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Abstract 
Funktionskraven på industrigolv har under senare år ökat. Ett industrigolv skall klara att överföra laster till underlaget samt utgöra ett fast och 
plant underlag. I denna rapport har två utföranden av pådäck för golv i lagerlokaler jämförts. Den traditionella metoden med armeringsnät har 
jämförts med en något nyare metod med stålfiberarmerad betong. Jämförelserna har gjorts under förutsättning att golvet skall belastas med 3 ton 
per kvadratmeter. Kostnader, tidsåtgång såväl som produktionstekniska egenskaper har undersökts. En undersökning av förhållandet mellan 
pålavstånd och plattutformning har också gjorts. 
 
Ett referensobjekt har valts och dess förutsättningar har legat till grund för jämförelsen. Information från arbetsplatser, underentreprenörer och 
kalkyler har sammanställts för de två metoderna. Kalkyler och tidplaner har sedan upprättats och jämförts.   
 
Fiberarmerad betong är dyrare än nätarmerad betong. Med avseende på tid är fiberbetongen det klart bättre alternativet. Ur produktionssynpunkt 
är fiberbetongen att föredra förutom vid de fall då golvvärme önskas.  
 
Resultaten visar att fiberbetong kan vara en lönsam lösning för golv med krav på stora laster. Resultatet av jämförelsen mellan pålavstånd och 
plattutformning bör utredas närmare för att säkerställa att bästa plattutformning används. 
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6DPPDQIDWWQLQJ�
Funktionskraven på industrigolv har under senare år ökat. Ett industrigolv skall klara 
att överföra laster till underlaget samt utgöra ett fast och plant underlag. I denna 
rapport har två utföranden av påldäck för golv i lagerlokaler jämförts. Den 
traditionella metoden med armeringsnät har jämförts med en något nyare metod med 
stålfiberarmerad betong. Jämförelserna har gjorts under förutsättning att golvet skall 
belastas med 3 ton per kvadratmeter. Kostnader, tidsåtgång såväl som 
produktionstekniska egenskaper har undersökts. En undersökning av förhållandet 
mellan pålavstånd och plattutformning har också gjorts. 
 
Ett referensobjekt har valts och dess förutsättningar har legat till grund för 
jämförelsen. Information från arbetsplatser, underentreprenörer och kalkyler har 
sammanställts för de två metoderna. Kalkyler och tidplaner har sedan upprättats och 
jämförts.   
 
Fiberarmerad betong är dyrare än nätarmerad betong. Med avseende på tid är 
fiberbetongen det klart bättre alternativet. Ur produktionssynpunkt är fiberbetongen 
att föredra förutom vid de fall då golvvärme önskas.  
 
Resultaten visar att fiberbetong kan vara en lönsam lösning för golv med krav på 
stora laster då man vill komma in i byggnaden i ett tidigt skede. Resultatet av 
jämförelsen mellan pålavstånd och plattutformning bör utredas närmare för att 
säkerställa att bästa plattutformning används.  



     
 

$EVWUDFW�
The demands on industrial flooring have increased. The floor has to be able to 
transfer load to the substructure and function as a plain solid surface. This report 
compares two different methods of the construction of piled slabs. The traditional 
method with mesh reinforced concrete is compared with a method using concrete 
reinforced with steel fibers. The comparison is made under condition of a 30 kN/m2 
load. The investigation includes cost, time consumption and production factors. An 
investigation of the relation between pile distance and slab design will also be done. 
 
A reference object has been chosen. Both construction methods have been 
investigated using the current conditions connected to the object. Information from 
construction sites, subcontractors and cost estimates has been put together. Updated 
cost estimates and time plans have been created and compared. 
 
The fiber reinforced concrete is more expensive than mesh reinforced concrete.  
Fiber reinforced concrete consumes less time than mesh reinforced concrete and is 
more favorable when production factors are compared. Fiber reinforced concrete 
can’t be used together with under-floor heating.      
 
The result states that fiber reinforced concrete can be a profitable solution for slabs 
with heavy loads and demands for an early entrance to the building. The result from 
the relation between pile distance and slab design should be investigated further to 
make sure the most favorable slab design is used. 
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Idéen till detta arbete föddes under en kurs i tillämpad byggteknik som ges vid 
Linköpings Universitet. Kursen ges för byggnadsingenjörer och skall ge studenten 
inblick i ett företags verksamhet men också skapa en kontakt mellan företag och 
studenter.  
 
Efter att jag fått lära mig mer om hur kalkylarbetet bedrivs kände jag att det var något 
som jag gärna skulle vilja arbeta vidare med. Efter olika förslag föll slutligen valet på 
att undersöka skillnaden i utformning av betongplattor. 
 
Arbetet påbörjades i slutet av februari 2002. Det har varit mycket intressant och 
lärorikt att få hämta information från arbetsplatser och jämföra med de antaganden 
om utföranden av olika aktiviteter som gjorts på kalkylnivå. Under arbetet har frågor 
rörande produktion, ekonomi och teknik behandlas vilket har gjort arbetet mycket 
mångsidigt och stimulerande.      
 
Jag vill tacka alla som delat med sig av sin kunskap och givit svar på alla de frågor 
uppkommit under den tid arbetet med denna rapport pågått.    
 
Särskilt tack till: 
 
Roleigh Strömberg, som varit handledare för examensarbetet.  
 
Gunnar Johansson, som visat och förklarat produktionen av fiberbetonggolv.  
 
Conny Gustafsson, som givit svar på allahanda frågor rörande golv av fiberbetong 
och förmedlat kontakter till andra företag inom fiberbetongbranschen. 
 
Thomas Björkqvist, som bistått  med information om de markarbeten som utförts på 
Green Cargo. 
 
Per Åresjö, som givit svar på frågor om platsgjutna betongarbeten på Green Cargo. 
 
Ulf Ingvarsson, som varit behjälplig vid framtagningen av konstruktionslösningar för 
golv. 
 
Joakim Engdal, som försett oss med prisuppgifter för olika påltyper. 
 
Radu Serban, som hjälp till med frågor rörande databehandling vid skapandet av 
denna digitala rapport. 
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Vid byggandet av lagerlokaler med krav på stora laster finns det olika alternativ för 
utformningen av plattan. I nuläget pågår två olika projekt där lagerlokaler på cirka 
15000 m2 med krav på laster i storleksordningen 3 ton/m2 skall byggas. De två 
metoder som skall jämföras utförs med pålade plattor. Green Cargo på Händelö är ett 
projekt där man valt att använda den traditionella metoden med nätarmerad platta. 
Vid projektet Ahlsell i Hallsberg används en fiberarmerad betong.  
 
Syftet med rapporten är att göra en jämförelse av de två metoderna. Jämförelsen görs 
ur ekonomiskt, tidsmässigt och produktionsmässigt perspektiv. Utöver de två ovan 
nämnda metoderna har en jämförelse mellan prefabricerad betong och nätarmerad 
betong gjorts som ett annat examensarbete. En fiberbetonglösning skall på så vis även 
kunna jämföras med en prefabricerad lösning. 
 
Rapporten börjar med en kort förklaring till varför betongen behöver armering. 
Därefter följer en beskrivning av konstruktionen för de två golvtyperna. Skillnaderna 
i konstruktion leder fram till jämförelser av kostnader och tidsåtgång. Pålavstånd och 
plattjocklek har stor betydelse för kostnaden. Detta utreds därför närmare i kap 7. 
Slutligen görs en jämförelse av produktionstekniken för de två metoderna. 
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Betongs förmåga att ta upp dragspänningar är mycket begränsad. Detta beror på att 
materialet betong innehåller mängder av mikrosprickor. Dessa mikrosprickor ökar 
hastigt i utbredning vid belastning. För att öka betongens draghållfasthet läggs 
armering in. Armeringen kan bestå av armeringsjärn eller fibrer.  

���� .U\PSVSULFNRU�
De sprickor i betongen som inte kan hänföras till yttre last brukar oftast benämnas 
som krympberoende sprickor. Krympberoende sprickor kan uppstå både under 
spänningslösa förhållanden t.ex. sättsprickor eller under spänningsutveckling t.ex. 
uttorkning. Vid uttorkning kan krympningen vara fri eller fastlåst. Uttorkning pågår 
under upp till ett år. (Thorsén, 1993) 

������ )UL�NU\PSQLQJ�

Vid fri krympning sker en minskning av betongens volym in mot mitten. Eftersom 
det inte finns något mothåll uppstår inga spänningar och betongen spricker därför 
inte. Krympning blir lika stor för fiberarmerad betong oavsett halten fiber. Vid betong 
armerad med stänger eller nät hämmas den fria krympningen något eftersom 
stängerna inte följer med betongen in mot mitten i samma utsträckning som fibrerna. 
(Thorsén, 1993) 

������ )DVWOnVW�NU\PSQLQJ�

Vid fastlåst krympning är konstruktionen fastlåst eller kopplade till andra delar. Detta 
medför att dragspänningar uppstår i konstruktionen då krympningen motverkas av 
fastlåsningen. Då dragspänningarna som orsakas av krympningen blir högre än 
betongens draghållfasthet uppkommer sprickor. Dessa sprickor kan hindras med 
fibrer eller armeringsjärn. (Thorsén, 1993) 

���� 3ODVWLVNW�VNHGH�XQGHU�JMXWGDJHQ���
Sprickor som uppkommer i ett tidigt skede kan vara sättsprickor, 
vattenavgångssprickor, bindetidssprickor och separationssprickor. Detta förlopp vara 
ungefär 8-10 timmar efter blandning av betongen. Även skillnader i temperatur 
mellan den inre och yttre delen av konstruktionen kan medföra sprickor, så kallade 
temperatursprickor. Förloppet med värmeökningen 8-24 timmar efter blandning och 
leder till en expansion av betongen. Fiberarmering kan effektivt minska dessa 
sprickor eftersom fibrerna kan flyta med under betongens bindetidsförlopp. Vid en 
jämförelse mellan fiberarmering och armeringsnät klarar nätet att ta bort 20 procent 
av sprickorna medan fibrerna klarar 80 procent. Skillnaden beror på armeringsnätets 
styvhet som gör att det inte kan följa med den plastiska rörelsen i betongen. 
Armeringsnätet börjar verka först när betongen hårdnat. (Thorsén 1993). 
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Den traditionella metoden för att få ett kontrollerat förlopp på sprickbildningen i 
plattor är att använda slakarmering, ofta i form av armeringsnät. Armeringsnätet skall 
fördela de sprickor som uppstår så att de ökar i antal men minskar i storlek och blir 
nästintill osynliga.  

������ +DQWHULQJ�DY�DUPHULQJ�

Armeringen kan komma obearbetad eller färdigbockad. Vid leverans måste 
armeringen sorteras och läggas upp på ett sätt så att det är lätt att få fram de delar som 
krävs i rätt ordning.  Armeringen måste sedan transporteras internt på arbetsplatsen 
till den plats där det skall användas. Utöver den kraftupptagande armeringen krävs 
monteringsjärn. Armeringen måste också fixeras och distansieras. Detta sker genom 
najning och utplacering av distanser. (Sandberg m.fl.) 
  
Armeringsnät är den vanligaste typen av prefabricering. Armeringsnäten består av 10-
20 längdstänger och 30-50 tvärstänger. Vid gjutningar av betongplattor föreskrivs 
ofta lagernät som har samma armeringsinehåll i båda riktningarna. Då man vill 
minimera armeringsinehållet kan man beställa specialnät där armeringsmängden är 
anpassad till varje riktning och geometrin till dess iläggningsplats. Specialnäten har 
en leveranstid på omkring två till tre veckor. (Sandberg m.fl.) 

������ 2OLND�W\SHU�DY�DUPHULQJVQlW�

Det finns olika typer av nät, de tre vanligaste presenteras nedan. 

Traditionella nät 
Nät med lastupptagande stänger i två riktningar. Problemen med traditionella nät är 
att det vid skarvar kan skapas 3 eller 4 lager av näten. Vid nät med grövre stänger får 
näten hög vikt och blir tunga att lyfta. Stora mängder spill uppkommer vid 
överlappen. (Sandberg m.fl.) 

Envägsnät 
Envägsnät har bara lastupptagande stänger i en riktning. Vid användningen av 
envägsnät måste näten läggas i två riktningar. Envägsnäten har två fördelar. De kan 
fingerskarvas och på så vis inte bygga mer än två lager. Envägsnäten är dessutom 
bättre ur ergonomisk synpunkt eftersom deras vikt är hälften så stor som traditionella 
nät. (Sandberg m.fl.) 

Armeringsnät med kraftupptagande stänger i två riktningar 
Dessa nät har anpassats för att inte bygga mer än två lager. Näten är en kombination 
av det traditionella nätet och envägsnätet. Kraftupptagande stänger finns i båda 
riktningarna men vid ändar som skall skarvas är det enkla stänger. Skarvningen sker 
med fingerskarvar. Problemen med dessa nät är hög vikt vid grövre dimensioner samt 
krav på utformningen av näten för att passa formens storlek. (Sandberg m.fl.) 
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Fiberarmerad betong kan betraktas som ett homogent material till skillnad från 
armerad betong där armering och betong betraktas var för sig. Vissa fibrer kan 
användas både som lastupptagande och sprickfördelande armering. Vid användning 
av fibrer som sprickfördelande armering fördelas spänningarna över konstruktionen. 
Fibrernas roll blir att ändra sprickbildningen. (Thorsén, 1993) 
 
Vid armering med fibrer uppträder mikrosprickor istället för makrosprickor. 
Mikrosprickor har mindre bredd och fibrerna kan ta den dragspänning som uppstår i 
sprickorna. Fibrerna skall liksom vanlig armering ta upp de dragspänningar som 
uppkommer i betongen. Avståndet mellan fibrer i betong är som störst någon 
centimeter. Sprickbredderna under brottstadiet är därför betydligt mindre än vid 
användning av nätarmerad betong. (Thorsén, 1993) 
 
Betongen levereras färdigarmerad till arbetsplatsen. Fiberbetong kan användas till de 
flesta typer av plattor på mark. Fibrerna tillverkas av olika material som presenteras 
nedan. Stålfibrer är den mest förekommande sorten idag. (Thorsén, 1993 

������ 3ODVW�RFK�JODVILEHU�

Glas och plastfiber påverkar normalt bara betongens plastiska egenskaper. Dessa 
används därför vanligen inte som lastupptagande armering. (Thorsén, 1993) Plastfiber 
har börjat användas som lastupptagande armering. Forta ferro är en polypropenfiber 
som är formad som ett tredimensionellt nätverk. (Dr. V. Ramakrishnan)  
Det har ännu inte utförts några tester av forta ferrofibern i Sverige. En fråga som kan 
ställas är hur väl fibern blandar sig i betongen då dess densitet är förhållandevis låg. 
Fördelar med plast- och glasfiber jämfört med stålfiber är de inneboende svagheter 
stålet har såsom, rostgenomslag, korrosion och slitage på utrustning.  

