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Abstract

Abstract

This report will try to evaluate the use of rented concrete casting moulds,
which are used to build walls and system of joists. The evaluation is only
examining the economical aspects.
The cost of using concrete casting moulds is a big part of the total production
expenses. Therefore it is important that the calculated price not exceeds the
final costs of the casting moulds. The calculated price is the price used in the
process of making an offer.
The evaluation consists of a comparison of the calculated price and the final
costs for three building projects. It also evaluates the exploitation of the
concrete casting moulds for each project.
The report is made by Sven Gynne and Anders Alexandersson at School of
Engineering, Jonkoping University, in cooperation with PEAB Jonkoping.
The evaluation is strictly based on the calculated price and final cost of
rented concrete casting moulds, only the moulds themselves, not the labour
costs.
Educational visits have been made to the three projects gathering facts.
The conclusions we have drawn are that the difference between the
calculated price and the final costs are considerable, especially one project
have a greater difference than the others. The reasons for that are among
other things tight building ground and a complicated building construction.
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Sammanfattning

Sammanfattning

Detta examensarbete syftar till att utvärdera användningen av inhyrda
gjutformar vid uppförande av vägg – och valvkonstruktioner i betong.
Utvärderingen av formanvändningen görs ur en ekonomisk synvinkel.
Vid uppförande av betongkonstruktioner står formanvändningen för en stor
del av produktionskostnaden. Därför är det viktigt att kalkylpriset stämmer
överens med den verkliga kostnaden vid projektets slutförande. Med
kalkylpriset menas det pris som används för att räkna fram ett anbud.
Undersökningen innefattar en framtagning av en utnyttjandegrad för
formanvändningen som är till för att användas vid jämförelse mellan projekt
med betongkonstruktioner, valv och vägg, var för sig.
Examensarbetet har utförts av Sven Gynne och Anders Alexandersson vid
Tekniska Högskolan i Jönköping i samarbete med PEAB i Jönköping.
Undersökningen har skett vid tre av PEABs husbyggnadsprojekt.
För att inhämta de fakta som behövts för att kunna genomföra
undersökningen har studiebesök gjorts vid projekten för att prata med
platscheferna.
Rapporten inriktas bara på kalkylerad och verklig kostnad för gjutformar,
enbart materialkostnad, dvs. arbetskostnad vid gjutning räknas inte med.
Det vi har kommit fram till är att skillnaden är stor mellan kalkylpriset och den
verkliga kostnaden för valvgjutning. Ett projekt avviker från de övriga på
grund av en trång arbetsplats och komplicerad huskonstruktion.
För vägg är skillnaden mindre och i två av fallen understiger den verkliga
kostnaden kalkylpriset. Men även här så avviker det ovannämnda projektet ut
markant. Här är skillnaden än större mellan kalkylpriset och den verkliga
kostnaden. Detta härrör av samma anledningar som för valvformen.
I slutsatsen görs reflektioner som beskriver möjliga orsaker till skillnader
projekten emellan. Där finns även förslag på åtgärder för att minska
skillnaderna mellan kalkylpriset och den verkliga kostnaden.
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Betongkonstruktion, utnyttjandegrad, formmaterial, kalkylpris, verklig
kostnad, platschef, väggform, valvform, byggnadsprojekt, gjutarea, gjutdagar.
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Inledning

1 Inledning
1.1 Bakgrund

Entreprenörer inom byggbranschen vet att formkostnaderna vid
husbyggnation med betongstomme står för en väsentlig del av
produktionskostnaden. Enligt Betongteknik [1] kan formkostnaden utgöra
trettio till sextio procent av totalkostnaderna för betongkonstruktioner.
PEAB är en av dessa entreprenörer som bland annat är verksam i Jönköping.
Då man vid PEAB har kunnat se att formkostnaderna vid produktionen ofta
överstiger de beräknade kostnaderna har man bestämt sig för att utreda detta
närmare.
Vi kontaktade Peter Ström, arbetschef på PEAB-hus, ett byggföretag verksamt
i Jönköping. Han föreslog att vi skulle undersöka formanvändningen vid tre
av PEABs projekt i Jönköpingsområdet.
En anledning till att PEAB är intresserade av fomanvändningen är att denna
står för stora kostnader. De vill jämföra kalkylpriset som används för
kostnadsberäkning av blivande projekt och det slutliga priset för
formanvädningen, det vill säga kostnaderna för formen efter projektets
genomförande.
Vi försöker inte hitta specifika felkällor utan snarare visa att skillnaden finns
och att den är väsentlig. Det är väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop när
man väl börjat bygga om formkalkylen är fel för början.
Vid ett byggprojekt med betongstomme är och blir formkostnaderna en väldigt
stor del av de totala kostnaderna. Då är det extra viktigt att den verkliga
kostnaden inte skiljer sig för mycket ifrån den kalkylerade kostnaden.
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1.2 Syfte och mål
Vid kalkyleringar för husbyggnadsprojekt används normalt kostnad per
kvadratmeter för att ta fram kostnaden för formmaterialet.
När PEAB har jämför slutkostnaderna vid sina projekt med de kalkylerade
kostnaderna har de använt den totala kostnaden för formmaterial.
Syftet med examensarbetet är att beräkna och analysera de slutgiltiga
formkostnaderna per kvadratmeter, så att dessa kostnader kan jämföras med
varandra mellan olika projekt.
Målet är att resultatet ska ligga till grund för en justering av kalkylpriset.
Ett ytterligare syfte är att ta fram en utnyttjandegrad för formanvändingen vid
betonggjutning av vägg och valv vid tre tilldelade husbyggnadsprojekt.

1.3 Avgränsningar

Examensarbetet begränsas till inhyrda valv – och väggformar vid
husbyggnation med betongstomme. Det är bara formmaterialet som är
medtaget i utvärderingen mellan kalkyl och verklig kostnad, enbart
materialkostnad, dvs. arbetskostnad är inte inräknad.
Vi har valt att bara titta på inhyrda formar för vägg och valv, vi tittar inte på
specialkonstruktioner såsom pelare etc.
Undersökningen har skett vid tre av PEABs projekt i Jönköpingsområdet.
Ytterligare en begränsning är att vid dessa projekt är det bara formmaterial
från DOKA [12] som har använts.
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1.4 Disposition

Rapporten inleds med en grundläggande historik om betonggjutformar i
allmänhet och hur dessa fungerar. Därefter följer en genomgång av de
använda formtyperna vid de tre tilldelade projekten. Sist i den teoretiska
bakgrunden beskrivs kort underlaget till PEABs kalkylprissättning.
I genomförande beskrivs formler och beräkningssätt, felkällor och fakta om
PEABs tre projekt.
Efter genomförande följer resultatet som innehåller uppställningar som jämför
projekten sinsemellan och en utnyttjandegrad för formanvändningen.
Därefter avslutas undersökningen med slutsatser och kommentarer.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Kort historik om betonggjutning
Enligt Betongteknik [1] har betong använts i flera tusen år men det var inte
förrän på artonhundratalet som man lärde sig att förstärka betongen genom att
armera den med stål. Det gav möjligheter till att uppföra mer avancerade
konstruktioner än tidigare.
Betong är ett av de viktigaste byggnadsmaterialen som vi har att tillgå. Det
har bra ljudisoleringsegenskaper, bärförmåga, brandbeständighet och dess
formbarhet ger arkitekten nästan obegränsade möjligheter.

2.2 Formhistorik
En av huvudorsakerna till man att man använder betong är dess formbarhet.
Man kan med hjälp av olika typer av formningssätt få önskad form och yta på
den färdiga konstruktionen. Från att i början bygga formen på plats med
lösvirke har man nu övergått till mer och mer använda färdiga formelement,
som återanvänds flera gånger.
Man använder fortfarande lösvirkesformar idag, men oftast bara till mindre
konstruktioner där det inte går att använda den standardiserade formen. Vid
gjutning på mark, tex. platta på mark, används alltid lösvirkesform.
När man bygger med betong utgör formkostnaderna 30 – 60 % av den totala
byggkostnaden för betongkonstruktioner, även om det inte är en permanent
byggdel utan bara används en kort tid under byggskedet. Detta innebär att
effektiviseringar gällande formanvändningen kan reducera kostnaderna
avsevärt för byggnationen.
Uppgifterna ovan är hämtade ur Betongteknik [1].
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2.3 Olika formtyper
Enligt Handbok i formbyggnad [2] finns det två huvudtyper av form,
bärande - och stödjande form.
Stödjande form är till exempel vägg- och pelarform, se figur 2-1. De upptar den
färska betongmassans vätskeliknande tryckbelastning som verkar på formen.
Denna belastning upphör när betongen härdat.

Figur 2-1 Principskiss stödjande form. Handbok i formbyggnad [2]

Bärande form är till exempel valv- och bjälklagsform, se figur 2-2. De upptar
belastningen av betong, gjutpersonal och gjutarrangemang genom att bära
dem tills betongen har uppnått tillräcklig hållfasthet. Delar av formen måste
sedan stå kvar t.ex. säkerhetsstämp dvs. stämp som står kvar efter att det
övriga formmaterialet tas bort, se figur 2-3, tills slutgiltig hållfasthet uppnåtts.

Figur 2-2 Principskiss bärande form. Handbok i formbyggnad [2]
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Krafterna som verkar på formen är oftast större än vad enbart formmaterialet
klarar av. Därför byggs formen av ett system bestående av balkar, reglar,
stämp och stag mm. Detta används vanligast som valvform, se figur 2-3.

Figur 2-3 Principskiss bärande form. Betongteknik [1]

Vid uppförande av vägg ser formen annorlunda ut. Den utgörs av horisontella
strävor som tar upp de horisontella krafterna, se figur 2-4.

Figur 2-4 Väggform. DOKA formleverantör [12]
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2.4 Krav på formen
Utdrag ur Betongteknik [1] sida 6, stycke 2.3:
•

Formytan skall anpassas till kraven på den färdiga betongytan
med avseende på struktur, ytporighet, färgjämnhet, ytavvikelse
och ytskiktshållfasthet.

•

Formen skall vara tät.

•

Formen skall uppta de belastningar som uppstår vid gjutning
utan att deformeras mer än vad som kan accepteras.

•

Det skall finnas möjlighet att rensa formen före gjutning. Vid
behov skall rensluckorna placeras så att rensning kan ske.

•

Formen skall vara ”gjutvänlig”, det vill säga stora stötthöjder
och trånga sektioner skall undvikas. Ibland används luckor för
gjut – och vibreringsarbeten.

•

Formen får inte behandlas så att den ger framtida men på
betongkonstruktionen, det vill säga bestrykas med ämnen som är
skadliga för betongen. Formarna får inte avisas med salter utan
detta skall ske med värme eller ånga.

•

Betong är ett sprött material med låg draghållfasthet vilket
betyder att skarpa hörn och kanter bör undvikas på den färdiga
produkten för att minska risken för skador.

•

Formen skall vara lätt att riva.

Om inte formen är tät så rinner cementpastan ut, vilket leder till
ballastansamling, d.v.s. stenmaterial som ingår i betongen, vid öppningen.
Detta ger sämre beständighet och en ofullständig konstruktion.
Vid dimensionering av formar ska man tänka på att formytan måste vara styv
nog att inte bukta ut mellan reglarna.
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2.5 Olika formmaterial
Enligt Handbok i formbyggnad [2] är de formmaterial som används främst
plast, stål, aluminium, lösvirke och plywood. Materialen har olika egenskaper
gällande strukturer och hållfastheter.
Valet av material faller på kraven på struktur, ytavvikelse, ytporighet,
färgjämnhet och ytskiktshållfasthet.

2.5.1 Trä
Ett av de vanligaste formmaterialen är trä. Det kan vara lösvirke eller
formplywood etc. ”Bedömningar som gjorts pekar mot att cirka 60 % av all
formbyggnadsmateriel är träbaserad” Handbok i formbyggnad [2] sid 11,
stycke 1
Den största anledningen till att man använder trä är att det lätt kan bearbetas
på arbetsplatsen. Vid avancerade formbyggnationer är det lätt att anpassa och
modifiera formen om den består av trä. En annan fördel med trä är att det är ett
material som fungerar bra att arbeta med både vid stark värme och kyla
eftersom att trä inte leder värme och kyla såsom metaller gör.
Nackdelar med trä är att det slits ut relativt fort vid upprepade gjutningar, den
dåliga motståndskraften mot mekanisk åverkan och benägenheten att slå sig,
svälla och krympa vid varierande fukthalt. Trä är också tungt att hantera och
när det används så suger det åt sig fukt och blir ännu tyngre.
För att undvika dessa nackdelar kan man använda sig av formplywood eller
annat förädlat trämaterial.
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2.5.2 Stål

Stål är hårdare och tyngre än trä. Stål används ofta i formen i modell av grov
plåt, profilstång, balkar och spont.
Utdrag ur Handbok i formbyggnad [2] sid 27, stycke 3 – 4:

Fördelar
•
•
•
•
•
•

Enklare och exaktare deformationsberäkningar.
Lättare att klara stora belastningar och spännvidder.
Slår sig inte pga. Fuktighetsvariationer.
Gjutytan har bättre motståndsförmåga mot nötning.
Större måttnoggrannhet.
Relativt lätt att reparera och rekonditionera.

Nackdelar
• Kallt/varmt att arbeta med beroende på yttre omständigheter.
• Oavsiktlig sammanblandning av stålkvaliteter kan lätt göras
eftersom balkprofiler inte märks med beständig märkning.
• Felaktigt materialval kan ge spröda brott, exempelvis efter svetsning
i materialet.
• Små skador i materialet (exempelvis bucklor på rör) och felaktig
montering kan ge plötsliga kollapser.
• Varierande värmedeformation för olika delar av konstruktionen
(exempelvis genom solstrålning) måste beaktas.
• Vanligtvis svårare anpassning till den permanenta konstruktionens
geometri och svårare bearbetning och sammanfogning.
• Risk för rostbildning.

Aluminium
Alltmer används aluminium i formen för dess kvaliteter och färdigheter. Det
används till samma saker i formen som stål, dock inte som formyta. Aluminium
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har ungefär samma för och nackdelar som stål förutom att det är ett mycket
lättare material som inte rostar.

Formoljor
Formoljans främsta uppgift är att få formen att släppa lättare från betongen vid
rivning och för att minimera ytskador på betongen. De flesta av formoljorna
som finns på marknaden förhindrar även vatteninträngning i formmaterialet.

2.5.3 Defekter som kan uppkomma vid formgjutning

I Handbok i formbyggnad [2] menar författarna att risken för ytporer varierar
med val av material, typ av formolja, dvs. ytan som ligger mot betongen. Vid
val av täta material uppstår porer lättare än vid val av mindre täta material.
Detta beror på att mindre täta material absorberar bättre luftblåsorna som
uppstår när betong härdar än vad tätare material gör.
Exempel på mindre täta material är trä och plywood. Täta material är stål, plast
och aluminium.
Men det som förebygger ytporer och ihåligheter bäst är alltid ordentlig
vibrering vid gjutningen.
Andra problem som kan uppkomma som härrör från formen är färgvariationer i
den färdiga betongytan. Detta beror på vilket formmaterial man använder, typ
av formolja eller avsaknaden av formolja, fukthalt i formmaterialet, varierande
vattenhalt i betongytan, vattenläckage i skarvar och dylikt.
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2.6 Formrivning
I Betongteknik [1] beskriver författarna att vid rivning av form bör man tänka
på att man inte river formen för tidigt, då det kan leda till ras eller oönskade
deformationer. Men även mindre skador såsom skadade hörn och kanter kan
uppstå och ingjutna installationer kan lossna.
Därför gäller det att ha god kontroll innan formen rivs, så att önskad
hållfasthet på betongen är uppnådd. Erforderlig hållfasthet vid formrivning
bör anges på konstruktionsritningen, om det skulle saknas på
konstruktionsritningen används kraven enligt BBK [10] vilket är minst 70 %
av den slutliga hållfastheten på konstruktionen.
Mätningar av hållfastheten skall göras vid konstruktionens mest ansträngda
del, till exempel längst ner på väggen eller pelaren.
Vid blåst och torka bör man ha en senare rivning av formen. Då formen sitter
kvar skyddar den mot en alltför snabb uttorkning.
Vid avformning av fristående väggar behöver man sträva upp betongväggen
för att undvika ras. Eftersom den fristående väggen vid detta stadium inte
klarar de krafter som kan uppstå. Samma princip gäller vid avformning av valv,
men istället för att stadga med strävor så använder man säkerhetsstämp.
När avformningen sker, ska den utföras så att formmaterialet går att
återanvända och att betongen inte skadas, kanter och hörn är extra känsliga.

2.7 Använd form vid de tre projekten

2.7.1 Den använda valvformen är DOKA Dokaflex 1-2-4 [4]
Dokaflex 1-2-4 systemet är ett traditionellt tvåbalksystem som är uppbyggt
av bockryggar, ströbalkar, formplywood och stämp i botten.
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Stämp
Vid normal bostadsproduktion så använder sig Doka av två olika stämp:
Eurex 20 och Eurex 30. Det mest använda är Eurex 20, som namnet antyder
klarar detta stämp att bära upp 20 kN (två ton).

Ströbalkar och bockryggar
DOKA [4] marknadsför flera olika modeller av balkar som både används som
ströbalkar och bockryggar. Dessa är:
H 16 N
H 20 N
H 16 P
H 20 P
Skillnaden mellan dessa balkar är balkliven. Med beteckningen P så är livet
utav plywood, med beteckningen N så är livet utav massivt trä. H betecknar
livhöjden, 20 är 200 millimeter osv.

Ytform
I ytformen används som formyta Dokadurskivor [4]. De är uppbyggda av tre
plywoodskikt vilka omges av en blå gummikant. På grund av denna gummilist
kan och ska inte dessa skivor användas som passningsskivor. Skivorna är 500
mm breda och finns i tre längder, 1500 mm, 2000 mm och 2500 mm. Alla
skivorna har samma tjocklek, 210 mm. Dokadurskivan är en hyrskiva.
Runt pelare och dylikt där man behöver skivor som får sågas sönder för att
passa så får man köpa dem, de kallas treskiktsskivor [4] eller passningsskivor
[4].
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2.7.2 Den använda väggformen är DOKA Framax Xlife [4]

Framax Xlife är ett traditionellt luckformssystem d.v.s. ramluckor (formyta)
med stålram med speciellt förbindningssystem, se figur 2-5. Luckorna binds
direkt mot varandra med DOKAs lucklåsningssystem. Tillbehör är
gjutkonsoler, stödben och dubbelbalkar.

Figur 2-5 DOKA Väggform Framax X-life. DOKA produktinformation [4]

Det finns fem luckbredder att tillgå:
300, 450, 600, 900 och 1350 (mm).
Dessa kan fås i tre olika höjder:
1350, 2700 och 3300 (mm).
Det finns även stora ramluckor att tillgå, dessa finns i storlekarna:
2400 x 2700, 2700 x 2700, 2400 x 3300, 2700 x 3300 (mm).
Framax är ett lucksystem som har luckformat anpassade efter varandra med
konsekventa steg på 15 cm för bra utnyttjande av formarna. Detta ska
underlätta både planering och produktion.
Nygjuten betong får max belasta Framaxsystemet med 80 kN/m2.
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2.8 Bakgrund till PEABs kalkylprissättning
Enligt Peter Ström [9] har PEABs tillvägagångssätt vid framtagning av
kalkylpriser för formmaterial varit baserat på uppföljningar av tidigare projekts
resultat. Uppföljningar har skett med jämna mellanrum och prissättningen har
reviderats.
Ofta görs detta enligt ovanstående arbetssätt men ibland har revideringen av
kalkylpriserna skett på godtyckliga och även personliga antaganden. Hänsyn
har inte alltid tagits till projektens utseende och grad av komplexitet.
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3 Genomförande
För att få grundläggande kunskap om formgjutning har vi studerat litteratur
inom ämnet och produktinformation från DOKA [4].
Vi har pratat med de tre platscheferna vid deras byggen, dels för att få en
bakgrund om det specifika bygget, dels för att få ut kalkyler och fakturor om
formmaterialet. Vi har även prata med Hans Lindfors [5] vid DOKA [12] för
att få hjälp med fakturahanteringen.

3.1 Metod

3.1.1 Formler och beräkningssätt

Med hjälp av fakturor från DOKA och den totala gjutarean för vägg
respektive valv har vi räknat fram den verkliga kostnaden per kvadratmeter
och på så sätt fått fram ett värde att jämföra kalkylkostnaden med.
På grund av att vägg – och valvmaterialet fraktas på samma transporter och
någon uppdelning ej framgår av transportfakturorna går det inte att skilja
transportkostnaderna åt. Transportkostnaderna är en väsentlig del av den
totala kostnaden som PEAB i nuläget inte räknar med i formkalkylen.
Vi har därför valt att göra ytterligare en uppdelning med den totala vägg - plus
valvkostnaden, plus den totala fraktkostnaden per kvadratmeter. Vi kallar
denna kostnad för totalkostnad per kvadratmeter.

