionell 

formsättning. Den nya formsättningsmetoden ökade ej risken för 

defekter. Arbetsställningen vid montage av formen påverkade resulatet 

av armeringsarbeten positivt vilket minskade risken för defekter. 
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7 Slutsats  

7.1 Slutsats 

Då produktionsmetoden uppvisade både tidsvinster, ekonomiska vinster samt bidrog till att förbättra 

arbetsmiljön  kan metoden rekommenderas för användning vid framtida byggobjekt. Dock krävs djupare 

studier för att mer i detalj kunna identifiera alla ingånde moment och studera hur metoden inverkar på 

produktionen.  Det är viktigt att innan val av produktionsmetod fastställa vilka krav som finns på 

slutresultatet i form av toleranser eller estetiska krav. Studien av den kvarsittande formen visade på ett 

begränsat användningsområde där formsättning för grundplattor och grundbalkar utgör huvuddelen. 

Även om materialet i sig självt medger en utvidgning av användningsområdet är det ändå begränsat till 

byggdelar som grunddetaljer där återfyllning sker. Ett tänkbart användningsområde skulle kunna vara 

ursparningar i plattor, balkar eller bjälklag för exempelvis installationer.  

7.2 Förslag på uppbyggnad av framtida studier 

Det är svårt att i efterhand undersöka hurvida en produktionsmetod fungerat väl eller inte. Det är 

lättare att studera metoden under arbetets gång. För att få fram användbar produktionsdata att 

använda till att kalkylera kommande projekt krävs en studie under en längre tid och av fler objekt. Vi 

föreslår klockstudier där utredarna själva tar tid på momenten på flera projekt under en längre tid för 

att få fram ett medelvärde som kan användas som enhetstid. Arbetsmoment som borde klockas är bl.a.  

lyfttid med mobilkran för att dess kostnader skall kunna placeras över rätt moment och för att kunna 

jämföra lyfttid för traditionel formsättning respektive kvarsittande form. 

Studien visar att arbetsmiljön förbättras. Vi anser dock att intervjuer borde genomföras med fler 

personer för att få en bättre bild av yrkesarbetarnas åsikter kring arbetsmiljön vid användning av den 

nya formsättningsmetoden. Innan intervjuerna utfördes hade frågorna byggts upp efter vad som 

förutspåddes vara faktorer som påverkade arbetsmiljön. Under intervjuernas gång påpekades fler 

faktorer av yrkesarbetarna som fick läggas till i jämförelsen i efterhand. Om intervjuer förs med fler 

människor i framtiden kommer troligtvis fler faktorer som upplevs viktiga eller avgörande att komma på 

tal och ge en mer utförlig bild på arbetsmiljön.   

7.3 Förslag på förbättringar i produktionen inför kommande projekt 

Vid användning av den studerade produkten är det särskilt viktigt att tillräcklig återfyllning görs innan 

gjutning. Annars finns risk att det som vid det studerade objektet uppstår deformationer. Vid platsgjutna 
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betongkonstruktioner varierar toleransgränserna för deformation beroende på konstruktionens 

funktion och placering. Det innebär att mindre deformationer inte alltid kan sägas medföra problem för 

den fortsatta produktionen. 
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Projekt        

Mängdberäkning formmaterial Formplywood
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

