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Förord
Detta examensarbete är skrivet av en affärsingenjör med inriktning bygg och en byggingenjör,
på Högskolan i Borås. Arbetet är utfört för SEFA Betongentreprenad AB och omfattar 15
högskolepoäng. Vi har inriktat oss på två olika byggmetoder: byggnation med platsgjutna
betongväggar och byggnation med skalväggar. Vi har undersökt skillnaderna mellan de både
metoderna med avseende på kostnads- och tidseffektivisering.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Börje Hellqvist på Högskolan i Borås som har
väglett och stöttat oss under hela processen.
Vi vill även rikta ett stort tack till verkställande direktör Göran Karlsson, projektledare Simon
Carlsson samt platschef Fredrik Ljungberg på SEFA Betongentreprenad AB, för deras tid och
engagemang som möjliggjort detta arbete.

I

II

Sammanfattning
Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och
skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den
mest lönsamma byggmetoden.
De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö.
Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till ökade materialkostnader i projektet,
vilket också leder till en högre självkostnad för betongentreprenören. Byggtiden blir däremot
kortare och det gynnar totalentreprenören vars arbetsplatsomkostnader och
arbetsledningskostnader. Utöver detta ger skalväggar en bättre arbetsmiljö i jämförelse med
platsgjutna väggar eftersom mindre arbetsmoment krävs på arbetsplatsen vilket också leder till
minskning av antalet olyckor.
Tider och kostnader baseras på enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 samt prisförfrågningar.
Därefter har vi gjort en noggrann kalkylering med hjälp av olika datorprogram så som
Bluebem, Wikells och Excel för att kunna sammanställa den totala byggtiden och
självkostnaden. Undersökningen baseras på dokumentation för ett byggprojekt som omfattar
både en skola och studentbostäder i Lund.
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Abstract
The thesis is a comparison between two different construction methods: half shell precast walls
and site cast concrete walls. The study has been made for SEFA Betongentreprenad AB who is
aiming for the most profitable construction method.
The important aspects, which are emphasized in this thesis are costs, time and working
environment.
The result shows that a building with half shell precast walls is causing increased material cost
in the project which also leads to a higher prime cost for the concrete contractor. On the
contrary it will require shorter time schedule compared to working with the site concrete wall
which the main contractor benefits from, because less time equals decreased overhead cost and
management cost. In addition half shell precast walls provides a better working environment
compared to site cat concrete walls because less work activities are required at the worksite
which also leads to a reduction of accidents.
Time and cost is based on unit-time from Nybyggnadslistan 1999 and the price inquiry. To
compile the prime cost and time for the total work a careful calculation has been performed in
various computer programs so like Bluebem, Wikells and Excel. The survey is based on
documentation of a project which includes both a school and student dormitory in Lund.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Dagens konkurrensutsatta byggmarknad kräver alltmer att byggföretag ständigt ska sträva efter
kostnads- och tidseffektiv byggnation. Därför är det viktigt att entreprenörer har kunskap om
olika byggmetoder så att de kan välja den mest lämpliga metoden.
För att kunna välja rätt byggmetod behöver entreprenören kunskap om fördelar och nackdelar
med olika byggmetoder, eftersom valet av metod styr den totala kostnaden och den totala
byggtiden för entreprenaden.
Utöver kostnader och tider så har arbetsmiljöfrågor blivit allt mer viktigare under de senaste
åren. Eftersom det förekommer många tunga rörelser och ansträngande arbetsmoment vid
byggnation är det viktigt att byggentreprenörer tar hänsyn till arbetsmiljön för
byggnadsarbetena och underentreprenörerna vid val av byggmetod för att på så sätt minska
risken för arbetsskador.
I Sverige har det blivit allt vanligare att bygga med prefabricerade- och halvprefabricerade
byggelement så som betongväggar och betongbjälklag. Vi har fått i uppdrag av SEFA
Betongentreprenad AB att studera och analysera fördelar och nackdelar med skalväggar jämfört
med platsgjutna betongväggar. Analysen utförs ur ett kostnads- och tidsperspektiv samt ur ett
arbetsmiljöperspektiv.

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att studera total byggtid, självkostnad och arbetsmiljö för
betongentreprenören vid byggnation med skalväggar respektive platsgjutna betongväggar.
Målet är att klarlägga vilken byggmetod som är mest lönsam.

1.3 Precisering av frågeställningen
Frågorna som ska besvaras fokuserar på skillnaden i byggnation mellan skalväggar och
platsgjutna betongväggar för betongentreprenören:


Hur påverkas tidplanen vid respektive byggmetod?



Hur påverkas materialkostnaderna vid respektive byggmetod?



Hur påverkas självkostnaden vid respektive byggmetod?



Vilken byggmetod är bättre ur ett arbetsmiljöperspektiv för byggnadsarbetena?
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet är avgränsat till att studera skillnader mellan skalväggar och platsgjutna
betongväggar för ett enskilt byggprojekt. Vidare är arbetet avgränsat till att studera tids-,
kostnads- och arbetsmiljöperspektivet endast för betongentreprenören som underentreprenör.

1.5 Så är rapporten upplagd
Vi inleder rapporten med att beskriva SEFA Betongentreprenad AB, företaget som gav oss i
uppdrag att göra den här studien. Därefter följer kapitlet om undersökningsmetoden.
I kapitel 5 och 6 redogörs de två byggmetoderna som man har fått i uppdrag att studera.
Byggmetoderna beskrivs samt det redogörs för fördelar och nackdelar baserat på information
från refernser. Men först kommer kapitel 4 som är en allmän beskrivning av de material som
ingår i båda byggmetoderna. I kapitel 7 åt redogörs för arbetsmiljöaspekterna. Även i kapitel 5
och 6 beskrivs generellt om arbetsmiljön för respektive byggmetod. I kapitel 8 beskrivs vårt
referensprojekt, det vill säga det byggprojekt som vi har beräknat kostnaderna för. Resultatet av
studien redovisas i kapitel 9. Sedan följer avsnittet diskussion samt slutsats. Rapporten avslutas
med en referensförteckning och fyra bilagor.
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2 Företagsbeskrivning
SEFA Betongentreprenad AB startades 2009. Bolaget har sitt säte i Göteborg och utför många
typer av entreprenader inom bygg och anläggning såsom bostadsprojekt, anläggningsprojekt,
kontor/handel, industrilokaler, sportanläggningar, mark/grund, infrastruktur samt skolor.
Bolagets vision är att bli Västsveriges ledande betongentreprenör med ett varumärke förknippat
med god kvalitet och service. Affärsidén går ut på att hitta kostnadseffektiva byggmetoder samt
skapa goda affärsrelationer och leverera tjänster och lösningar som överträffar kundernas
förväntningar. Bolaget sätter även fokus på ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.
SEFA Betongentreprenad har även tagit initiativ till reducering av miljöpåverkan. Bolaget har
köpt en mobil betongstation som används i större byggprojekt där det går åt stora mängder
betong. På så sätt kan all betong tillverkas på byggarbetsplatsen. Det leder till minskade
transporter för projektet som i sin tur leder till minskat koldioxidutsläpp. Eftersom körsträckan
blir kortare för betongbilarna när stationen är etablerad på arbetsplatsen istället för att
transportera från en extern betongfabrik.
SEFA Betongentreprenad har växt kraftigt de senaste tre åren. Omsättningen visas grafisk i
figuren.

Figur 1. Omsättning för SEFA Betongentreprenad AB år 2011–2013 (SEFA Betongentreprenad).

SEFA Betongentreprenad AB ingår i koncernen SEFA som startades år 2002 av Ola Serneke.
SEFA har bred förankring i Västsverige med huvudkontor i Göteborg samt lokalkontor i
Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Borås, Varberg, Halmstad och Malmö. Koncernen har sina
verksamheter inom bygg, anläggning, fastighet och industri. SEFA har sedan start utvecklats
och växt inom sina verksamheter och är idag en av Sveriges största byggkoncerner (SEFA
Betongentreprenad AB 2014).
3

3 Metod
Eftersom frågeställningarna har fokuserat på att studera byggmetoderna ur olika aspekter,
krävs det en kombination av forskningsmetoder. Vi har valt de forskningsmetoder som vi
anser är mest lämpliga för att besvara våra frågor. Det handlar huvudsakligen om


deltagande observation i form av platsbesök och insamling av data från olika
materialleverantörer



kvalitativ metod i form av intervjuer



innehållsanalys där vi har läst och sammanfattat tidigare data och information.
Nedan redogör vi närmare för de valda metoderna.

3.1 Innehållsanalys
Innehållsanalys används för att forskaren ska kunna dra slutsatser om olika slag av
kommunikation och datainsamling. Enligt Bergström och Boréus (2005) finns det två olika
metoder av innehållsanalys: kvalitativ respektive kvantitativ forskning.
Vi anser att kvalitativ innehållsanalys lämpar sig bäst för att studera vissa aspekter av
undersökningsmaterialen för att kunna fördjupa vår förståelse i ämnet och studera personalens
upplevelser och uppfattningar. Examensarbetet inleds med den kvalitativa metoden;
information har samlats in för att bestämma målsättningar för utförande av arbetet samt för att
besvara våra frågor. Arbetet startas med att studera litteratur och artiklar relaterade till ämnet
för att få en djupare kunskap inom området och för att kunna konstruera intervjufrågor.
Sökningar har skett på internet och bibliotek och på arbetsplatser.
För tid- och kostnadsredovisning använder vi oss av enhetstider enligt Nybyggnadslistan
(Sveriges Byggindustrier och Byggnads 1999) samt prisförfrågningar på olika material och
utrustning. För att beräkna kostnader och tider använder vi olika datorprogram.

3.2 Kvalitativ forskning
Vid kvalitativ forskning samlar forskaren in få data för att gå på djupet, fokusera på en
förståelse och tolka och beskriva insamlad data ur eget perspektiv. Öppna frågor som till
exempel vad, hur och varför ställs till intervjupersonen i denna metod (Holme och Solvang
1991).
Intervju-metoden som vi har valt är semistrukturerade intervjuer. Det är en form av den
kvalitativa metoden där öppna frågor ställs till intervjupersonen (Patel och Davidsson 1994). Vi
har valt den metoden för att intervjupersonen ska få möjligheten att tänka ur ett större
perspektiv genom att berätta och förklara svaren.
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Intervjun utgick från en mall med öppna frågor, se bilaga 4 som vi hade skickat till
verkställande direktören, en projektledare och en platschef på SEFA Betongentreprenad AB.
Mallen skickades till samtliga intervjupersoner via e post. Tidsbokning för intervjuerna skedde
via telefon tre dagar senare så att intervjupersonerna skulle ha hunnit läsa igenom frågorna och
uppskatta tiden som de behöver ha på sig för att besvara dem. Intervjuerna genomfördes en
vecka senare, vid olika tillfällen och på olika platser.
I den första intervjun deltog verkställande direktören och projektledaren. Intervjun pågick i
cirka tre timmar på en arbetsplats. Den andra intervjun gjordes vid ett senare tillfälle med
platschefen och pågick i cirka en timme på en annan arbetsplats.
Intervjuerna belyste främst skillnaden mellan skalväggar och platsgjutna betongväggar ur ett
tidsperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv.

3.3 Deltagande observation
Deltagande observation innebär att forskaren samlar in data genom att delta i studerades
vardagsliv, bli involverad genom att samverka och iaktta det som händer runt omkring.
Kombinationen av deltagande och observation är viktig för att få fram det optimala
resultatet av undersökningen. Deltagande observation är även en bra komplettering till
intervjuer för att man ska få ett bra underlag för tolkningar (Fangen 2005).
För att se hur byggnation med skalväggar och platsgjutna betongväggar går till i praktiken
samt öka kunskapen om utförandet, besökte vi ett projekt av vardera typen. Det ena var
projektet Vegalyckan i Lund som utfördes med skalväggar. Det andra var projektet
Kvillebäcken Lott G1 i Göteborg som utfördes med platsgjutna betongväggar.
För att få besöka projekten tog vi kontakt med projektledaren via telefon under vecka 32. I
samtalet bestämdes vecka 36 och 37 för besök på respektive projekt. Veckonumren avser
år 2014.
Under byggplatsbesöken antecknade vi tider, antal byggaktiviteter och material som
användes vid utförandet av respektive byggmetod, exempelvis tid för betonggjutningen
och typ av form för den platsgjutna betongväggen. Vi observerade även arbetsmiljön för
respektive byggmetod. Här kunde vi se det som hände på arbetsplatsen. Vi dokumenterade
det vi såg, vi analyserade och jämförde bland annat verkliga tider med enhetstiderna från
nybyggnadslistan, och vi tolkade det som vi hade observerat.

Vi har även samlat in kostnadsdata, där prisförfrågningar på material och utrustning har
skickats till olika leverantörer via e-post, se bilaga 3. Offertförfrågningarna har oftast
inletts med att vi ringt leverantören och berättat om byggprojekten för att sedan skicka en
skriftlig förfrågan. Kostnaderna som vi redovisar i detta examensarbete baseras på dessa
indata som är tagna från ett faktiskt byggprojekt samt en faktisk kalkyl.
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4 Allmänt om material till betongkonstruktioner
4.1 Betong
Betong är det byggmaterial som används mest världen över. Anledningen är att den tillverkas
av naturprodukter som är billigt och tillgängligt i de flesta länder. Dessutom har betong goda
egenskaper, som hållfasthet, beständighet, ljudisolering, energilagring, brandtålighet och
formbarhet. Användningsområden är allt från pålar, plintar, grundsulor och bottenplattor till
husfasader, golv, pelare, väggar och även broar (Silfwerbrand 2010).
Betong består av ballast (grus, sand och sten), cement, vatten samt olika tillsatsmedel som ger
betongen de egenskaper som krävs beroende på användningsområdet.
Beroende på hur aggressiv miljön är för betongkonstruktionen har man tagit fram olika
exponeringsklasser som är grupperade efter angreppsmekanismer. Exponeringsklasserna anger
hur betongens sammansättning skall vara för att betongkonstruktionen skall klara av den miljö
den kommer att utsättas för under sin livstid. Utöver detta är betongen indelad i olika kvaliteter
och konsistens. Kvaliteten väljs med hänsyn till tryckhållfastheten. Konsistensen väljs med
avseende på gjutbarhet, konstruktionens utformning och val av produktionsmetod.
Konsistensen anges i sättmått i millimeter (Svensk Betong 2014).
Betong tillverkas normalt på fabrik och transporteras sedan med lastbil i en behållare som
roterar under transporten. Roteringen görs för att betongen inte ska hårdna samt att den ska
blandas ytterligare så att den är helt homogen vid gjutning (Almgren 2009).

4.2 Armering
Armering är stänger av stål som gjuts in i betongen för att förstärka betongkonstruktionens
draghållfasthet. Materialet betong har god tryckhållfasthet vilket innebär att härdad betong
klarar av att stora tryckkrafter. Dock besitter materialet inte någon hög draghållfasthet, alltså
förmågan att klara av draglaster. Armeringen i sin tur har dock väldigt god förmåga att klara av
draglaster vilket är anledningen till att man armerar betongkonstruktioner, på så sätt ökar
konstruktionens förmåga att klara av drag- och skjuvspänningar som uppstår vid belastning
samt minimera risken för sprickbildning i den färdiga betongkonstruktionen.
Eftersom man alltmer strävar efter mer kostnadseffektiva byggen, har utvecklingen lett till att
man konstant arbetar för att minska armeringsåtgången på betongkonstruktioner genom att
kontrollera armeringsläget, speciellt effektiv höjd. Detta har medfört att entreprenörer ställer
högre krav på konstruktören att vara kostnadseffektiv vid projektering (Almgren 2009).

6

4.3 Formar
Formar är nödvändiga vid gjutning av betongkonstruktioner och de ger oss möjlighet till nästan
obegränsad struktur och utformning på betongkonstruktioner samt hindrar betongen från att
rinna ut. Normalt är formen ett provisoriskt byggnadsverk som bara används tills betongen har
nått sin hållfasthet, därefter rivs formen.
4.3.1 Två typer av formar
Formar brukar delas in i bärande och stödjande beroende på betongkonstruktionen. Bärande
form används oftast vid valv- och bjälklag-gjutningar. Bärande form består av stämp,
bockryggar, se figur 2, reglar och en träskiva eller stålskiva som man gjuter på.

Figur 2. Stämp och bockryggar för bärande form (Hoger Akram & Kani Kasem)
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Stödjande form används oftast vid väggar, kantbalkar, sulförtjockning etc. Stödjande form
består av strävor, utsättningsregel, stag och stagbricka, spikregel samt en träskiva eller stålskiva
som man gjuter mot, se figur 2 (Almgren 2009).

Figur 2. Stödjande fromsystem (Hoger Akram & Kani Kasem)

4.3.2 Traditionell formsättning
Tidigare har man använt traditionell formsättning som består av träreglar och plywood, men det
är inte lika vanligt längre vid gjutning av betongväggar utan används främst vid formning av
mindre betongkonstruktioner som till exempel betongfundament, sulförtjockning och
kantbalkar runt om bottenplatta, se figur 3 (Almgren 2009).

Figur 3. Traditionell form för kantbalk (www.dockab.se)
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4.3.3 Formsystem
Idag används normalt formsystem vid gjutning av betongväggar. Formsystemen består av
förtillverkade formelement med ram i stål eller aluminium och ytformer i stål eller plywood.
De vanligaste formsystemen som används för väggar idag är flexibla lucksystem (Framax) och
specialanpassade formsystem (bostadsform).
Flexibla lucksystem används på byggen där snabb omställning av formen krävs, till exempel
vid förändringar i etapplängder och vägghöjder. Fördelen med flexibla formsystem är att de är
justerbara i sid- och höjdled vilket gör att de kan anpassas till de flesta typer av väggar.
Specialanpassade formsystem, så kallad bostadsform, används på enklare typer av projekt med
identiska väggar som har en rad formstag.
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5 Platsgjuten betongvägg
Platsgjutna betongväggar är den traditionella byggmetoden. Väggarna byggs helt och hållet på
byggarbetsplatsen, se figur 4. Tekniken för utförandet har använts under lång tid och används
fortfarande inom husbyggnad.
Fördelen med platsgjutna väggar är framförallt att det är få begränsningar i utformningen. Det
ger flexibilitet och möjlighet att skapa estetiska byggnader som är anpassade till aktuell miljö
och läget (Svensk Betong 2014).
Nackdelen med platsgjutna väggar är att det krävs fler arbetsmoment på byggarbetsplatsen,
tidsåtgången är hög i jämförelse med skalväggar. Dessutom är arbetsmiljön sämre eftersom det
kräver mer manuell hantering av tunga element och material så som systemform och armering.
(SEFA Betongentreprenad AB 2014).

Figur 4. Platsgjuten betongvägg (Hoger Akram & Kani Kasem)

5.1 Formning av platsgjuten betongvägg
Formningen av platsgjutna betongväggar utförs genom att man monterar formsystem med hjälp
av en kran. Vanligtvis kräver arbetsmomentet två stycken formsnickare.
Arbetet börjar med att man monterar ihop mindre formelement till större formsystem anpassat
efter väggarnas utformning. Storleken på formelementen styrs av väggens höjd samt längd, hur
stora etapper man kan gjuta väggarna i samt kranens lyftkapacitet.
Innan formen monteras på plats ska rätt mängd formsläppmedel (även kallat formolja)
appliceras för att formen enkelt skall kunna demonteras efter gjutning.
Montaget av formelementen börjar med att monterar ena sidan av väggformen först, som kallad
för ”enkling”. Därefter monteras armering och övriga tillbehör och övrigt material som skall
gjutas in i betongkonstruktionen. Formningen avslutas med att man monterar den andra sidan
av väggformen, som kallas för dubbling” innan gjutning utförs.
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När gjutningen är klar och betongen har härdat demonteras formen för att återanvända den vid
nästa väggetapp.
Det är viktigt att formen görs ren från kvarsittande betong samt att rätt mängd formolja
appliceras före varje gjutning. På så sätt uppnås erforderlig ytjämnhet på den färdiga
betongytan och skador på formelementen minskar (Betongbanken 2014).

5.2 Armering av platsgjuten betongvägg
Platsgjutna betongväggar armeras vanligen med armeringsnät. Näten är tillverkade av raka
armeringsstänger som maskinsvetsas i fabrik, vilket minskar hanteringen på byggarbetsplatsen.
Innan armeringen monteras, monterar man ingjutningsgods så som tillbehör för installationer,
detaljer för stålkonstruktioner som skall ansluta till betongen samt gör ursparningar för bland
annat fönster och dörrar. Därefter lyfts armeringsnäten med hjälp av en kran till önskad plats
där de sedan monteras mot väggformen. Arbetet utförs vanligtvis av två armerare.
Vid vägganslutningar och vägghörn används lös armering (byglar) som oftast klipps och
bockas på plats. För montage krävs najtråd och najomat (ByggAi 2014).

5.3 Betonggjutning
Platsgjutna betongväggar gjuts vanligtvis med betongkonsistens S3 (lättflytande) eller S4
(halvflytande). Dessa konsistenser kräver vibreringsarbete. Vibreringen utförs vanligtvis med
hjälp av en vibrationsstav i samband med gjutning för att gjutformen ska fyllas ut och
armeringsjärnen omslutas av betongen.
Vibreringen ska anpassas till betongens konsistens, trögare betong kräver längre tid för
vibrering. Om betongen vibreras för länge kan det leda till att betongen separerar. Detta innebär
att betongens ingående beståndsdelar separeras och hamnar i olika skikt vilket medför att
hållfastheten försämras (Betongbanken 2014).
Gjutningen utförs när armering och form är färdigmonterad. Gjutningen utförs med hjälp av en
betongpump alternativ en betongbask. Val av metod bestäms främst utifrån betongmängd som
skall gjutas. Gjutningen utförs normalt av två betongarbetare; den ena hanterar betongpumpen
alternativt betongbasken som lyfts upp med kran, och den andra utför vibreringen.
Gjutningen görs normalt upp till 14 meter horisontellt eller fram till ett vägghörn eller en
vägganslutning. Man gjuter upp till ovanliggande bjälklag på en gång (SEFA
Betongentreprenad 2014).
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6 Skalvägg
Skalväggar, som även kallas halvprefabricerade betongväggar, består av två betongskivor på
50 mm som även ersätter formen, se figur 5. Betongskivorna gjuts på fabrik med stålform och
fästs samman med armeringsstegar.
Fördelarna med skalväggar är många. Väggarna brukar ha fina ytor som kräver mindre
efterbehandling eftersom de gjuts mot stålformar. Dessutom krävs mindre armeringsarbete på
byggarbetsplatsen i jämförelse med platsgjutna väggar. Eftersom skalväggar i stort sett är
färdigarmerade vid leverans, krävs dock komplettering av skarvnät som läggs mellan
väggelementen på byggplatsen (AB Färdig Betong 2014).
Andra fördelar är att väggen redan på fabrik kan förberedas med ursparingar för dörrar, fönster
och genomföringar. Elementen kan även utrustas med ingjutningsgods för installatörer så som
kopplingsdosor, apparatdosor, spisdosor och rörutlopp.

Figur 5. Monterad skalvägg (Hoger Akram & Kani Kasem)

12

6.1 Just-in-time
Planeringsfilosofin just-in-time används som ett system för att producera och levererar rätt
mängd material till rätt tid (Lean Forum 2014).
Vid byggnation med skalväggar är det viktigt med god planering, framförallt när det kommer
till leveranser. Skalväggar ska levereras till byggarbetsplatsen när de ska monteras. Detta för att
de ska kunna lastas av från lastbilen med kran direkt till monteringsplatsen, utan att det behövas
mellanlagring på arbetsplatsen. Detta spara tid i produktionen och minskar riskerna för olyckor
då antalet lyft per element blir färre.
Fördelen med att tillämpa just-in-time är färre arbetsmoment och mindre upplagringsplats på
byggarbetsplatsen, som ofta har ett begränsat utrymme. Med just-in-time minskar också risken
för att material blir skadat eller tappas när det behöver lyftas upp och tas ner med kran flera
gånger (SEFA Betongentreprenad AB 2014).fär

6.2 Montage av skalvägg
När väggelementen levereras med lastbil till byggarbetsplatsen lastas de av med kran. Innan
skalväggen monteras ska underlaget vara uppbyggt och avvägt med pallningsbrickor för att få
önskad plushöjd. I elementen sitter vanligen två stycken ingjutna hylsor för väggstag. För
väggar högre än 5 meter används antingen tre ingjutna hylsor eller dubbla rader med hylsor för
väggstag.
Skalväggar lyfts med hjälp av en kran med lyftkrokar, se figur 6 och kopplas loss när alla
stagen är förankrade mot både vägg och platta. Stagen kan avlägsnas när skalväggarnas
mellanrum har gjutits och betongens hållfasthet är över 5 MPa (Vetra Betongssystem AB
2014).
Arbetet utförs normalt av tre byggnadsarbetare.

Figur 6. Montage av skalvägg (Hoger Akram & Kani Kasem)
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6.3 Montage av plattbärlag
Innan man kan starta gjutning i skalväggar ska plattbärlag monteras efter att väggarna har
monterats. Plattbärlag är ett halvprefabricerat bjälklag bestående av en betongskiva på cirka 50
mm med ingjuten underkantsarmering. Innan man kan montera plattbärlaget ska bockryggar
och stämp vara monterade och avvägda på arbetsplatsen, se figur 2 kap. 4.3.1 (Skandinaviska
Byggelement AB 2011). Se figur 7 för lyft av plattbärlag och figur 8 för färdig monterad
plattbärlag på skalväggar.
Arbetet utförs normalt med hjälp av kran och av två byggnadsarbetare.

Figur 7. Lyft med kran av plattbärlag för montering (Hoger Akram & Kani Kasem)

Figur 8. Monterad plattbärlag ( Hoger Akram & Kani Kasem)
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6.4 Betonggjutning
För skalväggar utförs gjutningen vanligtvis med självkompakterande betong (SKB) (SEFA
Betongentreprenad AB, 2014). SKB flyter ut och fyller formen med hjälp av sin egen tyngd.
Fördelarna med självkompakterande betong är att resultatet blir en säker kringgjutning av
tätarmerade konstruktioner utan vibrering. Eftersom vibreringen är obehagligt och skadligt på
längre sikt för byggnadsarbetena, vill man undvika detta moment för att uppnå en godare
arbetsmiljö. Gjutprocessen blir också snabb och betongen får mindre porer (Betongbanken
2014).
Innan gjutningen utförs, görs tätningar med fog mellan anslutningar och skarvar, se figur 9.
Elementen ska bevattnas invändigt för att betongen ska kunna fästa på bästa sätt. Efter dessa
moment har utförts och plattbärlag har monterats, står man på plattbärlaget och gjuter i
skalväggen, se figur 10. Normalt brukar elementen gjutas med 50 cm/tim för att klara
formtrycket (Vetra Betongssystem AB 2014).

Figur 9. Tätningar mellan element skarv. (Hoger Akram & Kani Kasem)

Gjutningen utförs horisontellt upp till 30 meter kontinuerligt, eller fram till ett hörn eller en
anslutning. Man gjuter väggen upp till en meter under dag ett. Resten gjuter man dag två,
eftersom skalväggar inte är avsedda för det höga tryck som det skulle bli belastat med om man
gjöt hela vägen upp till ovanliggande bjälklag (SEFA Betongentreprenad AB 2014).
Gjutningen utförs vanligtvis med hjälp av kran som lyfter upp basken och en betongarbetare.
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Figur 10. Gjutning av skalvägg med bask. (Hoger Akram & Kani Kasem)

16

7 Arbetsmiljö
En sundare arbetsmiljö förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att
följa arbetsmiljölagen då denne är ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom företaget.
En god arbetsmiljö ska ge individen ett positivt utbyte såsom ett rikt arbetsinnehåll,
arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling (Arbetsmiljöverket 2014).

7.1 Risk för olycksfall
En fördel med skalväggar ur ett arbetsmiljöperspektiv är att risken för olycksfall blir mindre.
Det beror dels på att det blir mindre lossning och lastning av material eftersom det inte behövs
några väggformar och inte krävs lika mycket armeringsarbete. Platsgjutna betongväggar kräver
mer armerings- och formningsarbete på byggarbetsplatsen.
Andra arbetsplatsolyckor som undviks vid val av skalvägg är halkskador som orsakas av
formolja (SEFA Betongentreprenad AB 2014).

7.2 Skadlighet för hälsan
Även val av betongtyp kan påverka arbetsmiljön. Till exempel krävs inget vibreringsarbete vid
gjutning med självkompakterande betong, som vanligen används för skalväggar. Men för
platsgjutna betongväggar brukar man använda S3 (lätt) eller S4 (halvflytande) betong och det
kräver vibreringsarbete. Vibreringsarbete ökar också bullret på arbetsplatsen (SEFA
Betongentreprenad AB 2014).
Vibreringsarbete är obehagligt och utsätter betongarbetaren för farlig vibration i armar och
händer. Enligt en doktorsavhandling av Bodil Björ (2008) vid Umeå universitet ökar risken för
hjärtinfarkt bland de arbetare som är utsatta för vibreringsarbete och buller. Risken är störst
från vibration i förhållande till buller.
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8 Referensprojekt
Vårt referensprojekt avser om-, till- och nybyggnad av en skola i ett plan samt nybyggnad av
studentlägenheter i plan 2–5 inom fastigheterna Aniara 1 och Satelliten 1 i kvarteret
Vegalyckan.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun och Stiftelsen AF Bostäder.
Aniara 1 var bebyggd med en skola som delvis revs. Kvarvarande byggnad är till stor del ett
skyddsrum och genomgår en total renovering. Denna byggnad byggs till och kopplas samman
med en ny byggnad i fyra plan. Byggnaden kommer total innehålla 110 studentlägenheter och
en skola för 260 elever.

8.1 Entreprenadens huvuddelar
Entreprenaden har delats i tre huvuddelar, varav en för vardera fastigheten och en för
gemensamma anläggningar och arbeten:


Del 1 avser samtliga arbeten för skolan inom Aniara 1. Den här delen utgör cirka 24 procent av
självkostnaden för betongentreprenören.



Del 2 avser samtliga arbeten för bostäder inom Satelliten 1. Delen utgör cirka 46 procent av
betongentreprenörens självkostnad.



Del 3 avser arbeten och anläggningar som är gemensamma för båda fastigheterna samt
projektgemensamma entreprenadkostnader. Delen utgör cirka 30 procent av
betongentreprenörens självkostnad.
Av tabell 1 framgår hur stor mängd betong som går åt till de olika konstruktionsdelarna.

Tabell 1. Väsentliga mängder betong på konstruktionsdelarna.

Konstruktionsdel

Mängd

Bottenplatta, tsnitt= 200 mm.

2 800 m2

Skalvägg/platsgjuten, t=180 mm.

4 770 m2

Bjälklag (plattbärlag, halvprefabricerat),
t=250 mm.

6 130 m2
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8.2 Beställare
Beställare av byggprojektet är Lunds kommun (Serviceförvaltningen/ Lundsfastigheter) och
Stiftelsen AF Bostäder, enligt följande fördelning:
Huvuddel 1
Serviceförvaltningen/Lundsfastigheter
Huvuddel 2
Stiftelsen AF Bostäder
Huvuddel 3
AF Bostäder och Serviceförvaltningen/Lundsfastigheter.

8.3 Objektets läge
Fastigheterna är belägna på Råbyvägen i Lund, sydost om bostadsområdet Studentlyckan i
centrala Lund, se figur 11.

Figur 11. Vegalyckans läge.
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8.4 Entreprenadform
Entreprenadformen för detta projekt var totalentreprenad. Det innebär att beställaren anlitar en
totalentreprenör som ansvarar för både projektering och utförande av arbetet. I en
totalentreprenad har totalentreprenören möjlighet att undersöka olika lösningar för att se vilken
som blir mest lönsam – dock ska samtliga krav i förfrågningsunderlaget uppfyllas och önskad
funktion uppnås.
När beställaren har valt totalentreprenör, ska totalentreprenören i sin tur anlita konsulter
(arkitekt, projektör och konstruktör) och underentreprenörer för till exempel mark, stomme, el
och VVS, se figur 12.
Respektive underentreprenör har sitt funktionsansvar som är sammanställt i
förfrågningsunderlaget (Byggledarna 2013).

Betällare
Byggherre

Totalentreprenör
Snickeri & Målning

Konsulter
A, P, K

Mark
UE

Stomme
UE

EL
UE

VVS
UE

Figur 12. Organisationsschema för totalentreprenör.
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9 Resultat och analys
Resultatet av denna studie är baserat på dokumentation från vårt referensprojekt, enhetstider
från Nybyggnadslistan 1999 och materialpriser från materialleverantörer.
Beräkning av tid och kostnader har gjorts med hjälp av följande datorprogram:
1. Bluebeam – för mängdberäkning av samtliga betongkonstruktioner.
2. Wikells/sektionsdata – för beräkning av totala arbetstimmar samt material- och
underentreprenörskostnader.
3. Excel – för att skapa tabeller och beräkna samt analysera data. Programmet har använts för
framtagning av slutsidan där vi summerar alla kostnader för att få fram självkostnaden för
betongentreprenören.

9.1 Materialkostnad
I materialkostnaderna för respektive byggmetod ingår all material som ingår i
betongentreprenaden som till exempel betong, armering och form. I våra beräkningar har vi
valt att räkna på självkompakterande betong för skalvägg respektive halvflytande (S4) betong
för platsgjuten vägg.
Den totala materialkostnaden för betongentreprenaden framgår av tabell 2.
Tabell 2. Total materialkostnad för byggnation med skalvägg jämfört med platsgjuten betongvägg.

Metod

Platsgjuten vägg

Materialkostnad (kr)
9 029 462

Skalvägg

10 734 409

Differens

+1 704 947

Vi har även analyserat materialkostnaden per kvadratmeter vägg för respektive byggmetod.
Analysen visar att skalväggar har en betydligt högre i materialkostnad jämfört med platsgjuten
betongvägg. I bilaga 1 och 2 finns en specifikation av de olika materialkostnader som ingår i
platsgjuten betongvägg respektive skalvägg per kvadratmeter.
Resultatet för platsgjuten vägg blev 489 kr/m2 och för skalvägg 886 kr/m2. Det betyder att
materialet till skalväggen är 397 kronor dyrare per kvadratmeter.

21

9.2 Tidmätning
Beräknat antal timmar för projektet har vi fått fram med hjälp av enhetstider för respektive
arbetsmoment i Nybyggnadslistan 1999. Det är ett systematiserat tidunderlag för kalkylering av
byggprojekt. Listan är framtagen av branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och
fackförbundet Byggnads. Underlaget är avsett att tillämpas vid kalkylering av nybyggnation.
Det används vid projekt som förutsätter att arbetet kan genomförs under ackordmässiga former.
Vi har tagit fram tider för respektive arbetsmoment. Därefter har vi räknat ut den totala
byggtiden för vårt referensprojekt.
Nybyggnadslistan innehåller också förhandlingsbara objektstillägg. Objektstillägg är den tid
som läggs på den totala projekttiden. Tillägget beräknas utifrån totala uppmätta antalet timmar
som projektet beräknas utföras på. Storleken på objektstillägget förändras beroende på hur
många timmar projektet omfattar, desto fler timmar desto lägre objektstillägg i förhållande till
projekttiden.
Den andra påverkande faktorn till objektstillägget är de specifika omständigheterna för just den
specifika arbetsplatsen. Att bygga två likvärdiga bostadshus under helt olika förutsättningar.
Där det ena bostadshuset kanske ska ha en extra kort byggtid och är belägen i befintlig trång
innerstads bebyggelse. Kort byggtid kräver högre bemanning, fler verktyg, högre belastning på
kran, större etablering, bättre planering av allt och är extra sårbart för störningar i produktionen.
Trångt runt arbetsplatsen innebär exempelvis svårt med logistiken av material och kranens
placering kanske gör att den inte når hela byggarbetsplatsen som man hade önskat
(www.byggnads.se 2015).
Grundtiden är samma oavsett typ av projekt, se figur 6 som illustrerar objektstillägget och
grundtiden.

Figur 13. Förhållandet mellan grundtid och objektstillägg.

Grundtiden är enhetstiderna som är tagna från Nybyggnadslistan 1999. SEFA
Betongentreprenad AB har ett påslag på 15 procent av timmarna för gemensamma arbeten för
respektive byggmetod vilket även tillämpas i vårt arbete.
Se tabell 3 för totalt antal arbetstimmar för projektet Vegalyckan.
Vi har även analyserat tiden för en kvadratmeter vägg för respektive byggmetod. Resultatet
visar att den teoretiska tidsåtgången för platsgjuten betongvägg är 0,86 tim./m2 och för
skalväggar är siffran 0,56 tim./m2. Det betyder att skalvägg kräver 0,3 timmar mindre arbetstid
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per kvadratmeter. I de redovisade timmarna ingår inte objektstillägget och gemensamma
arbeten. Se bilaga 1 och 2 för detaljredovisat timmar för varje arbetsaktivitet för respektive
byggmetod.

Byggtid i månader
(186 tim./mån)

Antal
byggnadsarbetare

Totala arbetstimmar

Grundtid

Objektstillägg
(enligt tabell från
Nybyggnadslistan)

Arbetsmetod

Gemensamma
arbeten (15 % av
grundtiden)

Tabell 3. Totalt antal projekttimmar för betongentreprenad med skalvägg jämfört med platsgjuten betongvägg.

Platsgjuten vägg

12 675,95

1 901,39

828,66

15 406,00

10 st.

9,17

Skalvägg

11 274,80

1 691,22

804,23

13 770,25

10 st.

8,20

Differens

-1 401,15

-210,17

-24,43

-1 635,75

-

-0,97

9.3 Arbetskostnader
Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till kortare byggtid, vilket leder till mindre
arbetskostnader, se tabell 4.
Vi har kalkylerat fram arbetskostnaderna genom att multiplicera totala byggtiden med
timkostnader för byggnadsarbetare. I arbetskostnaden ingår lönekostnader, sociala avgifter,
semesterersättning, pension, sjukförsäkring, arbetarskydd.
Tabell 4. Total arbetskostnad för betongentreprenaden med skalvägg jämfört med platsgjuten betongvägg.

Arbetsmetod

Arbetskostnad
(kr)

Platsgjuten vägg

4 467 740

Skalvägg

3 993 373

Differens

-474 367
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9.4 Arbetsledning
Med arbetsledning avses projektledare, platschef och arbetsledare. Projektledaren ansvarar
oftast för fler än ett projekt. Projektledarens främsta ansvar är att planera, leda och styra
projektet. Platschefen ansvarar främst för upprättande av plan för projektets effektivaste sätt,
inköp och arbetsmiljöplan.
Arbetsledarens roll på SEFA Betongentreprenad AB är planering och styrning av dagliga
arbeten för projektet, så att arbetet flyter på. Arbetsledaren ska leda byggnadsarbetena och
samtidigt se till att material finns på plats vid utförandet för diverse aktiviteter.
Resultatet visar att arbetsledningskostnaderna blir lägre för skalväggar jämfört med platsgjutna
väggar, se tabell 5. Det beror på att byggnation med skalväggar medför en kortare projekttid,
vilket också minskar tiden för arbetsledningen.
Resultatet har tagits fram genom multiplicering av byggtid med arbetsledningskostnader.
Tabell 5. Arbetsledningskostnader för betongarbeten med skalvägg jämfört med platsgjuten betongvägg.

Arbetsmetod

Arbetsledning
(kr)

Platsgjuten vägg

1 250 200

Skalvägg

1 122 000

Differens

-128 200

9.5 Arbetsplatsomkostnader
Arbetsplatsomkostnader är kostnader såsom etableringskostnader, handverktyg och maskiner,
bodar, el och vatten, container, hjullastare, myndighetsärenden, projektering, personlig
utrustning och skydd, kranar och lastbilar. Dock åligger det totalentreprenören att bekosta det
mesta av detta.
SEFA Betongentreprenad AB, som underentreprenör till SEFA Byggnads AB, ansvarar endast
för sin egen etableringskostnad, handverktyg och maskiner, hjullastare, personlig utrustning
och skydd.
Vår beräkning visar att skalvägg ger lägre arbetsplatsomkostnad än platsgjuten vägg, se tabell
6. Det beror på att maskiner och utrustning behövs under kortare tid vid byggnation med
skalväggar.
Resultatet har tagits fram genom att multiplicera arbetsplatsomkostnader per byggdag med den
totala byggtiden.
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Tabell 6. Totala arbetsplatsomkostnader för betongarbeten med skalvägg jämfört med platsgjuten betongvägg.

Metod

Arbetsplatsomkostnader
(kr)

Platsgjuten vägg

1 785 733

Skalvägg

1 596 839

Differens

-188 894

9.6 Overheadkostnader
Overheadkostnader är fasta kostnader som till exempel lokaler och administrativa kostnader.
Overheadkostnader bestäms med hjälp av en prognos för årets budget och läggs på som en
procentsats på summan av materialkostnader, arbetskostnader, arbetsledningskostnader och
arbetsplatsomkostnader.
SEFA Betongentreprenad AB har kommit fram till att kalkylera med 7 procent för
overheadkostnader. Vi har använt samma procentsats i våra kalkyleringar. Resultatet har alltså
tagits fram genom summering av samtliga kostnader som sedan multiplicerats med 7 procent.
Vår beräkning visar att skalvägg ger lägre overheadkostnad än platsgjuten vägg. (Se tabell 7 i
nästa avsnitt.)

9.7 Självkostnad
Begreppet självkostnad innebär vad ett byggnadsprojekt kostar entreprenören att bygga. Det
inkluderar både direkta och indirekta kostnader. En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan
hänföras till en bestämd material- eller byggdel. En indirekt kostnad är en kostnad som inte
direkt kan kopplas till en bestämd material- eller byggdel, såsom arbetsplatsomkostnader och
overhead kostnader.
Resultatet visar att byggnation med skalväggar är den dyrare byggmetoden för
betongentreprenören, i projektet Vegalyckan. Se tabell 7.
Självkostnaden har räknats fram genom en noggrann kalkylering för respektive byggmetod för
den totala betongentreprenaden.
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Tabell 7. Självkostnad för betongentreprenaden – skalvägg jämfört med platsgjuten betongvägg.

Byggmetod

Material

Byggnads
arbetare

Arbetsledning

Arbetsplatsomkostnader

Overhead Självkostnad

Platsgjuten
vägg

9 029 462

4 467 740

1 250 200

1 785 733

1 157 319

17 690 454

Skalvägg

10 734
409

3 993 373

1 122 000

1 596 839

1 221 263

18 667 884

Differens

+1 704
947

-474 367

-128 200

-188 894

+63 944

+977 430

9.8 Arbetsmiljö
Enligt ledningen på SEFA Betongentreprenad AB ska entreprenören ur arbetsmiljösynpunkt
välja att bygga med skalväggar, eftersom fabriken har en mer genomtänkt arbetsmiljö än vad
man har på arbetsplatsen. Vid produktion av skalväggar fordras inte lika stora olämpliga
rörelser samt att byggnadsarbetena kontinuerligt har en behaglig temperatur inne i fabriken
oavsett årstid.
Eftersom skalväggar kräver färre arbetsmoment på byggarbetsplatsen minskar också risken för
olycksfall. Utöver det slipper man även obehagliga och slitsamma vibreringsarbeten och får
minskad risk för hjärtinfarkt, enligt en studie av Bodil Björ vid Umeå universitet. Eftersom
gjutningen av skalväggar normalt utförs med självkompakterande betong som inte kräver
vibreringsarbete.
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10 Diskussion
Syftet med detta examensarbete har varit att göra en jämförande studie mellan platsgjutna
betongväggar och skalväggar för att klargöra den mest lönsamma byggmetoden för
betongentreprenören.

10.1 Övergripande resultat
Det övergripande resultatet visade en märkbar skillnad mellan respektive byggmetod:


Skalväggar är ett dyrare alternativ för betongentreprenören.



Skalväggar är smidigare att bygga med eftersom färre arbetsmoment krävs på
byggarbetsplatsen. Det beror på att skalväggarna är i stort sett armerade redan i fabrik och
förberedda för el-dosor och ventilation med mera. Dessutom behövs inga väggformar på
arbetsplatsen till skillnad från platsgjutna väggar som kräver formning, armering och
ursparningar för diverse ingjutningsgods.



Byggnation med skalväggar ger även en bättre arbetsmiljö eftersom risken för ohälsa och
olycksfall är mindre.

10.2 Vilken byggmetod ska man välja
Om den totala projektkostnaden inte ökar för totalentreprenören vid val av skalväggar, då är
skalväggar ett bättre alternativ att bygga med:


Bättre arbetsmiljö enligt tidigare nämnda faktorer.



Projektet kan färdigställas och lämnas över till beställaren tidigare. Det är en fördel för både
entreprenörerna och beställaren – entreprenörerna blir tidigare tillgängliga för börja på nästa
projekt och beställaren kan hyra ut eller sälja sina fastigheter tidigare.
För projektet Vegalyckan lämnade SEFA Betongentreprenad AB ett huvudanbud för
byggnation med platsgjutna betongväggar och ett sidoanbud för byggnation med skalväggar till
SEFA Byggnad AB som var totalentreprenör för projektet.
Sidoanbudet var högre än huvudanbudet. Trots detta valde totalentreprenören att bygga med
skalväggar på grund av tidsbrist samt att kortare byggtid för betongentreprenören ska kunna
medföra en reducering av totalentreprenörens arbetsplatsomkostnader och
arbetsledningskostnader. Dessa reducerade kostnader för totalentreprenören kan motsvara den
extra kostnad de betalar till SEFA Betongentreprenad för skalväggar, eller eventuellt bli ännu
lägre.
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10.3 Nackdelar med skalväggar
Problem som kan uppstå vid byggnation med skalväggar kan finnas fel i projekteringsfasen
som i sin tur medför fel i produktionen där till exempel ursparingar för dörrar och fönster samt
ingjutningsgods för installatörer är felplacerade på fabrik. Det krävs också varsamhet vid
transport, montage och gjutningar så att skalväggarna inte skadas.
Om det uppstår sådana här problem i produktionen kan det innebära att entreprenören i vissa
fall måste beställa nya skalväggselement. Eftersom skalväggar har långa ledtider från
beställning till leverans, där de först måste projektera elementen, planera in det i
tillverkningsprocessen och sedan leverera det från fabrik till arbetsplatsen kan det medföra
omfattande produktionsstopp vilket innebär förhöjda kostnader.
10.4 Lika stora vinterkostnader
Principen för uppvärmning under vintern av skalväggar och platsgjutna betongväggar vid
gjutning är likadana enligt platschefen på SEFA Betongentreprenad. Vinterkostnaderna är alltså
lika stora för respektive byggmetod.

10.5 Studiens begränsningar
I denna studie har hänsyn tagits till ett enda byggprojekt och vi har endast undersökt
kostnaderna för betongentreprenören som underentreprenör.
Det optimala skulle vara att utföra en liknande studie för ett flertal projekt av varierande storlek
och förutsättningar, samt att undersöka hur totalentreprenörens kostnader påverkas av
respektive byggmetod.
Eftersom betongentreprenören endast utgör en mindre andel av det totala projektets kostnader
så är det viktigt att man tar detta i beaktning när man avgör vilken byggmetod som är billigast.
Totalentreprenören bekostar ofta arbetsplatsomkostnader så som bodar, el och vatten till
arbetsplatsen, ställningar samt kranar för alla underentreprenörer så är dennes
arbetsplatsomkostnader större vilket gör att de kan vara direkt avgörande för om det finns en
ekonomisk lönsamhet i att bygga med skalväggar eller platsgjutna väggar. Vidare så har
vanligtvis huvudentreprenören en större platsorganisation som kostar mer per byggdag än vad
betongentreprenörens gör, detta kan på samma sätt vara avgörande för hela projektets totala
kostnad.
Denna studie tar inte heller hänsyn till hur valet av skalväggar påverkar kostnaderan för el- och
VVS-entreprenören.
För att få en mer rättvisande bild gällande projektets totala kostnad ur ett helhetsperspektiv
anser vi att en vidare studie bör utförs för att fastställa den mest lönsamma byggmetoden.

28

11 Slutsats
Vår beräkning i denna studie visade att självkostnaden för betongentreprenaden blir lägre vid
byggnation med platsgjutna betongväggar jämfört med skalväggar. Byggtiden blir däremot
längre.
Byggtiden vid byggnation med skalväggar är alltså kortare. Men dessvärre är
materialkostnaderna högre, vilket i det totala gör att skalväggar är en dyrare byggmetod för
betongentreprenören.
Kostnaden för arbeten, arbetsledning och arbetsplatsomkostnader blir högre ju längre tid som
krävs för projektet. Se tabell 8 för en jämförelse av poster för respektive byggmetod.
Utifrån vårt resultat sparar SEFA Betongentreprenad AB med skalväggar cirka 11,83 procent
av byggtiden. Men detta medför en ökning på cirka 18,89 procent av materialkostnaderna och
cirka 5.53 procent av den totala självkostnaden.
Vi har också kommit fram till att byggnation med skalväggar generar en godare arbetsmiljö
jämfört med platsgjutna betongväggar, eftersom mindre arbetsmoment krävs samt slitsamma
arbetsmoment undviks.

Tabell 8. Jämförelse av poster för respektive byggmetod.

Post

Platsgjuten

Skalvägg

Materialkostnad

Lägre kostnad

Högre kostnad

Tid

Längre byggtid
 Högre arbetskostnader

Kortare byggtid
 Lägre arbetskostnader

Arbetsledning

Längre byggtid
 Högre
arbetsledningskostnader

Kortare byggtid
 Lägre arbetsledningskostnader

Arbetsplatsomkostnader

Längre byggtid
 Högre arbetsplatsomkostnader

Kortare byggtid
 Lägre arbetsplatsomkostnader

Overheadkostnader

Lägre summa av ovan
Lägre overheadkostnad

Högre summa av ovan
Högre overheadkostnad

Självkostnad för
betongentreprenad

Lägre kostnad

Högre kostnad
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Bilagor
Bilaga 1
Materialkostnad och grundtid för en kvadratmeter platsgjuten betongvägg.

Platsgjuten vägg t=200mm H=2500mm
Material

Materialkostnad Tim.

Utvändig gjutbrygga (tiden ingår i formen)
Elementform, slät
Elementform, slät
Armeringsnät 9300 (3,34 kg/m2) inkl. spill 9 %
Armeringsnät 9300 (3,34 kg/m2) inkl. spill 9 %
Betong C28/35 vct=0,60 S4 inkl. spill 7 %
Pumpad kvant. 32-36
Efterlagningar
Stickarmering ø10s300- 1200(0,62 kg/m) inkl. spill 9 %
Stickarmering ø10s300- 1200(0,62 kg/m) inkl. spill 9 %
Total summa

20,00 kr
75,00 kr
75,00 kr
28,03 kr
28,03 kr
199,88 kr
30,40 kr
20,00 kr
6,54 kr
6,54 kr
489 kr
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0,00
0,17
0,17
0,07
0,07
0,12
0,00
0,20
0,03
0,03
0,86

Bilaga 2

Tider för material som är lika med noll är färdigmonterade i skalväggen eller
ingår i annan post.
Materialkostnad och grundtid för en kvadratmeter skalvägg.

Skalvägg t=200mm H=2500mm
Material

Materialkostnad Tim.

Skalvägg
Ensidig förtagning
Avstängare av plywood (vägganslutning)
Avstängare av plywood (180-400mm, i öppningar)
Avstängare av plåt (i väggände)
Betongavstängare gavlar
CS-hylsa till plåtkonsol
Plattankare M16
Div. ingjutningsgods
Regel 45x95 L = 2x400
Undergjutning
Strävor C/C 2000
Lagningar
Skarvarmering inkl. spill 9 %
Betong C28/35 vct=0,60 SKB inkl. spill 7 %
Pumpad kvant. 32-36
Total summa

652,00 kr
11,11 kr
3,90 kr
14,61 kr
15,44 kr
14,32 kr
6,27 kr
1,55 kr
0,90 kr
4,21 kr
5,00 kr
5
5
6,00 kr
125,51 kr
15,20 kr
886 kr
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0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,05
0,04
0,16
0,03
0,06
0,00
0,56

Bilaga 3
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Bilaga 4

Intervjufrågor
-

Skulle du kunna beskriva din arbetsroll och i vilken utsträckning du har varit involverat i
referensprojektet?
Hur går det till att bygga med skalväggar respektive platsgjutna betongväggar?
Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med de olika byggmetoderna?
Hur fungerar tidplanen för respektive byggmetod och ser tidplanen likadana ut? Om inte, vad
beror det på?
Hur påverkas kostnader vid val av byggnation med skalväggar jämfört med platsgjutna
betongväggar?
Vilken byggmetod är bättre ur ett arbetsmiljöperspektiv för byggnadsarbetena, och varför?
Vilken byggmetod föredrar du, skalväggar eller platsgjutna betongväggar och varför?
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