������ 6WnOILEHU�

Stålfibrerna i fiberbetongen består av trådar i högvärdigt stål. Draghållfastheten på 
stålet i tråden är 1200 MPa vilket kan jämföras med vanlig armering Ks40 som bara 
klarar en tredjedel så stor spänning. Fibrerna kan se olika ut. Bild 2.4.2.1 visar 
utseendet på några olika fibrer. På bilden finns en enkrona med för att en uppfattning 
om fibrernas storlek. Tillverkarnas mål är att ge fibrerna så bra vidhäftningsförmåga 
som möjligt. Samtidigt som god vidhäftningsförmåga skall erhållas får inte fibrerna 
klumpa sig vid blandning. Det som avgör risken för klumping är fibrernas 
slankhetstal l/d (längd/diameter för fiber eller bredd för fiberflak). Slankhetstalet kan 
som högst vara 100. Fibrernas längd varierar mellan 13 och 60mm och dess diameter 
mellan 0,15 och 0,80 mm.  Vid lastbärande golv används den längsta fibern (60 mm) 
med störst diameter (0,80 mm). Vissa leverantörer har valt att limma ihop fibrerna till 
flak för att på så vis minska slankhetstalet till omkring 20-25. Bild 2.4.2.2 visar hur 
stålfibrer limmade i flak ser ut. (Thorsén, 1993) 
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Stålfiberarmerad betong kan användas till de flesta typer av plattor på mark. För 
pålade plattor kan man använda en kombination av stålfiberarmerad betong och 
armeringmattor eller stålfiberbetong och lösa armeringsstänger. Dessa kombinationer 
både förenklar och minskar byggkostnaden. Stålfibrer kan oftast användas ensamt 
som armering i kantbalkar. Vid stora laster kan man behöva komplettera med 
underkantsarmering. Fiberarmeringen kan då ersätta överkants- och bygelarmering. 
Vid tunna betongelement då armeringsinnehållet är realtivt stort kräver fiberbetong 
en stor halt fiber. Denna höga fiberhalt kan göra att fiberbetongen blir mindre 
intressant ur kostnadssynpunkt. (Thorsén, 1993) 
 

          
%LOG����������6WnOILEUHU�WLOOVDPPDQV�PHG�HQ� %LOG�����������6WnOILEUHU�OLPPDGH�L�IODN��

��������������������HQNURQD��&%,�Q\WW�������� �%HNDHUW��
�

Vid blandning kan flaken blandas i betongen utan risk för klumpbildning. Limmet är 
lättlösligt och fibrerna i skivorna delar sig snart efter att de kommit i kontakt med 
betongmassan. Vissa fibrer är rostskyddsbehandlade med varmgalvanisering. Dessa 
fibrer används till objekt i BBKs miljöklass 2 och 3 (konstruktioner i måttligt och 
mycket armeringsaggresiv miljö).  (Thorsén, 1993) 

Blandning 
Det finns två alternativ för blandning av stålfibrer i betongen. Fibrerna kan tillsättas 
direkt i betongblandaren samtidigt med ballasten. Blandningstiden blir då liksom för 
vanlig betong 90 sekunder. De limmade fibrerna hinner då lösas upp och blandas med 
betongen. Blandaren måste rengöras om blandning av vanlig betong skall ske 
eftersom fibrer kan stanna kvar runt vingarna i blandaren. Det andra alternativet till 
blandning är att tillsätta fibrerna efter det att betongen är färdigblandad. Fibrerna 
töms då i roterbilen i omgångar. Det bör ta cirka 30 sekunder att tömma en säck. Det 
är viktigt att rotorn roterar med hög hastighet. Fiber och betong skall blandas under 
hög hastighet i minst fem minuter. (Thorsén, 1993) 



                                                                                                                              6  
  
  

Utläggning av fiberbetong till plattor 
Vid utläggning kan ofta betongbilen köra ända fram till gjutfronten eftersom det inte 
finns någon hindrande nätarmering. Vid planering av avstängare och avdragsbanor 
bör hänsyn tas till betongbilen som skall kunna komma fram. Betongen kan tömmas 
genom ränna eller pumpas. Utläggningen sker sedan som för vanlig betong. I kapitel 
8 beskrivs arbetet med avstängare och avdragsbanor närmare. 

Mekaniska egenskaper 
Enligt Thorsén (1993) gäller följande för fiberbetongens böjdraghållfasthet. ”För 
vanliga golvbetonger som har lågt armeringsinnehåll, får vi faktiskt ingen påtaglig 
ökning av den maximala böjdraghållfastheten jämfört med vanlig oarmerad betong. 
Däremot får vi utnyttja ett högre värde på hållfastheten vid dimensioneringen, vilket 
är något helt annat. Det beror på att vi erhåller ett långsammare brottsförlopp i 
kombination med en större deformation eller töjning hos dessa fiberbetonger.” 
 
Vid blandning av stålfibrer kommer betongen att bli något styvare. Man använder 
därför vanligtvis flytmedel för att återge betongen sin ursprungliga konsistens. 
Tillsats av mer vatten är inte att rekommendera då betongen tappar i hållfasthet. 
(Thorsén, 1993) 
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�� 5HIHUHQVREMHNW�
Vid de jämförelser som gjorts har två olika metoder jämförts. En fiberbetonglösning 
har använts vid objektet i Ahlsell i Hallsberg. Den andra metoden med nätarmerad 
platta har använts vid objektet Green Cargo. Från dessa objekt kommer värden och 
arbetsmetoder att jämföras för respektive utförande.  
 
Från objektet Green Cargo kommer inte bara värden och arbetsmetoder att användas. 
Green Cargo kommer även att användas som jämförelseobjekt. De två metoderna 
skall jämföras efter de egenskaper och förutsättningar som finns vid Green Cargo. En 
planritning över Green Cargo med etappindelning finns som bilaga 1. Objektet är 
14680 m2 och uppdelat i två etapper. Den första etappen på 2644 m2 skall utföras i 
två plan och kommer delvis användas som kontor. Den andra etappen (12036 m2) 
skall utföras som ett höglager. Höga hyllor och truckar som skall lyfta pallar ställer 
stora krav på golvets jämnhet. Golvet utförs därför med jämnhetsklass A. Golvet är 
isolerat med cellplast och uppvärmningen sker med golvvärme. Vid utförande med 
fiberbetong kan inte vattenburen golvvärme användas. Golvet förutsätts därför vara 
av traditionell typ utan isolering och golvvärme. Bild 3.1 visar arbetsområdet. 
 

�
%LOG�����)RWR��|YHU�DUEHWVRPUnGHW�*UHHQ�&DUJR�������
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�� .RQVWUXNWLRQ�DY�JROYHQ�
Både det fiberarmerade- och det nätarmerade betonggolvet är av fribärande typ. Med 
fribärande menas att den uppfyllnad som gjorts inte skall ta någon last utan bara 
fungera som kvarsittande form. Golven har krav att klara en nyttig last på 30 kN/m2.  

���� 8SSE\JJQDG�
Vid uppfyllnaden med jord vid Greeen Cargo användes olika massor. Detta och 
skillnader i väder har lett till variationer vid fyllning med förstärkningsgrus. På 
områden där dåliga jordmassor använts har ett lager med 200 mm förstärkningsgrus 
använts för det verkliga fallet med nätarmerad betong. På andra områden med bättre 
jordmassor har det inte behövts något förstärkningsgrus. Uppfyllnadshöjden varierar 
också kraftigt över området. De nedan redovisade uppbyggnaderna är antaganden av 
hur en sektion är konstruerad. För fiberbetonglösningen har värden tagits från 
objektet i Hallsberg och anpassats till Green Cargos förutsättningar.   

������ )LEHUEHWRQJ�

Pålning i fält 3,6x3,6 m 
1400 Fyllning med jord 
Geotextil 
200 Fyllning med förstärkningsgrus 
50 Krossasfalt 
20 Stenmjöl 
Pålskalle i betong φ700, h=400 mm 
2 lager 0,20 folie 
240 Fiberarmerad betong 
10 Hårdbetong 5 kg/m2 

������ 1lWDUPHUDG�EHWRQJ�

Pålning i fält 4,8x4,05 m 
1500 Fyllning med jord 
100 Fyllning med förstärkningsgrus 
50 Stenmjöl 
Pålpottor i betong 1x1x0,3 m 
2 lager 0,20 folie 
280 betong, nätarmering 
Dammbindare  
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���� *ROYHQV�XWIRUPQLQJ�
Stommen reses innan arbetet med golvet utförs. De två typerna av golvutformning 
skiljer sig något åt. Den nätarmerade betongen gjuts fast i kantelementen medan det 
fiberarmerade golvet är friliggande. Vid Green Cargo finns det två olika krav på 
golvets jämnhet, dels klass A men också klass B. Det fiberarmerade golvet i 
Hallsberg är utfört med toleranser i intervallet mellan klass A och B. Toleranskravet 
för klass A är 2 mm på 6 m. För klass B är största tillåtna avvikelse 5 mm på 6 m. 
Golv som gjuts med laser likt golvet i Hallsberg ger en jämnhet på 2 till 3 mm.  

������ )LEHUEHWRQJJROY�

Vid konstruktion med fiberbetong är golvet flytande. Med flytande menas att golvet 
inte är fixerat till vare sig ytterväggar eller fundament. En rad åtgärder vidtas för att 
ge golvet möjlighet att krympa fritt. En folie mot marken läggs ut för att förhindra att 
betongen suger sig fast mot underlaget. Vid två lager folie fungerar folien även som 
diffusionsspärr. Stenmjölets funktion är att minska friktionen mellan golvet och 
folien.  Mellan väggen och kanten på golvet placeras skyddsfolie för att förhindra 
betongen från att fastna och därmed orsaka krympsprickor. Runt invändiga 
fundament och dylikt måste en rörelse på minst 20 mm tillåtas. Isolering placeras runt 
pelare och fundament som distansmaterial. Armering runt pelare måste också ske 
med 2φ12 i överkant och 2φ12 i underkant.  
 
Vid anläggningen i Hallsberg är jämnhetskravet på golvet 5 mm. Enligt Conny 
Gustafsson på AB Linotolgolv som utfört golvet i Hallsberg kan golvet utföras som 
klass A med de produktionsmetoder som används. Svårigheterna ligger i att få betong 
från betongstationen med rätt konsistens där sättmåttet inte varierar mellan lassen. 
 
Den betong som används är K35 (trögflytande samt flytmedel) med vattencementtal 
0,55-0,57. Betongen måste ha konsistensen trögflytande för att fibrerna inte skall 
sjunka till botten. Andelen fiber i betongen är 40 kg/m3. Fibrernas funktion är både 
sprickarmering och lastupptagande armering. Över pålskallar läggs 5φ16 i överkant 
och 4φ16 i underkant. Dessa armeringsjärn bildar något som kan liknas vid balkar i 
plattan.  
 
De dilatationsfogar som finns är placerade vid skarvarna mellan gjutetapperna. Vid 
avstängningarna används dymlingar som kan ta upp rörelser inåt, utåt och åt sidorna. 
Dymlingen förses med en låsning i riktningen utåt. Denna låsning beräknas efter hur 
stor förväntad krympning som kan uppstå. Vid exempelvis en plattstorlek på 30x30 m 
per del som stängs av och K35 betong som krymper 4-6 promille blir krympningen 
mellan 12 och 18 mm. Låsningen kan då justeras så den inträffar vid exempelvis 12 
mm krympning. Då öppningen mellan betongytorna uppmäts till 12 mm vet man att 
låsning uppstått.  
Öppningen kan därefter v-fräsas och fyllas med fogmassa. Figur 4.2.1.1 visar 
utseendet på en färdig dilatationsfog. Bild 4.2.1.2 visar hur avstängarna ser ut. 
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)LJXU���������)lUGLJ�GLODWDWLRQVIRJ������������� %LOG���������$YVWlQJDUH�

������ 1lWDUPHUDW�EHWRQJJROY�

Då golvet utförs av nätarmerad betong gjuts golvet fast i ytterkanterna. De invändiga 
pelarna bekläs med film för att ge betongen möjlighet att röra sig. Betongen som 
används är K35. Armeringen som används är nät med kvaliteten Nps701. Arbetet är 
uppdelat i två etapper och vissa skillnader mellan etapperna finns.  

4.2.2.1 Etapp I 
Vid den första etappen skall golvet uppfylla klass B avseende jämnhet, 5 millimeters 
tolerans kan då accepteras. Golvet armeras i underkant med envägsnät φ10 s 150. 
Nätet måste läggas i två riktningar. Överkantsarmering sker endast över pålarna. 
Armeringen som används över pålarna är envägsnät φ12 s 100. Även här måste nätet 
läggas i två riktningar. Då armeringen är på plats sker gjutning. Vid gjutningen 
används laser för att ge golvet rätt höjd och jämnhet. Vid lasergjutningen kan 
jämnhets klass A eller B eftersträvas. Klass B golv med 5 mm tolerans var bra nog 
vid etapp I.  

4.2.2.2 Etapp II 
Vid den andra etappen ligger golvet i ett höglager. Golvet skall därför uppfylla klass 
A där jämnhetstoleransen är 2 mm. 
 
