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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte var att skapa och jämföra två alternativa underlag för 

upphandling av stomkomplement i JSB – John Svensson Byggnadsfirmas 

typhus ”Trygga Boendet”. Huset består av två våningar och har åtta 

lägenheter, det har hög prefabriceringsgrad och är nästintill oorganiskt.  

Typhuset utsågs till vinnare i en tävling SABO anordnade i strävan efter 

billiga hyresrätter, som grund till tävlingen låg en undersökning som visade 

att 75 % av Sveriges kommuner har brist på billiga hyresrätter. Flera av 

Sveriges ledande byggentreprenörer deltog i tävlingen. JSB vann och ett 

avtal tecknades mellan JSB och SABO som löper ut 2014, fram till dess 

visar prognoser att över elvahundra lägenheter kommer beställas och 

byggas. 

Undersökningen avgränsades till en jämförelse av två alternativ vid 

uppförande av stomkomplement, ett alternativ var att ta fram 

upphandlingsunderlag till en så kallad stomkomplementsentreprenör som 

utförde samtliga stomkomplement, ett andra alternativ var att ta fram 

underlag för upphandling av separata entreprenörer för varje 

stomkomplement. Projektgången bestod av fem olika steg, mängdning, 

anbudsförfrågan, föra in mängder i BidCon, plocka fram enhetstider och 

slutligen göra tidsplaner för båda alternativen i PlanCon. 

Således gjordes i resultatet en bedömning av det förmånligaste alternativet 

med hänsyn till tid och kostnad, förslaget tillämpades sedan JSBs projekt 

”Trygga boendet”. 

Denna studie görs främst för JSB då det på många sätt är ett unikt koncept 

men den kan även tillämpas i projekt med liknande förutsättningar. 



  
 

 

Summary 
The thesis objective was to compare two alternative construction 

performances of framework supplements in JSBs typhus "Trygga Boendet". 

The house has two floors and eight apartments, it has a high degree of 

prefabrication and essentially inorganic. 

The apartment house was named winner in a contest SABO arranged in 

pursuit of cheap rental units, as the basis for the contest was a survey 

showing that 75% of Sweden's municipalities have shortage of affordable 

rental units. Several of the leading construction firms participated in the 

competition. JSB had the best contribution and won, a contract were signed 

between JSB and SABO that expires in 2014, forecasts shows that over 

eleven hundred units will be ordered and built until the contract expires. 

The study was limited to a comparison of two alternatives considering 

construction of framework supplements, one option was to purchase a so-

called framework supplement contractor who performed all framework 

supplements, and a second option was to procure separate contractors for 

each framework supplement. The project canal consisted of five steps, 

quantifying, and request of tenders, enter amounts in BidCon, take out the 

device times and finally make the schedules for both options in PlanCon. 

Thus was the result of an assessment, whichever alternative was greater with 

respect to time and cost, the proposal was then applied JSBs project "Trygga 

Boendet". 
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Abstract 
Examensarbetets syfte var att skapa och jämföra två alternativa underlag för 

upphandling av stomkomplement i JSBs typhus ”Trygga Boendet”. 

Typhusets stomme är av betong och har hög prefabriceringsgrad, det utsågs 

till vinnare i en tävling SABO anordnade i strävan efter billiga hyresrätter, 

som grund till tävlingen låg en undersökning som visade att 75 % av 

Sveriges kommuner har brist på billiga hyresrätter. 

Undersökningen avgränsades till en jämförelse av två alternativ vid 

uppförande av stomkomplement, ett alternativ var att ta fram 

upphandlingsunderlag till en så kallad stomkomplementsentreprenör som 

utförde samtliga stomkomplement, ett andra alternativ var att ta fram 

underlag för upphandling av separata entreprenörer för varje 

stomkomplement. 

Nyckelord: SABO, JSB, Trygga Boendet, Stomkomplement, 

Stomkomplementsentreprenör, Mängdberäkning, Anbud, BidCon, PlanCon, 

Kalkyl. 
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Förord 

På uppdrag av JSB gjordes en undersökning av vilket sätt stomkomplement i 

ett riktstäckande hyresrättsprojekt kunde uppföras. Studien utredde både tid- 

och kostnadsmässiga aspekter såsom upphandlingsunderlag och 

tidsplanering. Uppdragsgivaren var projektledaren Roger Ivansson på JSB. 

Rapporten ingår i ett examensarbete som utgör 15 högskolepoäng i den 

treåriga högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Författaren vill rikta ett stort tack till handledare Roger Ivansson 

projektledare, John Svensson Byggnadsfirma Asarum, Benny Fransson 

universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet Växjö, Niklas Karlsson projektledare, 

ÅF-Infrastruktur Växjö. Ett ytterligare tack riktas åt all personal på JSBs 

kontor för det stöd och den hjälp jag fått under arbetets gång.  
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1. Introduktion 
I december 2010 startade SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) en 

tävling med en utmaning till landets byggentreprenörer att lämna förslag till 

mindre och mer flexibla familjehus/typhus med ett lågt fastpris som kan 

användas till kompletteringsbebyggelse i Sveriges tätorter. Något som 

SABOs cirka 280 medlemsföretag efterfrågar allt mer. Som grund till 

tävlingen låg en undersökning SABO gjorde bland sina medlemsföretag som 

visade att 75 % av Sveriges kommuner har brist på billiga hyresrätter. 

Tio av Sveriges ledande entreprenadföretag och husleverantörer lämnade in 

tävlingsbidrag, juryn valde ut sex av dessa för närmre granskning. Efter en 

noggrann och rättvis bedömning av de tävlandes bidrag kom de utifrån fem 

kriterier från gestaltning till miljötekniska krav fram till att JSBs bidrag 

”Trygga boendet” drog det längsta strået och uppfyllde kriterierna till högst 

grad bland de tävlande. 

JSB - John Svensson Byggnadsfirmas typhus ”Trygga boendet” är ett 

tvåvåningshus med fyra lägenheter per plan, två stycken två rum och kök 

och två stycken tre rum och kök. Stommen samt innerväggar levereras och 

monteras av upphandlad stomleverantör, JSB monterar bjälklag och tak. 

Resning av stomme sker på endast sex veckor, därefter följer 

kompletteringar. 

I JSBs folder står det följande: Ett oorganiskt hus med en stomme 

konstruerad helt i betong medför låga behov av underhåll samtidigt som det 

blir energieffektivt och lätt att bygga. (JSB, 2012-01-12) 
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1.1 Bakgrund 

Studien görs på begäran av JSBs Projektledare för ”Trygga boendet” tillika 

min handledare Roger Ivansson, Asarum. 

JSB har i nuläget tecknat avtal, skrivit kontrakt och planerat byggnationer av 

typhuset ”Trygga Boendet” i ett flertal kommuner. Bland annat i Färjestaden 

Öland och Iggesund Hälsingland. Prognoser visar en bedömd efterfråga på 

över 1100 lägenheter innan kontraktet löper ut år 2014. Alla dessa projekt är 

tänkta att projekteras parallellt med en veckas förskjutning mellan byggstart 

för varje hus. Det faktum som ligger till grund till förskjutningen på en 

vecka mellan husen är att stomleverantören, som är en underentreprenör till 

JSB, monterar samtliga väggar under en veckas tid. Veckan därpå monterar 

JSBs betongarbetare bjälklag över plan ett i form av plattbärlag. Veckan 

därefter monterar stomleverantören väggarna till våning två, och så vidare.  

 

 
Bjälklag 
Plan 1 

Väggar 
Plan 1 

Bjälklag 
Plan 2 

Väggar 
Plan 2 

Ytter-
tak 

 
Figur 1.1.1: Flödesschema stomme 

Skedet JSB nu står i är att upphandla och tidsplanera underentreprenörer till 

stomkompletteringen. Stomkompletteringen innefattar allt från ytskikt till 

kök- och badrumsmontering. 

Den beräknade förskjutningen på en vecka mellan varje projekt av typhusen 

medför att stomkomplementsentreprenörerna kan utföra samma jobb flera 

gånger efter varandra genom att åka mellan de olika orterna där typhusen 
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byggs. Detta innebär att kortare enhetstider kan tillämpas då arbeten utförs 

snabbare om det upprepas flera gånger efter varandra. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att frambringa underlag för upphandling 

samt tidsplanera stomkompletteringsskedet i JSBs typhus ”Trygga 

Boendet”. 

Författaren skall undersöka vilket av två olika alternativ vid utförandet av 

stomkomplettering som är mest lönsamt ekonomiskt. Ett alternativ är att 

upphandla alla stomkompletteringar för sig med separata entreprenörer från 

varje stomkomplement. Ett andra alternativ är att upphandla en så kallad 

stomkomplementsentreprenör som utför samtliga stomkomplement. Det 

innebär att företagen måste vara rikstäckande eller villiga att följa JSB riket 

över då typhuset uppförs på många orter i Sverige. Alternativt att JSBs egna 

snickare utför vissa arbeten då de redan är på plats. 

Det alternativ vid stomkomplettering som anses mest lönsamt av författaren 

tids- och prismässigt kommer tillämpas i JSBs typhus ”Trygga Boendet”. 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete avgränsas inom framtagning av underlag för 

upphandling och tidsplanering av stomkomplettering i JSBs typhus ”Trygga 

Boendet”. 

Avtal mellan JSB och underentreprenörer upphandlas enligt AFT-U 07. 

Lagen om offentlig upphandling(LOU) blir därför inte aktuell i denna studie 

då det upphandlats mellan SABO och JSB i ett tidigare skede. 

Arbetet kommer utföras i en följd av fem olika steg: 

1. Mängdberäkning: Manuell mängdberäkning av all 

stomkomplettering. Sammanställning i form av mängdförteckningar. 
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2. Anbudsförfrågan: Begära in anbud från underentreprenörer av varje 

område i stomkompletteringen samt från specialiserade 

stomkomplementsentreprenörer som utför samtliga 

stomkomplement. 

3. BidCon: Upprätta en kalkyl i datorprogrammet BidCon med hjälp av 

mängder som anskaffats under mängdningsskedet. 

4. Enhetstider: Utifrån BidCon frambringa enhetstider på de olika 

arbeten som skall utföras för att kunna tidsbestämma dem. 

5. PlanCon: Upprätta en detaljerad tidplan på hela 

stomkomplementskedet i datorprogrammet PlanCon. 
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2. Teori 

2.1 Tävlingen SABOs Kombohus 

75 % av landets kommuner var i brist på hyresrätter år 2010, detta innebar 

en ökning från 2009. De flesta är endast i behov av ett fåtal hyresrätter och 

behöver därför enbart bygga mindre bostadshus. Detta visar en studie utförd 

av Boverket. 

Vid nyproduktion som utförs bland SABOs medlemsföretag är det i många 

fall kompletteringsbyggande i tätortens mer centrala delar i bostadsområden 

som redan finns. Kompletteringarna skapar goda förutsättningar för äldre att 

bo kvar i befintliga bostadsområden då redan utbyggd infrastruktur kan 

utnyttjas. Det problem som är genomgående för dessa projekt är att de blir 

dyra då projekten upphandlas individuellt. 

Inom sektorn mindre flerbostadshus bör det finnas typhus till fasta priser. 

För närvarande pågår ingen produktutveckling för effektivisering av 

byggnationer i denna sektor. Ett 20-tal av SABOs medlemsföretag säger sig 

vara beredda att beställa typhus av den sorten om marknaden erbjöd det. 

Tävlingen genomfördes i två steg, 

Steg 1: Ett urval av lämpliga företag gjordes baserat på finansiell och 

ekonomisk ställning samt teknisk förmåga och kapacitet. 

Steg 2: De utvalda företagen lämnar förslag till ett mindre flerbostadshus 

som uppfyllde följande kriterier: 

Byggnaden skall utföras i två våningar och innehålla sex till åtta lägenheter i 

storlekarna två till tre rum och kök. Samtliga lägenheter skall ha balkong. 

Trapphuset i byggnaden skall vara invändigt med plats för uppställning av 

barnvagn eller rullatorer. Trapphuset skall även ha hiss eller lyftplatta så att 

samtliga lägenheter är tillgänglighetsanpassade. 
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Byggnadens energiåtgång får uppgå till max 60kWh/m2. 

I övrigt skall bidraget uppfylla Boverkets föreskrifter och råd för 

nyproduktion. 

Entreprenadföretagen som lämnar tävlingsbidrag skall anknyta sig att 

producera sitt hus till ett maximalt entreprenadpris på 12000 kronor/m2 

(BOA) exklusive moms. I entreprenadpriset ingår enbart själva 

husentreprenaden, inte grunden eller tomtplaneringen. 

SABO valde ut sex utav de tio entreprenörer/leverantörer som lämnade in 

husförslag, dessa sex fick i uppdrag att utforma sina förslag i detalj. 

Förslagen lämnades in som ett komplett anbud med ritningar, beskrivningar 

samt en energiberäkning. 

Efter juryns övervägningar kom de fram till att JSBs förslag ”Trygga 

Boendet” var det förslag som uppfyllde kriterierna bäst, därmed vann JSB 

tävlingen och kunde börja sälja sitt hus till SABOs medlemsföretag. 

I enlighet med ramavtal (Bilaga 2) tecknat mellan SABO och JSB gäller en 

rad gränsdragningar för projektet (SABO Kommunikation 2011-05). 

Som tidigare nämnt under avsnittet avgränsningar gäller ej lagen om 

offentlig upphandling(LOU) då JSB och SABO ingår i ett ramavtal där detta 

redan är upphandlat. Tillämpas skall däremot Allmänna bestämmelser för 

underentreprenader på totalentreprenad(AFT-U 07) mellan JSB och 

underentreprenörer, vilka i detta fall är stomkomplementsentreprenörer. 

(Bilaga 2) 

2.1.1 AFT-U 07 

Allämna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad(AFT-U 

07) innefattar bestämmelser avsedda att användas för underentreprenader på 

totalentreprenad, det vill säga då hela eller en väsentlig del av projekteringen 

åligger underentreprenörer (2007 Byggandets Kontraktskommité, Svensk 

Byggtjänst). 
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2.2 JSBs Trygga Boendet 

 
 

Figur 2.2.1: Planritning "Trygga boendet".  
 

Stora glaspartier i entrédörren möter husets besökare. Byggherren erbjuds 

alternativa placeringar av både balkonger och uteplatser för att på bästa sätt 

möta upp förhållandena på den befintliga tomten. Hyresgästerna i Trygga 

boendet har extra tåligt material i lägenheternas kök, kapprum och badrum, 

vars golv är klädda med klinker. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2.2:Fasadritningar "Trygga boendet".
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2.2.1 Juryns motivering 

”Den rektangulära formen och de alternativa lägena för balkongerna gör 

detta hus mycket lätt att placera. Hållbarhet och strävan efter låga 

underhållskostnader har varit vägledande vid det externa materialvalet. 

Lägenheternas planlösning ger både förutsättningar för utblickar och har 

väl lösta rumssamband. Det inre materialvalet och husets tekniska 

utrustning har hög standard och kvalitet samt ger goda förutsättningar för 

energieffektivitet. 

Sammantaget har förslaget mycket goda förutsättningar att svara upp till 

både ägarens/förvaltarens krav och hyresgästernas behov.” (JSB, 2012-01-

12) 

 

 
 Figur 2.2.3:Illustrerad gatuvy "Trygga boendet". 
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2.2.2 Affärsmodell 

Affärsmodellen är en teoretisk modell av hur JSB och SABO kommit 

överens om hur projektet skall upphandlas. 

Ett ramavtal(Bilaga 2) med SABO tecknas i enlighet med Lagen om 

offentlig upphandling, LOU. 

Leveranser av det standardiserade typhuset skall ske till fast pris. Till ett pris 

som skall möjliggöra en lönsam förvaltning samt till en rimlig bekostnad. 

Kundens byggherrekostnader skall vara väsentligt lägre än vid en traditionell 

upphandling. 

Byggherren har vid upphandling möjlighet att välja mellan olika optioner 

med fasta priser som ”släcker” gränsdragningslistan i ramavtalet. Optionerna 

byggherren väljer mellan är grundläggning, förråd och miljöstation eller ett 

alternativt värmesystem som till exempel bergvärme. 

Slutligen får byggherren en digital pärm med alla förutsättningar. Pärmen 

innehåller bland annat handlingar för bygglov, bygghandlingar, all 

projektering samt ett BKK kontrakt med administrativa föreskrifter. 

2.2.3 Teknisk beskrivning 

Trygga boendet har hög standardiserings- och prefabriseringsgrad med följd 

att antalet yrkesarbetstimmar på arbetsplatsen är lågt. 

Typhusets stomme är i betong och helt prefabricerad. Stomme, innerväggar 

samt ytterväggar förtillverkas i en fabrik. Även fönster och dörrar monteras i 

elementen i fabriken innan de levereras. Elementen transporteras till 

byggarbetsplatsen via järnväg och lastbil. Väl på plats monteras våningarna 

samman med hjälp av kran. 

Bjälklagen består av plattbärlag med ingjutna installationer såsom 

ventilationsrör och el.  
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Detta arbetssätt gör det möjligt att korta ned byggtiden på plats väsentligt. 

Uppförandet av stomme och tak sker på endast sex veckor, därefter följer 

stomkomplettering. 

2.3 Byggstyrning 

2.3.1 Mängdberäkning 

Mängdberäkning är en viktig del i byggstyrning, vid mängdberäkning 

samlas underlag in för hur mycket arbete av olika slag som måste utföras, till 

exempel hur mången kubik betong som behövs för att gjuta en grund eller 

hur många skivor gips det krävs för att klä en vägg. Arbetsmängder mäts 

manuellt upp med hjälp av byggobjektets ritningar, detta kallas 

mängdavtagning. Då mängdberäkning av material och moment för 

byggobjektet förs de sedan in i en mängdförteckning för byggprojektet 

(Nordstrand & Révai 2002). 

Mängdberäkningar kan utföras på en rad olika vis. Det kan ske traditionellt 

med skalstock och fysiska ritningar. I dagsläget bör större företag dock mäta 

digitalt med hjälp av datorstödda program såsom SpeedyCalc, X-pen, Digit 

eller AutoCad. 

2.3.2 Kalkylering 

De direkta byggkostnaderna utgörs av kostnaderna för de arbeten som är 

upptagna i mängdförteckningen. 

För att prissätta produkter i ett byggobjekt skickas offertförfrågningar till de 

berörda leverantörer och entreprenader som skall utföra arbetet eller leverera 

produkterna. Huvudentreprenören översänder förfrågningsunderlag till 

respektive leverantör/entreprenör. Förfrågningsunderlaget innehåller 

beskrivningar, mängdförteckningar samt ritningar på det arbete 

leverantören/entreprenören skall utföra. Offerten skall omfatta ett antal 
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specificerade varor som krävs för det aktuella byggobjektet och som kan 

levereras av det företag som fått offertförfrågan. 

Anskaffade offerter jämförs och ”nollställs”, detta betyder att eventuella 

villkor utvärderas. 

Den offert som för entreprenören är förmånligast sätts in i kalkylen. 

Vid underentreprenader svarar underentreprenören för de material det gäller 

samt montering. I vissa fall kan totalentreprenören stå för materialet.  

Ett anbud infodras från önskad underentreprenör för att få reda på 

kostnaderna, även vid anbudsförfrågningar skickas frågan till minst tre 

entreprenörer för att få in så lönsamma anbud som möjligt.  

Byggentreprenören bifogar förfrågningsunderlaget de handlingar som krävs 

för att underentreprenören skall kunna räkna på jobbet. Handlingar som 

bifogas är administrativa föreskrifter, ritningar samt andra 

byggbeskrivningar (Nordstrand & Révai 2002). 

När anskaffade anbud granskats och jämförts väljs det anbud som 

utvärderingen visat mest lönsam. Beloppen förs in i kalkylen. 

De program som i regal används vid kalkylering är det digitala BidCon eller 

Sektionsfakta. 

2.3.3 Tidplanering 

I kalkylen för byggentreprenörens eget arbete finns en beräknad tidåtgång 

för varje aktivitet. För att fastställa en tidåtgång för aktiviteterna måste 

mängdförteckningen fullständig.  

Lämpliga enhetstider bestäms när arbetsmetod för projektet är vald. De 

valda enhetstiderna bifogas kalkylen och multipliceras med tillhörande 
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mängduppgift och en tidsåtgång i persontimmar erhålls (Nordstrand & Révai 

2002). 

Då persontimmarna delats upp beroende på hur många arbetare det planeras 

vara per arbete kan en utförandetid fastställas. En strukturplan upprättas där 

starttider ses överskådligt, sluttider och samband för alla aktiviteterna i 

projektet. 

Men hjälp av enhetstider hämtade från BidCon eller Sektionsfakta samt 

mängden arbete från mängdförtäckningen fastställs en tidplan. 

Tidplanen kan upprättas fysiskt för hand eller med hjälp av datorstödda 

program som PlanCon, ByggPlanering eller Powerproject. 

2.4 Stomkomplement 

Med stomkomplettering anses icke-bärande byggdelar som trappor, 

balkonger, dörrar, fönster, innerväggar, undertak och så vidare. Ett 

stomkomplement ingår i själva stommen men skall inte påverka 

konstruktionens hållfasthet om den tas bort. In- och utvändiga ytskikt såsom 

golv, målning, tapetsering och fasader ingår också i stomkompletteringen.  

Arbetet med stomkomplettering inleds när byggnaden eller den aktuella 

delen av byggnaden är tät. Arbetet med stomkomplettering kan också 

påbörjas i de delar av byggnad som är täta. Inredning och ytskikt brukar ske 

när byggnadens stomme samt skal/klimatskydd är helt färdigt - och 

byggnaden alternativt del av byggnad kan låsas(2010 Byggipedia.se). 
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3. Metod 

3.1 Mängdförteckning 

Mängdberäkning av golv och listverk sker på fysiska A3-ritningar med hjälp 

av skalstock och räknedosa. Mängdberäkning av resterande delar såsom 

sakvaror, badrum samt kök kommer ske med hjälp av rumsbeskrivningar 

och uppställningsritningar. Då beräkningarna inte är så omfattande anses 

detta vara en rimlig metod.  

Mängderna sammanställs sedan i en mängdförteckning upprättad i Excel. 

3.2 Anbudsförfrågan 

Då samtliga arbeten i nuläget vad gällande stomkomplement i ”Trygga 

Boendet” kommer utföras av underentreprenörer måste dessa upphandlas. 

Upphandling sker via anbudsförfrågan. 

Anbudsförfrågningar kommer ske via SiteCon där JSB har färdiga 

anbudsmallar tillgängliga. En kort formell text skrivs i mallen och de 

handlingar som behövs för att entreprenören skall kunna räkna på jobbet 

bifogas i förfrågan.  

Anbudsförfrågningar på de olika stomkomplementen skall skickas ut till 

minst tre entreprenörer/leverantörer per arbetsområde. Genom att skicka ut 

till mer än en leverantör/entreprenör per stomkomplementsområde ökar 

chansen att få in ett pris på de aktuella arbetena. Det ökar också chansen att 

få ett lågt pris då alla räknar olika. 
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3.3 BidCon 

En kalkyl för stomkomplementen upprättas med hjälp av datorprogrammet 

BidCon. I byggbranschen är det allmänt vedertaget att BidCon används vid 

digital kalkylering. 

BidCon är ett kalkylprogram för bygg och anläggning. Programmet har en 

integrerad databas med ett stort urval av byggdelar och material. Kalkylatorn 

analyserar utifrån bygghandlingar vilka olika byggdelar huset består av. 

Byggdelstyperna som innehåller enhetstider, arbets-, material- och 

underentreprenadskostnader överförs in i kalkylen från BidCons 

byggdelsregister. Respektive mängd förs in från mängdförteckningar. Då 

alla byggdelar är införda räknas en kalkyl. 

 Programmet utgör grunden för ett integrerat system för byggstyrning som 

företaget Consultec marknadsför (Nordstrand & Révai 2002). 

3.4 PlanCon 

Tidplanen för stomkomplementen upprättas i datorprogrammet PlanCon. 

Likt BidCon vid kalkylering är det också allmänt vedertaget att PlanCon 

används i byggbranschen vid digital planering då de båda programmen 

samarbetar. 

Tid- och resursplanering samt tidsavstämning av projektet utförs i sin tur 

med hjälp av datorprogrammet PlanCon. PlanCon är nästa steg i Consultecs 

datorstödda programrad. Temporära lagstorlekar bestäms för varje arbete i 

projektet, enhetstider hämtas från den sammanställda kalkylen i BidCon. 

Slutligen utifrån detta erhålls en tid- och resursplan (Nordstrand & Révai 

2002).  
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4. Genomförande 

4.1 Mängdberäkning 

En sammanställning av mängdberäkningar av stomkomplement från 

ritningar, rumsbeskrivningar samt andra beskrivande handlingar har först in i 

en tabell. Tabellen visar i vilket rum respektive komplement återfinns samt 

volym. 

 
Byggdelstyp   Yta       
Golv Anm. Rum 2Rok 3Rok Plan Hus 
    Kök         
Eklamell 14mm   Sov1,2 44,2m2 54,5m2 197,4m2 394,8m2

    Allrum         
Klinker badrum  Badrum 5,5m2 5,5m2 22,0m2 44,0m2

Klinker kök   Kök 6,0m2 6,1m2 24,2m2 48,4m2

Klinker kapprum  Kapprum 4,0m2 4,8m2 17,6m2 35,2m2

Granitkeramik våning 1 Trapphus       23,9m2

  våning 2 Förråd       17,9m3

Plastmatta  Teknikrum   6,0m2

       
Sockel Anm. Rum 2Rok 3Rok Plan Hus 
    Kök         
Trä, eklasserad   Sov1,2 36,1m 52,8m 177,8m 355,6m 
    Allrum         
Granit våning 1 Trapphus    29,2m 
  våning 2 Förråd    18,0m 
       
Vägg Anm. Rum 2Rok 3Rok Plan Hus 
Kakel våtrum   Badrum 23,0m2 23,0m2 92,0m2 184,0m2

Kakel kök  Kök 6,5m2 6,5m2 26,0m3 52,0m3

       
Innerdörr Anm. Rum 2Rok 3Rok Plan Hus 
Lätt   Sovrum 1st 2st 6st 12st 
Lätt lås WC 1st 1st 4st 8st 
Tambur klassad Tambur 1st 1st 4st 8st 
Massiv Klassad Förråd - - 1st 2st 
Massiv lås El-Nich - -  1st 2st 
Brand klassad Teknik - - 1st 

Tabell 4.1.1: Mängdförteckning stomkomplement 

2st 
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Sakvaror Anm. Rum 2Rok 3Rok Plan Hus 
Garderob b=1900 skjutdörr Kapprum 1st 1st 4st 8st 
Garderob b=3700 skjutdörr Sovrum 1st 1st 4st 8st 
Postbox 8 fack Trapphus       1st 
Tidningshållare  Trapphus 1st 1st 4st 8st 
Våningsregister   Trapphus       1st 
Kapphylla l=1000  Kapprum 1st 1st 4st 8st 
       
Badrumsutr. Anm. Rum 2Rok 3Rok Plan Hus 
Badrumsskåp   Badrum 1st 1st 4st 8st 
Pappershållare   Badrum 1st 1st 4st 8st 
Handdukshängare   Badrum 1st 1st 4st 8st 
Hylla   Badrum 1st 1st 4st 8st 
Duschdraperistång   Badrum 1st 1st 4st 8st 
Spegel   Badrum 1st 1st 4st 8st 
       
Köksutru. Anm. Rum 2Rok 3Rok Plan Hus 
Spisfläkt   Kök 1st 1st 4st 8st 
Spishäll   Kök 1st 1st 4st 8st 
Kyl/frys   Kök 1st  - 2st 4st 
Kyl   Kök - 1st 2st 4st 
Frys   Kök - 1st 2st 4st 
Bänkskåp 4M Kök - 2st 4st 8st 
Bänkskåp 6M Kök 1st 1st 4st 8st 
Bänkskåp 8M Kök 2st 1st 6st 12st 
Hörnskåp   Kök 2st 1st 6st 12st 
Lådfack 4m Kök 1st 1st 4st 8st 
Väggskåp 4M Kök 1st 1st 4st 8st 
Väggskåp 6M Kök 1st 1st 4st 8st 
Väggskåp 8M Kök 2st 2st 8st 16st 
Hörnväggskåp   Kök 2st 1st 6st 12st 
Bänkskiva Laminat Kök 2m 1,6m 13,2m 26,2m 
Diskbänk Alu. Kök 1st 1st 4st 8st 
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4.2 Anbudsförfrågan 

Anbudsförfrågan har skickats ut till fem olika företag som anses lämpliga 

för typen av arbete som skall utföras. 

En anbudsförfrågan med samtliga stomkomplement samlade skickades ut, 

detta på grund av att spara tid. Entreprenörerna svarade i sin tur genom att 

skicka anbud på de arbeten de kunde utföra. 

Handlingar som bifogades anbudsförfrågan var ritningar över plan 1, 

badrumsuppställning, köksuppställning, rumsbeskrivning, teknisk 

beskrivning samt administrativa föreskrifter. