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Sammanfattning

Detta examensarbete är en jämförande studie på platsgjutna betongväggar och skalväggar.

Dessa två betongväggstyper har jämförts utifrån JM AB:s projekterings- och planeringsverktyg,

litteratur i form av böcker och diverse elektroniska källor samt utifrån intervjuer av lämpliga

personer från byggbranschen.

De viktigaste aspekterna i analysen är arbetsmiljö, tid och kostnad. Dessa tre punkter är även

centrala för JMs standardiserade arbetsform, Strukturerad produktion.

Enligt JMs egen jämförelsematris samt genom den, i arbetet framarbetade, versionen av

matrisen är skalväggar den mest lönsamma metoden som även ger den bästa arbetsmiljön.

Den stora skillnaden metoderna emellan är tidsfaktorn. Det går fortare att slutföra ett

skalväggsprojekt än ett platsgjutet projekt, i detta fall 21 dagar. Den ekonomiska besparingen i

och med en tidigare färdigställning är framförallt omkostnaderna på bygget; el, underhåll,

maskinhyra med mera. Det leder även till en tidigare inflyttning för kunderna samt bespar ing i

uteblivna räntekostnader.

Nyckelord
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Abstract

This thesis is a comparative study in site cast walls and shell walls. These two types of concrete

walls were compared on the basis of JM AB's design and planning tools, literature in the form

of books and various electronic sources and from interviews of appropr iate individuals from

the construction industry.

The most important aspects of the study are; the working environment, the time and the cost.

These three issues are also central to JM's Strukturerad produktion, it’s a more standard form

of work.

According to JM's own comparison matrix and my version of the matrix the shell walls are the

most profitable method that also provides the best working environment.

The major difference between the methods is the time factor. It takes less time to complete a

shell wall project than a site-cast project, in this case 21 days less. The financial savings, with

an earlier final marketing of the project is the overhead costs, like electricity, maintenance,

equipment rental, etc. It also leads to an earlier occupation for the customers and savings in

interest expenses.

Keywords
Concrete walls, shell walls, site cast, comparison, Strukturerad produktion, JM, Lean





Förord

Följande rapport är skrivet som ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, för

högskoleingenjörer i Byggteknik och Design, Campus Haninge. Examensarbetet motsvarar 15

högskolepoäng. Arbetet är beställt av JM AB genom Johan Sjöqvist och Roger Stiernberg.

Det har varit mycket stimulerande och lett till en större kunskap om ämnet som definitivt

kommer att vara till stor nytta i framtiden.

Jag vill tacka främst tacka Johan Sjöqvist, arbetsledare på JM AB, för din entusiasm och all

vägledning som lett fram till detta arbete. Jag vill även tacka Roger Stiernberg, platschef på JM

AB, för all hjälp och stöd och likaså all övrig personal på projekten Sjövikstorget 1,2 och

Kajen 4.

Stort tack till Thomas Johansson, handledare på skolan, och Sven Dahlström, examinator, som

har hjälpt mig med det jag har behövt under arbetet.

Och slutligen ett riktigt stort tack till alla som ställt upp på intervjuerna och därmed utgjort

grunden för detta examensarbete.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Att välja rätt byggmetod för varje specifik byggnad är av stor vikt för att effektivisera och öka

lönsamheten för ett projekt.

JM AB känner ett behov av att klarlägga vilken som är den mest lönsamma byggmetoden vad

gäller betongväggar i stommen. Idag bygger de som standard sin betongstomme med

platsgjutna väggar. En annan byggmetod som skulle kunna vara relevant är att använda

skalväggar. Vilken av de två byggmetoderna som är mest lönsam är idag inte framtaget och

fastställt.

1.2. Målformulering

Målet med examensarbetet är att underlätta bestämningen av byggmetod angående val av

betongväggar i stommen för JM AB. De ska, med hjälp av detta arbete, på ett enkelt och

överskådligt sätt kunna välja den mest lönsamma byggmetoden för varje specifikt projekt.

Detta arbete kommer att pågå parallellt med projekteringen av referensobjektet Sjövikstorget

2 och kommer förhoppningsvis att underlätta valet av betongväggar.

1.3. Avgränsningar

Det finns många olika byggmetoder för betongväggar men detta arbete kommer endast att

belysa två alternativ, alternativ 1: platsgjutna betongväggar och alternativ 2: skalväggar.

Arbetet kommer endast att ta hänsyn till byggnation av flerbostadshus.

Det kommer inte heller att göras några fältmätningar eller egna beräkningar vad gäller

enhetstider bland annat.
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Referensobjektet är i projekteringsfasen under examensarbetets gång. Mot bakgrund av detta

kommer denna studie att baseras på JMs planerings- och projekteringsverktyg samt kompetens

från deras personal för att göra denna studie. Grannprojektet Sjövikstorget 1, vilket är väldigt

snarlikt Sjövikstorget 2, är färdiga med stommen. Relevanta uppföljningsdata från

Sjövikstorget 1 kan komma att användas.

1.4. Lösningsmetoder

Jämförelsen kommer att främst att utgå ifrån JMs egna verktyg i planeringen och

projekteringen, Strukturerad Produktion. Tidplaner, enhetstider, jämförelsematriser bland

andra kommer att användas för att jämföra metoderna. Eftersom referensprojektet är i

projekteringsfasen så kommer arbetet att ha den huvudinriktningen.

Intervjuer

Intervjuerna kommer att hållas med olika personer från byggsektorn; platschefer,

arbetsledare, leverantörer samt byggnadsarbetare.

Matrisen

Ett stort fokus kommer att läggas på JMs jämförelsematris, skapad av Johnny Vollmer,

produktionschef på region innerstad, JM AB. Den kommer att användas i projektet men även

att ligga till grund för en egen framtagen matris med några kompletterande parametrar.

Studiebesök

För att öka förståelsen för skalväggar kommer även ett studiebesök, på Abetongs

skalväggsfabrik i Kvicksund, att utföras.
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2. Nulägesbeskrivning

2.1. Branschen

Byggbranschen är på uppgång efter lågkonjunkturen och det byggs väldigt mycket, speciellt i

Stockholmsområdet. I Sverige domineras marknaden av framförallt de fyra s tora ”drakarna”;

JM, Skanska, Peab och NCC. Bolagens omsättning består till största delen av stora projekt.

Vinsten består framförallt av täckningsbidraget (överskottet efter de administrativa

kostnaderna för varje bygge) samt eventuella tilläggsarbeten, kortare byggtid och

kostnadsposter som blivit mindre med mera. I de sistnämnda delarna läggs det allt större

resurser för att spara in stora pengar. En åtgärd som avsevärt kan påverka

kostnaderna/vinsten är effektiviserande och användande av de lönsammaste byggmetoderna.

Däremot är byggbranschen erkänt konservativ och ovillig till förändring. Det kan därmed vara

svårt att bryta ett mönster eller att byta ut en byggmetod som använts under en längre tid och

har fungerat.

Enligt mig har branschen mycket att vinna på en öppnare syn. Det är alltid hälsosammare att

vara självkritisk mot sina metoder och arbetssätt och därmed kunna utvecklas. Det kommer

alltid att komma bakslag och svårigheter men genom en öppnare syn kan branschen utvecklas

och med en bredare kunskap kommer det finnas större möjligheter till att hitta bättre

lösningar.

2.2. Företaget

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på

expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och

Belgien. JMs största delmarknader är storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund

och Oslo i Norge.  JMs strategiska inriktning är tillväxtmarknader i Norden där de vill vara

ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder.
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JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,

huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM AB är ett publikt bolag noterat på den NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap, som

omsätter cirka 9 miljarder kronor och har 2 100 medarbetare.1

1 Information tagen från, JM AB, http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=3578, 2011-04-11
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3. Teoretisk referensram

Examensarbetets karaktär kan beskrivas som ett lönsammare byggande. Flertalet kurser som

tagits under Byggteknik och Design-kandidatutbildningen på KTH Campus Haninge har gett en

fördjupning inom ämnet. Framförallt tre kurser har belyst ämnet:

 HS1006 Byggprocessen, 7.5 hp

 HS1015 Byggstyrning, 7.5 hp

 HS1019 Planering av ett byggprojekt, 7.5 hp

 HS1022 Ekonomisk och teknisk förvaltning, 7.5 hp

HS1015 Byggstyrning, HS1019 Planering av ett byggprojekt samt HS1022 Ekonomisk och

teknisk förvaltning är även C-kurser som krävs inom ämnet för att examensarbetet ska uppnå

sin fulla status.

Under examensarbetet kommer jag att använda mina kunskaper att räkna fram kalkyler,

HS1022, räkna med enhetstider med mera, HS1015, samt att tillämpa i princip allt jag lärde mig

inom planering, tidplaner bland annat, HS1019. All denna kunskap och stöttningen från mina

handledare kommer att vara vital för att arbetet ska kunna genomföras.

Jag har använt examensarbetet ”Skalväggar kontra platsgjutet – en tids- och kostnadsstudie”,

skriven av Henrik Eiderbrant och Alexander Blomqvist, som ett referensarbete. Det har

fungerat som inspiration och varit ett hjälpmedel vad gäller upplägg och struktur. Båda

arbetena har gjort en jämförande studie om samma metoder men skiljer sig från varandra på

flera avgörande punkter.