Golvet armeras även här i underkant med envägsnät φ10 s 150. Överkantsarmering 
över pålarna sker likt etapp I med envägsnät φ12 s 100. Ytterligare ett nät läggs i 
överkant. Detta nät läggs över hela plattan som sprickfördelande armering. Nätet med 
dimension φ6 s 150 är ett traditionellt nät med stänger i två riktningar. 

                                                 
1 Nps 70 är en av de kvalitetsklasser som finns för armeringsnät 
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�� (NRQRPLVN�MlPI|UHOVH�
Vid kostnadsanalysen har förutsättningar för lokalen Green Cargo legat till grund för 
jämförelsekalkylen. Priser för de två alternativen har beräknats med hänsyn till Green 
Cargos förutsättningar och det aktuella metodvalet. De olika kraven på jämnhet för 
golven har gjort den ekonomiska jämförelsen svår att genomföra. Jämförelsen är 
därför gjord under förutsättning att golvet vid Green Cargo är utfört med toleranser 
som ligger mellan klass A och B likt golvet i Hallsberg. 
 
En kalkyl för fiberarmerad platta med uppbyggnad enligt 4.1.1 har gjorts. För den 
nätarmerade plattan har en liknande kalkyl gjorts med uppbyggnad enligt 4.1.2. I 
bilaga 2 samt bilaga 3 finns dessa kalkyler. Kalkylerna har skapats med utgångspunkt 
från den anbudskalkyl som gjorts för Green Cargo.  
 
Anbudskalkylen för Green Cargo skapades i ett tidigt skede då underlaget endast 
bestod av A-ritningar. Många ändringar har därför genomförts efter att kalkylen 
skapades. Kalkylen har därför anpassats till de verkliga förhållandena. Uppgifter om 
material och utförande har hämtats från arbetsplatsen. Kalkylerna i bilagorna 1 och 2 
ligger till grund för den fortsatta jämförelsen. 

���� 0DUNDUEHWHQ�
De markarbeten som utförts vid de olika plattorna skiljer sig åt som visas i 
beskrivningen av konstruktionerna. Produktionsmetoden som används vid gjutning av 
fiberbetong kräver en körbar fyllning. Merkostnaden för en körbar fyllning kan 
uppskattas till 6 kr/m2. Denna uppskattning beror mycket på markens beskaffenhet 
och kan variera mellan olika projekt.  

���� 3nOQLQJ�
Vid pålningen har de två referensobjekten utförts med olika påltyper. Vid objektet 
Hallsberg har stålpålar använts medan man vid Green Cargo har använt betongpålar. 
Medelpållängden för Hallsberg är 12 m jämfört med Green Cargo där 
medelpållängden är 22 m. Plattan med fiberbetong utförs med kortare pålavstånd än 
den nätarmerade plattan. Lasten per påle blir därmed något mindre. Efter samtal med 
Joakim Engdal på Hercules grundläggning AB2 konstaterades det att stålpålar inte 
kan konkurera prismässigt med betongpålar vid de förutsättningar som gäller Green 
Cargo. Betongpålar antas därför både för den fiberarmerade och den nätarmerade 
plattan. 
 

                                                 
2 Hercules är ett bolag i  NCC koncernen som utför arbeten med grundläggningar.  
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Pålavståndet för den fiberarmerade plattan är 3,6 m. Lasten per påle vid 
centrumavstånd upp till 3,7 m hamnar på 625 kN och SP13 betongpålar kan därför 
användas. Vid nätarmerad platta är avstånden mellan pålarna 4,8x4,05 m. Detta 
medför att lasten per påle hamnar på 889 kN och SP23 betongpålar krävs. Priser för 
de två påltyperna samt ett alternativ för stålpålar har tagits fram av Joakim Engdal på 
Herkules. En SP1 påle kostar 7480 kr medan en SP2 kostar 9020 kr, båda med 
pållängd 22 m.  

���� 3ODWWD�DY�ILEHUEHWRQJ�
Vid plattor utförda av fiberbetong och med de produktionsmetoder som används i 
Hallsberg är en underentreprenör med specialkompetens att föredra. Vid lagerlokalen 
i Hallsberg anlitades företaget AB Linotolgolv som totalunderentreprenör. I det pris 
som Linotol lämnat ingår samtliga kostnader för projektering och utförande av 
betonggolvet. Vid de beräkningar som gjort ur jämförelsesynpunkt har ett à-pris från 
Linotol använts. Prisangivelsen från Linotol är grundad på samma lastförutsättningar 
som vid Green Cargo (30 kN/m2). En undersökning av kostnaden av kostnaden för 
produktion av fiberbetonggolv producerade av NCC påbörjades. Det konstaterades 
snart att priset från Linotol inte var för högt. 

���� 3ODWWD�DY�QlWDUPHUDG�EHWRQJ�
Vid platta som utförs av nätarmerad betong ingår inte några gemensamma kostnader i 
grundpriset. Priset för den fiberarmerade plattan anges med ett à-pris vilket inkluderar 
vissa av de gemensamma kostnaderna. Merkostnaden för de gemensamma 
kostnaderna måste därför beräknas för den nätarmerade plattan, för att möjliggöra en 
jämförelse. 

���� *HPHQVDPPD�NRVWQDGHU��*.�
I priset för nätarmerad betong är de gemensamma kostnaderna för plattan inte 
inkluderade. Ett tillägg för dessa måste därför ske.  
 
Den kortare produktionstid som fiberbetongen medför innebär också en viss 
ekonomisk vinst. Denna tidsmässiga vinst kan vara svår att värdera i pengar. Det 
finns dock vissa besparingar för fiberbetong som direkt kan härledas till en kortare 
produktionstid. Vissa delar av de gemensamma resurserna måste utnyttjas under en 
längre tid för den nätarmerade plattan.  
 
Samtliga gemensamma kostnader som tillkommer för produktionen av nätarmerad 
betong presenteras i tabell 5.5.2  
 

                                                 
3 SP står för standard påle. Numret efter SP, som kan vara 1,2 eller 3 
 beskriver vilken hållfasthetsklass pålen tillhör. 
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De gemensamma kostnaderna från Green Cargo har korrigerats för att motsvara den 
utnyttjandegrad eller den extra tid som krävs för den nätarmerade betongen. Vid 
fördelningen av gemensamma kostnader är det främst tre olika typer av tillägg som 
sker.  

������ 7LOOlJJ�I|U�OlQJUH�XWQ\WWMDQGH�DY�JHPHQVDPPD�UHVXUVHU�

Det första tillägget är knutet till den mertid som man behöver nyttja vissa av de 
gemensamma resurserna. Kostnaden för dessa resurstyper uppkommer för 
generalentreprenören oavsett om arbetet utförs av egen personal eller en 
underentreprenör. Kostnaden för generalentreprenören beror bara på hur länge dessa 
resurser utnyttjas.  
 
Vid arbetet med nätarmerad betong måste dessa resurser utnyttjas under en längre tid. 
Arbetet med det nätarmerade golvet pågår under 84 dagar. Dessa 84 dagar är hämtade 
från Green Cargos huvudtidplan och avser bara arbete med betongplattan. För den 
fiberarmerade plattan skulle motsvarande arbete ta 25 dagar. Skillnaden i tidsåtgång 
är 54 dagar. Merkostnaden för vissa gemensamma resurser under dessa 54 dagar 
måste beräknas och adderas till den nätarmerade betongplattan.  
 
Vid hyra av bodar kan denna tidsskillnad och priset per bod användas direkt då priset 
per bod finns givet. Kostnaden per bod och dag mulipliceras med antalet bodar och 
dagar de måste nyttjas. 
 
Vissa resurser används vid fler aktiviteter förutom plattan. Andelen av resurserna som 
används till plattan måste beräknas. Ett fördelningstal har därför tagits fram. Vid 
beräkning av detta fördelningstal har utnyttjandegraden av de gemensamma 
resurserna för plattan antagits vara proportionell mot andelen mängdkostnad för 
plattan. Fördelningstalet har beräknats genom att ta mängdkostnaderna för plattan och 
dividera dem med de totala mängdkostnaderna för hela projektet. Kostnaderna för 
plattan har beräknats genom att muliplicera resursens kostnad per dag med 
fördelningstalet och därefter med tiden 54 dagar. De kostnader som avses är 
byggstädning, hyra av belysning och elutrustning mm.  
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������ 7LOOlJJ�I|U�JHPHQVDPPD�NRVWQDGHU�IUnQ�SODWVJMXWQD�
EHWRQJDUEHWHQ�

Gemensamma kostnader för betongarbeten uppstår både vid arbetet med fundament 
och platta.  Andelen gemensamma kostnader för betongplattan har beräknats. Ett 
fördelningstal räknas fram genom att mängdkostnaderna för betongplattan dividerats 
med de totala mängdkostnaderna för platsgjuten betong. Dessa mängdkostnader är 
hämtade från den kalkyl som gjorts för Green Cargo.  
 
Resurserna som avses kan vara hyra av betongutrustning, materialprovning för betong 
eller hyra av armeringsutrustning. Dessa kostnader uteblir helt då en underentreprenör 
utför arbetet. 

������ 7LOOlJJ�I|U�JHPHQVDPPD�NRVWQDGHU�PHG�DQNQ\WQLQJ�WLOO�
SODWWDQ��

Vid gemensamma kostnader som går att hänföra till plattan men även till många 
andra aktiviteter har ett fördelningstal beräknats genom att mängdkostnaderna för 
plattan dividerats med de totala mängdkostnaderna. Fördelningstalet används till 
mottagning, förådsarbete, hyra av föråd samt liknande kostnader eftersom de kan 
användas för olika ändamål. Den del av dessa kostnader som är knuten till plattan 
uteblir helt då en underentreprenör får stå för dessa.  

������ gYULJD�WLOOlJJ�I|U�JHPHQVDPPD�NRVWQDGHU�

Övriga fördelningstal är sådana tal som inte kan inte beräknas utan dessa har 
uppskattats för enskilda resurser.  
 
Samtliga fördelningstal återfinns nedan i tabell 5.5.1 på nästa sida.  
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7DEHOO�������)|UGHOQLQJVWDO�

)g5'(/1,1*67$/�*(0(16$00$�.2671$'(5�*.�
��     
)|UGHOQLQJVWDO�OlQJUH�XWQ\WWMDQGH�DY�JHPHQVDPPD�UHVXUVHU�
Tidsåtgång      

Tid för nätarm.       79    dagar    

Tid för fiberarm.       25    dagar    

Längre utnyttjande       54    dagar    

      

Andel mängdkostnader MK     

MK till platta  7154810   

MK hela projektet  68206000  
      
Förd tal MK   ������  
                                   (MK platta / MK hela projektet)   � 
      
)|UGHOQLQJ�*.�IUnQ�SODWVJMXWQD�EHWRQJDUEHWHQ�  

MK kostnad btgarb platta6774,6kkr   
MK totala kostn btg9867,5kkr   

      
)|UG��WDO�EWJ�*.�I|U�SODWWD� �����   

(MK btg platta/MK total btg)�    
 �    

)|UGHOQLQJV�*.�PHG�DQNQ\WQLQJ�WLOO�SODWWD�   
MK till platta 7155kkr   

MK hela projektet 68206kkr   
)|UG��WDO�*.�PHG�DQNQ� �����   

      
gYULJD�I|UGHOQLQJVWDO�     
Konstruktion ���   
Ettablering ���   
Akuta transporter ����   
Hyra av småmaskiner ����   
(uppskattade andelar till platta)      
�
�
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Fördelningstalen i tabell 5.5.1 används sedan till vissa gemensamma kostnader som är 
knutna till plattan. Kostnader som korrigerats med fördelningstalen presenteras nedan 
i tabell 5.5.2 
�
7DEHOO�������7LOONRPPDQGH�JHPHQVDPPD�NRVWQDGHU�����

7LOONRPPDQGH�JHPHQVDPPD�
NRVWQDGHU� �� � �
��
� NU���GDJ� I|UG�WDO� GDJ�NRVWQ�SODWWD�  
LÄNGRE UTNYTTJANDE AV GEMENSAMMA RESURSER    
Personalbodar drift och hyra mertid 2 st 158 2 54 17064   
Byggstädning 188 0,105 54 1065   
Transporter på arbetsområdet 1386 0,105 54 7851   
Hyra och drift av elanläggning 1843 0,105 54 10440   
Hyra av belysningsutrustning 140 0,105 54 793   
kostnader för möten  500 0,105 54 2832   
  
 NU� I|UG�WDO� � NRVWQ�SODWWD�  
GEMENSAMMA KOSTNADER PLATSGJUTNA BTG KONSTRUKTIONER 
Hyra av betongutrustning 185800 0,687 127562   
Transporter formmterial 7900 0,687 5424   
Transporter armering komp. 4000 0,687 2746   
Hyr av transportutrustning för betong 47215 0,687 32416   
Länspumpning 15358 0,687 10544   
Hyra av armeringsutrustning 56800 0,687 38996   
Matrialprovning btg 8300 0,687 5712   
Konstruktion armerinsspecifikation 85000 0,687 58357   
  
 NU� I|UG�WDO� � NRVWQ�SODWWD�  
GEMENSAMMA KOSTNADER MED ANKNYTNING TILL PLATTAN   
Mottagning förådsarbetare  37000 0,105 3881   
Mobilkran   594432 0,105 62356   
Hyra av föråd 41300 0,105 4332   
Kontorskostnader 314560 0,105 32997   
Diverse personalkostnader  103900 0,105 10899   
  
 NU� I|UG�WDO� � NRVWQ�SODWWD�  
ÖVRIGA       
Statisk konstruktör    118333 0,100 11833   
Ettablering / avetablering av föråd 13280 0,300 3984   
Akuta transporter 93086 0,250 23272   
Hyra av småmaskiner  100800 0,250 25200   
Arbetsledare betong och stomme  340200 0,250  85050   
Summa 2171321     585608 kr
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���� -lPI|UHOVHNDON\O�
Kostnader från bilaga 2 och 3 har samanställts i en jämförelsekalkyl.  
�
7DEHOO�������-lPI|UHOVHNDON\O�

Golvarea: 14680 m2 
    
3/$77$�0('�),%(5��/,1272/�   

Platta fiber: 495 kr/m2 

Formning+gjutning m papprör φ700 för pålskallar 20 kr/m2 
totalt pris platta: 7560200 kr 
    
3nOQLQJ ML=22m �   
Kostnad SP1, påle, bergsko,skarvning  7097,5 kr/st 
Pålantal      

Pålantal vid cc 3,6x3,6 1229 st 
pålkostnad 8722828 kr 
    
+XVXGHUE\JJQDG�   
Fyllning jord 2761367 kr 
Avjämning dränering 527045 kr 
Riven asfalt 103309 kr 
Stenmjöl 93136 kr 
  3484857 kr 
    
1b7$50(5,1*�   
3ODWWD�   
Form, armering, gjutning och ytbehandling enl kalkyl 7757240 kr 
Formning vouter i fält 206209 kr 
pris platta utan GK: 7963449 kr 
    
3nOQLQJ ML=22m �   
Kostnad, påle, bergsko,skarvning SP2 8836 kr 
pålantal 822 st 
Pålkostnad 7263192 kr 
    
+XVXQGHUE\JJQDG�   
Fyllning jord 2939506 kr 
Avjämning dränering 296437 kr 
Stenmjöl 202399 kr 
  3438342 kr 



                                                                                                                              18
  
  

Slutligen görs en sammanställning av den totala kostnaden för utförandet av golven. 
Sammanställningen presenteras i tabell 5.6.2  
 
7DEHOO�������6DPPDQVWlOOQLQJ�DY�NRVWQDGHU�

Golv area: 14680 m2   
      
  )LEHUDUPHUDG� 1lWDUPHUDG�   
  � �   
Platta inkl vouter/pålskallar      7 560 200          7 963 449     kr 
Tillkommande GK för platta                    -              585 608     kr 

Platta inkl GK     7 560 200          8 549 057     kr 

                  515                    582     kr/m2 
      
Pålning      8 722 828          7 263 192     kr 
Husunderbyggnad      3 484 857          3 438 342     kr 

Totalt pris   19 768 400        19 251 174     kr 

               1 347                 1 311     kr/m2 
      

Diff.        517 226                         -      kr 
                   2,6                        -       %  

���� $YYLNHOVHU�YLG�MlPI|UHOVH�
De ytbehandlingar som gjorts av golven är av två skilda slag. I priset för 
fiberbetongen ingår hårdbetong. Hårdbetongen behöver inte behandlas med 
dammbindare. Vid utförandet med nätarmerad betong ingår ytbehandling med 
dammbindare. Ytbehandling med dammbindare ger en bättre yta ur 
rengöringssynpunkt medan behandling med hårdbetong ger bättre slitegenskaper.   
 
Hårdbetongen fyller två syften då den används på fiberarmerade golv. Den skall dels 
ge ett mer slitstarkt golv men också täcka de eventuella stålfibrer som inte sjunkit ner 
i den vibrerade betongen. Hårdbetongen kan ersättas med fiberstopp vilket bara fyller 
funktionen som täckning av stålfibrerna. Fiberstoppen måste ytbehandlas med 
dammbindning. Behandling med fiberstopp och dammbindare skulle kosta 45 kr per 
kvadratmeter. Detta pris kan jämföras med hårdbetongen som kostar 40 kr per 
kvadratmeter. 
 
Om jämförelsen skall göras med lika utförande skulle priset för fiberbetong öka fem 
kronor vid utförande med dammbindare. Nätarmerad betong med hårdbetong är 
svårare att bedöma ur kostnadssynpunkt. Detta beror på valet av produktionsmetod. 
Uppskattningsvis är en ökning med 20 kr inte för högt tilltaget.  
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De jämförelser som gjorts grundas på de billigaste alternativen av ytbehandling för 
varje metod. Det vill säga fiberbetong med hårdbetong och nätarmerad betong med 
dammbindare. Kostnaderna för de olika alternativen och ökningen i pris vid byte 
visas i tabell 5.7.1 
 
7DEHOO�������.RVWQDGHU�I|U�DOWHUQDWLYD�\WEHKDQGOLQJDU��

 Hårdbetong 
(kr/m2) 

Dammbindare 
(kr/m2) 

Ökning i pris vid byte 
(kr/m2) 

Fiberarmerad platta 40 45 5 
Nätarmerad platta 47 27 20 

�
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�� 7LGVPlVVLJ�MlPI|UHOVH�
Då jämförelsen av tidsåtgång för de två alternativen undersökts har olika källor 
använts. Vissa uppgifter har hämtats från arbetsplatserna medan andra har hämtats 
från kalkylrecept. De kalkyler som använt återfinns i bilaga 2 och 3. Uppgifter från 
arbetsplatserna har prioriterats framför uppgifter från kalkylrecepten. Vid de tillfällen 
då kalkylerna använts har en bedömning gjorts om maskintimmarna eller tiden för 
yrkesarbetare varit dimensionerande. Antalet maskiner och eller yrkesarbetare har 
sedan bedömts. En tidsåtgång har på så vis kunnat uppskattas. Bilaga 4 och bilaga 5 
visar hur tidsåtgången för olika aktiviteter och delar beräknats.  Dessa bilagor har 
legat till grund för de tidplaner som upprättats. Vid uppgifter från arbetsplatser har 
kapacitet för olika aktiviteter angivits. Mängderna har dividerats med kapaciteten och 
tiden har på så vis tagits fram. Då uppgifter från arbetsplatsen inte kunnat anges har 
de timmar som finns i kalkylen använts.  
 
För att kunna göra tidplaner med lagom stora överlapp har arbetet delats upp i etapper 
och deletapper. Samma etappindelning gäller för fiber- och nätarmering. Etapp I har 
delats upp i 3 deletapper. Etapp II har delats upp 5 delar med vardera 3 deletapper likt 
etapp I. Deletapper mellan 800 och 900 kvadratmeter har på så vis skapats.   

���� 8QGHUE\JJQDG�
Vid uppfyllnaden av jordmassor har det rent praktisk varit svårt att under byggtiden 
uppskatta tidsåtgången för de arbeten som genomförts, beroende på de befintliga 
massor som låg på arbetsområdet samt att massor från andra projekt lämnats på 
platsen innan arbetsledaren för mark var på plats. Tidsåtgången kan enligt Guy 
Karlsson som är kalkylator för mark antas till 800 m3 dag.  
 
För pålningsarbetena har uppgifter om kapaciteten varierat kraftigt mellan tre källor. 
Tider som angivits har varit från 200 m/dag upp till 700 m/dag. Ett medelvärde har 
därför tagits fram och kapaciteten hamnar på 400 m/dag och maskin vid 22 m 
medelpållängd. 
 
Tiden för finplaneringen av mark och formning för pålpottor har angivits av Thomas 
Björkqvist som är arbetsledare på Green Cargo. Den kapaciteten som angavs 
inkluderade samtliga finplaneringsaktiviteter. Med hjälp av kalkyltimmarna och 
kapaciteten för samtliga aktiviteter kunde tiden för formning av pålpottorna räknas 
fram.    
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���� )LEHUEHWRQJ�
Den tidsstudie som gjorts för den fiberarmerade betongen har sammanställts till en 
tidplan. Tidplanen för den fiberarmerade plattan presenteras i bilaga 6 och 7. Bilaga 6 
är en detaljerad tidplan för etapp 1 medan bilaga 7 är en huvudtidplan för hela plattan. 
Den totala tiden från uppfyllnad till färdig platta är 71 dagar. Markarbetena är 
styrande för hela tidplanen. Vid finplaneringen har bara en grävmaskin använts. En 
forcering av markarbetena bör ske för att fiberbetongens korta produktionstid skall ge 
resultat för den totala byggtiden. 

���� 1lWDUPHUDG�EHWRQJ�
Den tidsstudie som gjorts för den nätarmerade betongen har sammanställts till en 
tidplan. Tidplanen för den nätarmerade plattan presenteras i bilaga 8 och 9. 
Den totala tiden från uppfyllnad till färdig platta är 87 dagar. Tidplanens kritiska linje 
följer arbetet med armering och gjutning.  Armering och gjutning pågår parallellt. 
Armeringsarbetet sker med 6 till 8 man. En forcering kan eventuellt genomföras. 
Dess effekt på totala tiden är dock osäker. 
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�� )|UKnOODQGHW�PHOODQ�SODWWXWIRUPQLQJ�RFK�
SnODYVWnQG�

Vid pålade plattor är kostnaden för plattan i sig och kostnaden för pålning intressant. 
För att få bästa ekonomi måste ett centrumavstånd mellan pålarna väljas så att 
summan av kostnaden för plattan och pålningen blir så liten som möjligt. Vid de 
jämförelser som utförts har bara betongpålar använts. Vid kortare pållängder kan 
stålpålar vara bättre ur ekonomisk synpunkt.  

���� )LEHUEHWRQJ��
Vid undersökningen av förhållandet mellan pålavstånd och plattans utformning har 
det varit svårt att utreda utformningen av fiberarmerade plattorna. Det är få som 
konstruerar fiberarmerade plattor. Den konstruktör som projekterat Ahlsell i 
Hallsberg har inte haft tid att utföra alternativa utformningar av plattan vid andra 
pålavstånd. Uppgifter från två olika utformningar gick att få från Conny Gustafsson 
på Linotolgolv. Priser för plattutformning vid pålavstånd på 3,6x3,6 m respektive 
3,7x3,7 m har givits. Dessa priser och kostnaden för pålningen vid olika påldjup har 
sammanställts till tabell 7.1.1 som finns på nästa sida.  
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7DE�������-lPI|UHOVH�DY�NRVWQDG�YLG�ROLND��SnODYVWnQG�RFK�SODWWXWIRUPQLQJ�I|U�
ILEHUEHWRQJSODWWD�

3nONRVWQDG�EHWRQJSnODU�           
SP1 275 kr/m + 748 kr/st 825 kr/skarv var 13e m 
SP2 318 kr/m + 875 kr/st 965 kr/skarv var 13e m 
SP3 367 kr/m + 1002 kr/st 1100 kr/skarv var 13e m 

         

3nONRVWQDG�SHU�P
�

�YLG�JLYHW�SnODYVWnQG� .RVWQDG�SODWWD�YLG�ROLND��
RFK�SnOGMXS�    SnODYVWnQG�  

pålavstånd 
(m) kvalitet 

medel- 
pållängd 

(m) kostnad(kr/m2)  
pålavstånd 

(m) 

platt- 
tjocklek 
(mm) 

pris 
(kr/m2)         

3,6 SP1 5 164      3,6x3,6 240 495 
3,6 SP1 10 270      3,7x3,7 260 535 
3,6 SP1 15 440     
3,6 SP1 20 546     
3,6 SP1 22 588     
3,6 SP1 25 652     

           
3,7 SP1 5 155     
3,7 SP1 10 256     
3,7 SP1 15 416     
3,7 SP1 20 517     
3,7 SP1 22 557     
3,7 SP1 25 617     

         
.RVWQDG�I|U�ILEHUDUPHUDG�SODWWD�RFK�SnOQLQJ�   
Medelpållängd Pålavstånd (m)       

(m) 3,6x3,6 3,7x3,7       

5 ���� 690 kr/m2     

10 ���� 791 kr/m2     

15 ���� 951 kr/m2     

20 ����� 1052 kr/m2     

22 ����� 1092 kr/m2     

25 ����� 1152 kr/m2         
�
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���� 1lWDUPHUDG�EHWRQJ�
För den nätarmerade plattan valdes tre olika placeringar av pålarna. Dessa var 3,7x3,7 
m, 4,4x4,4 m och 4,9x4,9 m. Det minsta avståndet valdes så att en SP1 påle 
utnyttjades fullt ut, det mellersta en SP2 påle och det största avståndet en SP3 påle. 
Utifrån pålavstånden dimensionerades tre plattyper. Vid dimensioneringen lånade Ulf 
Ingvarsson på J&W ut en dator med programmet Skanska Software. Statiska 
beräkningar med armeringsinnehåll finns i Bilaga 10.  
 
Plattjockleken för det minsta pålavståndet valdes till 250 mm. Till de andra fallen 
valdes en tjocklek av 280 mm. Vid dimensioneringen kunde inte den 
armeringskvalitet som önskades användas. I kalkylen användes Ks500 och vid 
produktionen Nsp70. Skillnaden i kvalitet medför att armeringsmängden kan minskas 
med 40 procent. Då mängderna skulle minskas ökades centrumavstånden på över- 
och underkantsarmeringen med 66,7 procent. Armeringen över pålarna minskades 
genom att minska dimensionen från φ16 till φ12. Denna minskning var större än 40 
procent.  För att kompensera minskades centumavståndet något. Mängden armering i 
de olika fallen har sammanställts i Bilaga 11.  
 
Då mängderna bestämts upprättas en kalkyl för de tre plattutförandena. I kalkylen 
finns också kostnaderna för de olika påltyperna med. Denna kalkyl finns som bilaga 
12. Kostnader för pålning till olika djup beräknades för varje påltyp. Kostnaderna för 
plattorna kombinerades med kostnaderna  för pålningen och samanställs i en tabell 
likt fallet för fiberarmerad betong och presenteras i tabell 7.2.1, som återfinns på 
nästa sida. 
 
