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Sammanfattning  

Valet av stomme är en central del i varje byggprojekt och står för cirka 25 % av den totala 
byggkostnaden. Idag råder stort fokus på utveckling och förbättring av byggandet. Stomvalet 
får därför stor uppmärksamhet av företag. Det kan konstateras att stommar med lastbärande 
väggar är särskilt effektiva vid flerbostadsbyggnationer. Metoden innebär att bärande väggar i 
betong antingen gjuts på arbetsplatsen eller monteras i form av prefabricerade element. 
Beroende på vad ett företag prioriterar medför valen ekonomiska och tidsmässiga skillnader. 
Tidigare studier visar att det är balansen mellan parametrarna tid, ekonomi och kvalité som 
avgör lönsamheten. Valet är svårt och forskning tyder på att företag väljer stomme utefter 
tidigare erfarenheter, snarare än till hänsyn av parametrarna. 

Författarnas syfte med rapporten är att undersöka och kalkylera kostnader för tre alternativa 
stomutformningar på ett specifikt projekt. Fokus kommer inte enbart ligga på ekonomin utan 
även på tidsaspekten, då ett mer tidseffektivt och dyrare byggande kan vara att föredra framför 
ett billigare alternativ. För att komplettera de kalkylerade kostnaderna kommer författarna att 
redovisa för- och nackdelar med varje enskilt val. Målet är slutligen att presentera vilken av de 
undersökta stommarna som är mest lämpad för det aktuella projektet. Stommarna som 
undersöks är följande: 

• Platsgjutna lastbärande väggar med plattbärlag och utfackningsväggar. 
• Prefabricerade lastbärande väggar med plattbärlag och bärande sandwichväggar. 
• Prefabricerade lastbärande väggar med massivbjälklag och bärande sandwichväggar. 

Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie för ett specifikt projekt och utgår från 
befintliga studier och teorier som sedan jämförs med ny empiri. Nio intervjuer gjordes, varav 
åtta inom fallföretaget och en utanför. En semi-strukturerad intervjumetodik användes och 
frågorna var strukturerade för att ge respondenterna utrymme att utveckla och berätta om egna 
erfarenheter. Den empiriska informationen från intervjuerna låg sedan, tillsammans med teorin, 
till grund för utformningen av resultatets för-och nackdelar, samt analyserades i kontext till de 
utförda kalkylerna. Materialet till kalkylerna består av information från tre referensprojekt 
erhållna av fallföretaget tillsammans med leverantörer.  

Resultatet av studien visar att det är stora prisskillnader för de olika stomsystemen. Ett 
platsgjutet projekt med utfackningsväggar ger en besparing på 23 respektive 37 procent 
gentemot de båda prefabricerade projekten. Prefabriceringen resulterar dock i betydligt kortare 
byggtid. Efter att ha analyserat resultaten tillsammans med stommarnas för- och nackdelar är 
slutsatsen att den mest lönsamma stommen för fallstudieprojektet är platsgjutna lastbärande 
väggar med plattbärlag och utfackningsväggar.  
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Abstract  

The choice of selecting framework is a central part of any construction project, accounting for 
about 25 percent of the total construction cost. Today there’s great focus on developing and 
improving the construction business and the framework selection receives significant attention. 
Research shows that frames with load-bearing walls are particularly effective in multi-dwelling 
buildings. The bearing walls are either casted on site or mounted as prefabricated elements. 
Depending on what’s preferred, the two methods leads to differences in time and costs. Overall 
the framework choice is difficult and studies suggests that companies make the choice based 
on old experience, rather than based on substantiated facts. 

The authors aim with this report is to examine and calculate the costs for three alternative 
framework systems for a specific project. The report will treat the economics but also the time 
aspect. To add further value, the authors will also present pros and cons for each frame. The 
study is conducted as qualitative and based on existing theories, which are compared with new 
empiricism. The results show that a frame casted on site provides the greatest economical 
savings and is therefore seen as the most beneficial choice for the examined project.  
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Förord	

Rapporten utgör avslutningen på vår högskoleutbildning på byggingenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad. Studien är genomförd med inriktning mot byggproduktion- och 
projektledning och är ett samarbete med Skanska Sverige AB, region Hus Väst. Arbetet har 
pågått under vårterminen 2016 och omfattar 15 högskolepoäng.  

Under arbetet med uppsatsen har vi träffat en rad människor som hjälpt oss mycket på vägen. 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Kristian Widén för all hjälp och de kloka råd han 
gett oss. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår kontaktperson på Skanska, Marinda Törnlycke, 
för att ha ställt upp med kontorsplats och även sett till att vi kommit i kontakt med rätt personer, 
men också att vi ständigt fått svar på alla våra frågor och funderingar. Slutligen vill vi passa på 
att tacka all övrig personal vid Skanskakontoret i Halmstad samt de arbetsplatser vi besökt som 
varit till stor hjälp. 

Utan ovanstående personers tid, hjälp och engagemang hade studien inte varit möjlig att 
genomföra.  

Halmstad, Våren 2016 

Erik Hultén & Adam Nilsson 
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1 Inledning 
Kapitlet presenterar bakgrunden och problemformuleringen, vilka tillsammans formar 
rapportens syfte och mål. Därefter beskrivs de avgränsningar författarna valt att göra, följt av 
en kort metodbeskrivning. Slutligen presenteras det förväntade resultatet av rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Valet av stomme är en central del i varje byggprojekt och står för cirka 25 procent av den totala 
byggkostnaden (Gunaydın & Dogan, 2003). Med stomme avses de byggnadsdelar som 
tillsammans utgör den bärande konstruktionen för en byggnad. Samtidigt utgör den även ramen 
för en byggnadsutformning och gestaltning. Utöver stommen är det en mängd tekniska 
lösningar såsom installationer, rumsutformning, trappor, fasader m.m. som ska utformas och 
samspela i ett byggprojekt. Hur ett företag väljer att utforma och kombinera de tekniska 
lösningarna beror på vilken strategi man har för sitt projekt och vilka resurser man är beredd att 
satsa (Lidelöw et al., 2015). 

I dag finns det olika stomsystem i trä, stål och betong som tillgodoser dagens krav och normer 
(Sandin, 2007). De vanligast förekommande är pelar-balk, lastbärande väggar eller 
volymelement. Systemen har olika förutsättningar och leder till varierande 
produktionsutrustning samt utförande på byggplatsen (Lidelöw et al. 2015). Det kan konstateras 
att stommar med lastbärande väggar, vilket rapporten behandlar, har visat sig särskilt effektiva 
vid flerbostadsbyggnationer. Metoden utvecklades under Miljonprogrammet och är en 
betongbyggnadsteknik med grund i prefabricerade byggdelar, men går också att kombinera med 
traditionell platsgjutning. Beroende på vad ett företag prioriterar medför valen ekonomiska och 
tidsmässiga skillnader.  För att generera ett bra klimatskal placeras sällan de bärande väggarna 
i ytterväggen, istället kompletteras de med utfackningsväggar. Vill man dock att ytterväggarna 
skall bära är sandwichelement en bra lösning då det kombinerar bärande stomme, isolering och 
bra ytskikt. Bjälklagen i en lastbärande stomme har utformats för att klara stora spännvidder. I 
dag finns betonghåldäck, massivbjälklag, filigranbjälklag och kvarsittande formar för gjutning 
att tillgå (Lidelöw et al., 2015). 

Entreprenörer bör även se utanför de tekniska lösningarna och fokusera på styrningen av det 
enskilda projektet för att uppnå ett gott ekonomiskt utfall. Enligt Zhang m.fl. (2014) är det 
balansen mellan tid, ekonomi och kvalité som styr ett framgångsrikt projekt. Ofta översätts en 
lyckad produktionstid till direkta kostnadsbesparingar och god räntabilitet (Nithya & 
Saravanan, 2015). Men en lyckad produktionstid behöver inte nödvändigtvis innebära kort 
produktionstid. Studier visar att om det läggs för stort fokus på minskad byggtid och hög 
omsättning av projekt kan entreprenören istället få svårigheter att uppnå föreskriven kvalité, 
säkerhet och hållbarhet. Kontentan bör därmed bli att entreprenören utvärderar valet av stomme 
utefter företagets samt projektets förutsättningar och mål.   
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1.2 Problemformulering 
Enligt SCB (2014) produceras majoriteten av flerbostadshusen i Sverige med betongstomme. 
Utöver valet av material tas det hänsyn till faktorer såsom tid, resurser, detaljplan, installationer, 
tekniska lösningar med mera. Utifrån vad som prioriteras främst kommer utfallen skilja sig 
ekonomiskt.  

Huruvida vissa delar eller hela projektet antingen ska platsgjutas eller byggas med 
prefabricerande betongelement saknar strategiska mätningsmetoder och är således ett 
svårmotiverat val. Det resulterar indirekt i svaga argument i styrkandet av ett visst stomval 
(Chen et al., 2010). Även Törnlycke (2016) bekräftar påståendet och menar att valet av stomme 
oftast baseras på tidigare erfarenheter, snarare än av underbyggd fakta. Avsaknaden av rationellt 
underlag för det avgörande beslutet är påtagligt och alldeles för viktigt för att enbart baseras på 
familjära och personliga preferenser. Frågan som ställs är vilket stomalternativ av betong som 
ger beställaren och byggentreprenören den högsta kvalitén till det lägsta priset? 

1.3 Syfte & Mål 
Författarnas syfte har varit att undersöka tre alternativa stomutformningar och utifrån 
undersökningen presentera för- och nackdelar med varje enskilt val. För att styrka påståendena 
ytterligare har författarna gjort kalkyler där totalkostnaden för stommen tydligt framgår. 
Följande stomutformningar har undersökts: 

• Platsgjutna lastbärande väggar med plattbärlag och utfackningsväggar. 
• Prefabricerade lastbärande väggar med plattbärlag och bärande sandwichväggar. 
• Prefabricerade lastbärande väggar med massivbjälklag och bärande sandwichväggar. 

Fokus har inte enbart legat på ekonomin i förhållande till stommen, utan även på tidsaspekten, 
då ett mer tidseffektivt och dyrare byggande kan vara att föredra framför ett billigare alternativ. 
Kortare byggtider genererar en förmodad lägre räntekostnad samt snabbare avkastning, vilket i 
sin tur möjliggör en högre omsättning av byggprojekt.   

Målet med detta examensarbete är att tydligt redogöra för vilket av ovanstående alternativ som 
är mest lämpligt för genomförandet av fallstudieojektet, med hänsyn till faktorer gällande tid 
och ekonomi. Rapporten kan förhoppningsvis även bidra till vidare kunskap, vilket i framtiden 
kan bidra till ökad lönsamhet vid produktion av flerbostadshus byggda med angivna metoder. 

1.4 Avgränsningar 
Studien behandlar skillnader och utfall som kan komma att uppstå beroende på val av 
stomutförande. Både de fördelaktiga och lönsamma aspekterna men även de faktorer som kan 
riskera att äventyra projektets avkastning. Vissa avgränsningar har gjorts för att säkra studiens 
relevans till syftet men även för att anpassa studien efter tidsfristen. Det som ingår i rapporten 
är en kostnadsutvärdering för de tre betongstommarna enligt ovan, inte totalkostnaden för 
fallstudieprojektet. Kostnadsutvärderingen omfattar stommen ovan grundkonstruktion, 
exklusive takkonstruktion. Trappor och balkonger utförs på samma sätt för de tre alternativen 
och kommer inte räknas med.  
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1.5 Metod  
Studien syftar till att undersöka vilken stomutformning, för fallstudieprojektet, som är mest 
fördelaktig. Inledningsvis gjordes följaktligen en litteraturstudie om ämnet med utgångspunkt i 
vetenskapliga artiklar såväl som böcker och Internetkällor. Studien är i huvudsak genomförd 
som en kvalitativ fallstudie för ett specifikt projekt och utgår från befintliga studier och teorier 
som sedan jämförs med ny empiri. Nio intervjuer gjordes, varav åtta inom fallföretaget och en 
utanför. Samtliga respondenter har arbetat, eller varit i kontakt, med en eller flera av de aktuella 
stomutformningarna.   

En avgörande betydelse i arbetet är att kunna presentera kostnader. Undersökning har därför 
sitt utgångsläge i studier av ritningar, kalkyler och tidplaner. Genom att materialet analyserats 
tillsammans med givande vägledning från Skanskas projektchef, deras projektutvecklare och 
kalkylingenjör, har kalkyler tagits fram. Författarna har även haft tillgång till kontor, dator och 
relevanta program på Skanskas kontor i Halmstad.   

1.6 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet skall vara välstrukturerat och genomarbetat. Det ska tydligt framgå 
vilka resurser och förutsättningar som krävs för respektive alternativ. Argument och 
redogörelser som presenteras, måste inte nödvändigtvis vara åsikter som delas av resten av 
byggbranschen. Fokus kommer istället riktas mot att presentera lösningar, grundade för att 
uppnå Skanskas mål och krav med deras sätt att bygga flerbostadshus i betong.   
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2 Teoretisk referensram  
Kapitlet presenterar den litterära teorin som författarna utgått från i formandet av rapporten. 
Inledningsvis beskrivs målparametrarna för ett lyckat byggprojekt, följt av ekonomiska 
aspekter vid val av stomme. Slutligen specificeras och förklaras de essentiella byggdelarna i de 
aktuella stommarna. 

2.1 Tillbakablick 
Under 1965-1975 genomfördes miljonprogrammet i Sverige. För att lösa den dåvarande 
bostadskrisen satsades det via en hög prefabriceringsgrad och upprepning på att uppföra en 
miljon hushåll. Massproduktionen resulterade i billiga bostäder och en löst kris. Den resulterade 
även på sikt i en mer negativ syn på prefabricerat byggande. Byggnaderna kritiserades för att 
vara storskaliga och enformiga, något som flera byggföretag tog avstånd från (Lidelöw et al. 
2015). Avståndstagandet bidrog till att man under 80-talet satsade mer på traditionell 
platsgjutning, vilket blev en trend som växte sig stark i Sverige. Idag är platsgjuten betong i 
kombination med användandet av plattbärlag den vanligaste byggmetoden för flerbostadshus 
(Svensk Betong, 2016).  

2.2 Situationsbild 
I Sverige har det fastställts att det finns stor utvecklingspotential för byggandet av 
flerbostadshus. Majoriteten av husen uppförs som unika projekt med traditionella 
hantverksmetoder, vilket sällan ger företag incitament till att forska och utveckla nya 
förbättrade arbetsmetoder. Många har reagerat och agerat utefter detta och initiativ tas såväl 
inom industrin som vid högskolor och universitet. De mest framgångsrika byggarna anses 
förmå integrera marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, 
logistik och kvalité till en långsiktig ekonomisk lönsamhet. Genom att vara rationell i 
byggprocessen ökar företag sina chanser att kunna erbjuda kunderna attraktiva byggnader till 
ett bra pris (Boverket, 2008). 

2.3 Byggstyrning 
De åtgärder ett byggföretag väljer att utföra, för att uppnå en effektiv produktion av sitt 
byggprojekt, kallas byggstyrning (Révai, 2012). Grunden till byggstyrning är planering.  
Generellt innebär byggstyrning att tydliga mål för verksamheten sätts upp. Styrningsmetoden 
bör anpassas till projektet, de uppsatta målen och företagets resurser (Pekuri et al., 2013; Nithya 
& Saravannan, 2015). Det viktigaste målet, för byggentreprenören, är att uppnå ett så bra 
ekonomiskt utfall som möjligt för det aktuella projektet. För att lyckas med det krävs det enligt 
Zhang m.fl. (2014) att man uppfyller följande parametrar:  

• Bli klar i tid 
• Uppnå föreskriven kvalité  
• Bygga i en bra och säker arbetsmiljö 
• Genomföra projektet inom ramen för kalkylerade kostnader  

Det är balansen mellan parametrarna som är de styrande kriterierna i bedömningen av ett 
framgångsrikt projekt. Många byggföretag saknar dock förmågan att göra en lämplig avvägning 
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mellan parametrarna, vilket gör att det är vanligt för byggprojekt att enbart fokusera på att uppnå 
ett av målen. Det är det totala resultatet som räknas, inte att maximera en enskild del på 
bekostnad av helheten (Révai 2012; Zhang et al, 2014).  

Ett exempel av Revai (2012) behandlar en typisk planeringssituation. Det ska platsgjutas ett 
400 m2 stort och 200 mm tjockt massivbjälklag. Gjutningen görs på ett bygge med en huskropp. 
Ur kapacitetssynpunkt är det idylliskt att gjuta 80 m3 på en dag, vilket motsvarar hela bjälklaget. 
Arbetsplatsen är dock av begränsad storlek och det gäller att få alla yrkesgrupper sysselsatta 
under dagen. Samtidigt är det också önskvärt att skapa ytor att ställa väggformar på, då det 
saknas utrymme på arbetsplatsen.  

Den som enbart fokuserar på att färdigställa bjälklaget på kort tid kan utföra gjutningen i en 
enda etapp och påvisa en effektiv hantering genom att utnyttja betonglaget och kranen 
maximalt. Upplägget skapar dock problem för stomuppförandet i sin helhet. Produktionen låses 
till ett moment, sysselsättningen för träarbetarna äventyras och företaget riskerar att förlora 
stomtid totalt sett. Sammanfattningsvis förloras både tid och pengar, samtidigt som stämningen 
på bygget kan bli irriterad då inte helheten prioriteras först. Ett betydelsefullt inslag i styrningen 
av ett byggprojekt är att alltid beakta den sammanlagda effekten vid val mellan olika alternativa 
lösningar (Pekuri et al., 2013).  

2.4 Byggtid 
En faktor som har en mycket stor betydelse för valet men också genomförandet av ett 
byggprojekt är produktionstiden (Nithya & Saravannan, 2015). Den bestäms vanligen genom 
en överenskommelse mellan beställare och entreprenör i form av start- och sluttid för projektet 
(Révai 2012). En lyckad produktionstid resulterar ofta i direkta kostnadsbesparingar och bättre 
lönsamhet (Nithya & Saravanan, 2015). I dagens byggande har dock jakten på kortare byggtider 
vuxit till ett problem. Nithya och Saravanan (2015) nämner i sin artikel att en byggentreprenör 
alltmer fokuserar på huruvida företagets produktionstid kan slå den aktuella konkurrensen på 
marknaden. Det bidrar till att entreprenören får det svårare att uppnå föreskriven kvalité och 
totalkostnad. Ofta handlar det om en övertro på vinsten av att bygga t.ex. ett flerbostadshus på 
12 istället för 14 månader. Som beställare bör man i eget ekonomiskt intresse tänka efter om 
det är värt att riskera en sämre slutprodukt. Byggnaden är tänkt att stå under en lång tidsperiod, 
en tidsperiod som börjar när byggnaden tas i drift, inte när entreprenören avetablerar. Att 
korrigera byggfel under driftstiden kan kosta mer pengar än vad man sparar vid snabb 
produktion (Oloke et al., 2004). 

Var går då gränsen mellan kort byggtid och alltför kort byggtid? Révai (2012) menar att gränsen 
är uppnådd då företaget inte längre kan genomföra produktionen med lämpliga arbetsmetoder, 
väl avvägda resursinsatser, samt med hänsyn till miljö, säkerhet och de anställdas 
arbetsförhållanden. 

2.5 Ekonomi  
Ekonomin i ett byggprojekt är beroende av parametrarna tid och kvalité, vilka gemensamt bidrar 
till ett lyckat projekt (Zhang et al, 2014). Ett viktigt mål för att bibehålla god ekonomi och 
därigenom ett lönsamt byggprojekt, är enligt Zhang et al, (2014) att det genomförs inom ramen 
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för den ekonomiska kalkylen. Ansvaret för det ligger på produktionsledningen. De ska i första 
hand se till att kalkylen är realistisk och väl utformad. Eventuella avvikelser från den förväntade 
kostnadsutvecklingen ska rapporteras och undersökas. Man kan då bedöma om åtgärder 
behöver vidtas för att förhindra ytterligare kostnadsökningar.   

Många företag strävar även efter att påverka ekonomin genom att skaffa sig bättre räntabilitet. 
Det kan uppnås genom kortare byggtider men även genom minskade kostnader för 
administration och övriga omkostnader (Svensk Betong, 2007). För att genomföra ett effektivt 
byggprojekt är det viktigt med god planering och kommunikation mellan aktörerna. Allt mer 
byggs i våra redan tätbebyggda storstäder. Det bidrar till att tillgängligheten vid nyproduktion 
blir allt svårare. Utrymme för förvaring eller tillgänglighet vid leveranser är begränsade. Det 
resulterar i att projektörerna, leverantörerna, entreprenörerna och beställarna gemensamt måste 
ta ett stort ansvar gällande samordning och samverkan för att möjliggöra ett lyckat projekt, sett 
ur ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Det åstadkoms genom att tidigt låta alla 
aktörer bli involverade, för att då erbjuda chansen för optimering av respektives åtagande i den 
mån som gör projektet bäst (Adler, 2005). Kortare byggtider resulterar även i tidigare intäkter 
för beställaren, minskat ställningsbyggande, mindre behov av diverse lager på arbetsplatsen och 
minskat avfall på arbetsplatsen (Nithya & Saravannan, 2015; Udawatta et al., 2015). Adler 
(2005:71) uttrycker följande: 

”Vid val av byggmetod har byggtidens längd stor betydelse. Bristfälliga förberedelser kan 
förorsaka avsevärda icke värdeskapande insatser och aktiviteter som i längden kan visa sig 
vara förödande för projektens räntabilitet” 

Lönsamhet & Räntabilitet 

Lönsamheten avser förmågan hos ett företag att göra vinst under en viss driftsperiod. Att en 
verksamhet bedrivs lönsamt är en nödvändig förutsättning för att företaget ska kunna överleva 
på lång sikt och därmed för att långivare ska få betalt, aktieägare få utdelning och de anställda 
trygghet och möjlighet till bra löner. Räntabiliteten är ett företags förmåga att ge avkastning på 
investerat kapital (Thomasson et al., 2013). 

2.5.1 Ekonomiska aspekter vid val av stomme 
Den stomme ett företag väljer påverkar i hög grad projektets planering, projektering och själva 
byggandet. Det är därför viktigt att välja stomsystem för projektet i ett tidigt skede, vilket i sin 
tur också kan sänka projektets totalkostnad. Enligt Svensk Betong (2007) bör en entreprenör 
ställa upp och jämföra två alternativa stommar mot varandra innan ett val görs. Jämförelserna 
ska innefatta de direkta produktionskostnaderna samt skillnader i projektens omkostnader, där 
en viktig post är projektets vinteromkostnader. Olika stommar medför även olika mycket 
kompletteringsarbeten och installationer, något som i hög grad påverkar ett projekts flexibilitet. 
Ytterligare aspekter som är viktiga att jämföra är kostnader för projektering, skillnader i husets 
kvalité, vilket marknadsvärde huset har och hur marknadssituation ser ut i allmänhet, samt om 
man kan få ökade intäkter på grund av tidigare inflyttning.  

För att utvärderingen ska bli så korrekt som möjligt måste stomsystemen beaktas i separata 
jämförandekalkyler. I ett tidigt skede räcker det dock att endast ta fram de kostnader och intäkter 
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som skiljer stommarna åt. Ofta avslutar företag utvärderingen vid de direkta 
produktionskostnaderna. Slutar man i detta skede kan det medföra brister för projektet då olika 
stommars allmänna kostnader, vilka utgör en betydande del av arbetsplatsens totalkostnad, 
skiljer sig åt (Svensk Betong, 2007; Pekuri et al., 2013).   

2.5.2 Direkta byggkostnader  
Kostnader för de arbeten som är upptagna i mängdförteckningen kallas för direkta kostnader. 
Utöver arbetskostnader består de direkta kostnaderna av inbyggnadsmaterial, 
underentreprenader och hjälpmaterial såsom formar och ställningar. Beroende på 
entreprenadformen räknas inte alltid kostnader för installationer till de direkta kostnaderna men 
vid total- och generalentreprenad beaktas emellertid dem till de direkta kostnaderna. För de två 
sistnämnda entreprenadformerna delas vanligen kostnaderna, för arbete, material och 
underentreprenader, in i två faser. Arbete och material beräknas separat, medan det i ett tidigt 
skede infordrar offerter för underentreprenader samt för vissa inbyggnads- och hjälpmaterial. 
Anledningen till att offerterna bör skickas ut tidigt är följaktligen att vissa förfrågningar behövs 
hanteras parallellt med mängdberäkningen (Révai 2012). 

2.5.3 Gemensamma kostnader 
Förutom de direkta kostnaderna, utgör de allmänna kostnaderna den mest betydande delen av 
arbetsplatsens totalkostnad. Kostnaderna kan precis som de direkta innehålla kostnader för 
material och underentreprenader, men skillnaden är att dessa inte kan räknas fram med 
mängdförtäckningen som underlag. Det är viktigt att man noggrant genomarbetar sin 
produktionsplanering, gör val av större maskiner och placering av dessa i anbudsskedet. Med 
en väl genomförd produktionsplanering kan man sedan, på ett mer tillförlitligt sätt, bedöma 
hyrestiden för kranar, bodar, el-centraler med mera.  

Inom byggsektorn delas vanligen de gemensamma kostnaderna in i följande två grupper (Révai 
2012):  

• Den tillfälliga fabriken 
• Styrning och ledning av alla arbeten 

Kostnaden för byggarbetsplatsen, eller den tillfälliga fabriken, delas in i fyra huvudgrupper, 
vilka benämns som etablering, drift och underhåll, avveckling samt maskinhyror. Vid 
jämförelser av metodval för ett projekt kan det upprättas olika kalkylblanketter för att 
sammanställa och klargöra kostnader för möjliga tillvägagångsätt. Kalkylerna behandlar poster 
för vinteromkostnader, renhållning och städning, arbete med maskiner, drift av kontor med 
mera. Tillförlitligheten vid kalkylerna bestäms utifrån kvalitén på produktionsplaneringen. 
Produktionsplaneringen anger bl.a. vilka aktiviteter som kommer att pågå vintertid och med 
hjälp av erfarenhet och statistik kan bedömningar göras hur en normal vinter ser ut på 
byggplatsen och vilken kostnad det kommer generera för projektet, i form av byggtorkar, 
avfuktare, täckningsmaterial, snöröjning med mera. Kostnader för renhållning och städning bör 
organiseras ordentligt för att minska risken för skador och olycksfall. Kalkylposten bör hanteras 
redan i anbudsskedet och även innehålla det avfall som sido-och underentreprenörer bidrar med. 
Vidare, vid etablering och avveckling av arbetsplatsen tillkommer det stora transportkostnader 
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som pågår under hela byggprojektets gång. Det eftersom hjälpmaterial och driftmaterial 
transporteras till och från arbetsplatsen konstant (Révai, 2012). 

Att utreda kostnaden för ledningen av arbetet på byggarbetsplatsen anses enklare. Bedömningar 
görs av projektets omfattning och svårighetsgrad samt vilka befattningar som anses vara 
aktuella för projektet. Vilka personer ska tillsättas på de olika positionerna är oftast information 
som företaget inte har i anbudsskedet men däremot vet de av erfarenhet vilken lönenivå de 
aktuella befattningarna kräver. Utöver kostnaden för tjänstemännen på arbetsplatsen 
tillkommer det kostnader för konsultarvoden, kvalitetskontroller av material och funktioner, 
försäkringar samt bankgarantier (Révai, 2012).  

2.5.4 Byggprojektets kritiska faktorer 
Byggbranschen har länge kritiserats för att ha vissa kvalitetsbrister och inte vara tillräckligt 
effektiv. Ansträngningar görs ständigt för att komma till rätta problemen, ändå sker 
utvecklingen långsamt. Eftersom kostnaderna till stor del i byggbranschen ligger i 
byggprojekten är det viktigt att byggentreprenören har kontroll över dem. Ett sätt att sänka 
kostnaderna för byggprojekten är att höja produktiviteten på arbetsplatsen (Karlsson, 2009). 
Det är dock svårt eftersom det finns ett antal faktorer och omständigheter som inverkar på 
byggprocessens planering, möjlighet att bli klar i tid och arbetssituation under byggtiden. Det 
är viktigt att vara medveten om vilka kritiska faktorer som ofta förekommer i ett byggprojekt. 
Byggledarskap (2014) ger tillsammans med Sveriges byggindustrier förslag ett antal faktorer 
som bör beaktas för minimera risken för problem och negativ inverkan på projektets ekonomi.  

Exempel på ett byggprojekts kritiska faktorer:  

• Svårighet att beräkna byggtiden 
• Tidspress och stress  
• Gränssnitt och ansvarsfördelning mellan olika aktörer 
• Kommunikation och informationssystem 
• Försenad byggstart  
• Personalsituationen, tillgång till kvalificerad personal  
• Bristande förtroende mellan deltagande aktörer  
• Entreprenadformen  
• Projekteringen 
• Väderleken  
• Materielleveranserna 

Svårighet att beräkna byggtiden. Tidig planering är avgörande för en god byggprocess och ett 
bra resultat för projektet. Byggtiden är beroende av en mäng faktorer vilket gör den 
svårberäknelig och på ett analytiskt sätt beräkna tidsåtgången.  

Tidspress och stress. Stress är ständig riskfaktor. Det orsakar inte enbart kvalitetsproblem, utan 
även risker och olyckor bland medarbetare. Vilka människor som upplever eller påverkas av 
stress i olika arbetssituationer är individuellt. Ett företag måste, för att undvika stressproblem, 
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ha framförhållning, planera för att undvika pressade situationer, informera om ändringar i god 
tid samt att vara lyhörda gentemot hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.  

Gränssnitt i ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Stora och komplexa projekt löper ofta 
stor risk för informationsluckor eller överlappande aktiviteter mellan projektets olika 
entreprenörer. Ett vanligt förekommande problem är till exempel gränsdragningen mellan olika 
installatörers åtaganden. Ju fler entreprenörer, desto större samordningsansvar.  

Kommunikation och informationssystem. Informationsåterföring och kommunikation på 
byggarbetsplatsen är mycket viktigt. Fel och misstag går till stor del att hänföra till bristande 
informationsåterföring. Dessa faktorer också något som bidrar till ökad stress på arbetsplatsen.  

Försenad byggstart. En vanligt förekommande problematik i byggbranschen är sena 
byggstarter i kombination med oförändrad sluttid. Orsaker till försenad byggstart kan vara att 
någon överklagat projektet eller att entreprenörens förberedelser varit dåliga.  

Personalsituationen, tillgång till kvalificerad personal. Personalen är ett företags viktigaste 
resurs. Brist på personal medför direkta störningar i produktionen. Det finns flera faktorer som 
kan påverka eller bidra till personalbrist. Högkonjunkturer medför till exempel att många 
krävande projekt drivs samtidigt och det behövs mer personal än vad företagen hinner anställa. 
Likaså stora pensionsvågor kan påverka personalsituationen. För att klara arbetstoppar kan 
byggföretag använda sig av bemanningsföretag eller inhyrning av yrkesarbetare från andra 
länder. 

Personalen på ett byggprojekt kan också vara olika kvalificerad. Någon som utfört samma 
arbetsmoment flera gånger, kan med tiden utföra samma arbetsmoment effektivare och med en 
kortare byggtid. Sambandet kallas inkörningseffekt och är en viktig aspekt inom 
byggproduktion.  

Bristande förtroende mellan aktörer. Hur aktörer på byggmarknaden agerar sinsemellan 
varandra är mycket viktigt. Undersökningar visar att ett tillförlitligt samarbete ger stora 
ekonomiska vinster. Arbetar man tillsammans i större utsträckning skapas också en bättre 
arbetssituation, samtidigt som faktorer som tid och kostnader kan regleras smidigt.   

Entreprenadformen. Det är svårt att ge entydiga svar på vilken entreprenadform som är mest 
lönsam. De olika entreprenadformerna har sina fördelar som bäst kommer till sin rätt i det 
specifika fallet. På samma vis som förtroendet mellan olika aktörer påverkar arbetssituationen, 
kan också valet av entreprenadform ha en positiv inverkan på arbetssituationen.  

Projekteringen. Att räkna med att bygga fort och hålla nere på byggtiderna är inte alltid negativt. 
Är ett företag tidigt medvetet om att ett projekt planeras utföras i hög produktionstakt 
åsidosätter de ofta med tid åt projekteringen och planering. Flera gör misstaget att räkna med 
tilltagna tidsmarginaler. Därigenom nonchaleras många gånger viktiga planeringsmoment, 
vilket mynnar ut i tidsnöd och stress. En annan aspekt som ofta resulterar i störningar på 
arbetsplatsen och som många byggare anger som anledning till störningar, är bristande kvalité 
på till exempel arkitekt- och konstruktionsritningarna. Det kan kopplas till den ovannämnda 
informationsproblematiken mellan aktörer. Hur genomarbetade bygghandlingarna är styrs ofta 
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utav den valda entreprenadformen. Väljs en entreprenadform för att möjliggöra tidig byggstart 
medför det ofta ofullständiga handlingar. Något som är en vanlig källa till förseningar och 
dåliga arbetsförhållanden.  

Väderleken. Vädret upplevs som en naturlig osäkerhetsfaktor och anges mindre ofta som en 
direkt anledning till tidsnöd och stress.  Det är en störningsfaktor som accepteras. Vädret kan 
dock både försena och orsaka skador på byggprojekt. Olika byggprojekt är påverkas mer eller 
mindre av väder. Tillexempel är byggnation med prefabricerade byggdelar mindre 
väderberoende gentemot ett platsbyggt projekt. Byggbranschen har också en viss strukturerad 
reglering av hur väderorsakade problem ska hanteras.  

Materielleveranser. Utan material står byggarbetsplatsen still och leveranserna av material är 
en styrande faktor för produktionen. Frågan kring materielleveranser har idag får ett allt större 
fokus. Risker i form av ändringar i tidsplanen och improvisationer i produktionen är typiska vid 
förseningar och långa leveranstider. 

2.6 Valet av stomme   
En byggnads stomsystem utgör den konstruktion som i huvudsak bär de laster som påverkar en 
byggnad. Hur stommen utformas, med avseende på material och kapacitet, är avgörande för 
byggnadens kort- och långsiktiga prestanda. Med prestanda menas byggnadens förmåga att leva 
upp till de specificerade krav som ställs på byggnaden under dess livslängd. På kort sikt ska en 
byggnad tillgodose beställarens krav såsom att vara klar i tid och till bestämd budget. På lång 
sikt ska till exempel byggnaden uppfylla prestandakraven. 

För att, i ett tidigt stadie, kunna välja lämplig stomme bör ett företag noga se över de krav som 
ställs på byggnaden och av beställaren. Även om kostnaden för stommen bara representerar en 
del av den totala byggkostnaden, är stomvalet direkt avgörande då det gränsar med flera av de 
andra delarna i byggnaden, vilket påverkar deras byggbarhet och därmed den totala 
projektkostnaden. För att hitta den bästa stommutformningen, behöver designprocessen vara 
innovativ och utforskandet i valet av tänkbara material, för att kunna erhålla en optimal lösning 
för en särskild situation (Soetanto et al., 2004). 

Betongstomme 

Arkitekter kan idag välja mellan tre frekventa typer av betongstommar. Platsgjuten, 
prefabricerad eller hybrid konstruktion (kombination mellan platsgjutet och prefabricering) 
(Idrus & Newman, 2001).  

Platsgjutet 

Vid en platsgjuten byggnation används formar av olika slag, beroende på önskad kvalité på 
betongytan samt vilken byggnadsdel som skall gjutas. I formen placeras sedan armering och 
installationer, innan gjutning med antingen bask eller pump sker (Svensk betong, 2016). 

Idag är det mest förekommande att producera flerbostadshus med kombinationen av platsgjuten 
betong och plattbärlag. Metoden bidrar till flertalet fördelar, där bland annat möjligheten att 
gjuta in installationer i stommen är gynnsamt och flexibelt, eftersom det då sparar plats. I vissa 
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fall kan det bidra till att en extra våning är möjlig att producera, vilket bidrar till att 
tillvägagångsättet ofta anses vara kostnadseffektivt. Den optimala processen uppnås främst när 
flera hus produceras i närhet till varandra. Då kan installatörer, armerare och betongarbetare 
flytta efter varandra, från hus till hus. Medan betongen härdar i ena huset, kan betongarbetarna 
gjuta i det andra huset där nödvändiga installationer redan är på plats. Därmed skapas en 
effektiv och resurssnål process (Svensk Betong, 2016). Enligt Svenska Byggbranschens 
utvecklingsfond (SBUF, 2016) finns det även nackdelar som ifrågasätter den platsgjutna 

byggmetoden. De nämner att platsgjuten betong inte kan leverera tillräckliga spännvidder, lång 
produktionstid, höga arbetsplatsomkostnader, dålig arbetsmiljö och fuktrelaterade 
innemiljöproblem. 

Prefabricerat 

Prefabricering innebär att förtillverka delar på annan plats än montageplatsen. Byggtekniken 
lämpar sig väl till storskaliga byggprojekt där repetition förekommer i hög grad. Enligt Svensk 
Betong (2016) är upp till en tredjedel av resursförbrukningen i byggprocessen slöseri. Det kan 
motverkas genom integration av en industriell byggprocess och därmed ett ökat användande av 
förtillverkade byggelement. Processen blir således mer effektiv och resurserna läggs på ökat 
kundvärde, genom lägre kostnader, bättre estetik och funktion. Det uppnås genom att 
produktionen flyttar in på en anpassad fabrik där standardiserande arbetsmoment utförs. 
Byggarbetsplatsen kommer följaktligen istället utföra mer monteringsarbete vilket kan resultera 
i bättre arbetsmiljö genom minskade olyckor. Projekt som använder sig av prefabricerade 
element kommer även vara mindre beroende av vädret, eftersom elementen inte tar skada av 
dåligt väder i samma utsträckning som platsgjuten betong kan göra. Den främsta fördelen med 
förtillverkade element är den ökade produktiviteten (kvm/arbetstid). Den uppnås eftersom 
endast monteringsarbete krävs, vilket resulterar i att byggtiden för projekten minskar drastiskt. 
Vidare kräver arbetet med montering en betydligt mindre arbetsstyrka, som tillsammans med 
den korta byggtiden resulterar i lägre arbetsplatsomkostnader jämfört med vid en platsgjuten 
arbetsmetod (Svensk Betong, 2016). Nackdelarna med prefabricerade byggdelar är att det 

Figur 1 – Platsbyggd produktion resulterar i ökad flexibilitet (Lidelöw et al. 2015). 
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ställer högre krav på projekteringen i inledningsskedet, något som kan missgynna mindre 
företag. Även storleken på elementen kan ses som en nackdel. De måste anpassas efter 
transportmöjligheterna, där dels deras längd, tyngd och sprickbenägenhet är faktorer som måste 
beaktas (Lidelöw et al., 2015).  

 

Figur 2 – Förslag på tidsvinst vid prefabricering (Svensk Betong, 2007:6 ). 

2.7 Stomsystem 
Utöver valet av platsgjuten eller prefabricerad kan stommen delas in på ytterligare tre sätt: 
Pelarbalk-, lastbärande väggsystem och en kombination av dessa. I kontorsbyggnader är det 
vanligt med pelarbalksystem. I bostadshus lämpar sig lastbärande väggar bäst och i kontorshus 
kombineras ofta systemen (Svensk Betong, 2007).  

2.7.1 Lastbärande väggar 
Metoden fick fäste i det svenska bostadsbyggandet under Miljonprogrammets framfart under 
1960–1970-talet. Lastbärande väggar anses idag vara det dominerande sättet att bygga 
flerbostadshus på. Det finns ett antal olika varianter av lastbärande väggar. Skalväggen, den 
massiva väggen eller den platsgjutna väggen har alla olika för- och nackdelar och passar bra 
vid olika projekt och förutsättningar. Men slutprodukten och kvalitén av alternativen blir i 
slutändan likvärdiga. För att bibehålla ett bra inomhusklimat väljer företag ofta att inte använda 
bärande väggar som ytterväggar, utan här byggs istället upp välisolerade utfackningsväggar. 
Det ska dock nämnas att en alltmer vanlig lösning är sandwichelement, en kombination av 
bärande betongstomme och isolering. 

Tekniken med förspända betongelement gör det möjligt att konstruera väggar som kan motsvara 
ett helt våningsplans djup (ca 12-15m) och således skapa utrymme för flexibla planlösningar. 
Storleken och omfattningen av elementen medför dock en ökad byggkostnad, jämfört med de 
element som anpassas efter enskilda rum och dess storlek. Det är följaktligen viktigt att den 
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öppna planlösningen verkligen är efterfrågad och behövd av kunden. Bygger man med stora 
spännvidder ställs även krav på ovanliggande bjälklag som således måste konstrueras med 
erforderlig och anpassad dimension. Det i sin tur kan resultera i ökad tjocklek på bjälklaget och 
eventuellt ökad totalhöjd för projektet, något som kan skapa begränsningar vid ansökan om 
bygglov. Tunna bjälklag är därför bättre, då det i extrema fall är bjälklagets tjocklek som avgör 
om en extra våning går bygga eller inte. Aspekten påverkar projektets ekonomi och byggnadens 
användningsbara yta (Lidelöw et al., 2015). 

Sandwichelement 

Ett sandwichelement består av två betongskikt, avskilda av ett lager isolering. Betongskikten är 
sammansatta av rostfria fasadankare, förbindelsestegar eller av liknande anordning.  Isolering 
brukar oftast bestå av antingen cellplast eller mineralull. Fördelarna med elementen går främst 
hänföra till det tekniska och ekonomiska egenskaper som elementet har. Väljs installation av 
eventuella fönster redan i fabriken, levereras elementet i form av en våningshög klimatskyddad 
vägg, är elementen färdiga att nyttjas. Både det yttre samt det inre ytskiktet går att beställa i 
olika utförande. Vanligt är att insidan väljs som en slät betongyta. Utsidan och det som i stor 
utsträckning kommer gestalta byggnaden, kan levereras i ett stort sett obegränsat antal färger, 
strukturer och ytbehandlingar. Det är möjligt att placera installationer i sandwichelementen. 
Det bör dock undvikas, då det är mer fördelaktigt att placera installationerna i mer lättåtkomliga 
väggar eller bjälklag (Svensk Betong, 2016). 

Utfackningsvägg 

En utfackningsvägg är en icke bärande yttervägg, som ofta byggs av antingen träreglar eller 
lättreglar med mellanliggande isolering. Slutligen omsluts väggen av skivbeklädnader på båda 
sidor. Väggarna används vanligtvis i projekt där lastbärande innerväggar av betong utgör den 
bärande konstruktionen eller i projekt där pelar-balk system tillämpas (NE, 2016). 

Massivvägg 

I flerbostadshus där lastbärande väggar används är massivväggen den mest förekommande 
väggtypen för att skilja lägenheter och ta upp laster. Som namnet antyder består väggen av 
massiv betong och tillverkas antingen som platsgjuten eller som prefabricerad (Svensk betong, 
2016)  

2.7.2 Betongbjälklag 
Bjälklaget är en bärande byggnadsdel vars uppgift är att separera våningsplan. Utöver att uppta 
vertikallaster, spelar bjälklaget stor roll i aspekter angående brand, ljud med mera för att 
uppfylla de normer och krav som gäller (Isaksson et al., 2010). Beroende på hur flexibelt 
byggande man eftersträvar går det välja mellan olika typer av bjälklag. Valet mellan 
alternativen baseras ofta på behov, utformning och resurser. Vilket alternativ som passar det 
enskilda projekt kan skilja drastiskt. Det avgörande valet baseras ofta på de inblandade 
parternas erfarenhet, snarare än vilket som egentligen skulle bidra till en bättre totalekonomi 
(Chen et al., 2010).  
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Plattbärlag 

Plattbärlag, även kallat filigranbjälklag, är halvprefabricerade betongelement som tillverkas i 
fabrik för att sedan färdigställas på byggarbetsplatsen. Normalbredden är 2,4 meter och de kan 
göras upp till 12 meter. Beroende på behovet av spännvidd tillverkas elementen med två olika 
metoder, slakarmerade eller förspända. De slakarmerade elementens höjd är minst 45 mm och 
de spännarmerade är 70 eller 120 mm. Tillsammans med pågjutningen är bjälklagshöjden minst 
150 mm, men bjälklag i flerbostadshus utförs oftast med en höjd av 250 mm beroende på 
ljudkrav och installationer. Vid enkelspända bjälklag kommer plattbärlaget fungera som bäst, 
eftersom all underkantsarmering som behövs redan är installerad. Vid tre- och fyrsidiga 
upplagda plattor kommer arbetet av korsarmering tillkomma genom att man korslägger 
armeringen vinkelrätt mot den redan befintliga armeringen. Det möjliggör att bjälklaget kan ta 
upp dragkrafter i två riktningar, istället för bara en. Armeringsarbetet utförs både i fabrik och 
på arbetsplatsen. Plattbärlag är ett alternativ som erbjuder både fördelar som finns i det 
platsgjutna bjälklaget men även fördelar som ofta återfinns när man pratar om prefabricerade 
byggelement. Tillväggångsätet är flexibelt och öppet samtidigt som det minskar byggtiden 
betydligt, jämfört med ett traditionellt platsgjutet bjälklag. Installationer av el, ventilation, vs 
med mera kan utföras i bjälklaget innan den slutgiltiga gjutningen. Det innebär lägre krav på 
projektering jämfört med prefabricerade alternativ som massivbjälklag och håldäcksbjälklag. 
Plattbärlaget fungerar som en kvarsittande form som förenklar processen med formsättning och 
gjutning avsevärt. Undersidan är gjuten mot stålform som ger en slät och fin yta, medan 
översidan är skrovlig och erbjuder god vidhäftning vid gjutning och färdigställandet av 
bjälklaget. Den färdiga produkten levererar slutligen samma funktion som ett traditionellt 
platsgjutet bjälklag. Nackdelen med bjälklaget är pågjutningen som tillkommer. Momentet är 
tidskrävande och bromsar prefabriceringens produktivitet. (Svensk Betong, 2016). 

Massivbjälklag  

Den massiva bjälklagsplattan levereras färdig från fabrik, med nödvändiga ursparningar och 
installationer redan inbyggda och därmed bidrar till att byggtiden drastiskt minskar. Tanken 
med massivbjälklaget är att använda sig av en produkt där prefabriceringsgraden är hög. 
Massivbjälklaget är förspänt och levereras oftast med en standard bredd på 2,4 meter och en 
längd som kan variera upp till 12 meter. Fördelarna med metoden är att den stora massan 
levererar goda ljudegenskaper samt att montaget är enkelt och att snabb stabilitet på 
arbetsplatsen uppnås (Strängbetong, 2016). Nackdelarna med massiva prefabricerade element 
är den betydligt högre vikt som måste hanteras jämfört med till exempel halvprefabricerade 
element. Det ställer exempelvis högre krav på bland annat krankapacitet och transporter. Vidare 
kan användandet av massiva prefabricerade element bidra till minskad flexibilitet vid ändringar 
på byggarbetsplatsen. Alternativet ställer också krav på noggrann projektering i byggprocessen. 
Ändringar på arbetsplatsen är mycket svåra att utföra och metoden kan därmed bidra till ett ökat 
risktagande (Tam et al., 2016).   

2.7.3 Pelarbalk stomme med bjälklag  
Kombinationen stålpelare, stålbalkar och betonghåldäck eller plattbärlag är en mycket vanlig 
lösning. Likaså kombinationen betongpelare, betongbalkar och betongplatta. Flera etablerade 
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pelar-balk-system finns idag på den svenska marknaden även om de inte marknadsförs som ett 
system. Det ligger någonstans mellan normer och standarder och öppna byggsystem men kan 
också tillverkas som slutna system. I en byggnad där byggsystemet pelar-balk-system med 
bjälklag används ges fördelar i form av öppna ytor och stor flexibilitet avseende framtida 
ändringar i planlösningen. Bjälklagen kan skapas för att klara stora spännvidder som avdelas 
med enkla mellanväggar, som i sin tur kan flyttas då behoven ändras. Pelar-balk-system lämpar 
sig, på grund av detta, väl till kontor och industrier där det är viktigt för förvaltaren att kunna 
anpassa byggnader efter olika hyresgäster. I bostadshus, dock inte flerbostadshus, blir ett pelar-
balk system lätt överflödigt då utfackningsväggarna, vilka behövs för att bibehålla ett hållbart 
inomhusklimat, ofta är kraftiga nog för att klara de uppkomna lasterna.  

Nackdelen med att använda ett pelar-balk-system är att det skapas få möjligheter till integration 
av andra processer inom byggandet. Tillverkarna av byggsystemen strävar ständigt efter att 
förbättra sina produkter, samtidigt som byggentreprenören vill förbättra arbetsprocessen på 
plats. Det kan leda till suboptimering då informationsåterföringen mellan aktörerna ofta är 
bristfällig (Lidelöw et al., 2015). 

2.8 Area och volym för husbyggnader 
I Sverige beräknas area och volym för husbyggnader enligt mätregler fastställda av Svensk 
Standard. De som gäller idag fastställdes 2009-08-13 och är avsedda att tillämpas vid area och 
volymberäkningar för alla husbyggnader, såväl nyproduktion som befintliga (Hansson et al., 
2007).  

Följande begrepp bör i första hand användas:  

Bruttoarean (BTA) består av mätbara delar av 
våningsplan och begränsas av omslutande 
byggdelars utsida. Bruttoarean kan redovisas 
antingen per våning, byggnad eller grupp av 
byggnader och används ofta i planbestämmelser, 
vid markprissättning (kr/m2 BTA byggrätt) och 
ekonomiska överslagsberäkningar. 

Bruksarean (BRA) är arean av nyttjandeenhet 
eller annan grupp av mätvärda utrymmen och begränsas av omslutande byggdelars insida. I 
bruksarean inräknas bland annat inredningsenheter såsom köksskåp, garderober och mindre 
kanaler. Även rumsavskiljande väggar medräknas, dock inte de som överskrider 0,3 meter. 
Likaså gäller andra vertikala byggnadsdelar som överskrider 0,3 meter.  

Boarean (BOA) avser area som är helt eller delvis ovan mark och inrättat för boende. Mer 
specificerat inräknas utrymmen för vistelse, hygien, intern kommunikation, förvaring samt 
förråd som har ingång direkt från bostaden.   

Biarean (BIA) är den area som är inrättad för sidofunktioner till boende. Till biarean räknas 
gemensam tvättstuga, cykelrum, kvarterslokal och lägenhetsförråd utanför lägenhet.  

Figur 3 – Bruttoarea (BTA). Illustration från bilaga s. 15. 
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Lokalarea (LOA) är bruksarea inrättad för andra ändamål än BOA och BIA. I lokalarean ingår 
till exempel garage, parkeringshus, affärslokaler, personalutrymmen och trappa inom lägenhet.   

Den övriga arean (ÖVA) är area avsedd för byggnadens driftrum, fläktrum, hissmaskinrum, 
elcentral, kulvertar och allmänna kommunikationer såsom entré, trapphus och passager.  
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3 Metod  
Kapitlet beskriver rapportens vetenskapliga tillvägagångsätt. De metoder som använts och 
varför. Därefter presenteras utförda fallstudier och intervjupersoner, följt av en analytisk 
genomgång av rapportens genomförande och tillförlitlighet. Genom att i metoden presentera 
vägen till rapportens slutsats hoppas författarna stärka validiteten av det utförda arbetet.   

3.1 Introduktion & metodval 
Vetenskapligt arbete syftar generellt till att skildra teori och verklighet gentemot varandra. En 
studie är mer specifik och har som syfte att utifrån det som undersökts ta fram teorier och dra 
slutsatser (Fellows & Liu, 2015). 

I detta examensarbete syftar författarna till att undersöka tre aktuella stomutformningar, för att 
sedan motivera vilken av dem är bäst lämpade för fallstudieprojektet. Då studien till stor del 
baseras på författarnas egna kalkyler och infodrade anbud har rapporten kompletterats 
kvalitativt. Det för att stärka tillförlitligheten samt öppna för en analys och vidare diskussion.  
Ett kvalitativt tillvägagångssätt kännetecknas av att samla in existerande data såsom forskning, 
erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. Ur informationen identifieras sedan mönster, vilka 
skapar nya idéer och visioner, som i sin tur kan motivera valet av stomme. Det kvalitativa 
tillvägagångsättet skildrar hur verkligheten upplevs, inte verkligheten i sig (Fellows & Liu, 
2015; Merriam, 1994).  

För att på bästa sätt genomföra studien har författarna valt att samla in data bestående av:  

• Vetenskapliga artiklar  
• Litteratur 
• Internetkällor 
• Beräkningar 
• Fallstudie 
• Intervjuer 

3.2 Litteraturstudie 
Hur man ska gå till väga i insamlandet av data är avgörande för ett projekt. Eftersom data också 
är direkt avgörande för forskning är det lämpligt att tidigt överväga vilka uppgifter, källor och 
metoder för insamling som krävs (Fellows & Liu, 2015). 

Innan ovanstående data valdes, gjordes således en litteraturstudie för att få en inblick i ämnet. 
Vid litteraturstudien användes Högskolan I Halmstads universitetsbiblioteks sökmotor 
Summon. Sökord som använts var: stomsystem, betongstomme, lastbärande väggar, 
construction method selection, concrete, structural frames, productivity, prefabrication, hybrid 
concrete, cast in-situ. Eftersom undersökningen är av kvalitativ form ligger den erhållna 
litteraturen som grund till rapportens teori. Datainsamlingen fortgick dock parallellt med 
resterande arbete för att kunna säkra kopplingar till empirin.  

Då de tre stomutformningarna och deras ingående byggdelar är vida använda, resulterade den 
inledande studien i att en mängd litteratur såsom vetenskapliga artiklar och böcker erhölls. I 
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detta fall bedömdes det vara av stor vikt att även få en djupare insikt i fallföretaget Skanskas 
projekt på Monarkivägen, samt få en förståelse av deras arbetssätt.  

3.3 Fallstudie  
En fallstudie är en ingående studie vars syfte är att undersöka en individ, grupp, projekt eller 
process. Den erhållna informationen kan bestå av observationer, intervjuer, enkäter eller 
ljudupptagningar. Genom att använda sig av fallstudier kan en rapport i ett tidigt skede förses 
med insikter och idéer. Även om resultatet ofta är öppet för tolkningar och diskussioner tillägger 
en systematisk studie av tidigare projekt en ny dimension av kunskap. Det är mycket vanligt 
och anses ofta värdefullt att komplettera teori med illustrativa fallstudier eftersom det är enklare 
att komma ihåg abstrakta begrepp och processer (Fellows & Liu, 2015). Det kan dock vara svårt 
att avgöra hur många fallstudier som krävs för att resultatet ska anses tillförlitligt. Samtidigt 
utgör ett större antal fallstudier en svårighet, då omfattningen gör det svårt att analysera dem i 
tillräcklig utsträckning (Merriam, 1994). 

3.3.1 Referensprojekt  
Som underlag till fallstudien kommer information inhämtas från tre projekt. Solsidan i 
Falkenberg, där lastbärande väggar, plattbärlag och utfackningsväggar använts. 
Galgbergsterassen i Halmstad, där lastbärande väggar, plattbärlag och sandwichväggar 
används. Giganten i Halmstad, där lastbärande väggar, massivbjälklag och sandwichväggar 
används. Informationen från följande projekt ger en input till tre alternativa lösningar som testas 
i fallstudien. 

Urvalsprincip  

Referensprojekten valdes eftersom de inkluderar samtliga stomutformningar som syftet 
efterfrågar. Projekteten ligger också inom rimliga avstånd för att författarna själva ska besöka 
dem och därigenom anskaffa egna uppfattningar om dess relevans till fallstudien. Dessutom har 
företagen varit villiga att dela med sig av sin information.  

Uppföljd fakta  

För varje referensprojekt har fakta om stommen insamlats. Då företagen för projekten inte är 
samma, skiljer sig informationen till viss del. Författarna har från Skanska erhållit underlag från 
Solsidan och Galgbergsterassen. De två projekten är nyligen färdigställda och informationen är 
den senast uppdaterade från projektens utvärderingar. För de två objekten visas:   

• Foto  
• Stombeskrivning  
• Produktionsfakta 
• Specifikationer 
• Stomtidplan 
• Intervju med platschef 

Underlaget till referensprojektet Giganten har erhållits från intervju med platschef för projektet. 
Följande underlag visas:  
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• Foto 
• Stombeskrivning 
• Intervju med platschef 

Insamlingsmetod 

Galgbergsterassen och Solsidan valdes i ett tidigt skede. För projekten insamlades information 
i form av ritningar och teknisk beskrivning. Författarna har även besökt projekten och varit i 
kontakt med platschef och arbetsledare. Projektet Giganten valdes senare och är ett projekt 
utanför Skanska, vilket har medfört att författarna inte haft tillgång till samma underlag. Den 
redovisade informationen erhölls under en intervju med arbetsplatsen platschef samt från 
beställaren Jana fastigheters hemsida.  

3.4 Intervjuer 
En av de viktigaste källorna till att samla kunskap i en fallstudie är via intervjuer (Yin, 1993). 
Alla har sitt sätt att tolka och bearbeta information. I syfte att förstå andra personers synvinkel, 
beteende eller uppfattning till ett ämne, lämpar sig intervjuer väl. I följande stycke citerar 
Richard Fellows och Anita Liu på sidan 158-159 i deras bok ”Research methods for 
Construction” något ur Kathy Charmazs artikel ”Between positivism and postmodernism: 
implications for methods, Studies in Symbolic” från 1995: 

”Vi börjar med att erfara en person och försöka dela hans eller hennes syn. Vår uppgift är 
sedan att på ett objektivt sätt återberätta det djupt och detaljrikt. Genom att göra detta 
representerar vi personens uppfattning rättvist, på ett sätt som överensstämmer med hans eller 
hennes åsikter.”  

Utifrån det Charmaz skrivit ansåg författarna att det var lämpligt att hålla ett flertal kvalitativa 
intervjuer med arbetsledare och platschefer på Skanska. Samtliga ska ha varit i kontakt med en 
eller flera av de aktuella stomutformningarna, vilket i sin tur ger ett bättre helhetsperspektiv 
inför att besvara problemformuleringen.  

3.4.1 Val av respondenter 

För att få insyn i hur Skanska arbetar men framförallt erhålla kunskap utöver den generella 
litteraturen i form av vetenskapliga artiklar och böcker, är det av stor vikt att välja rätt personer 
till en intervju. För att även säkra svar med hög trovärdighet har urvalet av respondenter sin 
utgångspunkt i personer som särskilt ställs inför rapportens problemformulering eller arbetat 
med de aktuella stommarna i praktiken. Skanska har varit mycket hjälpsamma i processen att 
välja ut lämpliga personer. Bland annat har intervjuer med platschefer och arbetsledare från 
respektive fallstudieprojekt hållits. De har skett både ute på byggplats men även på Skanskas 
kontor. Från kontoret har författarna också haft kontakt med både kalkylingenjörer, 
projektutvecklare och projektchefer. Genom att intervjua personer med olika relation till den 
undersökta stomprocessen vidgas förståelsen och författarna öppnar för att se problem ur flera 
synvinklar. Kontakt har också tagits med berörda leverantörer som har kunnat bidra med 
uppgifter för kostnader på prefabricerade byggdelar, eftersom priserna tenderar till att fluktuera 
och bör således ses som dagsaktuella.   
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3.4.2 Intervjumetodik  
Resultatet av en intervju beror till stor del på intervjuaren och vilken typ av upplägg hen väljer. 
Således är utformningen av frågor därmed av stor betydelse. Frågorna kan vara strukturerade 
på så vis att det ger utrymme för diskussion. I intervjun svarar respondenten utan att följdfrågor 
eller, uppmaningar som till exempel varför och utveckla, ställs. Frågorna kan också vara 
ostrukturerade. Intervjuaren öppnar då med att beskriva det aktuella ämnet sedan får 
respondenten tala fritt. Ett tredje alternativ är att kombinera de två metoderna i en så kallas 
semi-strukturerad intervju (Fellows & Liu, 2015).    

3.5 Genomförandet 
Den inledande litteraturstudien låg till grund för utformningen av intervjuunderlag. Frågorna är 
baserade på generell kunskap från litteraturen men det lämnades även utrymme till 
respondenterna att utveckla sina svar efter egna erfarenheter och åsikter. Då rapporten riktar sig 
till Skanskas sätt att bygga var det viktigt att, genom intervjuerna, upptäcka eventuella 
skiljaktigheter gentemot litteraturen. För att på bästa sätt lyckas valdes en semi-strukturerad 
intervjumetodik. Respondenterna som intervjuades var tre platschefer, två projektchefer, en 
arbetsledare, en projektutvecklare, en kalkylchef/marknadsamordnare och en kalkylingenjör. 
Samtliga intervjuer spelades in för att sedan skriftligt sammanställas. Sammanställningarna 
bearbetades ytterligare för att argument och åsikter lättare skulle kunna analyseras. Slutligen 
sammanställdes samtliga respondenters svar som författarna därefter delade upp i för- och 
nackdelar med de olika stommarna. 

Metod för kostnadsutvärderingen  

Parallellt med utförandet av intervjuerna, arbetades det fram tre olika mängdförteckningar för 
fallstudieprojektets stomme. Innehållet i mängdförtäckningarna, såsom väggtyper och bjälklag, 
är tagna från de tre referensprojektens respektive stommar. För det platsgjutna alternativet var 
det möjligt att utföra kalkylarbete, utifrån mängdförteckningen, i vilken stomkostnaden erhölls. 
De två prefabricerade alternativen gick inte att kalkylera kostnaderna på, vilket resulterade i att 
författarna fick upprätta en anbudsförfrågan. Anbuden var specificerade att endast innehålla de 
kostnader som ingick i författarnas kalkyl på det platsgjutna projektet. Anledningen till att 
anbuden behövde efterlikna kalkylen var för att en jämförelse skulle bli rättvis. Anbuden 
skickades till leverantör som svarade med prissatta stomdelar inklusive monteringsarbete.   

Slutligen erhölls tre kostnader, en för varje referensprojekts stomme. Vidare behövde 
kostnaderna kompletteras, då arbetsplatsomkostnaderna skiljer sig för de olika 
referensprojekten. För att urskilja hur stora dessa kostnader var studerades referensprojektens 
kalkyler. Här utgör arbetsplatsomkostnaderna en procentsats. I examensarbetet användes senare 
samma procentsats, som ett pålägg, för att erhålla en så rättvis stomkostnad som möjligt. 

3.6 Tillförlitlighet & kvalitet  
För att läsaren ska kunna lita på resultat av en rapport måste innehållet vara både pålitligt och 
trovärdigt. Det är därmed viktigt att analysera det utförda arbetets validitet och reliabilitet 
(Fellows & Liu, 2015). Validiteten avser att det som mäts i en rapport är relevant till 
sammanhanget, medan reliabilitet avser att det mäts på ett tillförlitligt sätt. Då rapporten är 
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kvalitativ handlar validiteten och reliabiliteten om att kunna beskriva hur man samlat in och 
bearbetat data på ett systematiskt och ansenligt sätt. 

Författarna hade sedan tidigare en övergripande kunskap kring stomtyperna från sina 
ingenjörsstudier inom byggteknik på Högskolan I Halmstad. Tack vare hjälpen från Skanska 
fick de också tidigt klart för sig vad som skulle utföras för att uppnå ett önskat resultat med 
rapporten. Grunden till teorin baseras främst på böcker, artiklar samt rapporter från boverket 
och produktinformation ifrån Svensk betong. Författarna utgår även från fallstudieprojektet 
tillsammans med de tre referensprojekten, vilket gör att resultatet kommer formas därefter.  

3.6.1 Utvärdering av intervjuer 
I beskrivningen av hur en intervju bör utföras betonas vikten av att vara objektiv.  Objektiviteten 
är dock sannolikt begränsad, då respondentens svar återberättas och förs vidare av författaren 
(Fellows & Liu, 2015). Större delen av respondenterna är anställda av Skanska, vilket troligen 
påverkat svaren och bör därför beaktas. För att skapa en så bred förståelse som möjligt har de 
intervjuade haft olika relation till ämnet. Författarna har varit i kontakt med både platschefer, 
kalkylingenjörer, projektutvecklare samt projektchefer och hoppas därför ha uppnått detta. För 
att svaren ska vara trovärdiga har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats. Vid ett 
tillfälle genomfördes en intervju med två respondenter samtidigt, något som kan påverka 
intervjusvaren. Efter att ha analyserat svaren gentemot resterande respondenter anser dock 
författarna att svaren inte påverkats på grund av det. Snarare har det bidragit till en något mer 
analytisk infallsvinkel eftersom respondenterna fick möjlighet att diskutera frågorna med 
varandra. Under arbetet med sammanställningen av intervjusvaren har författarna ibland varit 
osäkra eller haft svårigheter att tolka vissa svar. Respondenterna har i de fallen kontaktats igen 
och ombetts utveckla, alternativt godkänna tolkningen av svaren. Då studien endast innehåller 
nio intervjuer är författarna medvetna om att det är svårt att klassa resultatet som 
generaliserbart. Efter att ha diskuterat med handledare och anställda på Skanska, anses dock 
slutsatsen vara generell för liknande byggprojekt.   