Denna rapport är speciellt framarbetad för JM och har utarbetats utifrån JMs verktyg och sett

ur deras produktionssätt och ambitioner, Strukturerad produktion, kompletterat med kunskap

och erfarenhet från flera aktörer inom byggindustrin. En stor konkret skillnad mellan fokus i

denna rapport och ”Skalväggar kontra platsgjutet – en tids- och kostnadsstudie” är att denna

rapport även tar hänsyn till arbetsmiljön för byggnadsarbetarna. Den är även framtagen med

ett referensobjekt i planeringsskedet, vilket också leder till att de olika rapporterna angriper

frågeställningen på olika sätt.
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4. Genomförandet

4.1. Litteraturstudie

En förutsättning för att arbetet ska upprätthålla en god kvalitét är kunskap och förståelse för

ämnet och metoderna. Således har en fördjupning kring ämnet med hjälp av litteratur, artiklar

och produktbeskrivningar bland annat varit ofrånkomligt vid starten av arbetet.

Intervjufrågorna har delvis konstruerats med hjälp av denna litteraturstudie.

Upplägget av rapporten och en del av arbetsgången har inspirerats av tidigare utförda

examensarbeten inom liknande områden.

4.2. Besök på fabrik

En viktig del i examensarbetet är studiebesöket hos Abetong Heidelberg Cement Group AB:s

fabrik i Kvicksund, vägledd av Ronny Pihl, projektledare på Abetong.

Besöket ska ge en ökad förståelse hur tillverkning av betong och skalväggselement går till från

råvara till färdig vägg.

4.3. Matrisen

JMs jämförelsematris, framtagen av Johnny Vollmer - 2011-03-01, ska användas för att beräkna

skillnaden mellan de två metoderna. Skillnaden ska granskas och analyseras kritiskt.

Matrisen kommer att ligga till grund för en, för examensarbetet framtagen, matris som

kommer att kompletteras med ett par extra parametrar för att få en mer omfattande

jämförelse.
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4.4. Intervjuer

Grunden för att ta fram ett verklighetstroget resultat kommer att bestå av intervjuer med

branschfolk, som med sin erfarenhet och sitt kunnande torde vara det främsta verktyget för

att uppnå förståelse och kunskap. Detta medför att analyserna kommer att ha ett större djup.

Det kommer framförallt vara JM-anställda som kommer att intervjuas men förhoppningen är

att även någon betongleverantör ska medverka. Det är av stor vikt att respondenterna kommer

från olika befattningar och har varierande uppfattningar för att få en objektiv och bred bild.

När det gäller intervjuer är förberedelsen enormt viktigt för att ingen betydelsefull information

ska försummas. Frågorna får inte heller vara vinklade, svårtolkade eller på något sätt

manipulera den tillfrågade att ge svaren som söks av intervjuaren. Frågorna ska istället vara

öppna vilket du uppnår med frågeord som exempelvis; Vad, Hur och Varför.

Intervjuerna kommer främst att belysa skillnaderna mellan metoderna samt fördelar och

nackdelar, inte endast tids- och kostnadsmässigt även om det kommer att vara det centrala.

Intervjuerna kommer även att inkludera frågor om JMs Strukturerad tidplan, arbetsmetoden

för att ta fram en tidplan, då arbetet kommer att utgås ifrån den vad gäller tidsskillnad mellan

metoderna.
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5. Referensobjekt

5.1. Projekt: Marievik, Sjövikstorget 2

Beläget i Liljeholmen vid Årstaviken, alldeles intill Sjövikstorget ligger projektet Marievik,

Sjövikstorget 2. Det är ett modernt flerbostadshus, med två stycken huskroppar, med 131

lägenheter fördelat på elva våningar, ritad av Rotsteins Arkitekter. Liljeholmskajen är ett

lukrativt område på uppgång med mycket nybyggnation, framförallt av JM AB. JM är byggherre

och bygger själva huset i en totalentreprenad. Konstruktionsfirman som arbetar med

byggnaden är Struktor AB där Magnus Skogsberg är konstruktör.

Figur 1. Projektkarta Liljeholmskajen

Området har mycket goda kommunikationer som till viss del visas i figur 1. Det är stor

efterfrågan på bostäderna i det nya området som byggs upp. JM är involverade i de flesta

nybyggnationerna i området vilket klart illustreras i figur 1.
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Sjövikstorget 2 kommer även att innefatta en förskola i markplan och kommer att lägga beslag

på en stor del av innegården till lekytor för barnen. I övrigt består markplan främst av flera

kommersiella lokaler, undantaget sex stycken lägenheter.

Byggnaderna kommer att som tidigare nämnts uppföras med en betongstomme. Den

kompletteras med stålpelare, förutom den östra väggen (plan1-3) som kommer att platsgjutas

för att uppnå total täthet. Fastigheten kommer att ha plattbjälklag, filigranbjälklag , med gjutna

valv. Stommen kommer att bestå av sex stycken trapphus.

Fasaden ska putsas.

Ett rymligt bilgarage i botten av fastigheten ska täcka parkeringsbehovet för de boende. De två

garageplanen, plan 1 och 2, kommer att ha förbindelse till garagen under de två intilliggande

byggnaderna, Sjövikstorget 1 och Entréhuset.

Figur 2. Sjövikstorget 2
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6. Allmänt om Betong

Betong är ett av våra absolut vanligaste byggnadsmaterial, speciellt i stommar för

flerbostadshus. Vilket material som används för byggnation är olika för olika länder, kultur och

breddgrader. Det som är den största anledningen till detta är att vi i olika delar av världen har

tillgång till olika råvaror. De material som används i Sverige behöver inte vara samma som

används vid Medelhavet, Mellanöstern, Nord- eller Sydamerika med mera.

Betong består av ballast (krossat bergmaterial), vatten och cement (hydrauliskt bindemedel).

Cement + vatten kallas för cementpasta eller ibland cementlim2. Egenskaperna för betongen

skiljer sig markant beroende på hur mycket vatten som används. Hur stor del vatten jämfört

med cement som betongen består av ges i vattencementtalet, vct-talet som är kvoten av

mängden vatten och cement i kilogram.

De olika materialen blandas i en betongblandare till dess att massan är färdigblandad.

Betongmassan är trögflytande under ett par timmar innan den börjar brinna, stelna. Inom

denna tid måste betongen placeras i formarna och bearbetas så att den fyller ut dessa väl och

även omsluter ingjutningsgods, armering etc. Efter bearbetningen får inte betongen innehålla

större luftporer eller håligheter. Dessa skulle annars försämra betongens egenskaper3.

En annan viktig komponent är ballastens partikelstorlek och fördelning av dessa.

Det är vanligt att betongen tillförs så kallat tillsatsmedel som ger den andra/bättre egenskaper

såsom frostbeständighet, kortare uttorkningstider bland annat.

De främsta egenskaperna hos betongen är framförallt tryckhållfastheten och beständigheten.

Däremot är draghållfastheten i betongen dålig vilket är en av anledningarna till att den

förstärks med armering. De ingjutna armeringsjärnen ska ta upp de dragkrafter som betongen

utsätts för. Korta fibrer ner blandade i betongen kan till viss del underlätta upptagningen av

dragkrafter men kompenserar aldrig helt armeringen.

2 P-G Burström (2007)
3 P-G Burström (2007)
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7. Beskrivning av metoderna

7.1. Platsgjutet

Platsgjuten betong har under decennier varit, och är fortsatt idag, den mest använda

materialtekniken inom byggande av flerbostadshus4.

Då det görs på plats så har det få begränsningar i utformning.

7.1.1. Tillvägagångssätt

Första steget när väggarna ska formgjutas är val av formmaterial. De två vanligaste formarna

idag är tillverkade i plywood eller i stål. Plywoodformen har inte så hög hållbarhet och kan

komma att behöva bytas ut ett par gånger av slitage på ett medelstort bygge. Stålformen är

dyrare men kommer inte att behöva bytas under förutsättning att den underhålls och rengörs

väl. Sen ska väggen markeras ut innan man kan montera formen eller enkla, d.v.s. sätta upp

den första formen, se figur 3.

Figur 3. Montering av form (byggai.se)

4 Heidelberg cement group AB,
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/produkter/betong_for_husbyggnad.htm, 2011-04-11



15

Formen rensas och för att betongen inte ska fastna oljas formen in. Nästa steg är att armera,

oftast stora armeringsnät, som najas eller svetsas fast. Sedan ska eldosor och andra

installationer ska sättas av elektrikern samt alla ursparningar, se figur 4, ska förberedas innan

den andra delen av formen sätts upp, väggen dubblas, se figur 5. Efter det är det dags att

gjuta. Sedan lossas formen för att flyttas till nästa gjutningsplats.

Figur 4. Ursparing av dörr (byggai.se) Figur 5. Dubbling (byggai.se)
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7.1.2. Tillverkning

Nästan all betong som används kommersiellt tillverkas i betongfabriker där man blandar

cement, ballast samt kemiska tillsatsmedel för att ge betongen vissa egenskaper. När detta har

blandats till en betongmassa vid fabrik måste den transporteras till den plats där den ska

användas. Transporten sker vanligen med en lastbil där betongen förvaras i en behållare som

roterar. Roteringen är viktig på grund av att betongen inte ska börja hårdna och för att den ska

vara ordentligt blandad när den väl ska användas.
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7.2. Skalväggar

Skalväggen består av två stycken ca 50 mm motgjutna plattbärlag förbundna med ingjutna

armeringsstegar.5 De gjuts på fabrik, med hål för el-dosor, dörrar och fönster med mera, men

behöver gjutas i mellan skivorna på byggarbetsplatsen. Viktigt är att betongens stighöjd under

gjutningen inte överstiger en meter/timme. Eftersom skalväggar är en slags kvars ittande form

och inte några helprefabriceradelement så kallas de istället halvprefab.