�
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7DE�������-lPI|UHOVH�DY�NRVWQDG�YLG�ROLND�SnODYVWnQG�RFK�SODWWXWIRUPQLQJ�I|U�QlWDUPHUDG�
EHWRQJSODWWD�

3nONRVWQDG�EHWRQJSnODU� �� �� �� �� ��

SP1 275 kr/m + 748 kr/st 825 kr/skarv var 13e m 
SP2 318 kr/m + 875 kr/st 965 kr/skarv var 13e m 
SP3 367 kr/m + 1002 kr/st 1100 kr/skarv var 13e m 

3nONRVWQDG�SHU�P
�

�YLG�JLYHW�SnODYVWnQG� .RVWQDG�SODWWD�YLG�ROLND��

RFK�SnOGMXS�    SnODYVWnQG�LQNO��*.�

pålavstånd 
(m) kvalitet 

medel- 
pållängd 

(m) kostnad(kr/m2)  
pålavstånd 

(m) 

platt- 
tjocklek 
(mm) 

pris 
(kr/m2)                                                 

3,7 SP1 5 155     3,7x3,7 250 402 
3,7 SP1 10 256     4,4x4,4 280 460 
3,7 SP1 15 416     4,9x4,9 280 497 
3,7 SP1 20 517     

3,7 SP1 22 557     
3,7 SP1 25 617     
4,4 SP2 5 127     
4,4 SP2 10 209     
4,4 SP2 15 337     
4,4 SP2 20 419     
4,4 SP2 22 452     
4,4 SP2 25 501     
4,9 SP3 5 118     
4,9 SP3 10 195     
4,9 SP3 15 317     
4,9 SP3 20 393     
4,9 SP3 22 424     
4,9 SP3 25 470     

         
.RVWQDG�I|U�QlWDUPHUDG�SODWWD�RFK�SnOQLQJ�   
Medelpållängd Pålavstånd (m)        

(m) 3,7x3,7 4,4x4,4 4,9x4,9      

5 ���� 588 616 kr/m2    

10 ���� 670 692 kr/m2    

15 818 ���� 814 kr/m2    

20 919 ���� 891 kr/m2    

22 959 ���� 921 kr/m2    

25 1019 ���� 967 kr/m2       
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���� 6DPPDQVWlOOQLQJ�DY�NRVWQDGHU�YLG�ROLND�SnODYVWnQG�
En sammanställning har gjorts där kostnaden för olika ytbehandlingar också har 
beaktats. I tabell 7.3.1 presenteras de slutliga kostnaderna. 
 
7DEHOO�������6OXWOLJ�WRWDO�NRVWQDG�I|U�SODWWRU�YLG�ROLND�\WEHKDQGOLQJDU�

6/87/,*�727$/�.267$'�9,'�2/,.$�<7%(+$'/,1*$5�
��        

<WEHKDQGOLQJ�PHG�KnUGEHWRQJ�     

  Pålavstånd         
Pål djup fiber 3,6 fiber 3,7 nät 3,7  nät 4,4 nät 4,9   

5 ���� 690 ���� 608 636 kr/m2 

10 ���� 791 ���� 690 712 kr/m2 

15 ���� 951 838 ���� 834 kr/m2 

20 ����� 1052 939 ���� 911 kr/m2 

22 ����� 1092 979 ���� 941 kr/m2 

25 ����� 1152 1039 ���� 987 kr/m2 
         
<WEHKDQGOLQJ�PHG�GDPPELQGDUH�     
  Pålavstånd         
Pål djup fiber 3,6 fiber 3,7 nät 3,7  nät 4,4 nät 4,9   

5 ���� 695 ���� 588 616 kr/m2 

10 ���� 796 ���� 670 692 kr/m2 

15 ���� 956 818 ���� 814 kr/m2 

20 ����� 1057 919 ���� 891 kr/m2 

22 ����� 1097 959 ���� 921 kr/m2 

25 ����� 1157 1019 ���� 967 kr/m2 
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�� 3URGXNWLRQ�
Det är vid produktionen skillnaderna mellan fiberarmerad och nätarmerad betong är 
som störst. Fiberbetongen har betydligt kortare produktionstid. Fiberbetongens 
produktionsmetod ger vissa begränsningar. 

���� )LEHUEHWRQJ�
Det finns två stora fördelar med fiberarmerad betong framför nätarmerad betong ur 
produktionssynpunkt. Det första är den betydligt kortare produktionstiden. Det andra 
är en klar förbättring av arbetsmiljö. Det hårda arbetet vid utläggning av armering 
minimeras. 

������ $UEHWVJnQJ�

Innan gjutningen påbörjas rullas två lager med PE-film ut med förskjutna skarvar. 
PE-filmen används som diffusionsspärr men också för att minska friktionen mot 
underlaget då betongen krymper.  Armeringsstängerna läggs sedan ut över 
pålskallarna. Distanser till över- och underkants armering tas fram men läggs inte på 
plats.  Då det är ont om plats och betongbilen inte kommer ända fram till gjutfronten 
lastas betongen över på en dumper. Betongen läggs sedan ut med början i vänster 
hörn på det aktuella facket. Innan betongen läggs ut lyfts armeringen upp och 
distanser läggs på plats. Bild 8.1.1.1 visar armeringen över pålskallarna och arbetet 
med utläggning av betong. 
 

�
%LOG���������8WOlJJQLQJ�DY�EHWRQJ�PHG�GXPSHU��
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Efter att betongen lagts ut sker avjämning och vibrering. Dessa moment sker med 
utrustningen Laser-arm. Laser-arm kan dessutom lägga ut toppning av hårdbetong 
eller fiberstopp. Bild 8.1.1.2 visar arbetet med avjämning då laser-arm används. Bild 
8.1.1.3 visar en närbild på bommen som vibrerar och avjämnar betongen.  
 

������� �
%LOG���������$YMlPQLQJ�PHG�/DVHU�DUP� %LOG���������1lUELOG�Sn�ERP�

 
Avjämningen med Laser-arm går till enligt följande. 

1. På bommen finns en behållare för toppningen. Hårdbetongen som kommer i 
säckar fylls på längs armen.  

2. Maskinen körs på plats till vänstra sidan av gjutfronten.  
3. Armen skjuts ut och bommen sänks ned till rätt nivå.  
4. Armen dras tillbaka under vibrering.  
5. Överflödig betong dras då tillbaka.  
6. Maskinen kan nu i samma moment lyfta bommen, skjuta ut armen och strö 

hårdbetongen över den avjämnade ytan.  
7. Maskinen kan därefter flytta sig till höger och upprepa proceduren.  

 
Ytan bearbetas sedan med glättning och slutligen vattnas den innan täckning sker 
med plast.  
Bild 8.1.1.4 visar hur glättningen utförs. 
 

�
%LOG���������*OlWWQLQJ���
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������ 9LOONRU�I|U�SURGXNWLRQ�

Gjutetapper på 65x65 m kan genomföras. Detta ställer dock mycket höga krav på 
arbetsmetodiken och är i praktiken olämpliga att genomföra.  Gjutetapperna bör 
enligt Conny Gustafsson på AB Linotol golv utföras runt 30x30 m. Vid indelningen i 
gjutetapper skall man sträva efter att utforma kvadratiska fack som överensstämmer 
med dygnsetapperna. Krympningen sker alltid in mot mitten av plattan och långa 
smala fack är därför olämpliga. Gjutetapper för referensobjektet Green Cargo valdes 
därför till 875 m2/dag för etapp1 respektive 804 m2/dag för etapp2. Arbete sker om 
temperaturen är över +10oC. Värmekabel kan läggas i plattan men oftast kan man 
klara sig utan. 
 
En nackdel med fiberbetong gjutning är att det ställer stora krav på maskinell 
utrusning och specialkompetens hos dem som utför arbetet. Att anlita en 
underentreprenör likt Linotol kan vara ett bra alternativ. En nackdel kan vara att 
Linotol är mycket efterfrågade. Det kan vara svårt att få arbete utfört om man inte har 
god framförhållning. De produktionsmetoder som Linotol använder gör att detta 
problem går att lösa. Som tidigare nämnts ställer Linotols produktionsmetod krav på 
en markyta som är körbar. Då beläggning av riven krossasfalt används fås en fin yta 
där liftar och maskiner för installationsarbeten kan köra. Detta medför att 
installationer och annat invändigt arbete kan pågå före gjutning. 
 
Den produktionsmetod som används vid fiberbetonggjutning försvårar läggningen av 
golvvärmeslingor. Slingor av golvvärme måste läggas sammanhängande på en större 
yta. Den ytan där golvvärmen är tänkt att ligga måste vara körbar för de maskiner 
som skall lägga ut fiberbetongen. Vattenburna slingor kan därför inte användas. För 
att lägga vattenburen golvvärme krävs gjutning av platta separat och därefter läggning 
av golvvärme och en pågjutning. Denna metod är dock inte ekonomiskt konkurrens 
kraftig. Plattor av fiberbetong bör därför inte utföras med golvvärme i dagsläget. 

���� 1lWDUPHUDG�EHWRQJ�
Den nätarmerade betongen är en gammal och beprövad metod. Metoden gör det 
möjligt att använda golvvärme utan att produktionen störs nämnvärt. Ett problem med 
metoden är att en stor yta tas i anspråk under en längre tid då armeringsarbetet pågår.  
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������ $UEHWVJnQJ�

Innan gjutningen påbörjas rullas två lager med PE-film ut med förskjutna skarvar. 
Om golvvärme skall användas ersätts PE filmen med isolering. Vid golvvärme läggs 
slingorna ut innan armeringsarbetet påbörjas.  
 
Armeringsarbetet påbörjas och underkantsarmering med distanser läggs ut. 
Underkantsarmeringen består av envägs nät φ10 s150. Dessa måste läggas i två 
riktningar. Envägsnät har valts för att minska vikten vid lyft av näten.  
 
Efter arbetet med underkants armeringen påbörjas arbetet med avdragsbanorna. Vid 
Green Cargo har kombiform banor använts. Dessa fungerar både som avstängare och 
avdragsbanor. Avdragsbanorna skall placeras med 5,2 m centrumavstånd. Under 
varje bana läggs betongklickar ut med cirka 2 m mellanrum. Höjden på dessa klickar 
är cirka 2 cm under den färdiga höjden på banans underkant. På dessa klickar läggs 
banorna och justerskruvar i banan sticks ned i betongen. Då betongen hårdnat något 
justeras banan till rätt höjd. Då banan är i rätt nivå läggs mer betong ut för att fixera 
banan i dess läge. Bild 8.2.1.1 visar utseendet på en kombiformbana.  
 

�
%LOG���������.RPELIRUP�DYVWlQJDUH�DYGUDJVEDQRU�

 
När kombiformbanorna är på plats börjar arbetet med överkantsarmeringen. 
Armeringen över pålarna läggs ut först. Här används envägsnät φ12 s100. Bild 8.2.1.2 
visar underkantsarmering och armeringen över pålarna. Vid avdragsbanor måste 
näten kapas. Lösa järn får träs genom banorna och najas fast i näten på vardera sidan 
om banan.  
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�
%LOG���������$UPHULQJ�DY�SODWWD�

 
När armeringen över pålarna är på plats läggs slutligen ett traditionellt nät φ6 s150 ut 
över hela ytan. Nät fungerar som sprickarmering. Även här måste nätet kapas vid 
avdragsbanorna och lösa järn ersätta nätet. Betongen pumpas sedan på plats till ett 
fack i mitten av deletappen. Betongbilen skall senare kunna köra ut på plattan vid 
gjutning av de intill liggande facken. Avjämningen sker med en vibrobalk som dras 
på avdragsbanorna. Ytan glättas och slutligen målas betongen med en dammbindare.   

������ 9LOONRU�I|U�SURGXNWLRQ�

Vid armering med nät tas en stor yta i anspråk. Denna yta kan inte nyttjas för andra 
aktiviteter innan gjutning skett. För nätarmerad betong har gjutetapper på 390 till 
429m2/dag genomförts vid Green Cargo.   
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Ergonomi 
Vid armeringsarbete förekommer många arbetsmoment som utförs manuellt. Trots att 
maskinell förtillverkning av armeringsenheter sker kvarstår många moment som 
måste ske manuellt. Lyft, transporter inom området samt fixering vid montering sker 
ofta manuellt. Vid lagerlokaler reser man ofta stommen innan golvet gjuts. Denna 
metod begränsas möjligheten till användning av lyftanordningar för armeringen. 
Detta leder till tunga lyft av armeringsmattor och övriga stänger.  
 
Vid monteringen förekommer ofta många arbetsställningar som sliter på kroppen. 
Den mest slitsamma arbetsställningen förekommer då arbete sker med horisontella 
byggnadsdelar, där plattor är ett typiskt exempel. Vid horisontella byggdelar tvingas 
man att arbeta framåtlutad, på knä eller på huk. Alla dessa arbetsställningar är 
skadliga på sikt och är svåra att undvika vid utläggning, klotsning och najning.  
 
Vid armeringsarbete utsätts arbetarna för många olycksrisker. Risken att snubbla eller 
halka är de vanligaste problemen. Redan utlagd armering gör det lätt att snubbla. 
Formarna är ofta glatta och det är lätt att halka. Då man snubblar eller halkar krävs 
ofta hastiga rörelser för att återfå balansen. Även om man inte ramlar är dessa hastiga 
rörelser skadliga för ryggen. 
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�� 5HVXOWDW�
Den slutliga kostnaden blir något högre för fiberbetong vid de förutsättningar som 
gäller vid Green Cargo. Skillnaden är dock liten.  Kostnaden för pålning är en stor 
post och gör fiberbetongen till det något dyrare alternativet, då ett tätare pålavstånd 
krävs. 
 
Vid en jämförelse av tidsåtgång kräver den nätarmerade betongplatta betydligt mer 
tid än den fiberarmerade. Tittar man bara på armering och gjutning är tiden för 
nätarmerade plattan 79 dagar att jämföra med fiberbetongens 25 dagar. Skillnaden är 
då 54 dagar. Då tiden för markarbeten och pålning vägs in minskar tidsskillnaden. 
Tiden för nätarmerad betong ökar något till 87 dagar och tiden för den fiberarmerade 
ökar kraftigt till 71 dagar. Skillnaden krymper då till 16 dagar. Om en forcering sker 
för arbetet med marken kan skillnaden i tid åter ökas, eftersom tiden för armering är 
styrande för plattan med nät. 
 
Med avseende på tid och arbetsmiljö är den fiberarmerade betongen att föredra 
framför den nätarmerade. Fiberbetongen bör användas för byggnader där man vill 
komma in i ett tidigt skede och har krav på en kort byggtid. Nätarmerad betong bör 
användas vid de fall då golvvärme önskas. 
 