3.6.2 Utvärdering av fallstudie & referensprojekt 
En stor del i varför referensprojekten användes var för att de kunde bidra med tekniska 
specifikationer till mängdningen av fallstudieprojektet. Informationen hade inte behövts tas 
ifrån specifika projekt, utan hade kunnat erhållas oberoende av projekt. Genom att ändå 
använda referensprojekt tillades en ny dimension av kunskap då författarna kunde intervjua 
personer som varit med och drivit projekten. Ett av referensprojekten (Giganten) är inte utfört 
av Skanska, vilket har medfört en viss brist på information. Dock påverkar inte 
informationsbristen det slutliga resultatet då informationen kompletterats med uppgifter från de 
andra referensprojekten.    

Slutligen bör det nämnas att de priser och kostnader som presenteras för fallstudien är specifika 
för rapporten och behöver inte stämma överens med branschens priser. Kalkylerna som ligger 
till grund för prissättningen av stommarna ska inte ses som fullständiga. Dessa är utförda av 
författarna och behandlar endast de kostnader som är relevanta för att besvara syftet. 
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4 Empiri  
Rapporten har fram tills nu fokuserat på teorin och metoden för att samla in data. Detta kapitel 
fokuserar på de utförda fallstudierna och resultatet av de genomförda intervjuerna.  
4.1 Fallföretaget Skanska AB 
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar: bygg- 
och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och 
infrastrukturutveckling. Utöver den Svenska verksamheten verkar företaget i ytterligare tio 
länder. År 2015 hade Skanska AB cirka 58000 anställda och omsatte 153 miljarder kronor. 
Skanska Sverige däremot hade år 2015 cirka 10000 anställda och omsatte 34 miljarder kronor. 
Företaget strävar efter att skapa hållbara lösningar och att vara ledande inom kvalitet, grönt 
byggande, arbetsmiljö och etik. Det uppnås genom att poängtera för de anställda att alltid agera 
utefter företagets värderingar.  

4.2 Samarbetet 
Samarbetet med Skanska innebär att författarna har haft tillgång till företagets kontor i 
Halmstad. Här finns underlag i form av ritningar och tidplaner till fallstudieobjekten. För att 
kunna göra beräkningar har en lånedator med erforderligt kalkylprogram används. Samarbetet 
med Skanska har betytt mycket för resultatet av den slutliga rapporten då författarna 
kontinuerligt kunnat diskutera med berörda personer.  

I studiens utformningsfas och i samråd med Marinda Törnlycke valdes Solsidan, ett 
flerbostadshus i Falkenberg, som fallstudie. Byggnadens stomme är konstruerad med 
lastbärande väggar och utfackningsväggar, vilket lämpade säg väl till syftet. Det framkom dock, 
vid uppstartsmötet, att intresset för Solsidan var lågt eftersom huset redan stod klart. Istället 
presenterades Monarkivägen, ett flerbostadshus som planeras byggas intill Solsidan och med 
liknande byggmetod. Eftersom handlingarna ännu inte är fastställda för byggnaden kan en 
studie med avseende på stommen vara av intresse för Skanska. Med detta fastställdes 
Monarkivägen som fallstudieprojekt. Ytterligare en bidragande faktor till att Monarkivägen 
valdes var att Solsidan istället kunde användas som fallstudieobjekt. Utöver Solsidan planeras 
ytterligare två fallstudier. 
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4.3 Fallstudieprojektet – Monarkivägen 

 
Figur 4 - Monarkivägen, Falkenberg. 

Projektet Monarkivägen är planerat att 
byggas på området Kristineslätt i 
Falkenberg. Projektet utgörs av tre 
fristående huskroppar bestående av sex-, 
sju- och åtta våningar. Bilderna ovan 
illustrerar den tänkta byggnadsutformningen 
för huskroppen med sex våningar och utgör 
även författarnas fallstudieprojekt i vilket 
referensprojekten har simulerats i. För 
situationsplan över projektområdet se 
bilagor sid 10.   

Konstruktionen består av en källare och sex 
identiska våningsplan med ett litet undantag 
för entrén på plan 1. Stommen är ritad på ett 
sätt som tydligt lämpar sig för både ett 
platsgjutet och ett prefabricerat alternativ. 
Ytskikt på fasaden är tegel med inslag av 
putsdetaljer.  

  

Figur 5 - Sektion, Monarkivägen. 
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4.4 Referensprojekt 1 
Galgbergsterassen- Prefabricerade väggar med plattbärlag och bärande 
sandwichväggar 

 
Figur 6 - Galgbergsterassen i Halmstad 

Galgbergsterassen är ett flerbostadshus med totalt 40 lägenheter. Projektet är producerat av 
Skanska Väst, i samband mellan Skanska Projektutveckling och Skanska Hus.  Huset är beläget 
vid foten av friluftsområdet Galgberget i Halmstad och består av fyra respektive fem våningar, 
innehållande lägenheter av storlekar mellan två-och fyrarumslägenheter. Lägenheterna har 
balkong eller takterrass och i husets källare finns också förråd, parkering, cykel samt 
förvaringsutrymmen.  

Stombeskrivning 

Skanska har sedan tidigare utbildat egen personal för att kunna utföra prefabmontaget själva, 
något som är vanligt att leverantören annars utför. Kompetensen har bidragit till att Skanska 
använt sig av prefabricerade betongväggar, både i ytterväggar, lägenhetsavskiljande väggar och 
i källarväggar. Även balkonger och garagebjälklag är prefabricerade. Bjälklagen i huset 
platsgjuts däremot på plattbärlag, även kallt filigranbjälklag. Valet av plattbärlag medförde en 
ökad kontroll vid installationer. Ytterväggarna som användes var av två olika utförande. En 
helsandwich vägg för målning mot innergården och en halvsandwich som får en murad fasad 
mot gatan.  

Specifikationer 

Hustyp: Flerbostadshus, uppfört under 2014-2016. 5 våningar ovan mark, 40 lägenheter.  

Stomme: Bärande mellanvägg av 200 mm betong. Bjälklag av 50 mm med 210 mm pågjutning 
av betong.   

Grundläggning: Källargrunden och grunden för garaget i bostadshuset består av geotextilduk, 
100 mm makadam, armering och 120 mm betong. 
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Ytterväggar: Prefab betongelement av 140 mm betong, 200 mm grafitcellplast, 70 mm betong. 
Betong målas med putsstrukturfärg. På gavlar samt mot Ridhus- och Vattugatan ersätts yttre 
betongskivan med 50 mm skalmursskiva och fasadtegel samt luftningsspalt.  

Läge: Innerstad 

Entreprenör: Skanska Väst AB 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

BTA: 3980 m2 

Byggtid 

Thörnblad och Ericsson (2016), platschef och arbetsledare på Galgbergsterassen, påtalade att 
utformningen på projektet har en stor påverkan på tidsplanen. Båda menar att ”taktningen”, 
vilken enligt författarna kan förklaras som det nödvändiga arbetsflödet som krävs för att 
projektets aktiviteter, inte ska kollidera. En noggrann och genomtänkt ”taktning” leder till att 
projektet kan fortlöpa utan onödiga avbrott och enligt tidsplanen. Nedan visas en förenkling av 
stomtidplanen för Galgbergsterassen. Arbetet är uppdelat i tre etapper, en för varje trapphus. 
Det innebar att medan ett arbetslag monterade väggelement på ena etappen, monterade ett lag 
stämp och bockryggar för plattbärlag på nästa etapp, medan ett tredje lag förberedde gjutningen 
av plattbärlag på sista etappen. Samtidigt gick arbetsledarna framför monteringsarbetarna och 
gjorde utsättningar för nästa moment, vilket bidrog till hög produktivitet och minimala avbrott. 
Stommen, exklusive källarplan och yttertak tog 59 dagar att producera.  

Aktivitet
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Trapphus 31
Trapphus 21
Trapphus 11
Trapphus 32
Trapphus 22
Trapphus 12
Trapphus 33
Trapphus 23
Trapphus 13
Trapphus 34
Trapphus 24
Trapphus 14
Trapphus 25 1d
Trapphus 15

Summa: 59d
exkl. tak/källarplan

Semester

16d

18d
20d

Vecka

Stomtidplan för Galgbergsterassen

14d

15d
14d

14d
14d

16d
16d

16d
15d

14d
14d

 
Figur 7 – Stomtidplan för Galgbergsterassen 
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Intervju med Martin Thörnblad och Stefan Ericsson 

För att få en god inblick i hur arbetet med de olika stomalternativen fungerar, intervjuades 
platschefen Martin Thörnblad och arbetsledaren Stefan Ericsson. Båda har varit involverade i 
produktionen av Galgbergsterassen som producerats med prefabricerade lastbärandeväggar, 
plattbärlag samt ytterväggar av sandwichelement. Anledningen till stomvalet beskrivs vara den 
begränsade arbetsplatsytan, samt att de nyligen utökat sin kompetens inom prefabproduktion 
genom att utbilda egna montörer. 

Intervjun behandlade genomgående temat av för- och nackdelar som stomvalet genererat på 
arbetsplatsen samt vilka förbättringar som skulle kunna gynna ett liknande projekt i framtiden. 
Thörnblad och Ericsson menar att den största fördelen med prefab är det snabba montaget av 
stommen, vilket bidrar till hög produktivitet. Samtidigt påpekar Thörnblad att den snabba 
processen är känslig. En försenad leverans kan innebära stopp på arbetsplats, vilket i sin tur 
snabbt påverkar tidsplanen. En viktig resurs på Galgbergsterassen har varit kranen, vilken har 
spelat en stor del i planeringen och genomförandet på arbetsplatsen. De prefabricerade 
byggdelarna innebär många tunga lyft, något som ställer höga krav på kranens kapacitet. 
Thörnblad berättar att kostnaden för kranen tar ett rejält hopp när man väljer att bygga med 
prefab. Han tillägger dock att ett lyckat projekt i prefab bidrar till kortare byggtid, vilket medför 
att slutkostnaden för kranen ofta liknar kostnaden för ett platsbyggt projekt. På följdfrågan om 
det är fler allmänna kostnader utöver kranen som skiljer sig vid olika stomtyper tillägger 
Ericsson att markhyran ofta blir betydligt lägre vid prefab projekt.  

Då projektet på Galgbergsterassen sträckte sig över vinterhalvåret innebar det att en stor del av 
stommen restes i kyla. Vid byggnation under dessa omständigheter menar Ericsson att prefab 
är att föredra. Vid platsgjutna projekt får man lägga ner mycket resurser på att täcka och isolera 
formar. Blir det väldigt kallt kan man även behöva använda sig av värmefläktar som i sin tur 
förbrukar en hel del energi. På frågan angående kritiska moment för projektet poängterade båda, 
utöver leveranserna, att leverantörens toleranser ofta är frikostiga. Det är något som på 
Galgbergsterassen tydligt orsakat problem vid plattsättning för badrum. Hade projektet 
platsgjutits menar Ericsson att man som entreprenör hade haft större kontroll på viktiga detaljer.  

Avslutningsvis diskuterades åtgärder som kan bidra till utvecklingen av liknande projekt i 
framtiden. Thörnblad och Ericsson kopplas vanligen in i ett projekt när projekteringen är klar 
och kan sällan påverka vilken stomme som väljs. Thörnblad menar dock att metodvalet är av 
mindre betydelse, istället bör fler projekt bedrivas genom partnering. Det innebär att alla parter, 
även personer utanför projekteringsgruppen, involveras i rätt tid och kan därmed bidra med sin 
kompetens och erfarenhet. Det skulle troligen leda till ett effektivare byggprojekt med större 
ekonomisk säkerhet. 
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4.5 Referensprojekt 2 
Solsidan - Platsgjutna väggar med plattbärlag och utfackningsväggar 

 
Figur 8 - Kvarteret Solsidan, Kristineslätt, Falkenberg 

Kvarteret Solsidan ligger i Falkenberg, närmare bestämt området Kristineslätt. Kvarteret har 
uppförts av Skanska Väst. Bostadsområdet ska vid färdigställandet innehålla åtta flerbostadshus 
hus med tillhörande garage, förråd, sophus och cykelförråd. Den första etappen i produktionen 
av området innefattar byggnationen av hus fyra och fem med totalt 28 lägenheter. I etapperna 
två och tre uppförs hus 1-3 respektive 6-8 om vardera 36 lägenheter. I husen kommer 
lägenheterna bestå av allt mellan tvåor till fyror. Författarna har i examensarbetet inhämtat 
uppgifter från hus två och tre. 

Stombeskrivning 

Skanska har lång erfarenhet vid byggnation av platsgjutna flerbostadshus. Kompetensen som 
behövs för projekt av Solsidans karaktär finns lättillgängligt inom Skanska. Det möjliggör, 
enligt Hallberg (2016), att man kan kontrollera hela byggprocessen själva utan att behöva förlita 
sig på externa aktörer, exempelvis en prefabriceringsleverantör. I produktionen av projektet 
Solsidan har Skanska valt att platsgjuta de lastbärande väggarna för att sedan komplettera 
stommen med plattbärlag och utfackningsväggar inklusive stålpelare, som förtillverkades på 
arbetsplatsen för att sedan lyftas på plats. Fasaden på husen består av tegel och fasadskivor.  

Specifikationer 

Hustyp: Åtta flerbostadshus, uppfört under 2011-2015. Husen består av fyra våningar ovan 
mark, sammanlagt 100 lägenheter.  

Stomme: Bärande mellanväggar av 200mm betong. Plattbärlag 50 mm med 210mm pågjutning 
av betong. 

Grundläggning: Källare med golv och väggar i betong.  

Ytterväggar: Utfackningsvägg med stålpelare av fabrikat Willak.  
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Läge: Bostadsområde  

Entreprenör: Skanska Väst AB 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

BTA: 2550 m2 

Byggtid 

Stomresningen vid projektet Solsidan Södra producerades med två hus som byggdes parallellt. 
Enligt Hallberg (2016), platschef på Solsidan, är det optimala för platsgjutna projekt att tre 
huskroppar produceras samtidigt, likt arbetsgången vid Galgbergsterassen. Arbetar man med 
två huskroppar kan det uppstå problem mellan arbetare och tjänstemän. Ytan blir mindre och 
arbetssysslorna riskerar överlappa varandra. Enligt Hallberg löstes dock problemet med att 
tjänstemännen utförde de kritiska momenten innan yrkesarbetarnas arbetsdag påbörjats. Nedan 
visas en förenklad version Solsidans tidplan för hus 2 och 3. Stommarna, exklusive källarplan 
och yttertak tog 67 dagar att producera.  

Aktivitet
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Plan 1 Hus 3
Plan 1 Hus 2
Plan 2 Hus 3
Plan 2 Hus 2
Plan 3 Hus 3
Plan 3 Hus 2
Plan 4 Hus 3
Plan 4 Hus 2

Summa: 67 d
exkl. tak/källarplan

15d

Vecka

12d

15d

12d
12d

12d

Stomtidplan för Solsidan Södra, hus 2 och 3

16d
16d

 

Figur 9 – Stomtidplan för Solsidan 

Intervju med Roger Hallberg 

För projektet Solsidan hölls en intervju med Roger Hallberg, projektchef i Varberg. Han har 
sedan tidigare lång erfarenhet som produktionschef och har nästan uteslutande arbetat med 
platsgjutna stommar. Intervjun fokuserar på tillvägagångssättet vid val av stomme, men också 
för- och nackdelar med platsbyggda stommar med plattbärlag och utfackningsväggar.  

Inledningsvis diskuteras det huruvida man går tillväga för att välja stomme. Hallberg menar att 
det är ekonomin som avgör men ofta är det inte stommen som är avgörande om ett projekt 
byggs billigt eller inte. Han menar att det istället är kompetensen som avgör. Ett arbetslag som 
är inkörda på en specifik byggmetod är oftast väldigt produktiva. Även byggplatsen avgör 
projektets ekonomiska utfall. Solsidan uppfördes i utkanten av Falkenberg centrum. Där 
lämpade sig den platsgjutna konstruktionen, dels för kompetensen men även för att 
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markpriserna är låga. Får man tag på bra tomter centralt kan man istället ta bättre betalt och då 
gå över till prefab.  

Hallberg hade många åsikter kring för- och nackdelar med en platsgjuten stomme. Främsta 
fördelen är enligt honom att man har kontroll över hela flödet. Eftersom stor del av 
produktionen sker på byggplatsen minskar antalet leveranser, vilka ofta är kritiska moment. 
Även antal byggfel minskar genom att man ges möjlighet till att åtgärda felen i tid, något som 
är svårare för prefabricerade delar då dessa levereras färdigbyggda och tätt inpå montaget. En 
nackdel, eller riskfyllt moment för platsbyggda stommar är istället vintern. Då är kylan, men 
framförallt snön ett problem. Oftast gjuter man i två eller fler etapper och då medför snön ett 
omfattande täckningsarbete för de ytor som väntar på att gjutas. Överlag blir det mycket 
utrustning med platsgjutet. Det är inget negativt så länge det finns utrymme på arbetsplatsen. 
Har man däremot en mindre arbetsyta lämpar sig prefab bättre. Även ställning är något man 
måste använda sig av när man platsbygger. Den följer med för varje våningsplan. Hallberg 
nämner också att bjälklagen ofta är ett kritiskt moment för en platsgjuten stomme. Den 
innehåller många installationer och kräver mycket samordningen med diverse 
underentreprenörer.  

Slutligen får Hallberg frågan huruvida Solsidan hade lämpat sig att byggas med prefab. Han 
tror inte det hade varit lönsamt och menar att byggnaden är ritad med många hörn och liknande, 
vilket inte är optimalt för prefab. Det bästa man kan göra som entreprenör är att välja stomme 
innan huset är projekterat, för att sedan anpassa huset efter valet. Blir man istället tilldelad en 
färdig konstruktion får man vända proceduren och ta reda på vilken stomme som lämpar sig 
bäst.  

4.6 Referensprojekt 3 
Giganten - Prefabricerade väggar med massivbjälklag och sandwichelement 

Giganten är ett flerbostadshus med totalt 68 
lägenheter inklusive lokaler på markplan. 
Beställare av projektet är Jana fastigheter och 
generalentrepenör är Peterson & Hanson 
Byggnads AB. Huset är beläget vid 
bostadsområdet Nyhem i Halmstad.  

Stombeskrivning 

Giganten byggs med källare och tillhörande 
parkeringsgarage. Ovan mark består 
konstruktionen av 16 våningsplan, varav plan 
15 och 16 är indragna och skiljer sig ifrån 
övriga plan. Likt Galgbergsterassen används 
prefabricerade betongväggar, både i 
ytterväggar och som lägenhetsavskiljande 
väggar. Ytterväggarna som användes var av 
två olika utförande. 

Figur 10 – Giganten, Halmstad 
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En helsandwich- och en halvsandwichvägg med prefabricerad tegelfasad. Bjälklagen i huset 
består av massiva element. Valet av en helt prefabricerad konstruktion har medfört en avsevärt 
minskad stomtid. Montaget av stommen utfördes av leverantören. Konstruktionen består av 
6683 m2 BTA.  

Byggtid 

Stommen bestående av 16 våningsplan, exklusive källare och garage, monterades på 50 
arbetsdagar.  

Intervju med Martin Cronholm 

För projektet Giganten i Halmstad hölls en intervju med platschefen Martin Cronholm. I 
projektet ansvarar han främst över montaget och leveranser. Eftersom projektet tillämpar 
generalentreprenad tillkommer även ansvaret över underentreprenörer och slutligen även 
uppgiften att driva en arbetsplats, som samverkar på ett tillfredställande sätt. Syftet med 
intervjun var att komma i kontakt med ett projekt där massivbjälklag används, då för att 
författarna skulle få en bra bild hur ett helprefabricerat projekt drivs. Intervjun fokuserades på 
skillnader mellan massiv- och plattbjälklag.  

Cronholm förklarar inledningsvis att Giganten är första projektet där PH-bygg använder sig av 
massivbjälklag. Vid flerbostadsprojekt föredrar de annars metoden med platsgjutna väggar och 
plattbärlag. Projektets utformning med 16 våningar ovan mark samt en konstruktion med raka 
element bidrog till valet av en helprefabricerad konstruktion. Vidare poängterades att tiden var 
begränsad för montaget av stommen. En lösning utan massivbjälklag hade aldrig klarat 
tidsfristen på 12 veckor och därmed fanns inga andra alternativ. Storleken på projektet 
resulterade även i en väldigt tung byggnad. En orsak som gjorde det omöjligt att istället välja 
exempelvis håldäck, då byggnadens lastkapacitet utnyttjades till max och håldäck inte klarat 
lasterna. Cronholm förtydligar och berättade att de kontaktade ansvarig konstruktör för att de 
behövde slitsa ett massivbjälklag för en eldragning. Det kunde konstruktören inte godkänna på 
grund av att utnyttjandegraden av byggnaden redan var så hög.  

Att platsgjuta projektet hade orsakat problem eftersom betongen hade behövts pumpas så högt 
upp. Cronholm tillägger att företaget anser att det är ekonomiskt försvarbart att platsgjuta 
projekt som inte överstiger 8-10 våningar. Att bygga med prefab medför däremot ett högt 
risktagande. Han påpekar skillnader i toleranser mellan leverantören och entreprenören, 
skillnader han anser är alldeles för stora. Vidare berättar han att ritningarna blev fel från el-
konsulten till leverantören, vilket resulterade i att företaget tvingats spåra tre till fyra element 
på fjorton våningar för att flytta eldragningar. Det har bidragit till stora omkostnader. 
Avsaknaden av kontroll i en prefabprocess är stor och därför förespråkar Cronholm istället 
platsgjutna projekt. Avslutningsvis berättar han att massivbjälklag givetvis är mycket dyrare än 
till exempel plattbärlag och att det först är ekonomiskt försvarbart att använda sig av metoden 
när tidplanen är ansträngd samt förutsatt att det ska byggas högt. Vid projekt under 8 våningar 
anser han att metoden inte är lönsam. 
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På frågan hur etableringen skiljer sig mellan ett platsgjutet projekt och ett prefabricerat projekt, 
tror Cronholm att det är ganska likvärdiga kostnader. Kranen är den enskilt största posten i 
avdelningen omkostnader oavsett projekt. Kranen vid prefabprojekt måste klara tyngre lyft så 
länge du lyfter vägg för vägg eller form för form. Däremot vid platsgjutna projekt monteras 
gärna större sjok av formar ihop innan det lyfts på plats. Det för att spara tid genom att slippa 
demontera och montera upp vid liknande gjutningar. Utöver lyften av form berättar Cronholm 
att en starkare kran även är hjälpsamt vid lyft av bockryggar och stämp med mera, då den 
givetvis klarar mer än en klenare kran. Han pekar istället på den stora kostnaden som 
uppkommer vid etableringen av kranen som det dyra och menar att skillnaden i 
etableringskostnad knappt är nämnvärd så länge man pratar om dessa två typer av kranar.  

4.7 Projektutvecklingsfasen   
Med avsikt att tillföra större trovärdighet till arbetet, valde författarna att utföra ytterligare 
intervjuer. Syftet med intervjuerna var att lyfta ”blicken” från produktionsdelen och istället 
fokusera på bland annat kalkylarbete och projektutveckling. Intervjuerna bidrog till en ny 
infallsvinkel, då författarna fick insyn i vad som prioriteras i arbetet innan produktionen. Arbete 
som skapar rätt förutsättningar för projekt att bedrivas i enlighet med fallföretagets uttalade 
strategi. 

Projektering 

Projekteringen skiljer sig mellan olika stomtyper. En platsgjuten stomme kräver mindre arbete 
i ett tidigt skede, vilket möjliggör en snabb byggstart. För prefabricerade stommar upplevde 
respondenterna att tiden mellan stomvalet och produktionen var ett orosmoment. Ibland drar 
processen ut på tiden och priser på prefabricerande byggelement kan öka,. Byggelementen 
tenderar att vara konjunkturkänsliga och kan fluktuera mycket i en lång byggprocess. Det bidrar 
med osäkerhet och upplevs som en stor risk då projektet kan bli dyrare än beräknat. Det framgår 
dock att detta går att motverka genom indexreglerade avtal med leverantörer som då tvingas ta 
hänsyn till aspekten i sitt anbud. Åtgärden skapar på så sätt större trygghet för entreprenören 
och främjar tidiga och välavvägda beslut, snarare än att motverka dem.  

Prefabricerat  

Vidare påpekas det att efterfrågan på prefabelement runt om i Sverige är hög. Efterfrågan 
medför i sin tur att fabrikerna höjer sina priser och tvingas lämna långa leveranstider. I vissa 
projekt kan ett sådant utfall bli avgörande och därmed tvinga projektets genomförande i en viss 
riktning.  Överlag anses det dock fortfarande mest fördelaktigt att platsgjuta projekt, när yta och 
resurser finns tillgängligt. Enligt respondenterna är det billigare och i många fall mer 
kostnadseffektivt. Ett återkommande problem med platsgjutna projekt är behovet av yta och 
resurser. Ett krav som ofta är svårt att uppfylla vid innerstadsprojekt. Respondenterna menar att 
det kommer att medföra att prefabindustrin kommer växa sig starkare och ta fler marknadsdelar. 
Mer byggs i storstäderna och där råder platsbrist.  

Det framgår överlag att även intervjupersonerna tror på metoden massivbjälklag då man bygger 
väldigt snabbt. Avsaknaden av erfarenhet resulterar dock i att andra alternativ väljs. 
Respondenterna påpekar även att bjälklagen medför transportproblem, särskilt vid transporter 
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utanför Sveriges gränser. Transporterna anses omfattande och begränsar således möjligheten 
att köpa in bjälklagen utanför Sveriges gränser. Vidare menar de att metoden måste väljas tidigt, 
innan planlösningen bestäms. Det medför att våtutrymmena och dess installationer måste 
placeras inom samma bjälklagsplatta. En uteslutning av metoden sker ofta, om den inte är med 
i planeringen från början. Även utförandet av ändringar i planlösningen under byggets tid är 
väldigt svårt, något som flera tillfrågade anser bidra till minskad flexibilitet.  

Produktionskontroll 

Sammantaget för respondenterna upplevdes det en önskan om att bygga i egen regi. Det för att 
hålla kontrollen inom företaget samt möjligheten att utforma projekten på ett sätt som 
möjliggöra hög omsättning av både projekt och kapital utan att behöva tillfredsställa en extern 
beställare. Korta byggtider öppnar även möjligheten för ytterligare intäkter genom tidigare 
inflyttning. Däremot tenderar priset för en prefabstomme, som erbjuder dessa fördelar, ofta bli 
dyrare än en platsgjuten stomme. Intervjupersonerna menar dock att kostnaderna jämnar ut sig 
då den platsgjutna stommens byggtid är betydligt längre.   

Arbetsplatsomkostnader 

De allmänna kostnaderna i ett projekt baseras ofta på erfarenhetsvärlden. Det framgår att 
avslutade projekt och dess kostnader ligger till grund för hur stor posten blir i kommande 
projekt. De största posterna är oftast ställning, väderskydd, hissar, kranar samt storleken på 
arbetsstyrka men även kostnaden för tjänstemän. Under intervjuerna framgår det att 60-70 
procent av en byggentreprenads kostnader utgörs av inköp av material, varor eller tjänster. 
Därför poängteras det att urvalet av underleverantörer och underentreprenörer bör prioriteras 
högt. 
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5 Resultat 
Kapitlet tar upp resultatet av de tre uppföljda referensprojektens stommar simulerade i 
fallstudieprojektet. Vidare behandlas också för- och nackdelar för de tre olika 
stomutförandena.  

5.1  Kostnader 
Fallstudieprojektets BTA presenteras i tabell 1. Samtliga m2 kostnader i resultatkapitlet utgår 
från denna storlek. 

Tabell 1 

Objekt    BTA (m2)  Antal Våningar 
Fallstudieprojekt (Monarkivägen) 3248 6 

 

Väggkostnad   
Väggkostnaden i kr per m2 BTA redovisas i tabell 2.  I väggkostnaden ingår både de lastbärande 
väggarna och sandwichväggarna. För referensprojekt två är utfackningsväggar inkl. pelare 
medräknat i väggkostnaden. Mer ingående specifikationer finns redovisade i tabell 3 och 4, 
vilka bryter ner väggkostnaden i bärande innervägg samt yttervägg.  

Tabell 2- Väggkostnad 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 
Väggkostnad        
[kr per m2 BTA ] 2060 1328 2218 
[m2 vägg per BTA ] 0,63 0,63 0,63 
Procent av stomkostnaden 69 % 59 % 57 % 

 

Tabell 3 - Massivväggskostnad 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 
Bärande innervägg       
[kr per m2 BTA ] 747 406 871 
[m2 vägg per BTA ] 0,47 0,47 0,47 
% av stomkostnaden netto 25 % 18 % 22 % 

 

Tabell 4 - Ytterväggskostnad 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 
Sandwich/ utfackning       
[kr per m2 BTA ] 1313 922 1346 
[m2 vägg per BTA ] 0,51 0,51 0,51 
% av stomkostnaden netto 44 % 41 % 34 % 
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Bjälklagskostnad  
Bjälklagskostnaden i kr per m2 BTA redovisas i tabell 5. Referensprojekt ett och två är båda 
producerade med plattbärlag. I kostnaden för plattbärlagen ingår stämp, bockrygg, 
kantavstängare, armering samt pågjutning av 210 mm betong inkl. ytbehandling. Detta påverkar 
bjälklagskostnaden med ca 350 kr/ m2 bjälklag, vilket är inkluderat i nedanstående pris. Hänsyn 
till detta har även tagits vid jämförelse av stomkostnader i tabell 6. Gigantens bjälklag är 
massiva och färdigbehandlade, vilket inte medför några extra kostnader.  

Tabell 5 - Bjälklaskostnad 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 

Bjälklagskostnad       
[kr per m2 BTA ] 905 905 1700 
% av stomkostnaden netto 31 % 41 % 43 % 

 

Stomkostnader  
Tabell 6 redovisar stomkostnaden netto i kr per m2 BTA.   Den totala stomkostnaden för de tre 
referensprojektens stommar, simulerat i fallstudieprojektet finns redovisat i tabell 8.  

Arbetsplatsomkostnaderna redovisas i tabell 7. De tre referensprojektens 
arbetsplatsomkostnader, i procent av stomkostnad netto, är följande: 

• Projekt ett (Galgbergsterassen) 18 procent  
• Projekt två (Solsidan) 21 procent  
• Projekt tre (Giganten) 12,5 procent 

Tabell 6 - Stomkostnad netto 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 

Stomkostnad netto       
[kr per m2 BTA] 2965 2233 3918 

 

Tabell 7 - Arbetsplatsomkostnader 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 

Arbetsplatsomkostnader       
[kr per m2 BTA ] 534 469 490 
% av stomkostnaden netto 18,0 % 21,0 % 12,5 % 

 

Tabell 8 - Totalkostnad 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 

Stomkostnad netto 9 630 320 kr 7 251 412 kr 12 725 664 kr 
Arbetsplatsomkostnader 1 733 458 kr 1 522 797 kr 1 590 708 kr 
Totalkostnad  11 363 778 kr 8 774 209 kr 14 316 372 kr 
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Kapacitetsdata 
Tabell 9 redovisar antalet producerade m2 BTA per dag för respektive referensprojekt. Måttet 
skildrar produktiviteten för de olika stommarna. Genom att dividera referensprojektets BTA 
med stomarbetstiden fås en uppskattad tid för stomresning. 

Tabell 9 - Kapacitetsdata 

  Referensprojekt 1 Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 

Kapacitetsdata        
[ m2 BTA per dag] 67,5 38,1 133,7 

 

5.2 För- och nackdelar  
Tabell 10 redovisar för- och nackdelarna för de tre stomtyperna. Resultatet är en 
sammanvägning av samtliga utförda intervjuer och presenteras i form av ett poängsystem där – 
anses som mindre bra och + som bra. 

Tabell 10 - För- och nackdelar 

- Aspekter Referensprojekt 1  Referensprojekt 2  Referensprojekt 3 

Projekteringskostnad       
Projekteringstid  - + - 
Konjunkturkänsligt - + - 
Produktionskostnader       
Byggtid  + - + 
Arbetsstyrka + - + 
Produktionskontroll - + - 
Byggsystem       
Flexibilitet - + - 
Installationer  + + - 
Toleranser - + - 
Leveransstyrt - + - 
Transport - + - 
Intäkt pga. tidig inflytt  + - + 
Husets kvalité        
Ljudegenskaper  + -  + 
Inneklimat + - + 
Arbetsplatsomkostnader        
Krankostnad - + - 
Markhyra + - + 
Etableringsyta  + - + 
Ställningsbehov  + - + 
Vinteromkostnader + - + 
Utrustning/hjälpmedel + - + 
Summering + 11 9 10 
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6 Analys 
Kapitlet syftar till att analysera det presenterade resultatet i föregående kapitel med stöd från 
den teoretiska referensramen. Analysen ska sedan ligga som grund för de slutsatser som studien 
lett till. Argumenten i analysen kommer baseras på de presenterade kostnaderna, tillsammans 
med information som inhämtats under intervjuerna.  

Under arbetet med att ta fram underlag för rapporten har det blivit allt tydligare hur omfattande 
och komplext valet av stomme är. Studien visar att valet har olika innebörd och prioriteras olika 
beroende på var i processen man är delaktig. I intervjuerna poängteras vikten av att omsätta 
projekt, ju snabbare desto bättre. Kortare byggtider kan leda till ökad räntabilitet då vinsten från 
föregående projekt snabbare investeras i nästa. Samtidigt framgår det att projektets utformning 
även styrs av tillgängliga resurser samt arbetsplatsens yta. Även Lessing m.fl. (2015) förklarar 
att ett projekt styrs av företagsstrategin samt vilka resurser man är beredd att satsa.  

Efter granskning av resultaten framgår det tydligt vilken av stomtyperna som resulterar i den 
lägsta- respektive högsta stomkostnaden. Likaså framgår det vilken stomme som ger den 
kortaste samt den längsta byggtiden. De båda resultaten visar att den stommen med lägst 
kostnad också är den stommen med längst byggtid och vice versa. Enligt Zhang m.fl. (2014) är 
ekonomin i ett byggprojekt beroende av parametern tid för att uppnå ett lyckat projekt. Även 
Nithya & Saravannan (2015) uttrycker i sin artikel att produktionstiden har en stor betydelse 
för genomförandet av ett lönsamt byggprojekt. Frågan som då uppkommer är hur parametrarna 
tid och ekonomi bör vägas samman för att presentera den mest fördelaktiga lösningen för 
fallstudieprojektet?  

En inte lika tydlig del av resultatet är sammanställningen av för- och nackdelar. Här skiljer sig 
inte resultaten i lika stor utsträckning. Istället presenteras en bild av att stommarna i slutändan 
för med sig samma andel för- och nackdelar. Det är dock tydligt, vid en närmare granskning, 
att stommarna har helt olika styrkor inom de behandlade delområdena. Svensk Betong (2007) 
nämner att det är delområden som arbetsplatsomkostnader, installationer och ökande intäkter 
på grund av kort byggtid etc. som är avgörande parametrar vid ett stomval. Flera av 
intervjupersonerna håller med om det men förklarar att så många aspekter är svårt att rymma 
och uppfylla under samma projekt. Valet bör istället begränsas till det specifika projektet och 
därmed behandla ett färre antal områden som prioriteras högre. Skulle stomresningen för 
Monarkivägen ske under sommarhalvåret behöver rimligen inte vinteromkostnader få stort 
utrymme i en jämförandekalkyl. Genom att analysera varje referensprojekt hoppas författarna 
kunna urskilja viktiga faktorer som antingen talar för eller emot en stomtyp.  

6.1 Referensprojekt 1 
I referensprojekt 1 är Galgbergsterassens stomme simulerad i fallstudieprojektet. Alternativet 
resulterar i en stomkostnad på cirka 11,4 miljoner kronor och en byggtid på 48 dagar, vilket är 
baserat på den dagliga produktiviteten som uppmätts till 67,5 m2 BTA per dag.  

En stomme av detta slag är en kombination mellan en platsgjuten och prefabricerad stomme. 
Därav erhålls för- och nackdelar som representerar båda alternativen. Det har framkommit att 
en viktig resurs för denna stomme är kranen. Prefabricerade byggdelar kräver tunga och 
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riskfyllda lyft, därav en påkostad kran med hög kapacitet. Svensk betong (2016) menar också 
att stommen ställer höga krav på tidig projektering, vilket bidrar till långt och tidskrävande 
arbete. I studien framgår det även att det ökande tidsintervallet kan skapa osäkerheter då priser 
på prefabricerade byggelement är konjunkturkänsliga. Stommar av detta utförande återfinns 
främst i tätbebyggda områden där platsbristen är ett faktum. Det resulterar i att projekten blir 
styrda av leveranser, vilket enligt intervjuade platschefer kan innebära kostsamma avbrott och 
minskad flexibilitet. Då byggdelarna levereras färdiga för montage minskar även möjligheten 
till att korrigera eventuella fel, orsakade av antingen leverantören eller transportören. Ibland 
kan dock felen rymmas inom leverantörens toleranser. Samtliga intervjuade med relation till 
produktionen ser det som ett problem och menar att leverantörernas toleranser ofta är frikostiga. 
Det skapar både mindre estetiska problem såväl som större problem vid exempelvis 
plattsättning i våtutrymmen.   

Fördelarna med stommen berör främst produktionskostnader och arbetsplatsomkostnader, i 
form av kort byggtid, minskat slöseri och i många fall minskad arbetsstyrka (Svensk betong, 
2016). Utförda intervjuer bekräftar att det värdesätts högt då kort byggtid resulterar i möjlig 
ökad hyresintäkt för beställaren, samtidigt som entreprenören kan nyttja vinsten av att påbörja 
nästa projekt tidigare. Vad som också utmärker stommen är valet av plattbärlag. Installationer 
av el, ventilation, etc. kan enkelt placeras i bjälklagselementen innan gjutning. Enligt Svensk 
Betong (2016) erbjuder alternativet fördelar som återfinns både i ett prefabricerat-, och ett 
traditionell gjutet bjälklag. Formsättningen kan avskaffas helt, samtidigt som kraven på 
förprojekteringen minskar väsentligt jämfört med övriga prefabricerade bjälklagsalternativ. 
Intervjupersonerna stämmer in i ovanstående påstående och vidareutvecklar det genom att 
konstatera att större kontroll över byggprocessen erhålls när plattbärlag används. Risken för 
byggfel minskar och skänker stor trygghet genom entreprenaden. Metoden tillåter exempelvis 
korrigeringar fram tills att gjutningen är genomförd. Den fördelen finns inte vid användandet 
av bjälklagsalternativ med högre prefabriceringsgrad. Vidare finns möjligheten att minska 
arbetsplatsomkostnader väsentligt med stomtypen, främst genom minskat behov av 
etableringsyta. Det bidrar i sin tur till minskade kostnader för eventuella markhyror då 
projektets byggtid minskar. (Nithya & Saravannan, 2015; Udawatta et al., 2015). Att 
kostnaderna minskar bekräftas av både arbetsledare och platschefer som stämmer in och menar 
att det är en fördel, då posterna utgör en stor del i arbetsplatsens omkostnader. Likaså bekräftar 
källor att stommen är fördelaktig under vintern då arbetet i mindre utsträckning behöver 
anpassas efter vädret.  Stora besparingar går även att göra med det minskade ställningsbehovet 
då sandwichelement kan levereras kompletta och utan utvändiga kompletteringsarbeten 

6.2 Referensprojekt 2 
I referensprojekt 2 är Solsidans stomme simulerad i fallstudieprojektet. Det alternativet 
resulterar i en stomkostnad på cirka 8,8 miljoner kronor och en byggtid på 85 dagar, vilket är 
baserat på den dagliga produktiviteten som uppmätts till 38,1 m2 BTA per dag. 

En platsgjuten stomme lämpar sig väl för områden där markpriserna är låga eftersom byggtiden 
generellt sett är lång. Det omfattande arbetet med formar, armering och betongpumpning är 
mycket tidskrävande och beroende av stor etableringsyta, mycket utrustning och personal 
(Svensk Betong, 2016). Ur arbetsmiljösynpunkt är faktorerna en stor nackdel för stomsystemet. 
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Uttorkningstiden för betongen är särskilt bidragande till stommens långa byggtid. Något som 
också noterats är att ett platsbyggt projekt är beroende av ställning, en därmed oundviklig 
kostnad. Till skillnad från den prefabricerade stommen är en platsgjuten stomme känslig för 
väder, särskilt under vinterhalvåret då mycket arbete läggs på täckning, snöröjning och 
uppvärmning. Produktionen menar att dessa perioder sänker produktiviteten avsevärt. Vad som 
inte framgått i studien men som behandlas i teorin, är att en traditionell byggprocess bidrar med 
stora mänger slöseri. Svensk Betong (2016) anger att en tredjedel av resursförbrukningen i 
byggprocessen är slöseri, vilket bör beaktas vid valet av en platsgjuten stomme.  

Trots ovanstående har den platsgjutna stommen många fördelar. Tidigt i ett byggprojekt 
möjliggör stomvalet en snabb produktionsstart tack vare den minskade projekteringstiden. I 
många fall kan projekteringen och produktionen fortlöpa parallellt, vilket beskrivs som en stor 
fördel av flera intervjupersoner. Överlag anser de stommen som en flexibel och trygg lösning, 
särskilt när erfarenheten finns inom företaget. Stommen påverkas inte heller lika mycket av 
konjunkturen. Materialkostnaderna skiftar inte lika mycket eftersom antalet leverantörer är fler 
och fördelade över ett större antal byggdelar. Vidare framgår det i studien att antalet leveranser 
är färre och oron över försenade eller uteblivna transporter minskar betydligt. Enligt Svensk 
Betong (2016) anses metoden kostnadseffektiv då installationer gjuts in i stommen och sparar 
därmed plats. I vissa fall bidrar det till att en extra våning är möjlig att producera, vilket därmed 
anses gynna beställaren ekonomiskt. Stommen kräver förvisso stor samordning av alla 
inblandade entreprenörer. Trots det hävdar platschefer att byggfel minskar tack vare att 
åtgärderna ofta upptäcks i tid. Produceras stommen istället i fabrik kan det vara svårare att 
upptäcka byggfel. Där produceras elementen fort och det finns ingen tid för eftertänksamhet. 
Gemensamt bland de intervjuade är åsikten kring att en traditionell stomme oftast är billigast 
att producera, särskilt när högkonjunktur råder inom branschen.  

6.3 Referensprojekt 3 
I referensprojekt 3 är stommen från Giganten simulerad i fallstudieprojektet.  Alternativet 
resulterar i en stomkostnad på cirka 14,3 miljoner kronor och en byggtid på 24 dagar, vilket är 
baserat på den dagliga produktiviteten som uppmätts till 133,7 m2 BTA per dag. Då skillnaden 
mellan stommarna i referensprojekt 1 och 3 endast är olika bjälklagsval, har författarna valt att 
inte analysera för- och nackdelar för hela stommen. Analysen kommer istället behandla främst 
skillnaden mellan referensprojekten som i det fallet är användningen av olika 
bjälklagsalternativ. Referensprojekt 3 är byggt med massivbjälklag och innebörden av 
metodvalet kommer belysas nedan.  

De största nackdelarna med ett massivbjälklag är dess höga vikt och låga flexibilitet. Vikten 
gör att bjälklagen kräver stora ansträngningar vid transport. Transporterna till montageplatsen 
blir fler och dyrare tack vare att färre element får plats på lastbilarna, vilket anses negativt ur 
ett hållbarhetsperspektiv. På arbetsplatsen ställer elementen i sin tur höga krav på kranen, som 
även den ökar i kostnad. Vad som redan omnämnts i tidigare utförda analyser är att även 
massivbjälklag, likt andra prefabricerande byggdelar, ställer stora krav på noggrannhet i 
projekteringen (Strängbetong 2016; Nithya & Saravannan, 2015). En ytterligare problematisk 
aspekt som framkommit är att alla installationer för våtutrymmen måste rymmas inom samma 
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bjälklagsplatta. Skall detta vara möjligt måste metoden vara föreskriven redan innan arkitekten 
utarbetat planlösningen.  

Den enskilt största fördelen för stomsystemet är den snabba montagetiden. Enligt Strängbetong 
erbjuder en helprefabricerad stomme också väldigt goda ljudegenskaper samt en stabil stomme 
tack vare sin stora massa.  

6.4 Kostnadsanalys 
De redovisade kostnaderna visar att det är stora prisskillnader för de olika stomtyperna. 
Stomkostnaden för referensprojekt 3 är 26 procent större än kostnaden för referensprojekt 1 och 
hela 63 procent större än kostnaden för stommen på referensprojekt 2. Mellan referensprojekt 
1 och 2 är det prefabricerade alternativet 23 procent dyrare. Om man däremot ser till 
kostnadsuppföljningen för stommarnas ingående byggdelar är procentsatserna relativt lika i 
förhållande till respektive totalkostnad.  

Bjälklag 

Den största och mest uppmärksammande skillnaden är användandet av massivbjälklag istället 
för plattbärlag där kostnadsökningen är 47 procent per m2 BTA. Vid referensprojekt 3 utgör 
massivbjälklagen 43 procent av stomkostnaden. För referensprojekt 1 som använder samma 
stomsystem bortsett från bjälklagen, där plattbärlag används, utgör bjälklagskostnaden istället 
31 procent av stomkostnaden. Däremot vid referensprojekt 2 som också använder plattbärlag 
utgör samma kostnad 41 procent.  

Sandwich- och Utfackningsvägg 

Båda metoderna utgör byggnadens klimatskal och således har författarna valt att analysera de 
gentemot varandra. För referensprojekt 1 och 3 som båda använder sandwichelement skiljer sig 
inte priset nämnvärt. Den skillnad på 33kr per m2 BTA som finns beror till stor sannolikhet på 
att referensprojekt 1 har använt sig av en utländsk leverantör. Det som tydligt noteras är 
skillnaden i kostnad mellan sandwich- och utfackningsvägg. Priset per m2 BTA är drygt 30 
procent dyrare vid användandet av sandwichelement.  En förklaring till det är den mer 
omfattande projekteringen som krävs vid användandet av prefabricerade element. I studien 
framgår det även att sandwichelement bidrar till en bättre konstruktion för aspekter rörande ljud 
och klimat.  
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Massivvägg  

Vid jämförandet av de lastbärande mellanväggarna i projekten utgör de ungefär samma 
procentsats i förhållande till respektive totalkostnad. Skillnaden som noteras är 7 procent mellan 
de tre alternativen. Däremot noteras att de prefabricerade mellanväggarna är 46 procent 
respektive 54 procent dyrare än den platsgjutna.  

Arbetsplatsomkostnader 

Samtliga prefabricerade delar är dyrare per m2 BTA än de platsbyggda. De prefabricerade 
alternativen resulterar dock i mindre arbetstimmar på byggarbetsplatsen. Ur en ekonomisk 
aspekt får arbetsplatsen sänkta kostnader till följd av en kortare byggtid.  Det urskiljs i de sänkta 
arbetsplatsomkostnaderna som är 21 procent för referensprojekt 2, 18 procent för reformprojekt 
1 och 12,5 procent för referensprojekt 3.  

6.5 Tidsanalys 
Referensprojekt 3 som presenterar en byggproduktivitet på 133,7 m2 BTA per dag och därmed 
en byggtid på 24 dagar, är utom tävlan den stora vinnaren i kategorin. Referensprojekt 1 
erbjuder en byggproduktivitet på 67,5 m2 BTA per dag och en byggtid på 48 dagar. 
Referensprojekt 2 redovisar en byggproduktivitet på 38,1 m2 BTA per dag och en byggtid på 
85 dagar. Det innebär att Fallstudieobjekten på Monarkivägen skulle med den kortaste 
byggtiden teoretiskt sett kunna spara in drygt 70 procent av antalet byggdagar, jämfört med den 
metoden som kräver längst byggtid. Referensprojekt 1 som till största del också är 
prefabricerad, med undantag från plattbärlagen, erbjuder också kortare byggtid. En byggtid som 
jämfört med den längsta byggtiden skulle spara in drygt 44 procent av byggtiden.  
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7 Diskussion 
Allt eftersom rapporten fortskridit har författarna erhållit en större kunskap av hur en 
stomvalsprocess utförs. En stor del av arbetet har varit att ”plocka” stomkostnaden från ett 
projekts totalkostnad, för att sedan enbart jämföra stompriserna. Det har visat sig vara svårt, 
särskilt vid tre olika stomtyper. Varje enskilt alternativ har sina specifika lösningar som 
samverkar med hela konstruktionen, inte enbart stommen, vilket försvårar en rättvis jämförelse. 
Prefabricerade delar har till exempel vissa rördragningar för installationer integrerade i sina 
priser, samtidigt som leverantören också tillhandahåller montage och de omkostnaderna 
montaget medför. För att kunna göra en rättvis bedömning måste kostnaderna adderas till det 
jämförda objektet. I rapporten gör författarna det i form av en påläggssats för 
arbetsplatsomkostnader. Den prefabricerade stommen måste dock även innehålla dessa 
kostnader. Om leverantören står för montaget riskeras vissa omkostnader att tas med två gånger. 
Vem står till exempel för kranen och tjänstemän?  Det är sådana frågor som har varit svåra att 
urskilja. För referensprojekt 3 efterfrågade författarna således en lista på leverantörens 
åtaganden. Ur denna lista noterades det att leverantören stod för kran och cirka hälften av 
omkostnaderna. Därav antog författarna att referensprojektets påläggsats kunde halveras från 
25-12,5 procent. Vidare ifrågasätter författarna den 25 procentiga påläggssatsen. Siffran erhölls 
av platschefen på referensprojekt 3 och anses av författarna hög. I intervjun beskrevs ett antal 
omfattande byggfel, vilka enligt författarna kan ha bidragit till de höga omkostnaderna. I teorin 
borde procentsatsen vara något lägre än referensprojekt 2, alltså under 18 procent. Det hade, 
efter avdrag, inneburit att referensprojekt 3 endast skulle ha ett pålägg på cirka 9 procent istället 
för 12,5 procent, vilket har resulterat i en kostnadsminskning på nästan 500 000 kr.   

Något som bör beaktas i rapporten är att de presenterade kostnaderna i resultatet är specifika 
för fallstudien. Hade de tre referensobjektens stommar simulerats i ett mer storskaligt projekt, 
t.ex. om fallstudieprojektet bestått av 10 hus istället för ett, skulle resultatet med stor 
sannolikhet sett annorlunda ut. I teorin förklaras det att prefabricering blir mer lönsamt vid 
repetitivt byggande, något som inte får stort genomslag i fallstudieprojektet. Likaså beskriver 
en utav de kontaktade prefabriceringsleverantörerna att i fallstudieprojektet slås 
projekteringskostnaden, som är en väsentlig del av prefabriceringskostnaden, ut på färre 
element, vilket resulterar i högre m2 kostnader. Vidare påverkas också montagekostnaden 
negativt vid mindre projekt. Även om leverantörernas montörer är erfarna är varje byggprojekt 
unikt och en viss inkörningseffekt sker alltid. Denna aspekt får inte samma effekt vid ett mindre 
projekt såsom fallstudien. Vad som inte behandlas i rapporten, men som bör tilläggas är 
prefableverantörernas marknadssituation. Flera intervjuade har antytt att prefabindustrin just nu 
går på högvarv, något som bidrar till stigande priser. Dessutom framkommer det i rapporten att 
prefabricerade byggdelar är konjunkturstyrda, vilket författarna ser som en bidragande faktor 
till de stora prisskillnaderna i resultatet. 

Vad som också går att urskilja i resultatet är det tydligt att högre prefabriceringsgrad bidrar till 
kortare produktionstid. Vad som inte lyfts i analysen är hur ett företags kapital påverkas av 
detta. Referensprojekt 3 byggs hela 61 dagar snabbare än referensprojekt 2. Låt säga att 
arbetsplatsen har tio yrkesarbetare, då innebär 61 dagars kortare byggtid cirka 1 800 000 kr i 
utbetalda löner (10×61×8×380). Det är endast ett exempel men det anknyter till den inledande 
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problemformuleringen. Företag saknar strategiska mätningsmetoder och har således svårt att ta 
beslut i fall som inte är definitiva.   
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8 Slutsats 
Syftet med rapporten har varit att undersöka tre alternativa stomutformningar för 
referensprojektet Monarkivägen och därefter kunna presentera kostnader, samt för- och 
nackdelar med de tre alternativen. Målet har varit att få en djupare insyn och kunskap om hur 
olika stomsystem, sett till ekonomi och tid, lämpar sig för en specifik konstruktion och miljö. 
Därefter ska rapporten tydligt redogöra för vilket av alternativen som är mest lämpat för 
genomförandet av fallstudieprojektet. 

Att använda sig av byggtekniken vid referensprojekt 2 genererar det klart billigaste 
stomsystemet för fallstudieprojektet. De två andra stomvalen resulterar i kortare byggtid, vilket 
är att föredra. Dock är alternativen väsentligt mycket dyrare och därmed svåra att prioritera 
framför den platsgjutna stommen. Även området där fallstudieprojektet ska byggas är stort och 
erbjuder goda etableringsmöjligheter, vilket lämpar sig väl för en platsgjuten stomme, samtidigt 
som det resulterar i att prefabriceringens fördelar blir mindre gynnsamma. Den största 
nackdelen med den platsgjutna stommen är de vanligt sett höga arbetsplatsomkostnaderna. 
Eftersom nettokostnaderna för de två prefabricerade stommarna är betydligt högre, blir 
skillnaderna i arbetsplatsomkostnaderna förhållandevis små och får därmed mindre påverkan 
på det slutgiltiga stomvalet.   

Skillnaden mellan referensprojekt 1 och 3 är massivbjälklagen, som bidrar till en betydlig högre 
produktionskostnad men en kortare byggtid.  Prefabriceringens tidsvinster attraherar de flesta 
byggentreprenörer, såväl Skanska. Det bidrar till större omsättning av byggprojekt och därmed 
bättre räntabilitet. I studien framgår det att företag, däribland Skanska, har svårt att avgöra 
storleken på vinsten i att bygga fort och omsätta projekt. Författarnas slutsats är således att den 
bäst lämpade stommen för Monarkivägen är en platsgjuten stomme med plattbärlag och 
utfackningsväggar, då en direkt ekonomisk besparing görs.  

8.1 Fortsatta studier  
En aspekt som hanterats i rapporten är svårigheterna att mäta och översätta tidsvinsten som de 
prefabricerade alternativen erbjuder, direkt i en ekonomisk besparing. Osäkerheterna kring 
storleken på den potentiella vinsten är stora och därför svåra att kalkylera. Tidsfristen har 
inneburit att författarna inte haft möjlighet att gå på djupet med problemet, men poängterar 
samtidigt att det finns ett stort intresse i att undersöka aspekten vidare. 
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Bilaga 1  

Intervjuunderlag  
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Intervju referensprojekt 1 
Berätta kort om examensarbetet, vilka stommar vi undersöker, problemformulering & syfte 
och mål. 

• Vad har du för tjänst och vilken roll har du på arbetsplatsen?  
• Vilken/ vilka av de stomsystemen vi undersöker har du arbetat med? Vad arbetar du 

med idag? 

Val av stomme 

• Hur går man till väga för att bestämma vilken typ av stomme man ska använda sig av?  
• Är du involverad vid valet av stomme? 
- Kan du påverka något, i så fall vad?  
• Varför valdes denna stomme framför de andra?   
• Har det uppstått någon förändring i hur besluten om produktionsmetod gjorts genom 

åren? 
- Hur? Varför? Specifik anledning? 

Prefabricerad lastbärande betongstomme  

• Vilka fördelar ur produktionssynpunkt ser du med att välja att ha en prefabricerad 
stomme jämfört med platsbyggt?  

- Vilka är fördelarna med platsgjutet? 
• Vilka risker/ nackdelar finns det med en prefabricerad stomme? 
- Tidplan, leveranser, byggfel. 
• Hur skiljer sig etableringen beroende på vilken stomme som används?  
- Hur påverkas de allmänna kostnaderna/ arbetsplatsomkostnaderna (storlek, kranar, 

bodar mm)? 
• Hur fungerar det att bygga med en prefabricerad stomme under vintern?  
- Hur fungerar det med platsgjutet under vintern? 
• Upplever du att något moment kopplat till stommen ofta blir dyrare eller tar längre tid 

än beräknat? 
• Hur påverkas stomkompletteringen vid det stomsystem ni bygger med?  

Prefabricerade byggdelar till stomme 

• Hur tror du massivbjälklag hade lämpat sig på Galgbergsterassen/ Hägges? Varför? 

Övrigt 

• Vilken av stommarna är din uppfattning att Skanska i hallandsregionen har bäst 
kompetens inom? Vilken stomme föredrar du?  

• Vilken av metoderna ser du har störst utvecklingspotential och kan bidrar till en mer 
effektivt/lönsamt byggande för Skanska?  
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Intervju referensprojekt 2 

 
Berätta kort om examensarbetet, vilka stommar vi undersöker, problemformulering & syfte och 
mål. 

• Vad har du för tjänst och vilken roll har du på arbetsplatsen?  
• Vilken/ vilka av de stomsystemen vi undersöker har du arbetat med? Vad arbetar du 

med idag? 

Val av stomme 

• Hur går man till väga för att bestämma vilken typ av stomme man ska använda sig av?  
• Är du involverad vid valet av stomme? 
- Kan du påverka något, i så fall vad?  
• Varför valdes denna stomme framför de andra?   
• Har det uppstått någon förändring i hur besluten om produktionsmetod gjorts genom 

åren? 
- Hur? Varför? Specifik anledning? 

Prefabricerad lastbärande betongstomme  

• Vilka fördelar ur produktionssynpunkt ser du med att välja en platsgjuten stomme 
jämfört med en prefabricerad stomme?  

- Vilka är fördelarna med prefabricerad stomme? 
• Vilka risker/ nackdelar finns det med en platsgjuten stomme? 
- Tidplan, leveranser, byggfel. 
• Hur skiljer sig etableringen beroende på vilken stomme som används?  
- Hur påverkas de allmänna kostnaderna/ arbetsplatsomkostnaderna (storlek, kranar, 

bodar mm)? 
• Hur fungerar det att bygga med en platsgjuten stomme under vintern?  
- Hur fungerar det med en prefabricerad stomme under vintern? 
• Upplever du att något moment kopplat till stommen ofta blir dyrare eller tar längre tid 

än beräknat? 
• Hur påverkas stomkompletteringen vid det stomsystem ni bygger med?  

Övrigt 

• Vilken av stommarna är din uppfattning att Skanska i hallandsregionen har bäst 
kompetens inom? Vilken stomme föredrar du?  

• Vilken av metoderna ser du har störst utvecklingspotential och kan bidrar till en mer 
effektivt/lönsamt byggande för Skanska? 
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Intervju referensprojekt 3 

 
Berätta kort om examensarbetet, vilka stommar vi undersöker, problemformulering & syfte och 
mål. 

• Vad har du för tjänst och vilken roll har du på arbetsplatsen?  
• Vilken/ vilka av de stomsystemen vi undersöker har du arbetat med? Vad arbetar du 

med idag? 

Val av stomme 

• Hur går man till väga för att bestämma vilken typ av stomme man ska använda sig av?  
• Är du involverad vid valet av stomme? 
- Kan du påverka något, i så fall vad?  
• Varför valdes denna stomme framför de andra?   
• Har det uppstått någon förändring i hur besluten om produktionsmetod gjorts genom 

åren? 
- Hur? Varför? Specifik anledning? 

Prefabricerad lastbärande betongstomme  

• Vilka fördelar ur produktionssynpunkt ser du med att välja att ha en prefabricerad 
stomme jämfört med platsbyggt?  

- Vilka är fördelarna med platsgjutet? 
• Vilka risker/ nackdelar finns det med en prefabricerad stomme? 
- Tidplan, leveranser, byggfel. 
• Hur skiljer sig etableringen beroende på vilken stomme som används?  
- Hur påverkas de allmänna kostnaderna/ arbetsplatsomkostnaderna (storlek, kranar, 

bodar mm)? 
• Hur fungerar det att bygga med en prefabricerad stomme under vintern?  
- Hur fungerar det med platsgjutet under vintern? 
• Upplever du att något moment kopplat till stommen ofta blir dyrare eller tar längre tid 

än beräknat? 
• Hur påverkas stomkompletteringen vid det stomsystem ni bygger med?  

Massivbjälklag 

• Varför valdes massivbjälklag till Giganten? 
• Om inte massivbjälklag, vilken annan bjälklagstyp hade du föredragit? 
• Massivbjälklag används inte i så stor utsträckning, tror du/ni att det är något ert företag 

kommer fortsätta bygga med? 
• Vilken av stommarna är din uppfattning att Peterson & Hansson har bäst kompetens 

inom? Vilken stomme föredrar du? 
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Intervju projektutveckling 

 
Berätta kort om examensarbetet, vilka stommar vi undersöker, problemformulering & syfte och 
mål. 

• Vad har du för tjänst och vilken roll har du i ett projekt?  

Val av stomme 

• Hur går man till väga för att bestämma vilken typ av stomme man ska använda sig av?  
• Vilka är de styrande faktorerna vid valet av stomme? 
• På vilket sätt är du involverad vid valet av stomme? 

Ekonomi 

• Vilka risker är enligt dig mest påtagliga och har därmed potential att äventyra ett projekt 
ekonomiskt? 

• Hur ser samarbetet ut med de involverade i projekteringen samt de ute i produktionen?  

Projektering/Kalkyl 

• Vilka delar/faktorer får mest uppmärksamhet vid projekteringen av ett projekt? 
• Vilka är de största posterna i en kalkyl för allmänna kostnaderna? 
• Finns det återkommande problem kopplade till stomvalet som du upplever? Vad/Vilka? 

Övrigt 

• Vilken av stommarna är din uppfattning att Skanska i hallandsregionen har främst 
kompetens inom?  

• Vilken av metoderna ser du har störst utvecklingspotential och kan bidrar till en mer 
effektivt/lönsamt byggande för Skanska? 
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Bilaga 2  

Anbud från leverantör inkl. ansvarsfördelning  
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Anbud från Leverantör 1 
 
I mitt anbud har jag förutsatt att husen är identiska vilket gör att kostnaden för att projektera 
(som är en väsentlig del) måste slås ut på färre element än när man räknar på ett hus. Vidare 
är montaget oerhört svårt att dela upp på detta sätt, då man normalt tittar på den totala 
mängden plan för plan och utifrån det försöker man räkna ut hur lång tid det tar att montera, 
vilket då resulterar i ett montagepris. Vidare kan ju en av produkterna vara styrande för val av 
kran vilket också påverkar priset. 
 

Baserat på angivna mängder kommer jag fram till följande m2-priser för de olika delarna: 
 

W ~2650kr/m2 (Sandwichelement) 
V ~1850kr/m2 (Massivvägg) 
D ~1700kr/m2 (Massivbjälklag) 
 
Hoppas ni verkligen förstår problematiken i att ta fram denna typ av siffror. Vidare förutsätter 
ju ovanstående priser att man köper alla produkter, så man kan få flyt i montaget (d.v.s. 
kranen får aldrig stå still) och hur styckar man upp konstruktion om bara vissa delar ingår? I 
detta exempel, vem ansvarar t.ex. för samordning mellan balkong och bjälklag 
projekteringsmässigt? (då det är en totalentreprenad) 
 
En annan parameter som är viktig är att projektet ligger i Falkenberg och då innebär låga 
transportkostnader. Skulle man behöva köra elementen ytterligare 20 mil ökar kostnaden 
rejält och blir då: 
 
W ~2800kr/m2 
V ~1950kr/m2 
D ~1900kr/m2 
 
Sammanfattningsvis får man således se de m2-priser som jag redovisat som riktvärden.  
 
Mvh, 
Robert Andersson 
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Priser från Leverantör 2 

Här kommer priser enligt önskemål. 

 

Sandwichelement ~2400kr/m2  
Massivvägg ~1400kr/m2  
 

 Mvh 

Andreas Westberg 
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Bilaga 3  

Ritningsunderlag för fallstudieprojektet 
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Bilaga 4  

Mängdning referensprojekt 1-3 
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Bilaga 5 

Sammanfattning av kalkyl, referensprojekt 2 
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