Figur 6. Skalvägg

7.2.1. Tillvägagångsätt

Kräver mer framförhållning i planeringen än platsgjutna väggar. Ursparingar, el, installationer

med mera måste samordnas tidigare då skalväggsleverantören behöver färdiga handlingar i ett

tidigare skede av planeringen än formgjutning. Abetong, en stor skalväggsleverantör, har

exempelvis som krav att beställningen senast kommer in tolv veckor före leverans. Senast sju

veckor innan leverans måste deras utsättare ha fått fullständiga handlingar, alla ritningar6.

Detta för att kvalitetssäkra skalväggarna. Innan monteringen av väggarna markerar utsättaren

ut var väggarna ska placeras.

5 Färdig Betong AB, http://www.fardigbetong.se/produkter-tjanster/plattbarlag-skalvaggar.asp, 2011-05-11,
12:38

6 Ronny Pihl, Abetong
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Sen lyfts väggarna upp och placeras rätt och bockas vid behov. Väggarna blir placerade på

pallbrickor som sitter en femtedel in från båda kanterna, eventuellt uppallning vid dörrhål.

Efter att väggen är stagad kontrolleras den med vattenpass och korrigeras vid behov. För att

kunna gjuta väggen sen så understoppas elementen med bruk för att bli täta .

7.2.2. Tillverkning

Som tidigare nämnts ovan så tillverkas skalväggarna i fabrik. Första steget i produktionen är

monteringen av armeringen. Armeringsnäten får även sina eventuella hål, för el, installationer

eller dörrhål med mera och blir ihopnajade med den mellanliggande armeringsstegen, se

bilden nedan. Det najas fast krokar överst i båda hörnen, mellan skivorna så att de försvinner

vid gjutningen, som kranen sen kan lyfta skalväggen i.

Figur 7. Två armeringsnät sammansatta med armeringstegar.
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Armeringsväggen förs med kran till de självvibrerande gjutborden där första sidan gjuts. För att

håligheterna skall gjutas korrekt placeras frigolitramar noggrant runt de framtida håligheterna.

Borden fungerar som ett rullande band och sträcker sig långt ner med ett likadant bord

parallellt på ett avstånd av 3 meter, se illustreras på bilden nedan.

Figur 8. Gjutborden.

Bordet delas upp med dimensioner på ca 3x7 meter vilket är deras, Abetongs fabrik i

Kvicksand, största skalväggsstorlek (2.85x7 m). Det finns andra fabriker med möjligheter att

gjuta större väggar.

När första skivan är färdiggjuten lyfts väggen upp och placeras på bordet bredvid, av en kran

som går i hjulspår i taket, för att gjuta andra skivan. Kranen, som vänder på väggen, har fyra

stycken klor som lyftdon vilka förankras i hörnen på skivorna för lyften, som syns i bilden

nedan.
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Figur 9. Kranen i fabriken. Figur 10. Klorna på kranen.

Genom att betong är ett irrationellt material (med krympning, brinntid, sprickor med mera) så

kan det inte garanteras att skivorna alltid ligger helt i fas. Det får skilja 10-12 mm. Det ger litet

extra arbete i skarvarna och fogen.

Innan armeringsväggarna läggs upp på bordet är bordet förberett eller behandlat med den

beläggningen som ska ge det ytskikt som är rätt/beställt för just den väggen. För att

effektivisera produktionen är ambitionen att gjuta ett visst projekts väggar i taget för att inte

behöva lägga om/byta beläggningen.

När väggen är färdiggjuten lyfts den upp till sista stationen inne i fabriken, finslipningen. Där

slipas väggens yta men innan den blir färdig för leverans sker sista justeringen på framförallt

ytan utomhus.

Om vägghöjden är högre än 2.85 meter transporteras väggarna liggande istället för stående

som den görs i normalfallet. Detta är framförallt för att bilarna inte har tillräckligt höga släp.

En risk under transporten är att vid exempelvis stora potthål, när de inte är tillräckligt surrade

eller uppallade, så kan armeringsstegarna sänkas en del.

Armeringsstegarna får max vara 300 mm från kant. Kommer stegen för nära kanten,

exempelvis 100 mm, går den inte att böja upp i fullt läge oftast. Dörrhål får som närmast ligga

200 mm från kanten.
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8. Strukturerad Produktion

JM har sedan 2002 arbetat med ”Strukturerad produktion” vilket är ett projekt som ska

effektivisera byggprojekten. En strukturerad projektering ska ge sänkta kostnader genom

förenklad projektering, kortare inkörningstider i produktioner samt volymfördelar genom till

exempel samordnade inköp. Det ska även ge en ökad kundnytta genom färre ”fel” på både

kort- och lång sikt7.

Det finns dock vissa punkter som inte får bli lidande på grund av detta; exempelvis måste det

vara problemfritt för kunden, fastighetsägaren och JM samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Även viktiga kundvärden som bland annat; ljudklasser, energi och miljö får inte bli lidande.

Förr köpte JM upp hela sidoentreprenader, som rör, el och installationer med mera, nu köper

de bara upp utförandet och sköter de flesta inköpen själva med sina lukrativa leverantörsavtal.

Med de stora volymer som JM ofta inhandlar så blir kostnaderna än lägre.

8.1. Lean Construction

Lean Production är den västerländska tolkningen av biljätten Toyotas ”The Toyota Way” eller

”Toyota Production System” (TPS) vilket är deras filosofi som ämnar optimera produktionen.

Grunden för den kan sammanfattas i fem punkter:

 Definiera kundnyttan

 Identifiera kundnyttan för varje produkt

 Kontinuerligt produktionsflöde utan avbrott

 Kundorderstyrning

 Ständiga förbättringar i jakt på perfektion8

Dessa punkter fokuserar mycket på kundens önskemål om kvalitet och pris samt tid. Kunden

ska få precis det hon vill, ha när hon vill ha det, för rätt pris. För att uppnå detta sätts nästa

7 Lennart Henriz, http://www.jm.se/upload/11852/Lennart_Henriz.pdf, 2011-05-11, 12:45

8 Sven Bertelsen, Lauri Koskela,
http://www.bertelsen.org/strategisk_r%E5dgivning_aps/pdf/Construction%20beyond%20Lean%202004.pdf,
2011-05-10, 08:15
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fokus på produktionen. Produktionen ska löpa utan avbrott och utan spill av resurser, såsom

tid, material och arbetskraft.

Lean Construction är en anpassning av Lean för byggbranschen. Det har visats sig nödvändigt

då originalet främst är ämnat för fabriksproduktion.

Lean utgår mycket från att effektivisering, fel minimering samt värdeökning för kunden. Vitalt

med lean är uppföljningen. Strävan efter perfektion, att inte bli nöjd, driver utvecklingen

framåt.

8.1.1. Just-in-time

En viktig detalj i byggprocessen som är en källa till spill vad gäller fördröjning och stopp i

produktionen är logistiken. Ifall materialet till den aktivitet som utförs inte har kommit till

arbetsplatsen så är aktiviteten inte möjlig att utföras vilket leder till förskjutning av tidplanen,

glapp i tidplanen.

Med Just-in-time menas att alla material-leveranser sker till inbyggnadsplatsen vid

inbyggnadstillfället9. En byggarbetsplats har sällan särskilt mycket utrymme för materiallagring

och den lagring som finns är ofta utsatt. Materialet blir lätt skadat, borttappat eller stulet.

Därför medför denna form av logistik besparingar i materialkostnaderna. En lyckad logistik kan

sammanfattas med Fredrik Friblicks ”De sju R:en”:

 Rätt produkt

 Rätt antal

 Rätt kvalité

 På Rätt sätt

 I Rätt tid

 Till Rätt kund

 Till Rätt totalkostnad10

9 Per Hindersson, Byggindustrin, 2006.
10 Fredrik Friblick, VD för Prolog bygglogistik AB.
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Det är en nödvändighet att leveranserna kommer med JIT, Just-in-time, när byggarbetsplatsen

har begränsat med utrymme för upplag. Då måste materialet komma när det ska användas.

8.2. Tidplaner

Tanken är att alla nystartade projekt ska använda JMs tidplanestruktur.

Tidigare la platscheferna främst upp tidplaner utifrån deras kunskap och erfarenheter och

därför var tidplanerna väldigt skilda i utseendet, oavsett om projekten var snarlika, för att det

var olika tjänstemän som gjort dem. I dagens läge är det avsikten att tidplanerna ska se

likadana ut oavsett vilka som konstruerat dem. Detta ska genera en säkerhet hos samtliga

inblandade. Den nya platschefen som gör sin första tidplan på egen hand och den rutinerade

platschefen som gjort tidplaner i 40 år ska alltså få samma slutprodukt om de planerar samma

projekt.

När en tidplan ska läggas upp utgår planeraren från JMs riktlinjer för produktionstidplaner,

bilaga 5. Där ges klara riktlinjer för layout, ordningsföljd, avstämningsbarhet, takttid, villkor

och glapp samt ledtider.

Detta utgör grunden men det finns även verktyg som reglerar detaljerna i tidplanen dessa är

tidplanestruktur och produktionstidplansmallen.

Tidplanestruktur är ett dokument med alla aktiviteter som kan komma att ingå i tidplanen

(Bilaga 5). Den är uppbyggd i olika grundkategorier där aktiviteterna är uppdelade. De är

fördelade i samlingsaktiviteter, huvudaktiviteter (avstämningsbara), underaktiviteter,

indelning, villkor/glapp (maxtider), byggdel. (Se nedan).

Exempel på aktivitet: Gjutning av bjälklag.

Figur 11, Exempel på aktivitet från Tidplanestruktur: Gjutning av bjälklag.