Vid utformningen av plattorna måste en avvägning mellan plattjocklek och mängd 
armering göras för att få fram den bästa lösningen. För varje pålavstånd bör flera 
plattyper dimensioneras och prissättas för att finna den bästa lösningen. Resultatet av 
de jämförelser som gjorts kan därför bara ses som riktlinjer. 
 
Undersökningen av skillnaden mellan pålavstånd och plattjocklek indikerar att:  

• Vid betongplattor armerade med fiber blir plattor med det kortare pålavståndet 
på 3,6 m billigare vid samtliga pållängder. 

• Nätarmerade plattor bör utföras med det kortaste pålavståndet 3,7 m vid 
påldjup upp till 10 m. Därefter bör pålavstånd på 4,4 m användas till 25 m 
påldjup.  

 



                                                                                                                              34
  
  

.lOOI|UWHFNQLQJ�

7U\FN�
Carlsson, Curt Arne och Tuutti, Kyösti (1996), %HWRQJWHNQLN. Byggentreprenörerna 
 
Informationsmaterial från ab lindec 
Lindec floring system Industrigolv med kvalitet 
 
Informationsmaterial från Bekaert 
 
Ramakrishnan V Dr, Performance characteristics of synergy fiber reinforced 
concrete: strength and toughness properties  
 
Sandberg, Jan och Hjort, Bengt, 5DWLRQHOO�DUPHULQJ. Cementa. ISBN 630-7432-x 
 
Särtryck av artikel i CBI nytt 1:96, Cement och Betong Institutet 
 
Thorsén, Åke (1993���,�ILEHUEHWRQJHQV�YlUG. Cementa. ISBN 91-87334-10-0 

0XQWOLJD�UHIHUHQVHU�
Gunnar Johansson, NCC, Platschef Hallsberg  070-621 25 76 
Joakim Engdal  Herkules, Platschef  070-653 60 32 
Tor-Björn Björkman Herkules, Affärschef 013-10 52 60 
Conny Gustafsson AB Linotolgolv  070-635 23 65 
Per Åresjö  NCC, Platschef Green Cargo  070-642 37 67 
Thomas Björkqvist  NCC, arbetsledare mark Green Cargo  070-532 45 23 
Guy Karlsson  NCC, kalkylator mark 013-24 64 00 
Torbjörn Johansson  NCC, kalkylator betong 013-24 64 00 
Thomas Lech Örebro Betonggolv, Lagbas 070-676 06 75 
Håkan Holmqvist NCC, Mättekniker 070-531 47 28 
Leif Skarin NCC, Inköp Green Cargo 011-21 06 00 
Roeligh Strömberg NCC, Entreprenadchef 013-24 64 00 
Anders Jakobsson NCC, Kalkylator Green Cargo 011-21 06 00 
Ulf Ingvarsson J&W, Konstruktör 013-25 31 60 

,QWHUQHW 

http://www.betongbanken.com 2002-03-26 
http://www.betongsystem.se 2002-03-26 
http://www.laser-arm.com 2002-03-28 
http://www.alleneng.com 2002-03-28 



                                                                                                                              35
  
  

%LODJRU�
BILAGA 1 Planritning: Green Cargo 
BILAGA 2 Kalkyl: Fiberarmerad platta 
BILAGA 3 Kalkyl: Nätarmerad platta 
BILAGA 4 Tidsstudie: Fiberarmerad platta 
BILAGA 5 Tidsstudie: Nätarmerad platta 
BILAGA 6 Tidplan: Fiberarmerad platta Etapp I 
BILAGA 7 Huvudtidplan: Fiberarmerad platta 
BILAGA 8 Tidplan: Nätarmerad platta Etapp I 
BILAGA 9 Huvudtidplan: Nätarmerad platta 
BILAGA 10 Statiska beräkningar Platta 3,7x3,7 
BILAGA 11 Mängdning av armering 
BILAGA 12 Kalkyl: Varierande pålavstånd 
 
 



%,/$*$���

  



NCC AB
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Mängdkostnader : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2002-05-24
13:07
1(3)

Valuta :SEK

�� � �� � � � � � �	 
 	 � � � � � �� ��
� �� � �� � ��� � � � �� �
� � � 
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Projektnummer :1
Projektnamn :greencargo
Kalkyl :Fiberarmerad betong
Beskrivning :

� 0lQJGNRVWQDGHU ����
���
��� ��
���. ��
���.���
���

�� 0DUNDUEHWHQ ����
���
��� �
���
��� ��
���.���
���

3nOQLQJ �
���
��� �
���
���

3nOQLQJ�0/ ��P � [ ������� �
���
��� �
���
����
���.

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

%HWRQJSnOQLQJ�L�IlOW�I|U�ODVW��WRQ�Pð��WRWDO\WD�
�����Pð������P[���P ����VW� �
��� VW� �
������ �
���
����������

23211201 Betongpåle SP1 eff längd 43211 22.00 27'038 m1 248.75 6'725'703

23211202 Tg för skarv SP1 43211 1.00 1'229 st 825.00 1'013'925

23211203 Tg för bergsko SP1 43211 1.00 1'229 st 500.00 614'500

2321206 Tg för kapning SP1 43211 1.00 1'229 st 300.00 368'700

�� +XVXQGHUE\JJQDG���6FKDNW��I\OOQLQJ ����
���
��� �
���
������
���

&������� )\OOQLQJ�PHG�EODQGNRUQLJ�HOOHU�ILQNRUQLJ�MRUG�
I|U�JROY�)DOO�%�������Pð�[����P �����P���� ��
��� P� ����� ������������ �
���
��� �
���
������� ���
��� ������

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris TotalOmrTal

134CCA Åtgång Jord fall A 41111 0.02 373.3 m3 4.00 1'493

135112 Fyllnadsgrus 41121 0.98 25 25'176.2 m3 99.00 2'492'444

3221009 Grävmaskin b 0.9 m3 45220 1.00 411.04 50 tim 455.00 22'750

3233121 Bandlastare 2.1 m3, typ Cat 977 L 45230 1.00 93.418 220 tim 625.00 137'500

3144.2253 Tandemvält ramstyrd 3-4 ton 45140 1.00 0.002e 35 bd 1'288.00 45'080

410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 76.119 270 tim 230.00 62'100

&������� )\OOQLQJ�I|U�DYMlPQLQJ�GUlQHULQJ�XQGHU�KXV�
W �����������Pð� ��
��� P� ����� ���������� ���
��� ���
������� ��
��� �����

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris TotalOmrTal

135243 Makadam 8-16 mm 41133 0.20 25 3’670 m3 125.00 458’750

3221009 Grävmaskin b 0.9 m3 45220 1.00 147.242 99.7 tim 455.00 45'364

410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 147.242 99.7 tim 230.00 22'931
Mängdat av Handläggare Kalkylansvarig Prissatt av



NCC AB
- 
  

Mängdkostnader : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2002-05-24
13:07
2(3)

Valuta :SEK

�� � �� � � � � � �	 
 	 � � � � � �� ��
� �� � �� � ��� � � � �� �
� � � 
� �� �� � � �

Projektnummer :1
Projektnamn :greencargo
Kalkyl :Fiberarmerad betong
Beskrivning :

'&%������� 5LYHQ�DVIDOW�����W ���PP ��
��� P� ����� ������ ���
������� ��
��� ����

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

'&%���� 5LYHQ�DVIDOW���P�� ��� P�� ���� �����

134CB Tillgång riven asfalt fall A 41111 1.00 50 1'101 m3 0.00 0

'&%����� 0RWWDJQLQJ�VOLWODJHU ��
��� P����� ���� ���
�������

3222009 Grävm hj 0.9 m3 45220 1.00 100 146.8 tim 445.00 65'326

3144.6344 Vibratorplatta bensin 450 kg 45140 1.00 800b 18.4 bd 229.91 4'219

410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 100 146.8 tim 230.00 33'764

'&%������� 6OLWODJHU�DY�VWHQPM|O�����W ���PP ��
��� P� ����� ��������� ��
��� ��
������� ��
��� ����

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

'&%���� 0DWHULDO�VOLWODJHU�DY�VWHQPM|O���P�� ����� P�� ������ ��
�������

135213 Stenmjöl 0-8 mm 41133 1.00 50 440.4 m3 90.00 39'636

'&%����� 0RWWDJQLQJ�VOLWODJHU ��
��� P������ ���� ��
�������

3232015 Hjullastare 1.5 m3 45230 1.00 146.8 100 tim 420.00 42'000

410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 293.6 50 tim 230.00 11'500

'&%����� )RUPQLQJ�P�SDSSU|U�I|U�SnOVNDOOH ��
��� P� ����� ������ ���
������� ��
��� ����

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris TotalOmrTal

3222009 Grävm hj 0.9 m3 45220 1.00 122.333 120 tim 445.00 53'400

3144.6344 Vibratorplatta bensin 450 kg 45140 1.00 800b 18.4 bd 229.91 4'219

410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 38.632 380 tim 230.00 87'400

Mängdat av Handläggare Kalkylansvarig Prissatt av
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Mängdkostnader : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2002-05-24
13:07
3(3)

Valuta :SEK

�� � �� � � � � � �	 
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� �� � �� � ��� � � � �� �
� � � 
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Projektnummer :1
Projektnamn :greencargo
Kalkyl :Fiberarmerad betong
Beskrivning :

�� %HWRQJDUEHWHQ�ILEHUDUPHUDG ���
��� �
���
��� �
���
���

�� +XVXQGHUE\JJQDG���%RWWHQSODWWD ���
��� �
���
��� �
���
���

*ROY�WM ���PP�ILEHUDUPHUDG�EHWRQJ� ��
��� P� ����� ���
��� ������ �
���
��� �
���
���������

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris TotalOmrTal

Pris från Linotol inkl hårdbetong 41990 1.00 14'680 x 495.00 7'266'600

14015C Betong i pålskallar 41210 0.01 180 m3 840.00 151'200

Mängdat av Handläggare Kalkylansvarig Prissatt av



Skandinaviska Kalkyldata AB
Box 295
851 05  SUNDSVALL

MängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnader :::: DatumDatumDatumDatum ::::
TidTidTidTid ::::
SidaSidaSidaSida ::::

Aktuell skärmstruktur 2002-06-25
23:42
1(4)

ValutaValutaValutaValuta ::::SEK

Kod Benämning Mgd Enh ArbeteMaterial U-E TotalMask MF RefPris

ProjektnummerProjektnummerProjektnummerProjektnummer ::::1
ProjektnamnProjektnamnProjektnamnProjektnamn ::::greencargo
KalkylKalkylKalkylKalkyl ::::Bilaga3
BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning ::::

2 Mängdkostnader 6'2298'884'162 7'441'325 18'664K812'262

10 Markarbeten 9253'000'541 7'263'192 10'907K377'811

Pålning 7'263'192 7'263'192

Pålning ML=22m 1 x 7263192 7'263'192 7'263'1927'263K
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

Betongpålning i fält för last 3ton/m², totalyta 
14680m²  (4.05mx4.8m=822st) 822 st0 8'836.00 7'263'192822.00

23211301 Betongpåle SP2 eff längd 43211 22.00 18'084 m1 318.00 5'750'712
23211302 Tg för skarv SP2 43211 1.00 822 st 965.00 793'230
23211303 Tg för bergsko SP2 43211 1.00 822 st 575.00 472'650
2321207 Tg för kapning 43211 1.00 822 st 300.00 246'600

22 Husunderbyggnad - Schakt, fyllning 9253'000'541 3'644'550377'811

C1.11202 Fyllning med blandkornig eller finkornig jord 
för golv Fall B  14680m² x 1,5m=22020m3   22'020 m3 0.012 270.00121.35 2'672'076 2'939'5067.28 160'250 133.49

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris TotalOmrTal
134CCA Åtgång Jord fall A 41111 0.02 400 m3 4.00 1'600
135112 Fyllnadsgrus 41121 0.98 25 26'974.5 m3 99.00 2'670'476
3221009 Grävmaskin b 0.9 m3 45220 1.00 440.4 50 tim 455.00 22'750
3233121 Bandlastare 2.1 m3, typ Cat 977 L 45230 1.00 100.091 220 tim 625.00 137'500
3144.2253 Tandemvält ramstyrd 3-4 ton 45140 1.00 0.002e 35 bd 1'288.00 45'080
410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 81.556 270 tim 230.00 62'100

C1.16101 Fyllning för avjämning/dränering under hus 
t=100.  14680m² 14'680 m2 0.007 97.9015.63 229'375 296'4373.03 44'545 20.19

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris TotalOmrTal
135243 Makadam 8-16 mm 41133 0.10 25 1'835 m3 125.00 229'375
3221009 Grävmaskin b 0.9 m3 45220 1.00 149.949 97.9 tim 455.00 44'545
410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 149.949 97.9 tim 230.00 22'517

Mängdat avMängdat avMängdat avMängdat av HandläggareHandläggareHandläggareHandläggare KalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarig Prissatt avPrissatt avPrissatt avPrissatt av



Skandinaviska Kalkyldata AB
Box 295
851 05  SUNDSVALL

MängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnader :::: DatumDatumDatumDatum ::::
TidTidTidTid ::::
SidaSidaSidaSida ::::

Aktuell skärmstruktur 2002-06-25
23:42
2(4)

ValutaValutaValutaValuta ::::SEK

Kod Benämning Mgd Enh ArbeteMaterial U-E TotalMask MF RefPris

ProjektnummerProjektnummerProjektnummerProjektnummer ::::1
ProjektnamnProjektnamnProjektnamnProjektnamn ::::greencargo
KalkylKalkylKalkylKalkyl ::::Bilaga3
BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning ::::

DCB.42//01 Slitlager av stenmjöl,//  t=50 mm 14'680 m2 0.010 146.806.75 99'090 202'3994.45 65'326 13.79
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

DCB.421 Material slitlager av stenmjöl  (m3) 734 m30 135.00 99'0900.05
135213 Stenmjöl 0-8 mm 41133 1.00 50 1'101 m3 90.00 99'090

DCB.4112 Mottagning slitlager 14'680 m20.01 7.04 103'3091.00
3222009 Grävm hj 0.9 m3 45220 1.00 100 146.8 tim 445.00 65'326
3144.6344 Vibratorplatta bensin 450 kg 45140 1.00 800b 18.4 bd 229.91 4'219
410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 100 146.8 tim 230.00 33'764

DCB.4112 Formning vouterpåle i fält 14'680 m2 0.028 410.00 206'2097.34 107'690 14.05
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris TotalOmrTal

3222009 Grävm hj 0.9 m3 45220 1.00 60.661 242 tim 445.00 107'690
3144.6344 Vibratorplatta bensin 450 kg 45140 1.00 800b 18.4 bd 229.91 4'219
410M Yrkesarbetare mark 70 1.00 35.805 410 tim 230.00 94'300

11 Betongarbeten nätarmerad 5'3045'883'622 178'133 7'757'240434'451

24 Husunderbyggnad - Grundkonstruktioner 5'3045'883'622 178'133 7'757'240434'451

Golv tj=280mm Etapp I 2'644 m2 0.379 1'003.08399.67 1'056'737 1'373'06529.59 78'236 519.31
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

27182 Betongplatta på mark t=280 2'644 m20.371 492.43 1'301'9941.00
E1792 Avstängare bjälklag h=160 487.19 m10.12 37.01 18'0320.18 0
150198B Virke 45x170 råplan formsättning 41311 1.00 10 268 m1 15.00 4'0192a
 Trådspik blank lös i låda 75x2,8 3000 st/frp 41914 0.00 15 0.6 frp 112.52 63
120621 Formolja Formlen fat 200L 41862 0.07 20 40.9 lit 12.30 503
410 Yrkesarbetare 70 1.00 8.333 58.5 tim 230.00 13'447

E21334 Armering Nps70 platta på mark 52'880 kg0.011 5.54 293'06120.00 17-101.0
1635 Armeringsnät NPS70 41422 0.52 2 27'967.8 kg 4.90 137'042
17931 Armeringstillbehör rakstål 41424 0.40 21'152 x 1.12 23'690

Mängdat avMängdat avMängdat avMängdat av HandläggareHandläggareHandläggareHandläggare KalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarig Prissatt avPrissatt avPrissatt avPrissatt av



Skandinaviska Kalkyldata AB
Box 295
851 05  SUNDSVALL

MängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnader :::: DatumDatumDatumDatum ::::
TidTidTidTid ::::
SidaSidaSidaSida ::::

Aktuell skärmstruktur 2002-06-25
23:42
3(4)

ValutaValutaValutaValuta ::::SEK

Kod Benämning Mgd Enh ArbeteMaterial U-E TotalMask MF RefPris

ProjektnummerProjektnummerProjektnummerProjektnummer ::::1
ProjektnamnProjektnamnProjektnamnProjektnamn ::::greencargo
KalkylKalkylKalkylKalkyl ::::Bilaga3
BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning ::::

410A Yrkesarbetare armering 70 1.00 0.011e 556 tim 238.00 132'328

E3263 Betong K35 platta  inkl Stålglättning 740.32 m30.403 1'103.80 817'1670.28 18-110.1
140152 Betong K35 trög 32(25) 41210 1.00 5 777.3 m3 745.00 579'115
1401A31 Tg för stenmax 16 mm 41210 1.00 5 777.3 m3 30.00 23'320
1401A1 Transport betong 41210 1.00 5 777.3 m3 90.00 69'960
32527C Betongpump tg per pumpad m3 45250 1.00 5 1 777.3 m3 95.00 73'847
410B Yrkesarbetare betong 70 1.00 2.484 298 tim 238.00 70'924

Ökad betongvolym vouter påle i fält  1x1x0,3m 44 m30 924.00 40'6560.02
140134 Betong K30 halvflyt 32(25) 41210 1.00 5 46.2 m3 665.00 30'723
1401A31 Tg för stenmax 16 mm 41210 1.00 5 46.2 m3 30.00 1'386
1401A1 Transport betong 41210 1.00 5 46.2 m3 90.00 4'158
32527C Betongpump tg per pumpad m3 45250 1.00 5 1 46.2 m3 95.00 4'389

Ökad armering vid pålar 3'602.18 kg0.019 36.94 133'0781.36
1635 Armeringsnät NPS70 41422 6.39 2 23'478 kg 4.90 115'042
17931 Armeringstillbehör rakstål 41424 0.40 1'440.9 x 1.12 1'614
410A Yrkesarbetare armering 70 1.00 52.206 69 tim 238.00 16'422

Dammbindare 2'644 m20.008 26.88 71'0711.00
Målningsmaterial 41920 0.50 1'322 lit 50.00 66'100

410 Yrkesarbetare 70 1.00 122.333 21.6 tim 230.00 4'971

Mängdat avMängdat avMängdat avMängdat av HandläggareHandläggareHandläggareHandläggare KalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarig Prissatt avPrissatt avPrissatt avPrissatt av



Skandinaviska Kalkyldata AB
Box 295
851 05  SUNDSVALL

MängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnader :::: DatumDatumDatumDatum ::::
TidTidTidTid ::::
SidaSidaSidaSida ::::

Aktuell skärmstruktur 2002-06-25
23:42
4(4)

ValutaValutaValutaValuta ::::SEK

Kod Benämning Mgd Enh ArbeteMaterial U-E TotalMask MF RefPris

ProjektnummerProjektnummerProjektnummerProjektnummer ::::1
ProjektnamnProjektnamnProjektnamnProjektnamn ::::greencargo
KalkylKalkylKalkylKalkyl ::::Bilaga3
BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning ::::

Golv tj=280mm arm 20kg/m² Etapp II del 1-5 12'036 m2 0.357 4'301.39401.04 4'826'885 14.80 178'133 6'384'17629.60 356'215 530.42
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

27182 Betongplatta på mark t=280 12'036 m20.349 503.54 6'060'6471.00
E1792 Avstängare bjälklag Kombiform 12'036 m20 14.80 178'1331.00 0
150198B Avstängare avdragsbanor Kombiform 41311 1.82 10 12'036 m2 14.80 178'1332a

E21334 Armering Nps70 platta på mark 240'720 kg0.011 5.70 1'370'99320.00 17-101.0
1635 Armeringsnät NPS70 41422 0.55 2 134'803 kg 4.90 660'535
17931 Armeringstillbehör rakstål 41424 0.40 96'288 x 1.12 107'843
410A Yrkesarbetare armering 70 1.00 0.011e 2'532 tim 238.00 602'616

E3263 Betong K35 platta  inkl Stålglättning 3'370.08 m30.403 1'103.83 3'720'0070.28 18-110.1
140152 Betong K35 trög 32(25) 41210 1.00 5 3'538.6 m3 745.00 2'636'245
1401A31 Tg för stenmax 16 mm 41210 1.00 5 3'538.6 m3 30.00 106'158
1401A1 Transport betong 41210 1.00 5 3'538.6 m3 90.00 318'473
32527C Betongpump tg per pumpad m3 45250 1.00 5 1 3'538.6 m3 95.00 336'165
410B Yrkesarbetare betong 70 1.00 2.483 1'357 tim 238.00 322'966

Ökad betongvolym vouter påle i fält   1x1x0,3m 201 m30 924.00 185'7240.02
140134 Betong K30 halvflyt 32(25) 41210 1.00 5 211 m3 665.00 140'348
1401A31 Tg för stenmax 16 mm 41210 1.00 5 211 m3 30.00 6'331
1401A1 Transport betong 41210 1.00 5 211 m3 90.00 18'995
32527C Betongpump tg per pumpad m3 45250 1.00 5 1 211 m3 95.00 20'050

Ökad armering vid pålar 16'397 kg0.019 36.94 605'7901.36
1635 Armeringsnät NPS70 41422 6.39 2 106'880 kg 4.90 523'712
17931 Armeringstillbehör rakstål 41424 0.40 6'559.1 x 1.12 7'346
410A Yrkesarbetare armering 70 1.00 52.222 314 tim 238.00 74'732

Dammbindare 12'036 m20.008 26.88 323'5291.00
Målningsmaterial 41920 0.50 6'018 lit 50.00 300'900

410 Yrkesarbetare 70 1.00 122.333 98.4 tim 230.00 22'629
Mängdat avMängdat avMängdat avMängdat av HandläggareHandläggareHandläggareHandläggare KalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarig Prissatt avPrissatt avPrissatt avPrissatt av



TIDSSTUDIE 

Fiberarmerad  platta Etapp I

Etapp I och Etapp II 14680 m2

Etapp I 2644 m2 3 deletapper 881 m2/deletapp

Fördelningstal  
Etapp I 0,1801 (2644/14680)
Etapp I, 3 deletapper 0,06 (2644/14680/3)

Etapp I
Aktivitet Mängd tal ant. F-tal Tidsåtgång Etapp del Tids källa

enh. enh enh akt. del (tim) Etapper
Fyllning jord 3569 m3 800 m3/dag 36 I kalkyl Guy
Pålning 4557 m 2 50 m/tim 46 I 400m/maskin och dag ML=22

Fyllning makadam 100 m-tim 1 0,06 6 I del 1 3 kalkyl
Riven asfalt 147 m-tim 1 0,06 9 I del 1 3 kalkyl
Avjämning stenmjöl 100 m-tim 1 0,06 6 I del 1 3 kalkyl
Form m papprör pålskalle 74 st 1 10 min/st 12 I del 1 3 10min/påle enl Gunnar
Gjutning pålpskallar 69 st 1 3 min/st 3 I del 1 3 antaget 8t för178st =>3min/st
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 4 sidan 1



Fiberarmerad  platta Etapp II

Etapp I och Etapp II 14680 m2

Etapp II 12036 m2 15 deletapper 802 m2/deletapp

Fördelningstal  
Etapp II 0,8199 (12036/14680)
Etapp II, 15 deletapper 0,0547 (12036/14680/15)
Etapp II, 5 deletapper 0,1640 (12036/14680/5)

Etapp II
Aktivitet Mängd tal F-tal Tidsåtgång Etapp del Tids källa

enh. ant. enh akt. del (tim) Etapper
Fyllning jord 16249 m3 800 m3/dag 162 I kalkyl Guy
Pålning 20743 m 2 50 m/tim 207 I 400m/maskin och dag ML=22

Fyllning makadam 100 m-tim 1 0,0547 5 II del 1 15 kalkyl
Riven asfalt 147 m-tim 1 0,0547 8 II del 1 15 kalkyl
Avjämning stenmjöl 100 m-tim 1 0,0547 5 II del 1 15 kalkyl
Form m papprör pålskalle 67 st 1 10 min/st 11 II del 1 15 10min/påle enl Gunnar
Gjutning pålpskallar 63 y-tim 1 3 min/st 3 II del 1 15 antaget 8t för178st =>3min/st

Gjutning  
Gjutning Etapp I 2644 m2 24,3x27,2 m per gjutning och dag ger 4 dagar
Gjutning Etapp II 12036 m2 27,3x29,4 m per gjutning och dag ger 15 dagar
Gjutnning Etapp I och II 14680 m2 ger 19 dagar
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 4 sidan 2



7,'6678',(�

1lWDUPHUDG��SODWWD�(WDSS�,

Etapp I och Etapp II 14680 m2

Etapp I 2644 m2 3 deletapper 881 m2/deletapp

Fördelningstal  
Etapp I 0,1801 (2644/14680)
Etapp I, 3 deletapper 0,0600 (2644/14680/3)

(WDSS�,

Aktivitet Mängd tal F-tal Tidsåtgång Etapp del Tids källa
enh. ant. enh akt. del (tim) Etapper

Fyllning jord 3966 m3 800 m3/dag 40 I kalkyl Guy
Pålning 3257 m 2 50 m/tim 33 I 400m/maskin och dag ML=22

Fyllning makadam 100 m-tim 1 0,0600 6 I del 1 3 kalkyl

Avjämning stenmjöl 147 m-tim 1 0,0600 9 I del 1 3 kalkyl 30m2/tim
Form pålpottor 49 st 1 15 min/st 12 I del 1 3 15min/pålpotta enl. Thomas
Gjutning pålpottor 49 st 1 3 min/st 2 I del 1 3 3min/st

Armering 881 y-tim 6 270 m2/dag 26 I del 1 3 270m2/d vid 8 man enl Per Å

Gjutning 2644 m2 8 54 m2/t 49 I uppgift om 6 dagar eller

429m2/dag enl. Per Åresjö
Ytbehandling 22 y-tim 1 22 I kalkyl
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1lWDUPHUDG��SODWWD�(WDSS�,,

Etapp I och Etapp II 14680 m2

5 deletapper 2407 m2/deletapp

Etapp II 12036 m2 15 deletapper 802 m2/deletapp

Fördelningstal  
Etapp II 0,8199 (12036/14680)
Etapp II, 15 deletapper 0,0547 (12036/14680/15)
Etapp II, 5 deletapper 0,1640 (12036/14680/5)

(WDSS�,,

Aktivitet Mängd tal F-tal Tidsåtgång Etapp del Tids källa
enh. ant. enh akt. del (tim) Etapper

Fyllning jord 18054 m3 800 m3/dag 181 II kalkyl Guy
Pålning 14827 m 2 50 m/tim 148 I 400m/maskin och dag ML=22

Fyllning makadam 100 m-tim 1 0,0547 5 II del 1 15 kalkyl

Avjämning stenmjöl 147 m-tim 1 0,0547 8 II del 1 15 kalkyl 30m2/tim
Form pålpottor 45 st 1 15 min/st 11 II del 1 15 15min/pålpotta enl. Thomas
Gjutning pålpottor 45 st 1 3 min/st 2 II del 1 15 antaget 8t för178st =>3min/st

Armering 802 m2 6 203 m2/dag 32 II del 1 15 203m2/d vid 6 man enl. Per Å
Kombiform banor 2 ban 4,5714 ban/dag 10 II del 2 15 7banor/4dagar enl Thomas Lech