Utnyttjandegraden

För att beräkna utnyttjandegraden har vi valt att använda mängden form per
månad. Vi har efter detta kontrollerat möjligt antal gjutdagar för varje månad
då formen inhyrs. Möjliga gjutdagar är helgfria arbetsdagar.
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Mängden form som används är slutbeståndet vid varje månadsfaktura.
Mängden form för en viss månad multipliceras med antalet möjliga gjutdagar
för denna månad. Detta resultat adderas ihop med övriga månaders resultat till
en summa vilken motsvarar optimalt utnyttjande av tillgänglig form under
gjuttiden.
För valv har vi i samråd med Martin Alexandersson [6] kommit fram till att en
optimal valvgjutning tar fem dagar. Därför delas antalet möjliga gjutdagar för
valv med fem.
För vägg är det optimala utnyttjandet en dag per väggjutning, det vill säga att
man lyfter formen på plats, eventuellt river från föregående gjutning, gjuter,
låter betongen härda och börjar om nästa dag på en ny vägg.
Utnyttjandegraden blir då den totala gjutarean vägg respektive valv delat med
det summerade resultatet av mängd form per månad gånger antalet möjliga
gjutdagar per månad. Det vill säga gjuten area vägg respektive valv delat med
optimal area vägg respektive valv.
När utnyttjandegraden blir ett är den optimal. Men i verkligheten så är denna
utnyttjandegrad nästan ouppnåelig eftersom det finns många faktorer som
spelar in som är svåra att påverka. Några av dessa är väder, årstid, sjukdomar,
underentreprenader, betongkvalitet, vibrering, typ av form, typ av
konstruktion. Vilka ej tas hänsyn till i våra beräkningar.

Utnyttjandegraden är:
Uppförd vägg – respektive valvarea
delat med
((mängd form månad 1 gånger antal möjliga gjutdagar för månad 1) plus
(mängd form månad 2 gånger antal möjliga gjutdagar för månad 2) plus
(mängd form månad 3 gånger antal möjliga gjutdagar för månad 3) osv.).
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3.1.2 Felkällor vid avläsning av fakturor

Vi har tagit fram den verkliga kostnaden per kvadratmeter genom att gå
igenom DOKAs [12] fakturor för de olika byggarbetsplatserna. Detta var
krångligare än vad vi först trodde eftersom på merparten av DOKAfakturorna
var inte vägg och valv uppdelat var för sig. Detta innebar att vi var tvungna
att dela upp vägg - och valvkostnader själva på varje faktura där det inte från
början var uppdelat.
Detta kan medföra att viss felfaktor kan förekomma eftersom både vägg - och
valvdelar skickas ofta i samma fraktkontainrar och det framgår ej om det är
vägg – eller valvmaterial som fraktats.
På de fakturorna där både vägg - och valvmaterial förekommer har vi gjort en
uppdelning av containerkostnaden efter hur stor procentsats som vägg– eller
valvkostnaden utgjorde av den totala fakturakostnaden.
Samma sak gäller för formoljan som förekommer på fakturor där både väggoch valvmaterial ingår. Vi har gjort samma uppdelning här som för
containrarna.
En svårighet var att ta reda på hur mycket av formoljan som använts till vägg–
respektive valvform eftersom samma olja används till båda typerna av form.
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3.2 Fakta om PEABs tre projekt

3.2.1 Kvarteret Dromedaren [6]
Antal lägenheter: 30 stycken hyreslägenheter totalt, varav
1:or 14 stycken
2:or 12 stycken
4:a 1 styck
5:or 3 stycken
Beställare:
Hakarps Fastigheter AB

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Erhållet material

Fraktkostnader:
Fraktkostnader för inhyrda formar får PEAB stå för, både för dit – och
tillbakaleverans.

Lagring av material/formar:
Mycket transport kräver god planering eftersom upplagsytan vid Dromedaren
var/är väldigt begränsad.
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Väderförhållanden:
Gjutning har skett på våren och sommaren vilket är bättre än gjutning på
vintern eftersom formarna inte behöver stå kvar lika länge, betongen härdar
snabbare.

Många små- och förskjutna väggar:
Huset är ritat med många bärande lägenhetsväggar förskjutna mellan
våningsplanen. Detta gör att det blir krångligare att gjuta valven, det krävs
mycket extra stämp för att föra ner lasterna i konstruktionen innan betongen
härdat färdigt i valvet.

Leveranstider för valv – och väggjutformar:
Efter beställning ingås ett leveranskontrakt med formleverantören.
Avrop ger leverans efter 1 – 2 veckor.

Övrigt:
Annat som gjöts med platsbyggda formar (utan DOKAformar) var hissgropar,
hisstoppar och dyl.
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Figur 3-1 Dromedaren under produktion. [6]

Figur 3-2 Dromedaren under produktion. [6]

20

Genomförande

3.2.2 Kvarteret Urnan i Vaggeryd [7]

Antal lägenheter: 30 stycken hyreslägenheter totalt, varav
2:or
16 styck
3:or
14 styck
Beställare:
VSBO (Vaggeryd kommun)

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Erhållet material

Fraktkostnader:
Fraktkostnader för inhyrda formar får PEAB stå för, både för dit – och
tillbakaleverans.

Lagring av material/formar:
Stor yta för lagring av material, lätt att lossa osv.

Väderförhållanden:
Gjutning har skett höst – vinter.

Leveranstider för valv – och väggjutformar:
Efter beställning ingås ett leveranskontrakt med formleverantören.
Avrop ger leverans efter 1 – 2 veckor.
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Övrigt:
Två byggnader som är fristående. En med tre våningar och en med fem
våningar.
Allt som är gjutet mot mark är gjutet med platsbyggda formar. Hisstak/topp är
gjuten med hjälp av en liggande väggform.

Erfarenheter, kommentarer om DOKAformarna:
Hünnebecks [11] väggformar (bostadsform) har Thomas jobbat med innan
och han tycker att den fungerar bättre ergonomiskt för arbetarna. DOKAs
[12] väggform är mer tungjobbad men deformeras mindre. Hünnebecks
väggform deformeras uppe – och nedtill, den är för klent byggd.
Den erhållna planeringen från DOKA var lite av en ”glädjeplanering”, för lite
gjutning/dag för att hålla igång formbyggarna/rivarna hela dagarna.
För liten mängd väggform och valvform för att kunna ha en kontinuerlig
arbetsgång.
DOKAs valvform vid detta bygget var ganska hårt sliten så man blev tvungen
att slipa innertaken i efterhand i alla lägenheter. Man var alltså tvungen att
helslipa taken istället för vanlig skarvslipning.
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Figur 3-3 Urnan under produktion. [7]

Figur 3-4 Urnan under produktion. [7]
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3.2.3 Centrumbyggnad i Habo [8]

Antal lägenheter:

19 stycken hyreslägenheter totalt, varav
6 stycken lokaler i första våningsplan.
1:or
2:or
3:or
4:a

2 styck
5 styck
6 styck
6 styck

Beställare:
Habo bostäder (Habo kommun)

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Erhållet material

Fraktkostnader:
Fraktkostnader för inhyrda formar får PEAB stå för, både för dit – och
tillbakaleverans.

Lagring av material/formar:
Själva arbetsplatsen är väldigt trång vilket leder till problem vid lastning,
lossning och förvaring av material.

Väderförhållanden:
Gjutning har skett höst – vinter.
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Leveranstider för valv – och väggjutformar:
Efter beställning ingås ett leveranskontrakt med formleverantören.
Avrop ger leverans efter 1 – 2 veckor.

Övrigt:
Tre byggnader som är fristående sammanbundna med portgångar.
Lokalerna skall bland annat användas till Audio video butik, Guldsmed,
Jönköpingsposten, Länsförsäkringar, Arbetsförmedling, valstuga.
Två av husen har två våningar, ett har tre våningar.
Allt som är gjutet mot mark är gjutet med platsbyggda formar.
Hissgropar och hisstoppar/tak gjöts med platsbyggda formar.

Erfarenheter, kommentarer om DOKAformarna:
Hünnebecks [11] väggformar (bostadsform) har Peter jobbat med innan och
han tycker att den fungerar bättre ergonomiskt för arbetarna. DOKAs
väggform är mer tungjobbad men deformeras mindre.
Hünnebecks väggform deformeras uppe – och nedtill, den är för klent byggd.
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Figur 3-5Centrumbyggnad i Habo under produktion. [8]

Figur 3-6Centrumbyggnad i Habo under produktion. [8]
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4 Resultat
För mer detaljerad information om resultatet se bilaga 1 för Dromedaren i
Jönköping, bilaga 2 för Centrumbyggnad i Habo och Bilaga 3 för Urnan i
Vaggeryd.

4.1 Jämförelse mellan kalkylkostnad och verklig
kostnad

För att få en enklare överblick mellan de tre byggena har vi valt att sätta upp
denna tabell för att man lätt ska kunna jämföra de tre.

4.1.1 Väggform

VÄGGFORM
TYP AV KOSTNAD
Kalkylerad kostnad/m2
Verklig kostnad/m2

DROMEDAREN CENTRUMBYGGNAD I
I JÖNKÖPING HAB O

URNAN I
VAGGERYD

45:-

45:-

45:-

35,94:-

115,68:-

43,64:-
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4.1.2 Valvform

VALVFORM
TYP AV KOSTNAD
Kalkylerad kostnad/m2
Verklig kostnad/m2

DROMEDAREN CENTRUMBYGGNAD I
I JÖNKÖPING HAB O

URNAN I
VAGGERYD

60:-

62:-

60:-

95,13:-

115,56:-

91,26:-

4.2 Jämförelse av total kalkylkostnad, vägg + valv,
med total verklig kostnad vägg + valv + fraktkostnader

Eftersom fraktkostnaderna inte är medräknade i kalkylen blir det intressant att
kunna jämföra den kalkylerade totalkostnaden med den verkliga
totalkostnaden inklusive fraktkostnaden.

TOTALKOSTNAD/m2
TYP AV KOSTNAD

Total kalkylerad
kostnad/m2 (vägg+valv)
Total verklig
kostnad/m2
(vägg+valv+frakt)

DROMEDAREN CENTRUMBYGGNAD
I JÖNKÖPING I HABO

URNAN I
VAGGERYD

52,71:-

55,90:-

51,30:-

69,61:-

129,22:-

75,55:-
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4.3 Utnyttjandegrad för vägg - respektive valvform

Utnyttjandegraden beskriver användningen av valv – respektive väggformen
vid de tre byggena per dag under gjuttiden.

UTNYTTJANDEGRAD
DROMEDAREN CENTRUMBYGGNAD
I JÖNKÖPING I HABO

URNAN I
VAGGERYD

VÄGGFORM

72 %

27 %

55 %

VALVFORM

24 %

20 %

25 %
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5 Slutsats och analys

Man kan se att det finns en skillnad mellan de tre olika byggena. Dromedaren
i Jönköping och Urnan i Vaggeryd ligger närmast varandra medan
Centrumbyggnad i Habo har avsevärt högre kostnader per kvadratmeter,
speciellt väggkostnaden överstiger kraftigt de övrigas resultat.
Även utnyttjandegradsresultatet följer samma linje.
Slutsatsen vi drar av vår undersökning av de tre byggnadsprojekten är att de
kalkylpriser man använder för beräkning av formkostnad vid
anbudskalkylering bör justeras.
Möjliga anledningar till att de bör justeras kan vara att har gått lång tid sedan
den sista revideringen av kalkylpriset eller att det var lång tid sedan det
gjordes en noggrann utredning av kalkylprissättningen. Som det nämns i den
teoretiska bakgrunden kan det även bero på att prissättningen har gjorts
godtyckligt utan hänsynstagande till projektens komplexitet.
Med utgångspunkt från resultatet kan ett möjligt nytt kalkylpris för väggform
vara 40 kr/m2. Detta fås genom att ta medelvärdet av den framräknade verkliga
kostnaden per m2 mellan projekten. I detta pris bortser vi från
Centrumbyggnad i Habo vars verklig kostnad per m2 är mer än både Urnan i
Vaggeryd och Dromedaren i Jönköpings verkliga kostnad tillsammans.
Anledningen till att Centrumbyggnad i Habo skiljer sig så mycket från de
övriga två beskrivs nedan i stycke 5.1. Om Centrumbyggnad i Habo tas med i
beräkningen blir ett möjligt nytt kalkylpris istället 65 kr/m2.
För valvform kan ett möjligt nytt kalkylpris vara 93 kr/ m2. Detta fås även här
genom att ta medelvärdet av den framräknade verkliga kostnaden per m2
mellan projekten. I detta pris bortser vi även här från Centrumbyggnad i Habo
vars verkliga kostnad per m2 överstiger både Urnan i Vaggeryd och
Dromedaren i Jönköping. Om Centrumbyggnad i Habo tas med i
beräkningen blir ett möjligt nytt kalkylpris 101 kr/ m2.
För att få en mer representativ justering borde en större utredning av fler
arbetsplatser och även fler formleverantörer utföras.
Ett tillvägagångssätt är att det tas fram olika kalkylpriser för olika typer av
huskonstruktioner, högre kalkylpris vid mer komplicerade huskonstruktioner
(förskjutna väggar o.s.v.) och lägre kalkylpris för enklare huskonstruktioner.
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Ett annat är att ta fram ett grundpris för vägg - och valvform som sedan tillförs
påslag för olika typer av huskonstruktioner, större påslag för mer
komplicerade huskonstruktioner och mindre eller inget påslag alls för enkla
huskonstruktioner.
Den verkliga kostnaden per kvadratmeter beror även på vilket hyrpris som
platschefen på respektive bygge har förhandlat fram med DOKA, vilket också
kan vara en bidragande anledning till skillnader i verklig kostnad byggena
emellan.

5.1 Möjliga anledningar till variationerna mellan de tre
byggnadsprojekten

Urnan i Vaggeryd

Urnan i Vaggeryd består två fristående byggnader som har fem respektive tre
våningar. Husen består endast av tvåor och treor och har i stort sett samma
rumsindelning vilket gjorde att man kunde utnyttja formen mer effektivt. Det
är samma lägenhetsindelning på varje våning vilket gör att bärande väggar
löper genom hela huskroppen. Detta leder till enklare och bättre planering av
gjutningen vilket i sin tur ger en effektivare formanvändning.
Gott om plats för lagring av material samt bra utrymme vid lastning och
lossning ger även detta möjlighet till en effektivare formanvändning.