Samlingsaktiviteter Huvudaktivteter Underaktiviteter Indelning Villkor/glapp Byggdel

Stomme Gjutning valv Gjutning bjälklag Per trapphus
1 dag. Start
efter
installationer

34
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Produktionstidplansmallen är en mall som tydligt visar hur tidplanerna ska se ut när de är färdiga. Det
är ett projekt som innehåller alla de nödvändiga delarna samt visar hur formalia ska skötas, vad gäller
struktur, färger, typsnitt med mera.

Projektet som tidplansmallen behandlar är Solägget, 50 lägenheter på tre stycken trapphus.
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8.3. Monteringsanvisningar

Inom produktionen är en del av effektiviseringen att allting ska lösas med bestämda metoder, i

teorin ska allting göras på samma sätt. Det ska medföra kortare inkörningstider och högre

produktivitet bland annat. Det ska göras med hjälp av

projekteringsanvisningar/monteringsanvisningar, så kallade PAF:ar. De visar till exempel hur en

markisinfästning i en bjälklagskant ska monteras, som bilden visar.

Figur 12, PAF JM AB
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Det finns sex stycken parametrar som lett fram till de slutliga PAF:arna:

 Metoden ska följa kraven i JMs projekteringsanvisning.

 Metoden följer JMs centrala inköpsavtal.

 Metoden ska vara beprövad inom JM.

 Arbetsmiljön.

 Kostnadseffektiv.

 Produktivitet.11

Idag, i mitten utav 2011, finns det väldigt många PAF:ar men det pågår en ständig utveckling av

nya PAF:ar, under 2011 är 15 nya monteringsanvisningar planerade att släppas.

Den råder delade meningar om den strukturerade produktionen, det råder inga tvivel om att

den är ett steg mot en lönsammare byggnadsprocess med en eftersträvat god arbetsmiljö.

Däremot kan den enskilde byggnadsarbetaren tycka:

”Vi vill använda vår yrkesskicklighet och det kommer inte att behövas om alla ska arbeta

likadant hela tiden. Sedan är alla människor olika och vi tycker mer eller mindre om olika

metoder. Vissa gillar att skruva andra att spika.”12

JM är en föregångare i byggbranschen genom införandet av strukturerad produktion.

11 Cenneth Niklasson, Byggnadsarbetaren, 2011
12 Tommy Håkansson, snickare JM – Byggnadsarbetaren, 2011.
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9. Resultat och Analys

9.1. Arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön, enligt arbetsmiljölagen. Detta

betyder att alla åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall på den enskilde arbetsplatsen

ska vidtas. Arbetsgivaren har skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men

arbetstagaren ska delta aktivt och har skyldighet att följa direktiv och föreskrifter13.

Arbetsmiljön är vital i strukturerad produktion och har stort fokus när JM tar fram sina

monteringsanvisningar.

Genomgående var de intervjuade överens om att arbetet med skalväggar leder till en betydligt

renare byggarbetsplats vilket leder till ett behagligare arbetsklimat med mindre

störningsmoment, som byggdamm och mindre städning, som generar en högre produktivitet.

När väggarna gjuts med form så ingår det fler och tyngre aktiviteter vilket sliter mer på

kroppen.

Det är även större olycksrisk med det platsgjutna alternativet då det förekommer klättring på

form samt att det finns en fallrisk på formarna ifall de inte skulle vara ordentligt förtöjda vid

upplag. Eftersom skalväggarna ska monteras omgående vid leverans minskar riskerna i

samband med upplag.

13 AML, Arbetsmiljölagen.
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9.2. Projektering

Projekteringen för skalväggar kräver mer tid och planering än det platsgjutna alternativet. Idag

projekteras de flesta byggprojekten för platsgjutet trots det behöver inte ritningarna ritas om i

så hög utsträckning ifall projektet kommer genomföras i skalväggar istället14, däremot behöver

dosnyckeln, eldosornas placering med mera. Det krävs en färdig tidplan för stommen när

leveransplanerna behöver skickas in till leverantören, vilket måste göras tidigare till

skalväggsleverantörerna. De kräver även färdiga bygghandlingar tidigt, som tidigare nämnts

kräver Abetong färdiga handlingar minst 7 veckor innan leverans. Detta för att bland annat alla

ursparningar i skalväggarna ska kunna göras i tid och korrekt. Abetong har ett verktyg som

digitalt sätter samman alla ritningar för att minimera felen, vid fel är det därför oftast fel i

handlingarna15. Vid val av platsgjutna betongväggar är det enklare att korrigera fel i ritningarna

vad gäller bland annat el och installationer.

Det är inte lika essentiellt att planera logistiken i samma utsträckning när det gjuts med form.

Vid projektering för skalväggar är Just-in-time leveranser i princip krav. För att det inte ska bli

någon spilltid, förskjutning av tidplanen, är det viktigt att leveranserna är strukturerade och i

tid.

Det är viktigt att det planeras in upplagsplats för formarna när det platsgjuts. Vissa projekt har

väldigt lite utrymme och då är det en fördel att skalväggarna levereras till montagetidpunkten

och därmed inte tar upp något extra utrymme.

Val av metod speglas även av storleken av ett projekt. Ett litet projekt , såsom ett fyra våningar

högt punkthus, är mycket svårare att få lönsamt då det inte går att använda formen

regelbundet utan den måste lagras framtill nästa bjälklag är klart. Det är även svårt att få

ekonomi i ett högt hus med endast ett fåtal trapphus då formarna måste lyftas upp och ned för

varje våning16.

För att platsgjutna projekt ska bli lönsamma krävs det egentligen minst tre trapphus. Vid

gjutning av färre trapphus blir varvschemat inte optimalt, det blir glapp i produktionen,

14 Ronny Pihl, projektledare, Abetong
15 Ronny Pihl, projektledare, Abetong
16 Robert Gustafsson, platschef, JM AB
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aktiviteterna kan inte följa direkt på varandra. Exempelvis kommer formarna att behöva ställas

undan mellan gjutningarna istället för att flyttas vidare till nästa etapp som ska gjutas.

9.3. Mervärde för byggnadsarbetarna

Idag sätts löneformen för byggnadsarbetarna specifikt för varje bygge. Det hålls ett möte med

tjänstemän, byggnadsettan (facket) och byggnadsarbetarna där de tillsammans ska komma

fram till hur byggnadsarbetarna lön ska sättas. Den absolut vanligaste löneformen är att de får

sin lön efter ackord vilket är en prestationsbunden löneform där det normalt är tidsaspekten

som sätter lönen, mängden arbete per tidsenhet. Med detta system får yrkesarbetarna mer

betalt ju mer de arbetar då de kan frångå tidplanen och starta med en senare aktivitet tidigare

för att jobba in och få mer betalt. Det blir enklare att frångå tidplanen vid platsgjuten stomme

då mycket mer material finns tillgängligt på bygget under hela byggtiden. Det är en anledning

till att flera byggnadsarbetare föredrar att platsgjuta så mycket som möjligt.

En annan löneform som kan tillämpas är att arbeta efter parameter. Parameterna kan vara

diverse bland annat; hålla det rent och fräscht på bygget, sköta sorteringen, hålla tidplanen

med mera. Denna löneform är däremot inte vanlig. Den har ofta också ett lägre maximitak vad

gäller lönen.

Ett stort mervärde när det byggs med skalväggar är arbetsmiljön, vilket nämnts tidigare, 9.1.

9.4. Tid och Kostnad

Lönsamheten är en av de viktigaste parameterna för att ett vinstdrivande företag ska kunna

existera. För att verksamheten ska vara lönsam måste intäkterna vara större än utgifterna . För

att intäkterna ska bli tillräckligt stora måste täckningsbidraget vara tillräckligt stort. De enkla

målen för projekten är att klara tidplanerna, eventuellt vinna tid samt att få ner kostnaderna

för att bli vinstgående.
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9.4.1. Materialinköp

Skalväggar är dyrare än platsgjutna väggar sett till inköps- och leveranspriset. Skalväggarna är,

som tidigare nämnts, halvprefabricerade element som har sin merkostnad i att de blivit

tillverkade i fabrik.

Platsgjutna väggar tillverkas från grunden på arbetsplatsen. Prisskillnaden anges normalt i m 2

vägg och jag har i intervjuerna fått olika svar, mellan 200-275 kr/m2 merkostnad för skalväggar.

I merkostnaden och tidsskillnaden ingår även lossning av skalväggselementen från transporten.

Därav har denna kostnad inte räknats in i matriserna.

9.4.2. Spill och efterarbeten

Materialspill av betong i vid platsgjutna skalväggar är en stor skillnad mellan metoderna. Det

blir ett klart större spill, men spillet kan till viss del tas tillvara på vid byggen med exempelvis

många pelargjutningar.

Spilltid är en aktivitet som inte är värdeskapande utan enbart medför en kostnad vilket bör

undvikas i största möjliga mån. Det understryker väl Lean-tänkets grundidé med

effektivisering. Tyvärr är detta en stor kostnad inom de flesta byggprojekt. Enligt ”Slöseri i

byggbranschen” (Josephson och Saukkoriipi, 2005) kan denna kostnadspost, i ett byggprojekt,

normalt uppgå till 35 % av den totala produktionskostnaden.

Det är stor skillnad mellan de båda metoderna vad gäller efterarbeten. Det är framförallt

väggytan som kräver olika resurser. I projektet Sjövikstorget 1 läggs det ner stora resurser på

efterarbetet genom lappning och slipning av väggytan. De har under

stomkompletteringsskedet två yrkesarbetare med uppgift att lappa väggarna och se till att

målarna kan börja arbeta med dem.
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”Om jag ska göra en grov uppskattning av hur mycket tid som vi behöver lägga ner på

lappningen på varje våning så skulle jag säga runt en tre dagars jobb.”17

Enligt Martins uppskattning skulle de bara behöva gå en halv dag ifall det var en

skalväggsstomme istället. Denna uppskattning har använts i matrisen i bilaga 4. Båda de här

tidsuppskattningarna är räknade på en man/våning.

Det ska understrykas att skillnaden mellan ett erfaret stomlag och ett inte lika erfaret lag är

stor och väggytan kommer att kräva mindre lappning, dock är det alltid lappning som behövs

göras.

Efterarbetena för skalväggar består i att lappa och flexa skarvarna framförallt men det

förekommer även missar i tillverkningen som medför att det på plats måste göras

ursparningar. Detta generar även i betongdamm som inte är särskilt hälsosamt.

9.4.3. Leveranser

När en byggnad konstrueras och byggs med skalväggar är det viktigt att leveranserna av

skalväggarna utförs enligt planeringen och levereras efter den tidigare nämnda principen,

Just-in-time.

Vid försenade skalväggsleveranser blir det glapp i produktionen medan formarna för den

platsgjutna produktionen redan finns på plats. Det kan bli glapp i produktionen även vid

platsbyggt system men då på grund av att betongen inte levereras i tid dock gäller denna risk

de båda metoderna i samma utsträckning.

Därmed är det mer flexibelt med platsgjutna väggar och det är mindre känsligt för störning i

leveranserna.

17 Martin Ekstrand, betongare på Sjövikstorget 1, JM
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9.4.4. Maskinhyra

Ifall hela stommen på ett projekt platsgjuts kommer projektet inte att behöva en lika stor

byggkran. Då behöver projektet endast ha en kran som kan lyfta en enkubiksbasker och då

behöver kranen ha en lyftkapacitet på cirka 2.5 ton. Däremot måste, som tidigare nämnt, allt

vara platsgjutet: väggar, bjälklag, terrasser, balkonger med mera.

Idag är det väldigt få projekt där hela stommen platsgjuts. Även om väggarna platsgjuts är det

definitivt vanligast att terrasserna och balkongerna är prefabricerade byggelement. Det är

dessa element som är de tyngsta. Detta medför att kranstorlek och en större kranhyra inte är

en faktor som denna rapport berör, då den behandlar de olika väggalternativen och båda

alternativen inkluderar någon typ av prefabricerade element som väger mer än väggarna18.

9.4.5. Tid

Enligt JMs strukturerad tidplan sparas 21 dagar vid val av skalväggar i projektet Marievik,

Sjövikstorget 2, se bilagor 2,3,4.

Den stora tidsinsparingen är tiden för tillverkning i fabriken för skalväggarna, vilket

merkostnaden ska motsvara. Insparningen i produktionen med en bra logistik drar ner det än

mer.

Tidsinsparning på projekten är vinstgivande på många plan för JM. Produktionstiden är något

som sätta sin prägel på hela byggbranschen. Exempelvis får de flesta byggnadsarbetare sin lön

efter ackord, vilket sätts efter hur snabbt/mycket de jobbar.

Omkostnaderna för produktionen, i form av bland annat bodar, maskiner, el, ligger

uppskattningsvis på mellan 40.000 och 60.000 kronor/dag beroende på storleken på bygget.

Det är en insparning som sparas in omgående efter byggets slutfärdigande.

18 Johan Sjöqvist, arbetsledare, JM AB



33

Internräntan är en annan parameter som blir en stor insparing vid ett tidigare slutförande. Den

är en del av JMs jämförelsematris, bilaga 2.

Det var internräntan som är den avgörande skillnaden i matrisen som skapades under ett möte

den 13/5 för referensprojektet Sjövikstorget 2. Med den uppskattade tidigare

medianinflyttningen på 11 dagar kommer den insparade räntekostnaden att bli över en halv

miljon kronor för detta projekt. Internräntan är den ränta som varje projekt betalar för det

lånade kapitalet från bolaget. Räntan ligger uppskattningsvis på 4 %.

9.4.6. Kostnad

En stor kostnad för en platsgjuten stomme är de tre-fyra extra byggnadsarbetarna som krävs

jämfört med skalväggar. I min framräknade matris är skillnaden nästan två miljoner kronor, i

arbetskostnad, beräknat utan tidsinsparing.

Enligt bilaga 3, den från mötet med Thomas Hynning, Johnny Vollmer, Roger Stiernberg och

Johan Sjöqvist framräknade matrisen, skiljer det: 505.500 kronor mellan metoderna till fördel

för skalväggar, det var räntan som utgjorde skillnaden annars var metoderna i princip

likvärdiga.

Enligt den för examensarbetet framräknade matrisen, bilaga 4, skiljer det : 3.280.090 kronor

till fördel för skalväggar.

I den första matrisen är det räntebesparingarna som ger skillnaden. Tidsbesparingen

medverkar till att den höga skalväggsmaterialkostnaden blir utjämnad.

Min matris har en del andra kompletterande uppgifter som inte har ingår i den första, bland

annat besparing på färre yrkesarbetare samt lappningskostnader vilket ger en betydligt högre

besparing.
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10. Slutsatser

Skalväggar genererar en bättre arbetsmiljö med en renare byggarbetsplats och färre

arbetsmoment som höjer skade-/olycksrisken. Det är något som JM värdesätter och är en

viktig faktor i deras arbete med Strukturerad produktion och det speglas av den tyngd som de

intervjuade, främst JM-personal, gett denna punkt.

Materialkostnaden är betydligt dyrare för skalväggar än formgjutet och

projekteringskostnaderna är även de högre. Så kostnaderna innan produktionen startar är

väsentligt högre vilket kan avskräcka i en bransch som är erkänt konservativ.

Matriserna, i bilaga 3 och 4, visar att den högre materialkostnaden utjämnas och att det blir

mer lönsamt att bygga med skalväggar.

10.1. Rekommendation

Efter att ha analyserat den information som samlats in är det tydligt att skalväggar är mer

lönsamt rent ekonomiskt samt ur ett tidsperspektiv.

Det passar även bättre in under JMs Strukturerad produktion vad gäller arbetsmiljö,

kostnadseffektivitet och produktivitet. Det genererar även en nöjdare kund genom den

tidigare inflyttningen. Även produktionen blir mer strukturerad och ”lean-anpassad” då den

kräver Just-in-time logistik bland annat. Som tidigare nämnt blir även arbetsmiljön bättre vilket

också det faller in under Strukturerad produktions ramar.
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11. Diskussion

11.1. Skalväggsleverantör

Det sker en ständig utveckling av fabriker och processer inom skalväggsindustrin och de

svenska skalväggstillverkarna har inte enbart en inbördes konkurrens utan även från övriga

Europa. Examensarbetet har inte ingått att undersöka konkurrens från utlandet men det kan

vara värt att undersöka detta i framtiden. Tyskland ligger långt fram i utvecklingen och har

med sina robotfabriker pressat ner priser och försöker slå sig in på den svenska marknaden. De

kan transportera väggarna via båt, lastbil eller tåg. Ifall det kan medföra att priserna pressas

ner 100-200 kronor/m2 skulle skalväggar och platsgjutet bara skilja sig marginellt åt vad gäller

materialinköp.

11.2. Framtiden

Framtiden i byggbranschen tror jag kommer att innehålla mer och mer prefabricerade ele ment

vartefter utvecklingen av fabrikerna går framåt.

En annan aspekt kan även vara att ifall det byggs mer på höjden, som bland annat Robert

Gustafsson, platschef på JM, tror kommer detta att leda till en ökning på användningen av

prefabricerade byggnadselement.

En byggmetod som kan vara än mer lämpad i framtiden med det resonemanget, än de två som

behandlas i rapporten, är sandwichväggar. De är färdigisolerade och kräver mindre gjutning,

ibland endast i skarvarna.
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11.3. Miljö

Jag har inte tagit någon hänsyn till miljöaspekten vad gäller de två metoderna. Det är något

som det läggs allt större fokus vid och som skulle kunna komplettera detta arbete.
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Bilaga 1

1

Intervjufrågor
Platsgjutna väggar

Hur går det till när en platsgjuten betong vägg uppförs? Dela gärna in det i delmoment…

Är det några övriga moment som indirekt ingår? (Kräver tid och resurser på bygget)

Ex: Efterarbete i form av ytbehandling och lappning, städning m.m.

Fördelar med platsbyggda väggar?

Nackdelar?

Arbetsmiljö?

Skalväggar

Hur går det till när man uppför en skalvägg? Dela gärna upp det i delmoment…

Vilka övriga moment ingår indirekt? (Kräver tid och resurser på bygget)

Ex: Efterarbete i form av ytbehandling och lappning, städning m.m.

Fördelar med skalväggar?

Nackdelar?

Arbetsmiljö?
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2

Skillnader

Vilken metod föredrar du?

Varför?

Kvalité/Lönsamhet

Vad anser du vara skillnad (tid och kostnad!) mellan metoderna angående dessa punkter:

 Efterarbete, lappning och ytbehandling bl.a.

 Betongspill

 Gubbar

 Städning

 Flexibilitet, vid ex. väder, fel i ritningar m.m.

 El, installationer m.m

 Förarbeten (pålning m.m.)

 Kranar, antal och tid

 Några andra betydande skillnader, kostnadsmässigt eller tidsmässigt som måste/borde tas
hänsyn till?

Vilken metod tycker du generar bäst arbetsmiljö?

Varför?/Kan du utveckla?

(Ser du några andra arbetsmiljöfördelar med den andra metoden?)
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3

Vilken metod genererar högst lön till gubbarna? (ackord)

Vilken metod är vanligast idag?

Varför tror du att den är det?

Hur ser du på framtiden, vilken metod kommer att vara dominerande?

Strukturerad tidplan

Hur fungerar Strukturerad tidplan?