7 tim överlapp=>36 tim

Gjutning 2407 m2 49 m2/t 49 II del 1-3 5 Per Å 390m2/dag vid 5 man

Ytbehandling 98 y-tim 1 0,2 20 II del 1-3 5 kalkyl
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+XYXGWLGSODQ�)LEHUDUPHUDG�SODWWD�
HierarkiKod Beskrivning Varaktighet

�� )LEHUDUPHUDG�3ODWWD ���G ����������

���� )LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�, ���G

 1.1.1 Uppfyllnad jord del 1-3  Uppfyllnad jord 36 t

 1.1.2 Pålning 234st 2624m2 46 t

+1.1.3 Finplanering Etap I del 1; 875m2 5 d

+1.1.4 Finplanering  Etapp I del 2 5 d

+1.1.5 Finplanering  Etapp I del 3 5 d

 1.1.6 Gjutning fiberbetong Etapp I 4 d

���� )LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO���� ���G

 1.2.1 Uppfyllnad jord hela Etapp II  162 t

 1.2.2 Pålning  1068st 12056m2 207 t

+1.2.3 Finplanering  Etap II del 1; 804m2 4 d

+1.2.4 Finplanering  Etap II del 2; 804m2 4 d

+1.2.5 Finplanering  Etap I del 3; 804m2 4 d

���� )LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO���� ���G

+1.3.1 Finplanering  Etap II del 4; 804m2 4 d

+1.3.2 Finplanering  Etap II del 5; 804m2 4 d

+1.3.3 Finplanering  Etap I del 6; 804m2 4 d

���� )LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO���� ���G

+1.4.1 Finplanering  Etap II del 4; 804m2 4 d

+1.4.2 Finplanering  Etap II del 5; 804m2 4 d

+1.4.3 Finplanering  Etap I del 6; 804m2 4 d

���� )LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO������ ���G

���� )LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO������ ���G

���� *MXWQLQJ�ILEHUEHWRQJ ���G

April 02 Maj 02 Juni 02 Juli 02 Augusti 02
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2

Upprättad av: Gustav Simmons Projekt nr: Skapad: 2002-04-05
Fastställd av: Rev. nr: Rev. datum: 
PlanCon 5.0 NCC AB



+XYXGWLGSODQ�1lWDUPHUDG�SODWWD
HierarkiKod Beskrivning Varaktighet

�� 1lWDUPHUDG�3ODWWD ���G ����������

���� 1lWDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�, ���G

 1.1.1 Uppfyllnad jord del 1-3  Uppfyllnad jord 40 t

 1.1.2 Pålning 262m2
 2624m2

33 t

+1.1.3 Finplanering arm. Etap I del 1; 875m2 7 d

+1.1.4 Finplanering arm. Etapp I del 2 8 d

+1.1.5 Finplanering arm. Etapp I del 3 9 d

 1.1.6 Gjutning 6 d

���� 1lWDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO���� ���G

 1.2.1 Uppfyllnad jord hela Etapp II  181 t

 1.2.2 Pålning 12056m2 148 t

+1.2.3 Finplanering arm. Etap II del 1; 804m2 10 d

+1.2.4 Finplanering arm. Etap II del 2; 804m2 12 d

+1.2.5 Finplanering arm. Etap I del 3; 804m2 14 d

 1.2.6 Gjutning 49 t

���� 1lWDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO���� ���G

+1.3.1 Finplanering arm. Etap II del 4; 804m2 15 d

+1.3.2 Finplanering arm. Etap II del 5; 804m2 17 d

+1.3.3 Finplanering arm. Etap I del 6; 804m2 19 d

 1.3.4 Gjutning 45 t

���� 1lWDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO���� ���G

+1.4.1 Finplanering arm. Etap II del 4; 804m2 21 d

+1.4.2 Finplanering arm. Etap II del 5; 804m2 22 d

+1.4.3 Finplanering arm. Etap I del 6; 804m2 24 d

 1.4.4 Gjutning 45 t

���� 1lWDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO����� ���G

���� 1lWDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,,�GHO������ ���G

April 02 Maj 02 Juni 02 Juli 02 Augusti 02
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Upprättad av: Gustav Simmons Projekt nr: Skapad: 2002-04-05
Fastställd av: Rev. nr: Rev. datum: 
PlanCon 5.0 NCC AB



7LGSODQ�)LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�,
HierarkiKod Beskrivning Varaktighet

�� )LEHUDUPHUDG�3ODWWD ���G ����������

���� )LEHUDUPHUDG�SODWWD�(WDSS�, ���G

 1.1.1 Uppfyllnad jord del 1-3  Uppfyllnad jord 36 t

 1.1.2 Pålning 234st 2624m2 46 t

 1.1.3 Finplanering Etap I del 1; 875m2 5 d

 1.1.3.1 Fyllning för avjämning 6 t

 1.1.3.2 Riven asfalt 9 t

 1.1.3.3 Avjämning stenmjöl / form pålpottor 18 t

 1.1.3.4 Gjutning pålpottor 3 t

 1.1.4 Finplanering  Etapp I del 2 5 d

 1.1.4.1 Fyllning för avjämning 6 t

 1.1.4.2 Riven asfalt 9 t

 1.1.4.3 Avjämning stenmjöl / form pålpottor 18 t

 1.1.4.4 Gjutning pålpottor 3 t

 1.1.5 Finplanering  Etapp I del 3 5 d

 1.1.5.1 Fyllning för avjämning 6 t

 1.1.5.2 Riven asfalt 9 t

 1.1.5.3 Avjämning stenmjöl / form pålpottor 18 t

 1.1.5.4 Gjutning pålpottor 3 t

 1.1.6 Gjutning fiberbetong Etapp I 4 d

April 02 Maj 02
15 16 17 18 19 20
8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13

Upprättad av: Gustav Simmons Projekt nr: Skapad: 2002-04-05
Fastställd av: Rev. nr: Rev. datum: 
PlanCon 5.0 NCC AB



Huvudtidplan Nätarmerad platta
HierarkiKod Beskrivning Varaktighe

 1 Nätarmerad Platta 87 d 2
 1.1 Nätarmerad platta Etapp I 28 d
 1.1.1 Uppfyllnad jord del 1-3  Uppfyllnad jord 40 t

 1.1.2 Pålning 262m2
2624 2

33 t

+1.1.3 Finplanering arm. Etap I del 1; 875m2 7 d

+1.1.4 Finplanering arm. Etapp I del 2 8 d

+1.1.5 Finplanering arm. Etapp I del 3 9 d

 1.1.6 Gjutning 6 d

 1.2 Nätarmerad platta Etapp II del 1-3 37 d
 1.2.1 Uppfyllnad jord hela Etapp II  181 t

 1.2.2 Pålning 12056m2 148 t

+1.2.3 Finplanering arm. Etap II del 1; 804m2 10 d

+1.2.4 Finplanering arm. Etap II del 2; 804m2 12 d

+1.2.5 Finplanering arm. Etap I del 3; 804m2 14 d

 1.2.6 Gjutning 49 t

 1.3 Nätarmerad platta Etapp II del 3-6 30 d
+1.3.1 Finplanering arm. Etap II del 4; 804m2 15 d

+1.3.2 Finplanering arm. Etap II del 5; 804m2 17 d

+1.3.3 Finplanering arm. Etap I del 6; 804m2 19 d

 1.3.4 Gjutning 45 t

 1.4 Nätarmerad platta Etapp II del 7-9 36 d
+1.4.1 Finplanering arm. Etap II del 4; 804m2 21 d

+1.4.2 Finplanering arm. Etap II del 5; 804m2 22 d

+1.4.3 Finplanering arm. Etap I del 6; 804m2 24 d

 1.4.4 Gjutning 45 t

 1.5 Nätarmerad platta Etapp II del 9-12 36 d
 1.6 Nätarmerad platta Etapp II del 12-15 36 d

April 02 Maj 02 Juni 02 Juli 02 Augusti 02
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Upprättad av: Gustav Simmons Projekt nr: Skapad: 2002-04-05
Fastställd av: Rev. nr: Rev. datum: 
PlanCon 5.0 NCC AB
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BILAGA 11 sidan 1

MÄNGDNING AV ARMERING
Värden från Skanska software beräkningar

Vid dimensionering i Skanska software har Ks500 använts
vid produktionen användes Nps70.  Mängden armering kan därför minskas
med 40%. 0,4 0,667

Armering vid c/c 3,7x3,7
Placering dim c/c Ks500 dim c/c Nps70 Välj Nps70
 φ c/c φ c/c φ c/c

ök 8 300 8 500,1 8 300
uk 10 195 10 325,1 10 300

över pålaskallar 16 150 12 144 12 125

Mängd
Placering vikt arm l=b belement andel tot area total vikt
 (kg/m2) (m) (m)  (m2) (kg)

ök 2,64 3700 3700 1 14680 38755
uk 4,12 3700 3700 1 14680 60482

    99237
över pålaskallar 14,2 1950 3700 0,278 14680 57900

Armering vid c/c 4,4x4,4
Placering dim c/c Ks500 dim c/c Nps70 Välj Nps70
 φ c/c φ c/c φ c/c

ök 8 160 8 266,7 8 250
uk 10 140 10 233,4 10 225

över pålaskallar 16 100 12 96 12 100

Mängd
Placering vikt arm l=b belement andel tot area total vikt
 (kg/m2) (m) (m)  (m2) (kg)

ök 3,16 4400 4400 1 14680 46389
uk 5,5 4400 4400 1 14680 80740

    127129
över pålaskallar 17,76 2360 4400 0,288 14680 75005



BILAGA 11 sidan 2

Armering vid c/c 4,9x4,9
Placering dim c/c Ks500 dim c/c Nps70 Välj Nps70
 φ c/c φ c/c φ c/c

ök 8 335 8 558,4 8 300
uk 10 100 10 166,7 10 150

över pålaskallar 16 90 16 126 16 125

Mängd
Placering vikt arm l=b belement andel tot area total vikt
 (kg/m2) (m) (m)  (m2) (kg)

ök 2,64 4900 4900 1 14680 38755
uk 8,24 4900 4900 1 14680 120963

    159718
över pålaskallar 25,34 2582 4900 0,278 14680 103289



Skandinaviska Kalkyldata AB
Box 295
851 05  SUNDSVALL

MängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnader :::: DatumDatumDatumDatum ::::
TidTidTidTid ::::
SidaSidaSidaSida ::::

Aktuell skärmstruktur 2002-06-25
23:49
1(2)

ValutaValutaValutaValuta ::::SEK

Kod Benämning Mgd Enh ArbeteMaterial U-E TotalMask MF RefPris

ProjektnummerProjektnummerProjektnummerProjektnummer ::::1
ProjektnamnProjektnamnProjektnamnProjektnamn ::::greencargo
KalkylKalkylKalkylKalkyl ::::Bilaga 12
BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning ::::

2 Mängdkostnader 15'77713'205K 6'483 18'145K1'186'107

15'77713'205K 6'483 18'145K1'186'107

Pålning ML=22m 1 x 6483.00 6'483 6'4836'483.00
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

Betongpålning SP1 1 st0 1'848.00 1'8481.00

Betongpålning SP2 1 st0 2'158.00 2'1581.00

Betongpålning SP3 1 st0 2'477.00 2'4771.00

Platta pålning 3,7x3,7 14'680 m2 0.298 4'374.57265.05 3'890'987 5'295'62124.94 366'083 360.74
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

Betongplatta på mark t=250 14'680 m20.298 360.74 5'295'6211.00
Avstängare bjälklag h=160 2'705 m10.12 37.01 100'1190.18

Armering Nps70 d=8 och d=10 99'266.8 kg0.011 7.97 790'7686.76

Betong K30 platta  inkl Stålglättning 3'670 m30.49 1'040.73 3'819'4800.25

Ökad armering vid pålar 57'900 kg0.02 10.11 585'2533.94

Platta pålning 4,4x4,4 14'680 m2 0.357 5'239.15306.16 4'494'466 6'148'79827.93 410'012 418.86
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

Betongplatta på mark t=280 14'680 m20.357 418.86 6'148'7981.00
Avstängare bjälklag h=160 2'705 m10.12 37.01 100'1190.18

Armering KS60 d=8 och d=10platta på mark 127'129 kg0.011 7.97 1'012'7218.66

Betong K30 platta  inkl Stålglättning 4'110.4 m30.49 1'040.73 4'277'8180.28
Mängdat avMängdat avMängdat avMängdat av HandläggareHandläggareHandläggareHandläggare KalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarig Prissatt avPrissatt avPrissatt avPrissatt av



Skandinaviska Kalkyldata AB
Box 295
851 05  SUNDSVALL

MängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnaderMängdkostnader :::: DatumDatumDatumDatum ::::
TidTidTidTid ::::
SidaSidaSidaSida ::::

Aktuell skärmstruktur 2002-06-25
23:49
2(2)

ValutaValutaValutaValuta ::::SEK

Kod Benämning Mgd Enh ArbeteMaterial U-E TotalMask MF RefPris

ProjektnummerProjektnummerProjektnummerProjektnummer ::::1
ProjektnamnProjektnamnProjektnamnProjektnamn ::::greencargo
KalkylKalkylKalkylKalkyl ::::Bilaga 12
BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning ::::

Ökad armering vid pålar 75'004 kg0.02 10.11 758'1405.11

Platta pålning 4,9x4,9 14'680 m2 0.420 6'163.34328.34 4'820'020 6'694'31027.93 410'012 456.02
K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Mängd Enhet Pris Total RefOmrTal

Betongplatta på mark t=280 14'680 m20.42 456.02 6'694'3101.00
Avstängare bjälklag h=160 2'705 m10.12 37.01 100'1190.18

Armering KS60 d=8 och d=10platta på mark 159'718 kg0.011 7.97 1'272'32810.88

Betong K30 platta  inkl Stålglättning 4'110.4 m30.49 1'040.73 4'277'8180.28

Ökad armering vid pålar 103'289 kg0.02 10.11 1'044'0457.04

Mängdat avMängdat avMängdat avMängdat av HandläggareHandläggareHandläggareHandläggare KalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarigKalkylansvarig Prissatt avPrissatt avPrissatt avPrissatt av
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