Centrumbyggnad i Habo

Centrumbyggnad i Habo består av tre byggnader som är fristående
sammanbundna med portgångar. Två av husen har två våningar, ett har tre
våningar.
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Själva utformningen av byggnaderna medförde effektivitetsproblem vid
produktionen. Husen har i markplan affärslokaler med stora fria ytor som
möjliggörs av att den bärande konstruktionen består av pelare och kraftigare
bjälklag. Med förskjutna och ofta vinklade väggar blir det svårt att få en
effektiv formanvändning då formen ofta måste stå kvar längre. Kortare
väggdelar gör att hela formen vid gjutningen inte används, då formen är
längre än den väggdel som ska gjutas.
Huset kröker sig utmed en gata i centrala Habo vilket medförde att
arbetsplatsen blev trång och det var liten yta för lastning, lossning och
lagring av material.
Samtidigt som man uppförde de tre byggnaderna så utfördes en vägentreprenad
på den intilliggande gatan av en annan entreprenör vilket gjorde att man
ibland inte fick tillgång till markyta som behövdes för att kunna utföra
byggnationen enligt planerna.

Dromedaren i Jönköping

Dromedaren i Jönköping består av tre hopbyggda bostadshus, ett med två
våningar och två med tre.
Husen ligger insprängda mellan tre olika gator vilket gör det svårt vid
mottagning och avskick av material.
Själva utformningen av byggnaderna medförde effektivitetsproblem vid
produktionen. På grund av förskjutna väggar krävdes det extra säkerhetstämp
som fick stå kvar längre än normalt.
Själva arbetsplatsen är väldigt trång vilket leder till problem vid lastning,
lossning och förvaring av material.
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8 Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Dromedaren i Jönköping
Centrumbyggnad i Habo
Urnan i Vaggeryd

8.1 Kommentarer kring bilagorna

I bilagorna 1 – 3 har vi lagt in faktura- och kalkyluppgifter från respektive
projekt indelat på vägg och valv. De innehåller även uppställningar av
utnyttjandegrad, kostnad per kvadratmeter, transportkostnader och
totalkostnad per kvadratmeter.
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Bilaga 1: Kvarteret Dromedaren i Jönköping

Fakturor Kvarteret Dromedaren VÄGG
Fakturanummer: Hyrdel kr (exkl.moms):
570651917
570652610
570652835
570653038
570653263
570653336
570653508
570653851
570654091
570654162
570654377
570654851

Summa:
Kostnad per kvadratmeter:

Förbrukningsmaterial (exklsv.moms): Summa(exkl.moms):
21305,50

21305,50
41662,81
5265,00
21436,22
1634,00
1634,00
20281,38
2027,15
2985,00
-4055,00
1410,40
602,90

41662,81
5265,00
21436,22
1634,00
1634,00
20281,38
2027,15
2985,00
-4055,00
1410,40
602,90

83365,86

32823,50
116189,36 kr / 3232,50 m2 =

Sida 1

Datum:
06.04.2006
30.04.2006
31.05.2006
31.05.2006
21.06.2006
03.07.2006
30.06.2006
31.07.2006
18.08.2006
29.08.2006
31.08.2006
30.09.2006

116189,36 kr (exkl. moms)
2
35,94 kr/m

Bilaga 1: Kvarteret Dromedaren i Jönköping

Fakturor Kvarteret Dromedaren VALV
Fakturanummer: Hyrdel kr (exkl.moms):
570151731
570652610
570652768
570653038
570653121
570653332
570653581
570653909
570654091
570654198
570654429
570654546
570654895

Summa:
Kostnad per kvadratmeter:

Förbrukningsmaterial (exkl.moms):

-1400,00
13896,50
13890,00

5468,75
53075,57
15577,00
3745,00
9677,84
31072,59
7493,61
4340,05

40275,20
202810,31 kr / 2132,00 m2 =

Sida 2

Datum:

-1400,00
13896,50
13890,00
1074,46
44898,94
5468,75
53075,57
15577,00
3745,00
9677,84
31072,59
7493,61
4340,05

1074,46
44898,94

162535,11

Summa(exkl.moms):

11.08.2006
30.04.2006
19.05.2006
31.05.2006
31.05.2006
03.07.2006
30.06.2006
31.07.2006
18.08.2006
30.08.2006
31.08.2006
07.09.2006
30.09.2006

202810,31 kr (exkl. moms)
2
95,13 kr/m

Bilaga 1: Kvarteret Dromedaren i Jönköping

Transportfakturor Kvarteret Dromedaren
Fakturanummer: Transport (exkl.moms):
1645896
131589
129882
130644
1946798
61060757
133386
133175
517238762
132161
Summa:

717,00
8361,00
8972,50
8308,75
900,00
6000,00
7234,44
4513,58
945,00
8460,02
54412,29

Fraktföretag:

Datum:

DHL
LASTBILSCENTRELAN UDDEVALLA
LASTBILSCENTRELAN UDDEVALLA
LASTBILSCENTRELAN UDDEVALLA
DHL
SKANSKA
LASTBILSCENTRELAN UDDEVALLA
LASTBILSCENTRELAN UDDEVALLA
SCHENKER LOGISTICS
LASTBILSCENTRELAN UDDEVALLA
kr (exkl. moms)

Sida 3

13.04.2006
31.05.2006
18.04.2006
08.05.2006
20.09.2006
06.07.2006
11.07.2006
06.07.2006
08.08.2006
14.06.2006

Bilaga 1: Kvarteret Dromedaren i Jönköping
Totalsumma verklig kostnad Vägg + Valv:
Totalsumma kalkylkostnad kr (exkl. moms) vägg+ valv
Totalsumma transportkostnad kr (exkl. moms) vägg+ valv

318999,67 Kr (exkl. moms)
282743,00 kr (exkl. moms)
54412,29 kr (exkl. moms)
2
Totalsumma kvm vägg+ valv
5364,50 m
För att kunna ta hänsyn till transporterna när man jämför de olika byggplatserna så har vi gjort en uppställning med den totala
gjutkostnaden (vägg+valv) inklusive transportkostnader per kvadratmeter.
Det går inte att dela upp transportfakturorna på vägg respektive valv eftersom de är ospecifierade. Dessutom skickas de ofta samtidigt på
på samma lastbil vilket gör det väldigt svårt att skilja vägg och valvkostnader åt.
2

Total verklig kostnad per kvm:

52,71 kr/m
2
59,46 kr/m

Total verklig kostnad + fraktkostnader per kvm:

69,61 kr/m

Totala kalkylerade kostnaden per kvm:

2
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Bilaga 1: Kvarteret Dromedaren i Jönköping

Mängd form x möjliga gjutdagar för utnyttjandegradsberäkning VÄGG
Månad:
April
Maj
Juni
Juli
Augusti

2
Mängd form (m )

(Mängd form (m2))/2

163,22
144,99
144,99
0
0

81,61
72,50
72,50
0,00
0,00

Möjliga gjutdagar:
18
21
21
21
23

(Mängd form/2) x
möjliga gjutdagar:
1468,98
1522,395
1522,395
0
0

Eftersom väggformen är dubbelsidig delas mängden med två.