Höjd beräknad som höjd grundplattor + 0,1m 

GP3 GP4 Grundplatta L9200

2 2,5

2 2,5

0,5 0,5

18 10

144 100

72 50

Mängdberäkning formmaterial Fondaform

Höjd beräknad som höjd grundplattor + 0,1m 

GP3 GP4 Grundplatta L9200

2 2,5

2 2,5

0,5 0,5

18 10

144 100

72 50

2

54

96

57,6

9,2

89,6

179,2

8

0,5

2

Byggdel    Grundplatta

GP5

3

Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000 

96

57,6

179,2

89,6

3

0,6

8

9,2

2

0,5

8

0,6

8

GP5

3

3

Grundplatta L6420

6,42

3

0,6

4

75,36

2

0,5

Grundplatta L7040

7,04

45,216

72,32

36,16

Grundplatta L6420

6,42

Grundplatta L7040

7,04

2

4

72,32

36,16

370,976

Grundplatta L8200

8,2

2

0,5

2

54

40,8

40,8

20,4

0,5

4

Grundplatta L8200

8,2

20,4

707,68

370,976

4

75,36

45,216

3

0,6

2

0,5

Produktionskalkyl
Datum 2013-04-23 Beställare Sign Sid nr    1Ort     Linköping

Nybyggnad kontorshus SAAB Hus

Examensarbete VT2013 LiTH

Projekt nr

Detalj

Längd m

Bredd m

Höjd m

Antal

Summa Antal st

Summa Längd lpm

Summa Yta m2

Total åtgång m2 exkl. spill

Detalj

Längd m

Bredd m

Höjd m

Antal

Summa Antal st

Summa Längd lpm

Summa Yta m2

Totalt teoretisk mängd lpm

Totalt exkl spill m2



À-pris/À-tid
Á-priser/À-tider: Skanska

Á-pris/Á-tid Enhet Kap Enhet

0,78 m2 1 m2

0,30 m2 1 m2

15,00 ton 1 ton

0,05 m2 1 m2

79,97 m2 3 m2

26,73 m2 1 m2

3,90 lpm 1 lpm

3,00 m2 1 m2

2,00 m2 1 m2

65,00 m2 1 m2

6300,00 ton 1 ton

94,00 m3 1 m3

4,80 m2 1 m2

Hyrpriser maskiner utrustning
Hyrpriser: Skanska

Artikel Pris/Enhet krEnhet

Etablering av kran 16000,00 st

Hyra kran 900,00 tim

Träarbetare skivform

Fondaform

Enhetstid Skanska0,05Betongarbetare nätmatta

15,00Betongarbetare armeringskorg

Enhetstid Skanska0,30

Exkl. frakt

Exkl. frakt

94,00

4,80

Inkl. klippning, frakt

Exkl. frakt

Exkl. frakt

2,00

65,00

6300,00

Á-pris/Á-tid exkl. spill

26,65

26,73

Kommentar

Exkl. frakt

Exkl. frakt

Enhetstid Skanska

Exkl. frakt

Exkl. frakt

Enhetstid Skanska0,78

Fyllnadsmaterial

Åldersbeständig plastfolie

Armeringsnät

Formplywood 12mm

Distanslinjal 40mm

Formvirke 

Fästelement skruv 

Hilti gipsskruv

3,90

Träarbetare kvarsittande form

Benämning

3,00



Projekt        

Alternativkalkyl

Alternativ

Aktivitet

Resultat

Startvillkor

Strukturplan

Examensarbete VT2013 LiTH

Nybyggnad kontorshus SAAB Projekt nr Byggdel    Grundplatta

Ort     Linköping Sign Sid nr    1

Schaktning, formning, armering, gjutning av grundplattor med 

kvarsittande plastform

Gjutna grundplattor

Förberett för schakt till grundplattor

Alternativ B

Schaktning, formning, armering, gjutning av grundplattor med 

traditionell form

Förberett för schakt till grundplattor

Alternativ A

Gjutna grundplattor

Produktionskalkyl
Datum 2013-04-23 Beställare

1A1 

2A1 2A2 

1B1 

7B1 3B1 3B3 2B1 3B2 2B2 6B1 4B1 5B1 

2A3 3A2 3A1 3A3 4A1, 5A1 2A4 2A5 

6A1 



Beskrivning av aktiviteter 1B1 Schakt för grundplattor uppbyggnad av fyllnadsmassor (UE)

2B1 Formsättning Tillsågning av formmaterial med klyvsåg och montage på armeringskorg. Montage 

av reglar som underlag för bultgrupp. Utlägging av åldersbeständig plastfolie i schaktgrop. 

2B2 Kranlyft Lyft med mobilkran av färdig form till schaktgrop

3B1 Montage Prefab. armeringskorg. 

3B2 Kranlyft Lyft med kran av armeringskorg till arbetsyta.

3B3 Montage Distanslinjaler och kompletterande överkantsarmering på armeringskorg. 

4B1 Bultgrupp Utsättning, montage och injustering av bultgrupp för ingjutning

5B1 Gjutning Övertäckning, efterbehandling

6B1 Återfyllning Motfyllning (UE)

7B1 Etablering av kran

Aktiviteter 4B1, och 5B1 exkluderas från alternativkalkylen då dessa ej påverkas av val av arbetsmetod. 