Fördelar

Nackdelar

Om både du och jag skulle göra en tidplan för samma skulle den se likadan ut då?
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Bilaga Tidplanestrategi Projekt: Testexempel Upprättad av: Jvollmer Dat: 2011-03-01
Upprättad: 2011-03-01

Alternativ 1 Platsgjutna väggar (15-20lm/dag) trh1-6
Alternativ 2 Skalvägg  trh1-6
Alternativ 3 Platsgjutna väggar (25lm/dag) trh1-6
Alternativ 4 Platsgjutna väggar (15-20lm/dag) trh1-3 sedan trh4-6
Alternativ 5 Skalvägg trh1-3 sedan trh4-6
Alternativ 6 Platsgjutna väggar (25lm/dag) trh1-6, inredning dubbel front

Indata
Merkostnad skalvägg 275 kr /m2

Antal m2 BTG-vägg/Skalvägg i projektet 5500 m2

Omkostnader per byggdag (40.000kr=litet
projekt, 60.000kr=stort projekt) 60 000 kr /byggdag
TB1 240 000 000 kr kr
Kalkylränta (för tidigare TB1) 4% %

Tidplanealternativ

Alternativ1 (minst
tidseffektiva
alternativet) Alternativ2 Alternativ3 Alternativ4 Alternativ5 Alternativ6

Skalvägg=1, Platsgjutet=0 0 1 0 0 1 0
Kortare byggtid (byggdagar räknat från sista
aktivitet) 0 14 13 18 23 13
Besparing tjänstemannalöner (Redovisas i
tjänstemannamatriser) 0 kr -155 000 kr -150 000 kr -180 000 kr -510 000 kr -150 000 kr
Övriga kostnadsbesparingar/ökningar 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 140 000 kr
Kostnadsökning skalväggar 0 kr 1 512 500 kr 0 kr 0 kr 1 512 500 kr 0 kr
Besparing omkostnader 0 kr -840 000 kr -780 000 kr -1 080 000 kr -1 380 000 kr -780 000 kr

Besparing bygg: 0 kr 517 500 kr -930 000 kr -1 260 000 kr -377 500 kr -790 000 kr

Räntor
Medianintäkt (Beräknas med skillnaden i
byggdagar då hälften av lägenheterna är
inflyttade) 0 11 10 15 20 10

Besparing ränta: 0 kr -528 000 kr -480 000 kr -720 000 kr -960 000 kr -480 000 kr

Tot besparing: 0 kr -10 500 kr -1 410 000 kr -1 980 000 kr -1 337 500 kr -1 270 000 kr

Fördelar

Nackdelar

Motivering till val



Bilaga 3 

Bilaga Tidplanestrategi Projekt: S jöviks torget 2 Upprättad av: Roger S tiernberg Dat: 2011-05-14
Upprä ttad: 2011-05-14

Alternativ 1 P la ts g jutna  väg g a r (15-20lm/dag ) trh1-3 sedan trh4-6
Alternativ 2 S ka lvä g g  trh1-3 sedan trh4-6
Alternativ 3
Alternativ 4
Alternativ 5
Alternativ 6

Indata
Merkos tnad ska lvä gg  275 kr /m2

Anta l m2 BTG-väg g /S ka lvä gg  i projektet 5500 m2

Omkos tnader per byg gdag  (40.000kr=litet 
projekt, 60.000kr=s tort projekt) 60 000 kr /byg gdag
TB1 240 000 000 kr kr
Ka lkylränta  (för tidig a re TB1) 4% %

Tidplanealternativ

Alternativ1 (minst 
tidseffektiva 
alternativet) Alternativ2 Alternativ3 Alternativ4 Alternativ5 Alternativ6

S ka lvä g g=1, P la ts g jutet=0 0 1
Korta re byg g tid (byg gdaga r räkna t från s is ta  
a ktivitet) 0 21
Bespa ring  tjä ns temanna löner (Redovis a s  i 
tjäns temannama triser) 0 kr -250 000 kr
Övrig a  kos tnadsbespa ring a r/ökninga r 0 kr 0 kr
Kos tnadsökning  ska lvä g ga r 0 kr 1 512 500 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Bespa ring  omkos tnader 0 kr -1 260 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Besparing bygg: 0 kr 2 500 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Räntor
Medianintäkt (Beräknas  med skillnaden i 
byg gdag a r då  hä lften a v lä genheterna  ä r 
inflyttade) 0 11

Besparing ränta: 0 kr -528 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Tot besparing: 0 kr -525 500 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Fördelar

Nackdelar

Motivering till val Går jämt ut med 
pla tsg jutet 
produktionsmäss ig  
men vi tjä na r på  
räntor. Kräver 8-
9gubba r is tä llet för 
11-12gubbar
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Bilaga Tidplanestrategi Projekt: Sjövikstorget 2 Upprättad av: Emil Stahl Dat: 2011-05-17
Upprättad: 2011-05-17

Alternativ 1 Platsgjutna väggar (15-20lm/dag) trh1-3 sedan trh4-6
Alternativ 2 Skalvägg trh1-3 sedan trh4-6

Indata
Merkostnad skalvägg 275 kr /m2

Antal m2 BTG-vägg/Skalvägg i projektet 5500 m2

Omkostnader per byggdag (40.000kr=litet
projekt, 60.000kr=stort projekt) 60 000 kr /byggdag
TB1 240 000 000 kr kr
Kalkylränta (för tidigare TB1) 4% %
Snittlön byggnadsarbetare 3 040 kr kr/dag
Antal gubbar (platsgjutet) 12 st/trapphus
Antal gubbar (skalvägg) 9 st/trapphus
Tid för stommen (platsgjutet) 220 dagar
Tid för stommen (skalvägg) 199 dagar

Tidplanealternativ Alternativ4 Alternativ5
Skalvägg=1, Platsgjutet=0 0 1
Kortare byggtid (byggdagar räknat från sista
aktivitet i stommen) 0 21
Besparing tjänstemannalöner (Redovisas i
tjänstemannamatriser) 0 kr -250 000 kr
Övriga kostnadsbesparingar/ökningar 0 kr 0 kr
Kostnadsökning skalväggar 0 kr 1 512 500 kr
Besparing omkostnader 0 kr -1 260 000 kr
Besparing byggnadsarbetarlöner (Pga
tidigare färdigställt bygge) 0 kr -766 080 kr
Lappningskostnader 0 kr -218 880 kr

Besparing bygg: 0 kr -982 460 kr

Räntor
Medianintäkt (Beräknas med skillnaden i
byggdagar då hälften av lägenheterna är
inflyttade) 0 11

Besparing ränta: 0 kr -528 000 kr

Gubbar
Besparing färre gubbar (under stomskedet) 0 kr -1 814 880 kr

Tot besparing: 0 kr -3 325 340 kr

Fördelar Flexibelt.
Billigare/kvm vägg
materialinköp.
Inte lika
leveransberoende.
Inte lika stort behov
av stor kran.

Lönsammare
helhet.
Färre gubbar.
Kortare byggtid.
Mindre spill och
lappning.
Renare bygge.
Bättre arbetsmiljö.

Nackdelar Fler gubbar. Dyrare/ kvm vägg
materialinköp.

Motivering till val Framförallt
ränteinsparingarna
och insparningen
med färre gubbar.
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RIKTLINJER FÖR PRODUKTIONSTIDSPLAN

Produktionstidsplan på övergripande nivå upprättas i enlighet med
nedanstående:

1. LAYOUT
 Produktionstidplan upprättas i Byggplanering, där aktivitetsfärger väljs enligt

programvarans förteckning
 Orienteringsfigur med uppgift om antal trapphus, plan, lägenheter samt fasadytor

infogas på produktionstidplanen

2. ORDNINGSFÖLJD OCH AVSTÄMNINGSBARHET
 Huvudaktiviteter (svart text i Tidplanestruktur) redovisas i produktionstidplan.

(Aktiviteter med grön text är projektspecifika)
 Produktionstidplanen stäms av minst varannan vecka

3. TAKTTID
 Stomme – platsgjutna väggar: Max 10 dagar per trapphus och varv inkl slipning och

utsättning
 Stomme – skalväggar: Max 8 dagar per trapphus och varv inkl slipning och

utsättning
 Invändig stomkomplettering och inredning: Max 1,33 dagar per lägenhet

4. VILLKOR OCH GLAPP
 Tidplanestrukturen anger maximala glapp (antal lägenheter) mellan aktiviteter

respektive vilka aktiviteter som ska vara avslutade innan andra börjar

5. LEDTIDER
 Tid från start komplettering utfackningspartier till första besiktning med

besiktningsman: Max 89 dagar
 Tid för tätt tak: Max 12 dagar per trapphus
 Tid från försyn med besiktningsman till inflytt: Max 25 dagar. (Minst 20 dagar enligt

JMs besiktningsrutin)

Övriga Styrande dokument:

o Produktionstidplan mall
o Tidplanestruktur



TIDPLANESTRUKTUR

Svarta aktiviteter visas i produktionstidplan
Blå aktiviteter visas i 4-veckorstidplan
(Aktiviteter inom parentes avser delmoment som ej behöver redovisas i tidplan)
Gröna aktiviteter är projektspecifika och redovisas i produktions- resp- 4-veckorstidplan
Kursiva aktiviteter utförs normalt av UE

* Tätt tak: När huset är så tätt att inget vatten tillförs utifrån.
Samlingsaktiviteter Underaktiviteter Indelning Villkor/glapp (Maxtider) Byggdel

Milstolpar Kran upp/ner Milstolpe per kran
Leverans fläktar Milstolpe per fläktutrymme
Leverans klippcentral Milstolpe per klippcentral
Leverans undercentral Milstolpe per undercentral
Bygghiss upp/ner Milstolpe per bygghiss
Värmepåsläpp provisorisk värme Milstolpe per trapphus
Värmepåsläpp ordinarie värme Milstolpe per trapphus

Stopptider projekteringsändringar Milstolpe per våningsplan
Min 10 veckor före montering av plattbärlag på resp.
plan

Stopptider inredningsval Milstolpe per trapphus Min 10 veckor före leverans av kök på respektive plan

Anläggning Markarbeten

Jordschakt, bergschakt, sanering,
pålning, spontning, fyllning,
rörläggning, singel, isolering under
bottenplatta

Jordschakt, bergschakt, sanering, pålning,
spontning, fyllning, rörläggning, singel, isolering
under bottenplatta Per trapphus (i möjligaste mån) 24

Finplanering
Marköverbyggnader, växtytor,
plattytor, stödmurar mm

Marköverbyggnader, växtytor, plattytor,
stödmurar mm Per trapphus (i möjligaste mån) 24

Stomme Husunderbyggnad Pålsulor Form Per trapphus (i möjligaste mån) 24
Pålsulor Armering
Pålsulor Gjutning
Cellplast
Kantbalk Form
Kantbalk Armering
Kantbalk Gjutning
Hissgropar Montering
Pumpgropar Montering

Bottenplatta Bottenplatta Form Per trapphus (i möjligaste mån) 27
Bottenplatta Armering
Bottenplatta Gjutning

Källare Väggar Väggar Fogband Per trapphus (i möjligaste mån) 31-36
Väggar Armering
Väggar Gjutning

Pelare Pelare Armering Per trapphus (i möjligaste mån)
Pelare Gjutning
Pelare Montering stål/betong

Valv Valv Armering Per trapphus (i möjligaste mån)
Valv Gjutning

Garage Väggar Väggar Fogband Per gjutetapp 31-36
Väggar Armering
Väggar Gjutning

Pelare Pelare Armering Per gjutetapp
Pelare Gjutning
Pelare Montering stål/betong

Valv Valv Armering Per gjutetapp
Valv Gjutning
Valv Fallbetong

 Tätskikt Tätskikt Per garage

NORMALPLAN
F.A.G väggar/skalväggar/prefab Väggar Montering skalvägg/prefab Per trapphusplan 3 dagar (platsgjutna väggar) 31

Väggar Enkling 1 dag (skalväggar)
Väggar Installationer
Väggar Armering
Väggar Dubbling
Väggar Gjutning

Utfackningspartier Utfackningspartier Montering Per trapphusplan 1 dag. Start efter F.A.G väggar/skalväggar/pelare 51

Uppbockning/inlyftning mtrl.
Uppbockning plattbärlag + balkonger inkl inlyft
mtrl. Per trapphusplan 1 dag. Start efter 0,5 dag montering utfack 34
Stämprivning

Trappa del 1, inkl vilplan Betongtrappa Montering del 1, inkl. vilplan Per trapphusplan 1 dag. Samma dag som montering utfack 36

Plattbärlag Plattbärlag Montering Per trapphusplan 0,5 dag. Start efter montering trappa del 1, inkl vilplan 34

Plattbärlag Komplettering + tätning Ök-armering utförs samtidigt som installationer dag 2
Plattbärlag Armering uk
Armering ök

Balkonger/trappa del 2 Betongtrappa del 2 Montering Per trapphusplan 0,5 dag. Start efter montering plattbärlag 36
Balkonger Montering

Installationer valv Valv El Per trapphusplan
2 dagar. Start efter montering plattbärlag, inkl
uk.armering 84-87

Valv VS
Valv Vent

Gjutning valv Gjutning våtrum Per trapphusplan 1 dag. Start efter installationer 34
Gjutning bjälklag

Valvslipning/utsättning Valvslipning Per trapphusplan 1 dag. Start efter gjutning valv 34
Valv Utsättning

Hisstoppar Hisstoppar Montering Per trapphusplan 36
Terrasser Terrasser Montering Per trapphus

Terrasser Tätskikt
Lapp & lagning Lapp & lagning Per trapphusplan Start efter gjutning bjl över plan 4

Utvändig
stomkomplettering

Tätskikt/drev mellan utfack och
balkong Per trapphusplan Start efter gjutning bjl över plan 4 51
Fönsterdörrar/fönster (montering och justering) Per trapphusplan Start efter 3 färdiga lägenheter med tätskikt/drev

Yttertak Takskydd/ställning Per trapphus
Tätt tak max 12 dagar per trapphus
Start 2 dagar efter monterad hisstopp 40-48

Utsättning
Infästning/takstolar
Förhöjt väggliv
Installationer/inlyftning mtrl.
Råspont, underlagspapp
Hängrännor/prov. utkastare
Kompletteringar (sargar, genomföringar)
Trästegar och bryggor på vind
Takfotsarbeten
Målning takfot

Tätt tak (milstope)
Taktäckning Plåtkomplettering Per trapphus Start utan glapp efter färdig u-lagspapp

Tegel/plåt/papp
Taksmide (takbryggor, snörasskydd mm) Fotplåt och hängrännor startar tidigare
Lösull

Fasad Ståldörrar, rökluckor, garageport Ståldörrar, rökluckor, garageport Per fasad 55
Panel vid balkonger mm Panel vid balkonger mm Per fasad 53
Aluminiumpartier/entrépartier Aluminiumpartier/entrépartier Per fasad 55
Skärmtak entreér Skärmtak entreér Per fasad 58
Sockel Sockel Per fasad 53
Ställning upp Ställning upp Per fasad/trapphus (Projektanpassas) (Rek. ca 160 m²/bd per lag) 50
Plåtarbeten (fönsterbleck,
kortlingar mm) Drevning utvändigt runt utfack och fönster Per fasad 55

Plåtarbeten (fönsterbleck, kortlingar mm)

Putsbärare/skalmursskiva/
tilluftsdon Putsbärare/skalmursskiva/tilluftsdon Per fasad

Hus > 6 vån: Aktivitetsstart projektanpassas med
avseende på komplettering utfackningspartier.
(Rek. ca 60 m²/bd per lag) 53

Fasadbeklädnad Puts/tegel Per fasad (Rek. ca 35 m²/bd per lag) 53
Stuprör

Ställning ner Ställning ner Per fasad/trapphus (Projektanpassas)
Start efter färdigställd puts + 1 besikn.dag
(Rek. ca 250 m²/bd per lag) 50

Balkongräcken Balkongräcken Per fasad/trapphus (Projektanpassas) 58

Tätskikt/drev mellan utfack och
balkong
Fönsterdörrar/fönster (montering och justering)

Huvudaktiviteter (Avstämningsbara)

2010-10-29
senaste rev



TIDPLANESTRUKTUR

Svarta aktiviteter visas i produktionstidplan
Blå aktiviteter visas i 4-veckorstidplan
(Aktiviteter inom parentes avser delmoment som ej behöver redovisas i tidplan)
Gröna aktiviteter är projektspecifika och redovisas i produktions- resp- 4-veckorstidplan
Kursiva aktiviteter utförs normalt av UE

* Tätt tak: När huset är så tätt att inget vatten tillförs utifrån.
Samlingsaktiviteter Underaktiviteter Indelning Villkor/glapp (Maxtider) ByggdelHuvudaktiviteter (Avstämningsbara)

2010-10-29
senaste rev

Invändig
stomkomplettering Trapphus Utlagning hisschakt

Målning hisschakt
Spackling entreér

Hissmontage Hissmontage Per trapphus 87
Golvbeläggning entreér Golvbeläggning entreér Per trapphus 73
Golvbeläggning trapplan Golvbeläggning trapplan Per trapphus 73

Räckesmontage trappor 36
Målning smidesräcken 75
Beslagning/snickerier 78
Hissinredning 87
Undertak

Övriga allmänna utrymmen
Soprum, elrum, telerum, lokal, barnvagnsrum,
tvättstuga, förråd, cykelrum, UC, stråk mm Projektanpassas

Gips/
stomkomplettering Komplettering utfackningspartier Mjukfog/drevning runt utfack och fönster Per trapphusplan Start 5 dagar efter tätt tak * 51

Fuktmätning
Smygar inkl. ev. fönstersmyg av sten
Eldragning
Komplettering utfackningspartier (isolering,
kortlingar, plastfolie, gips)
Målning brösningar
Värmestammar/radiatorer
Skenor i våtrum
Blindtröskel i våtrum

Spackling våtrum (ev. UE-aktivitet) Spackling våtrumsgolv Per trapphusplan Start efter 6 färdiga lägenheter med gips utfack

Gips enkling
Gips Enkling (utsättning, skenor, reglar, gips,
kortlingar) Per trapphusplan

Start efter 3 färdiga lägenheter med
spackling våtrum 63

Eldragning
VVS i slitsar
Slitsbottnar

Gips dubbling Gips Dubbling (isolering, kortlingar, gips) Per trapphusplan Start efter 6 enklade lägenheter 63
Efterlapp vägg och golvjustering
Gips innertak Per trapphus 64

Inredning
Spackling/grundning/grängning/
badrumstak/trapphus Per trapphusplan Start efter 9 dubblade lägenheter 75

Plattsättning våtrum Plattsättning våtrum Per trapphusplan Start efter 6 grundmålade lägenheter 72-73
Klinker i hall
Målning/tapet lgh och trapphus Per trapphusplan Start efter 3 färdiga lägenheter med plattsättning 75

Parkett Parkett (täckning) Per trapphusplan Start efter 3 färdiga lägenheter med målning 72
Kök Kök Per trapphusplan Start efter 3 färdiga lägenheter med parkett 77

Tamburdörrar/innerdörrar Per trapphusplan Start efter 3 monterade kök 65
Foder/sockel 65
Plattsättning i kök Per trapphusplan Start efter 6 monterade kök 72-73

Övrig inredning Skjutdörrsgarderober Per trapphusplan
Start efter 3 färdigställda lgh med dörr, foder,
sockel 77-78

Hatthyllor/beslagning
Våtrumssnickerier/duschskärm

Installationskomplettering Vs-komplettering Per trapphusplan Start efter 3 färdigställda lgh med övrig inredn.
El-komplettering
Vent-komplettering

Slutstädning Städning inför försyn med besiktningsman Per etapp (om 9 lgh) Senast till försyn med besikningsman
Städning inför slutbesiktning med
besiktningsman + kund
Städning inför inflyttning

Vita varor Vita varor Per etapp (om 9 lgh) Senast till efterbesiktning 76
Besiktning/
provning Provtryckning Vs, vent

Besiktning visningslägenhet
Hissbesiktning
Brandbesiktning
Plåt- och fasadbesiktning
Besiktning sprinkler
Ljudmätning
OVK
CE-märkning
Samordnad provning
Täthetsprovning
Värmeinjustering
Sotningsbesiktning
Ventinjustering

Intern försyn Per etapp (om 9 lgh) Efter 9 lägenheter installationskomplettering
Försyn med bes.man Per etapp (om 9 lgh) 10 dagar enl. besiktn.rutin - min 4 v före inflytt
Slutbesiktning med kund Per etapp (om 9 lgh) 10 dagar enl. besiktn.rutin - min 2 v före inflytt
Efterbesiktning Per etapp (om 9 lgh) 10 dagar enl. besiktn.rutin - min 2 dgr före inflytt
Inflyttning Per etapp (om 9 lgh) 5 dagar enl. besiktn.rutin

Fasad- och takbesiktning Redovisas i besiktningsplan
Markbesiktning Redovisas i besiktningsplan
Övriga utrymmen Redovisas i besiktningsplan

Dörr, foder, sockel

Plattsättning i kök

Målning - färdigstrykning/tapet lgh och trapphus

Målning - grundning lgh och trapphus



Nr Aktivitet Typ

1 Milstolpar

1.1 Kran upp/ner

1.2 Leverans fläktar

1.3 Elpåsläpp via klippcentral
(projektanpassas)

1.4 Leverans undercentral

1.5 Bygghiss upp/ner

1.6 Värmepåsläpp provisorisk värme

1.7 Värmepåsläpp ordinarie värme

1.8 Stopptider projekteringsändringar

1.9 Stopptider inredningsval

2 Anläggning

2.1 Markarbeten

2.2 Finplanering

3 Stomme

3.1 Husunderbyggnad

3.2 Bottenplatta

3.3 F.A.G.Väggar/skalväggar/prefab

3.4 Utfackningspartier

3.5 Uppbockning/bystning mtrl

3.6 Trappa del 1, inkl vilplan

3.7 Plattbärlag

3.8 Balkonger/trappa del 2

3.9 Installationer valv

3.10 Gjutning valv

3.11 Valvslipning/utsättning

3.12 Hisstoppar

3.13 Lapp & lagning

4 Utvändig stomkomplettering

4.1 Tätskikt/drev mellan utfack och
balkong

4.2 Fönsterdörrar/fönster

4.3 Yttertak

4.4 Taktäckning

4.5 Fasad

4.5.1 Ståldörrar, rökluckor

4.5.2 Aluminiumpartier/Entrépartier

4.5.3 Skärmtak entréer

4.5.4 Ställning upp

4.5.5 Plåtarbeten (försterbleck,
kortlingar mm)

4.5.6 Putsbärare/Tilluftsdon

4.5.7 Puts

4.5.8 Ställning ner

4.5.9 Balkongräcken

5 Invändig stomkomplettering

5.1 Trapphus

5.1.1 Hissmontage

5.1.2 Golvbelägning entréer

5.1.3 Golvbeläggning trapphus

5.2 Övriga allmäna utrymmen 3

5.3 Gips/Stomkomplettering

5.3.1 Gips utfack/utlägg våtrum

5.3.2 Spackling våtrum

5.3.3 Gips enkling

5.3.4 Gips dubbling

6 Inredning

6.1 Målning - grundning lgh och
trapphus

6.2 Plattsättning våtrum

6.3 Målning - färdigstrykning/tapet lgh
och trapphus

6.4 Parkett

6.5 Kök

6.6 Dörr, foder och sockel

6.7 Plattsättning kök

6.8 Övrig inredning

6.9 Installationskomplettering

6.10 Slutstädning

6.11 Vita varor

7 Besiktning/provning

7.1 Intern försyn

7.2 Försyn med bes.man

7.3 Slutbesiktning med kund

7.4 Efterbesiktning

7.5 Inflyttning

1
Milstolpar

1.1 -04-28
Kran 1 upp

-06-15
Kran 2 upp

-10-27
Kran 1 ner

-11-18
Kran 2 ner

1.2 -10-02
1

-10-27
3

1.3 -05-05
1

-05-12
2

-05-23
3

1.4 -06-16
Leverans undercentral

-06-16

1.5 -08-19
Hiss 1 upp

-08-28
Hiss 3 upp

-11-06
Hiss 1 ner

-11-20
Hiss  3 ner

1.6 -08-27
Trh 1

-09-01
Trh 2

-09-07
Trh 3

1.7 -11-29
Trh 1

-12-29
Trh 2

-02-10
Trh 3

1.8 -04-02
Pl1

-04-20
Pl2

-05-05
Pl3

-05-19
Pl4

-06-04
Pl5

-06-18
Pl6

-08-11
Pl7

1.9 -10-30
Pl2

-11-05
Pl3

-11-11
Pl4

-11-17
Pl5

-11-25
Pl6

-02-04
Pl7

2
Anläggning

2.1
Trh1 Trh2 Trh3

2.2
Trh1 Trh2 Trh3

3
Stomme

3.1
Trh1 Trh2 Trh3

3.2 Bottenplatta
Trh1 Trh2 Trh3

3.3 F.A.G.Väggar/skalväggar/prefab
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

3.4 Utfackningspartier
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

3.5 Uppbockning/bystning mtrl
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

3.6 Trappa del 1, inkl vilplan
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 36

3.7 Plattbärlag
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

3.8 Balkonger/trappa del 2
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 36

3.9 Installationer valv
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

3.10 Gjutning valv
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

3.11 Valvslipning/utsättning
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

3.12
1 2 3

3.13 Lapp & lagning
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

4
Utvändig stomkomplettering

4.1
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

4.2
11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 37

4.3 Yttertak-10-20
Tätt tak

-11-03
Tätt tak

-11-17
Tätt takTrh1 Trh2 Trh3

4.4 Taktäckning
Trh1 Trh2 Trh3

4.5 Fasad
Fasad

4.5.1 Ståldörrar, rökluckor
F1 F2 F3F4 F5 F6 F7F8 F9F10

4.5.2 Aluminiumpartier/Entrépartier
F1 F3 F4F6 F7F9

4.5.3 Skärmtak entréer
F1 F3 F4 F6F7 F9

4.5.4 Ställning upp
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

4.5.5 Plåtarbeten (försterbleck, kortlingar mm)
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

4.5.6 Putsbärare/Tilluftsdon
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

4.5.7 Puts
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

4.5.8 Ställning ner
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

4.5.9 Balkongräcken
F1 F2F3 F4 F5F6 F7 F8F9 F10

5
Invändig stomkomplettering

5.1 Trapphus
Trapphus

5.1.1 Hissmontage
Trh 1 Trh 2 Trh 3

5.1.2 Golvbelägning entréer
Trh 1 Trh 2 Trh 3

5.1.3 Golvbeläggning trapphus
Trh 1 Trh 2 Trh 3

5.2 Övriga allmäna utrymmen
Övriga allmäna utrymmen

5.3 Gips/Stomkomplettering
Gips/Stomkomplettering

5.3.1 Gips utfack/utlägg våtrum
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

5.3.2 Spackling våtrum
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

5.3.3 Gips enkling
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

5.3.4 Gips dubbling
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6 Inredning
Inredning

6.1 Målning - grundning lgh och trapphus
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.2 Plattsättning våtrum
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.3 Målning - färdigstrykning/tapet lgh och trapphus
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.4
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.5 Kök
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.6 Dörr, foder och sockel
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.7 Plattsättning kök
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.8 Övrig inredning
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.9 Installationskomplettering
12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37

6.10 Slutstädning
Etapp1 Etapp2 Etapp3 Etapp4 Etapp5 Etapp6

6.11 Vita varor
Etapp1 Etapp2 Etapp3 Etapp4 Etapp5 Etapp6

7 Besiktning/provning
Besiktning/provning

7.1 Intern försyn
Etapp1 Etapp2 Etapp3 Etapp4 Etapp5 Etapp6

7.2 Försyn med bes.man
Etapp1 Etapp2 Etapp3 Etapp4 Etapp5 Etapp6

7.3 Slutbesiktning med kund
Etapp1 Etapp2 Etapp3 Etapp4 Etapp5 Etapp6

7.4 Efterbesiktning
Etapp1 Etapp2 Etapp3 Etapp4 Etapp5 Etapp6

Solägget 50lgh

F2(260m2) F5(260m2) F7(580m2) F9(580m2)

F3(420m2) F4(420m2)

Trh 1
6Plan

F8(370m2)

F10(370m2)

Trh 3
7PlanTrh 2

6Plan

F6(420m2)F1(420m2)

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul
Kv 2 2009 Kv 3 2009 Kv 4 2009 Kv 1 2010 Kv 2 2010
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