Summa (((Mängd form/2) x Möjliga gjutdagar)/månad):

4513,77

Mängd form x möjliga gjutdagar för utnyttjandegradsberäkning VALV
Månad:
April
Maj
Juni
Juli
Augusti

2

Mängd form (m )

Möjliga gjutdagar:

222,25
666,75
666,75
568,00
6,25

18
21
21
21
23

Summa ((Mängd form x (Möjliga gjutdagar/5))/månad):

Mängd form x
(Möjliga gjutdagar)/5: (möjliga
gjutdagar/5):
3,6
800,1
4,2
2800,35
4,2
2800,35
4,2
2385,6
4,6
28,75
8815,15
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Bilaga 1: Kvarteret Dromedaren i Jönköping

Utnyttjandegrad VÄGG
Summa (((Mängd form/2) x antal möjliga
gjutdagar)/månad):

4513,77

Total kvm VÄGG som uppförts:
Optimal gjuttid:

2
3232,5 m
1 dag

Utnyttjandegrad:

3232,50
= 0,72
(4513,77)

72%

Utnyttjandegrad VALV
Summa ((Mängd form x (antal möjliga
gjutdagar/5))/månad):

8815,15

Total kvm VALV som uppförts:
Optimal gjuttid:

2132,0 m2
5 dagar

Utnyttjandegrad:

2132,00
= 0,24
(8815,15)

24%
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Bilaga 2: Centrumbyggnad i Habo

Fakturor Centrumbyggnad i Habo vägg
Fakturanummer: Hyrdel kr (exkl.moms):
570648778
570648926
570649170
570649313
570649513
570649761
570649884
570650150
570650348
570650553
570650788
570651200
570651581
570651976
570652392

Summa:
Kostnad per kvadratmeter:

Förbrukningsmaterial (exkl.moms):
7745,00
2058,00

7745,00
2058,00
87833,35
817,00
68345,73
4919,00
34435,70
926,40
17254,90
7854,90
4514,15
2233,79
114,56
115,16
3421,29

87833,35
817,00
68345,73
4919,00
34435,70
926,40
17254,90
7854,90
4514,15
2233,79
114,56
115,16
3421,29

218268,63

24320,30
2
242588,93 kr / 2097,00 m =

Sida 1

Summa(exkl.moms):

Datum:
09,08,2005
31,08,2005
31,08,2005
29,09,2005
30,09,2005
03,11,2005
31,10,2005
21,11,2005
30,11,2005
15,12,2005
31,12,2005
31,01,2006
28,02,2006
31,03,2006
30,04,2006

242588,93 kr (exkl. moms)
2
115,68 kr/m

Bilaga 2: Centrumbyggnad i Habo

Fakturor Centrumbyggnad i Habo valv
Fakturanummer: Hyrdel kr (exkl.moms):
570648778
570648926
570649170
570649206
570649289
570649293
570649313
570649342
570649513
570649884
570650023
570650150
570650348
570650553
570650617
570650788
570651200
570651581
570651976
570652392
Summa:
Kostnad per kvadratmeter:

Förbrukningsmaterial (exkl.moms):
695,00
9157,72

695,00
9157,72
3243,37
8125,00
8125,00
4875,00
817,00
336,00
66405,22
86932,16
1050,00
3579,02
59333,49
14113,10
8461,50
12582,86
664,15
188,65
218,99
3105,71

3243,37
8125,00
8125,00
4875,00
817,00
336,00
66405,22
86932,16
1050,00
3579,02
59333,49
14113,10
8461,50
12582,86
664,15
188,65
218,99
3105,71
232674,60

59334,34
2
292008,94 kr / 2527,00 m =

Sida 2

Summa(exkl.moms):

Datum:
09,08,2005
31,08,2005
31,08,2005
12,09,2005
26,09,2005
26,09,2005
29,09,2005
04,10,2005
30,09,2005
31,10,2005
04,11,2005
21,11,2005
30,11,2005
15,12,2005
22,12,2005
31,12,2005
31,01,2006
28,02,2006
31,03,2006
30,04,2006

292008,94 kr (exkl. moms)
2
115,56 kr/m

Bilaga 2: Centrumbyggnad i Habo

Transportfakturor Centrumbyggnad i Habo
Fakturanummer: Transport (exkl.moms):
120479
121269
121926
123592
1156296
1156296
1206413
1223109
1223688
1255230
1289556
397168451
403610454
416135457
444849269

Summa:

6972,50
6972,50
7330,00
6987,50
2665,00
4665,00
263,00
4701,00
3842,00
2388,00
885,00
3820,00
1655,00
7398,00
2360,00

Fraktföretag:

Datum:

LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
DHL
DHL
DHL
DHL
DHL
DHL
DHL
SCHENKER STINNES
SCHENKER STINNES
SCHENKER STINNES
SCHENKER STINNES

62904,50 kr (exkl. moms)

Sida 3

UDDEVALLA
UDDEVALLA
UDDEVALLA
UDDEVALLA

LOGISTICS
LOGISTICS
LOGISTICS
LOGISTICS

22.08.2005
07.09.2005
21.09.2005
26.10.2005
09.09.2005
09.09.2005
30.09.2005
07.10.2005
07.10.2005
21.10.2005
04.11.2005
30.09.2005
15.10.2005
17.11.2005
31.01.2006

Bilaga 2: Centrumbyggnad i Habo
Totalsumma verklig kostnad Vägg + Valv:
534597,87 Kr (exkl. moms)
Totalsumma kalkylkostnad kr (exkl. moms) vägg+ valv
258493,00 kr (exkl. moms)
Totalsumma transportkostnad kr (exkl. moms) vägg+ valv
62904,50 kr (exkl. moms)
2
Totalsumma kvm vägg+ valv
4624,00 m
För att kunna ta hänsyn till transporterna när man jämför de olika byggplatserna så har vi gjort en uppställning med den totala
gjutkostnaden (vägg+valv) inklusive transportkostnader per kvadratmeter.
Det går inte att dela upp transportfakturorna på vägg respektive valv eftersom de är ospecifierade. Dessutom skickas de ofta samtidigt på
på samma lastbil vilket gör det väldigt svårt att skilja vägg och valvkostnader åt.
2
Totala kalkylerade kostnaden per kvm:
55,90 kr/m
2

115,61 kr/m
2
129,22 kr/m

Total verklig kostnad per kvm:
Total verklig kostnad + fraktkostnader per kvm:
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Bilaga 2: Centrumbyggnad i Habo

Mängd form x möjliga gjutdagar för utnyttjandegradsberäkning VÄGG
Månad:
Augusti
September
Oktober
November
December

2

Mängd form (m )

2

(Mängd form (m ))/2

258,8
199,26
199,26
21,87
21,87

129,40
99,63
99,63
10,94
10,94

Möjliga gjutdagar:
23
22
21
22
20

(Mängd form/2) x
möjliga
gjutdagar:
2976,2
2191,86
2092,23
240,57
218,7

Eftersom väggformen är dubbelsidig delas mängden med två.