Förflyttning av material genom kranlyft inom arbetsplatsen ingår i enhetstider.

1A1 Schakt för grundplattor, uppbyggnad fyllnadsmassor (UE)

2A1 Formsättning Tillverkning av lämmar och montage av form på montageplats. 

2A2 Kranlyft Lyft med mobilkran av form till schaktgrop. 

2A3 Kompletterande montering Pålning, avsträvning och stagning Utläggning av 

åldersbeständig plastfolie i schaktgrop

2A4 Formrivning och rengöring

2A5 Omflyttning Lyft med mobilkran av form till nästa gjutställe

3A1 Montage Prefab. armeringskorg

3A2 Kranlyft Lyft med mobilkran av armeringskorg till schaktgrop. 

3A3 Montage Distanslinjaler och kompletterande överkantsarmering

4A1 Bultgrupp Utsättning, montage av bultgrupp för ingjutning

5A1 Gjutning Övertäckning, efterbehandling

6A1 Återfyllning (UE)

Aktiviteter 4A1, och 5A1 exkluderas från alternativkalkylen då dessa ej påverkas av val av 

arbetsmetod. Förflyttning av material genom kranlyft inom arbetsplatsen ingår i 

enhetstider.



Projekt        

Summa

Spillfaktor á kr á kr ptim tim ptim tim tim á kr

2A1 2A4 2A5 Formsättning 370,976 m2 0,78 460 133 106,19 

Formplywood 12mm 370,976 m2 1,10 26,65 10 875,16 

Formvirke 45X95 22X95 370,976 m2 1,00 26,73 9 916,19 

Fästelement 370,976 m2 1,00 3,00 1 112,93 

Åldersbeständig plastf. 519,86 m2 1,00 4,40 2 287,38 

3A1 Montage Prefab. korg 10,2058 ton 15 460 70 420,02 

3A3 Överkantsarmering 696,8 m2 0,05 460 16 026,40 

Armeringsnät 8mm 2,327 ton 1,00 6 300,00 14 660,10 

Summa 258 404,37 

Inkluderar ej inköp av prefab. armeringskorgar

Projekt nr

Betong

Nybyggnad kontorshus SAAB Byggdel    Grundplatta

Maskiner 

Ort     Linköping Sign Sid nr    1
Produktionskalkyl
Datum 2013-04-23 Beställare

Examensarbete VT2013 LiTH

Produktionskalkyl Alternativ A Traditionell formsättning

Aktivitet Mängd Enhet Material UE Trä 



Summa

Spillfaktor á kr á kr ptim tim ptim tim tim á kr

7B1 Etablering av kran 1 st 16 000,00 16 000,00 

Hyra av kran 120 112,50 13 500,00 

2B1 Formsättning 370,976 m2 0,3 460 51 194,69 

Fondaform 370,976 m2 1,10 65,00 26 524,78 

Fästelement gipsskruv 370,976 m2 1,00 2,00 741,95 

Åldersbeständig plastf. 519,86 m2 1,00 4,40 2 287,38 

3B1 Montage Prefab. korg 10,2058 ton 15 460 70 420,02 

3B3 Överkantsarmering 696,8 m2 0,05 460 16 026,40 

Armeringsnät 8mm 2,327 ton 1,00 6 300,00 14 660,10 

Distanslinjal 40mm 1415,36 lpm 1,00 3,90 5 519,90 

Summa 216 875,23 

Inkluderar ej inköp av prefab. armeringskorgar

Mängd Enhet Material UE Trä Betong

Produktionskalkyl Alternativ B Fondaform

Aktivitet Maskiner 



Projekt

Påverkan på aktiviteter

Summa

Spillfaktor á kr á kr ptim tim ptim tim tim á kr

Extra schaktning alt. A

1A1 Schakt 141,9712 m3 1,00 UE UE UE

Extra återfyllning alt. A

6A1 Återfyllning 141,9712 m3 1,00 UE UE UE

Summa

Arbetsplatsorganisation

12% av total kostnad

Arbetsledning

Utsättning

Snöröjning

Renhållning

Personalbodar

Lyftkranar

Tillfällig elförsörjning

Tillfällig vattenförsörjning

Tillfälliga vägar

Maskiner

Summa

Nybyggnad kontorshus SAAB Projekt nr Byggdel    Grundplatta

Sid nr    1

Examensarbete VT2013 LiTH

Beställare Ort     Linköping Sign

Betong Maskiner Aktivitet Mängd Enhet Material UE Trä 

Påverkan på angränsande aktiviteter

Påverkan på gemensamma aktiviteter

Differens på grund av kortare 

byggtid

Produktionskalkyl
Datum 2013-04-23



Projekt        

Alternativkalkyl

Alternativ

Aktivitet

Förslag till beslut

Motivering

Direkt kalkylerbar 

resursförbrukning

Värdering av ej direkt 

kalkylerbar 

resurspåverkande 

faktorer

Metoden innebär tidsvinst, lägre kostnad och bättre arbetsmiljö.

Alternativ B

Formning, armering,gjutning av grundplattor med kvarsittande plastform

Välj alternativ B kvarsittande lättform.

Nybyggnad kontorshus SAAB Projekt nr Byggdel    Grundplatta

Examensarbete VT2013 LiTH

Alternativ A

Formning, armering, gjutning av grundplattor med traditionell form

Beställare Ort     Linköping Sign Sid nr    1
Produktionskalkyl
Datum 2013-04-23



Mängdberäkning schaktvolym alt. A trad. formsättning
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000 Schakt för grundplatta inkl. 0,5m utanför grundplattans kant

GP3 GP4 Grundplatta L9200

3 3,5

3 3,5

0,4 0,4

18 10

162 122,5

64,8 49

Mängdberäkning fyllnadsmaterial alt. A trad. formsättning
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

GP3 GP4 Grundplatta L9200

162 122,5

72 62,5

0,4 0,4

36 24

Mängdberäkning schaktvolym alt. B kvarsittande plastform
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000 Schakt för grundplatta inkl 0,1 m utanför grundplattans kant

GP3 GP4 Grundplatta L9200

2,2 2,7

2,2 2,7

0,4 0,4

18 10

87,12 72,9

34,848 29,16

Mängdberäkning fyllnadsmaterial alt. B kvarsittande plastform
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

GP3 GP4 Grundplatta L9200

87,12 72,9

72 62,5

0,4 0,4

6,048 4,16

10,2 7,42 8,04 9,2

395,752

128 118,72 96,48 55,2

4 3 4 3 3

8 8 4 4 2

0,5 0,4

GP5 Grundplatta L6420 Grundplatta L7040 Grundplatta L8200

0,5 0,4 0,4

128 244,8 118,72 96,48 55,2

244,8

72 147,2 77,04 56,32 32,8

64 97,92 59,36 38,592 22,08

GP5 Grundplatta L6420 Grundplatta L7040 Grundplatta L8200

28 39,04 20,84 16,064 8,96

0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

172,904

GP5 Grundplatta L6420 Grundplatta L7040 Grundplatta L8200

3,2 9,4 6,62 7,24 8,4

3,2 2,2 3,2 2,2 2,2

0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

8 8 4 4 2

81,92 165,44 84,736 63,712 36,96

40,96 66,176 42,368 25,4848 14,784

GP5 Grundplatta L6420 Grundplatta L7040 Grundplatta L8200

253,7808

81,92 165,44 84,736 63,712 36,96

72 147,2 77,04 56,32 32,8

30,9328

0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

4,96 7,296 3,848 2,9568 1,664

Detalj

Summa Yta schakt kvm

Detalj

Summa Yta schakt kvm

Summa Yta grundplatta kvm

Höjd

Summa Volym kbm
Total åtgång m3 exkl. spill

Summa Yta kvm

Summa Volym kbm

Totalt kbm

Detalj

Längd m

Bredd m

Höjd m

Antal

Summa Yta kvm

Summa Volym kbm

Totalt kbm

4

Summa Yta grundplatta kvm

Höjd

Summa Volym kbm

Total åtgång m3 exkl. spill

Detalj

Längd m

Bredd m

Höjd m

Antal



Mängdberäkning åldersbeständig plastfolie
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

GP3 GP4 Grundplatta L9200

2 2,5

2 2,5

18 10

72 62,5

Mängdberäkning distanslinjal
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

GP3 GP4 Grundplatta L9200

2 2,5

2 2,5

18 10

144 100

Beräkningen inkluderar ej underliggande distans då mängden ej påverkas av metodval

Mängdberäkning armeringskorg antal
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

GP3 GP4 Grundplatta L9200

18

10

Mängdberäkning armeringskorg vikt
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

Detalj Antal Vikt/st Totalvikt

Korgtyp 1908X1908mm 46 0,0898 4,1308

Korgtyp 2388X2388mm 10 0,1531 1,531

Korgtyp 2902X2902mm 16 0,284 4,544

Summa vikt 10,2058

2

54

8,2

3 2 3 2 2

8 8 4 4

7,04

Grundplatta L6420 Grundplatta L7040 Grundplatta L8200

32,8

519,86

Grundplatta L8200

16 8 4

Grundplatta L8200Grundplatta L7040Grundplatta L6420GP5

8 8 4 4 2

707,68

96 179,2 75,36 72,32

1415,36

3 9,2 6,42 7,04 8,2

3 2 3 2 2

40,8

8 8

GP5

Detalj

Korgtyp 1908X1908mm

Korgtyp 2388X2388mm

Korgtyp 2902X2902mm

Längd m

Detalj

Antal

Summa Antal st

Summa Yta kvm

Totalt kvm

Längd m

Bredd m

Detalj

Grundplatta L7040

72 147,2 77,04 56,32

3 9,2 6,42

Bredd m

Antal

Summa Längd lpm

Total längd lpm

Total längd 2 st / lpm

GP5 Grundplatta L6420



Mängdberäkning armeringsnät 
Beräkningsunderlag: Bygghandling GRUNDPLAN K32.1-00-000

Antal Vikt

16 0,608

8 0,353

32 0,785

58 0,581

114 2,327

Tidåtgång Alternativ A Traditionell formsättning

Mängd Enhet Enhetstid Tidåtgång h

370,976 m2 0,78 289

10,2058 ton 15 153

696,8 m2 0,05 35

477

Tidåtgång Alternativ B Fondaform

Mängd Enhet Enhetstid Tidåtgång h

370,976 m2 0,3 111

10,2058 ton 15 153

696,8 m2 0,05 35

299

Differens Tidåtgång persontimmar

Mängd Enhet Enhetstid Tidåtgång h

477

299

178

63%

Differens Kostnad

Summa Antal st 696,8

NPs500 8mm 3650X1950mm 113,76

NPs500 8mm 4250X1950mm 66,32

NPs500 8mm 1950X1950mm 220,4

NPs500 8mm 4750X1950mm 296,32

Detalj Yta m2

3A3 Överkantsarmering

Totalt

2A1 2A4 2A5 Formsättning

3A1 Montage Prefab. korg

Benämning

3B3 Överkantsarmering

2B1 2B4 2B5 Formsättning

3B1 Montage Prefab. korg

Benämning

Totalt

Alt B procentandel av Alt A

Alternativ

A Traditionell formsättning

B Fondaform

Differens

Alt B procentandel av Alt A

Totalkostnad

258 404 kr

216 875 kr

41 529 kr

84%

Alternativ

A Traditionell formsättning

B Fondaform

Differens







BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM

SKALA NUMMER BET

A1

ANSVARIG

BH SAAB AB 013-180000

TE Skanska Sverige AB 010-4480000

A Sonark Arkitektkontor AB 013-254480

K Soliber Ingenjörer AB 036-125519

VS VVS-Projektering i Linköping AB 013-312239

E EBF Elkonsult 0474-20498

M

P Strategia Projektledning 070-3218000

V VVS-Projektering i Linköping AB 013-312239

TANNEFORS 1:107, LINKÖPING

1:20 K32.6-00-001

BYGGHANDLING

NYTT KONTOR SAAB

2013-02-18

2012146 FSg F STENBERG

GRUNDDETALJER 1-5

1:40

oliBer
Ingen örer AB

Kompanigatan 1-2

553 05 JÖNKÖPING
036-12 55 19

A3

AA BYGGHANDLING 2013-02-18 FSg

A



BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM

SKALA NUMMER BET

A1

ANSVARIG

BH SAAB AB 013-180000

TE Skanska Sverige AB 010-4480000

A Sonark Arkitektkontor AB 013-254480

K Soliber Ingenjörer AB 036-125519

VS VVS-Projektering i Linköping AB 013-312239

E EBF Elkonsult 0474-20498

M

P Strategia Projektledning 070-3218000

V VVS-Projektering i Linköping AB 013-312239

TANNEFORS 1:107, LINKÖPING

1:20 K32.6-00-002

BYGGHANDLING

NYTT KONTOR SAAB

2013-02-18

2012146 FSg F STENBERG

GRUNDDETALJER 6-10

1:40

oliBer
Ingen örer AB

Kompanigatan 1-2

553 05 JÖNKÖPING
036-12 55 19

A3

A BYGGHANDLING 2013-02-18 FSg

A



Fondaform
Verloren bekisting



2 PLAKAGROUP.COM

Fondaform

Verloren bekisting

Fondaform bestaat uit een gemakkelijk op maat te snijden en te plooien kanaalplaat in polypropyleen. 
Deze bouwwerf oplossing wordt gebruikt als verloren bekisting voor het verwezenlijken van 
funderingszolen en -balken. Fondaform kan eveneens aangewend worden voor het vervaardigen van 
uitsparingen in beton of als bescherming voor beschuttingen op de werf.

Fondaform met een dikte van 8 of 10 mm kan eenvoudig gesneden en geplooid 
worden met behulp van een cutter. Het plooien gebeurt door een snede aan te 
brengen aan één zijde van een kanaal en dit naar gelang de afmetingen van de te 
verwezenlijken balken of zolen. De stijfheid van het paneel blijft volledig 
behouden en er blijft een goede bescherming van het funderingsbeton aanwezig.

Dankzij Fondaform is het plaatsen van de funderingsbekistingen snel, eenvoudig 
en economisch. Er moet niet ontkist worden en het beton moet niet gereinigd 
noch beschermd worden.

Indien nodig kunnen de bekistingwanden worden gefi xeerd en verstevigd door 
het aanbrengen van staven Ø 6 mm doorheen de kanalen van de Fondaform 
plaat. Verbindingsstukken zijn overbodig.

Toepassingen

Code
Dikte 
(mm)

Afme-
tingen 

(m)

Gewicht 
(kg/m2)

KY08300   8 3 x 2,4 1,45

KY10300 10 3 x 2,4 1,60

 Economisch en licht (geen kraan nodig)

 Makkelijk te bewerken en te snijden door middel van een “cutter” in de

   richting van de kanalen en met een cirkelzaag tegen de kanalen in

 Snel en gemakkelijk op maat/in vorm te brengen

 Beschermt beton

 Geen gespecialiseerd personeel en geen investering in tradionele bekisting 

nodig

 Bekisting van funderingsbalken en -zolen
 Bekisting van massieven in alle vormen
 Uitsparingen in vloerplaten

De Fondaform is ontwikkeld voor alle types funderingen, zelfs voor gevallen 
waarbij de traditionele bekistingen te moeilijk of qua uitvoering te duur 
blijken te zijn.
Fondaform is uiterst geschikt voor het gebruik met korfwapening. Na 
plaatsing moet er aangevuld worden zodat de bekisting stabiel blijft tijdens 
het betonneren.

Voordelen

 Breedte van de panelen: 2,4 m
 Lengte: 3 m
 Richting van de kanalen: in lengte richting
 De stijfheid van het paneel wordt verzekerd door de kanalenstructuur

Technische gegevens

Zolen, massieven en uitsparingen.
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❶  De hoogte van de fundering wordt bekomen door het paneel op maat te snijden 
dwars op de richting van de kanalen.

❷  Vervolgens kan men de panelen in de richting van de kanalen aan één zijde en   
op maat doorsnijden vooraleer te plooien

❸ Het paneel vervolgens plooien in de gewenste vorm
❹  De bekisting sluiten door het overlappen van de panelen en het stevig vastbinden 

met binddraad. Indien nodig verstevigen met een U-vormige beugel Ø 6 mm.

Plaatsing

Fondaform als uitsparing in betonplaten

Fondaform evenaart 
de kwaliteit van een 
traditionele bekisting 
aan de prijs van een 
verloren bekisting
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PLAKA BELGIUM  info@plakagroup.be

BRUSSELS  Industrielaan 2 - B-1740 Ternat T : 02 582 29 45    F : 02 582 19 62

Openingsuren voor afhaling goederen

Maandag t/m donderdag : 8u00 – 12u00 en 12u30 – 16u00

Vrijdag : 8u00 – 11u30

Bezoek onze website PLAKAGROUP.COM