Summa (((Mängd form/2) x Möjliga gjutdagar)/månad):

7719,56

Mängd form x möjliga gjutdagar för utnyttjandegradsberäkning VALV
Månad:
Augusti
September
Oktober
November
December

2

Mängd form (m )

Möjliga gjutdagar:

199,50
1166,50
1166,50
330,25
0,00

23
22
21
22
20

Summa ((Mängd form x (Möjliga gjutdagar/5))/månad):

(Möjliga gjutdagar)/5:
4,6
4,4
4,2
4,4
4,0

Mängd form x
(möjliga
gjutdagar/5):
917,7
5132,6
4899,3
1453,1
0
12402,7
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Bilaga 2: Centrumbyggnad i Habo

Utnyttjandegrad VÄGG
Summa (((Mängd form/2) x antal möjliga
gjutdagar)/månad):

7719,56

Total kvm VÄGG som uppförts:
Optimal gjuttid:

2097,0 m2
1 dag

Utnyttjandegrad:

2097,00
= 0,27
(7719,56)

27%

Utnyttjandegrad VALV
Summa ((Mängd form x (antal möjliga
gjutdagar/5))/månad):

12402,70

Total kvm VALV som uppförts:
Optimal gjuttid:

2527,0 m2
5 dagar

Utnyttjandegrad:

2527,00
= 0,20
(12402,70)

20%
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Bilaga 3: Kvarteret Urnan i Vaggeryd

Fakturor Kvarteret Urnan i Vaggeryd vägg
Fakturanummer: Hyrdel kr (exkl.moms):
570650468
570650880
570651276
570651648
570651840
570652031
570652213
570652340
570652478
570652732

Summa:
Kostnad per kvadratmeter:

Förbrukningsmaterial (exkl.moms):

4428,64
60487,40
15848,19
24711,54

4428,64
60487,40
15848,19
24711,54
3244,00
21165,16
7152,00
1462,10
2618,87
3839,14

3244,00
21165,16
7152,00
1462,10
2618,87
3839,14

133098,94

11858,10
2
144957,04 kr / 3322,00 m =

Sida 1

Summa(exkl.moms):

Datum:
30,11,2005
31,12,2005
31,01,2006
28,02,2006
28,03,2006
31,03,2006
10,04,2006
26,04,2006
30,04,2006
16,05,2006

144957,04 kr (exkl. moms)
2
43,64 kr/m

Bilaga 3: Kvarteret Urnan i Vaggeryd

Fakturor Kvarteret Urnan i Vaggeryd valv
Fakturanummer: Hyrdel kr (exkl.moms):
570151569
570151569
570650126
570650576
570650634
570650880
570651276
570651648
570652031
570652213
570652340
570652478
570652732

Summa =
Kostnad per kvadratmeter:

Förbrukningsmaterial (exkl.moms):

-4740,00
4740,00

-4740,00
4740,00
840,00
10050,00
16750,00
36896,89
50155,71
46983,51
41340,18
3067,00
3068,84
6115,50
4021,61

840,00
10050,00
16750,00
36896,89
50155,71
46983,51
41340,18
3067,00
3068,84
6115,50
4021,61

185513,40

33775,84
2
219289,24 kr / 2402,80 m =

Sida 2

Summa(exkl.moms):

Datum:
31,01,2006
31,01,2006
21,11,2005
19,12,2005
27,12,2005
31,12,2005
31,01,2006
28,02,2006
31,03,2006
10,04,2006
26,04,2006
30,04,2006
16,05,2006

219289,24 kr (exkl. moms)
2
91,26 kr/m

Bilaga 3: Kvarteret Urnan i Vaggeryd

Transportfakturor Kvarteret Urnan i Vaggeryd
Fakturanummer: Transport (exkl.moms):
125947
126084
126085
126904
129129
129816
130569
1320645
1520660
1630245
1705976

10134,50
7283,75
9480,00
7509,40
10177,00
8768,50
6567,00
895,00
1818,00
4033,00
1616,00

Summa:

68282,15

Fraktföretag:

Datum:

LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
LASTBILSCENTRALEN
DHL
DHL
DHL
DHL
kr (exkl. moms)

Sida 3

UDDEVALLA
UDDEVALLA
UDDEVALLA
UDDEVALLA
UDDEVALLA
UDDEVALLA
UDDEVALLA

21.12.2005
28.12.2005
28.12.2005
23.01.2006
27.03.2006
12.04.2006
03.05.2006
18.11.2005
17.02.2006
07.04.2006
12.05.2006

Bilaga 3: Kvarteret Urnan i Vaggeryd
Totalsumma verklig kostnad Vägg + Valv:
364246,28 Kr (exkl. moms)
Totalsumma kalkylkostnad kr (exkl. moms) vägg+ valv
293658,00 kr (exkl. moms)
Totalsumma transportkostnad kr (exkl. moms) vägg+ valv
68282,15 kr (exkl. moms)
2
Totalsumma kvm vägg+ valv
5724,80 m
För att kunna ta hänsyn till transporterna när man jämför de olika byggplatserna så har vi gjort en uppställning med den totala
gjutkostnaden (vägg+valv) inklusive transportkostnader per kvadratmeter.
Det går inte att dela upp transportfakturorna på vägg respektive valv eftersom de är ospecifierade. Dessutom skickas de ofta samtidigt på
på samma lastbil vilket gör det väldigt svårt att skilja vägg och valvkostnader åt.
51,30 kr/m2
2
63,63 kr/m
2
75,55 kr/m

Totala kalkylerade kostnaden per kvm:
Total verklig kostnad per kvm:
Total verklig kostnad + fraktkostnader per kvm:
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Bilaga 3: Kvarteret Urnan i Vaggeryd

Mängd form x möjliga gjutdagar för utnyttjandegradsberäkning VÄGG
Månad:

2
Mängd form (m )

(Mängd form (m2))/2

November
32,40
16,20
December
170,10
85,05
Januari
170,10
85,05
Februari
170,10
85,05
Mars
46,17
23,09
April
0,00
0,00
Eftersom väggformen är dubbelsidig delas mängden med två.

Möjliga gjutdagar:
22
20
21
20
23
18

Summa (((Mängd form/2) x Möjliga gjutdagar)/månad):

(Mängd form/2) x
möjliga gjutdagar:
356,40
1701,00
1786,05
1701,00
530,96
0,00

6075,41

Mängd form x möjliga gjutdagar för utnyttjandegradsberäkning VALV
Månad:
November
December
Januari
Februari
Mars
April

2

Mängd form (m )

Möjliga gjutdagar:

0,00
640,00
640,00
640,00
436,25
0,75

22
20
21
20
23
18

Summa ((Mängd form x (Möjliga gjutdagar/5))/månad):

(Möjliga gjutdagar)/5:
4,4
4,0
4,2
4,0
4,6
3,6

Mängd form x
(möjliga
gjutdagar/5):
0,00
2560,00
2688,00
2560,00
2006,75
2,70
9817,45
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Bilaga 3: Kvarteret Urnan i Vaggeryd

Utnyttjandegrad VÄGG
Summa (((Mängd form/2) x antal möjliga
gjutdagar)/månad):

6075,41

Total kvm VÄGG som uppförts:
Optimal gjuttid:

3322,0 m2
1 dag

Utnyttjandegrad:

3322,00
= 0,55
(6075,41)

55%

Utnyttjandegrad VALV
Summa ((Mängd form x (antal möjliga
gjutdagar/5))/månad):

9817,45

Total kvm VALV som uppförts:
Optimal gjuttid:

2402,8 m2
5 dagar

Utnyttjandegrad:

2402,80
= 0,25
(9817,45)

25%
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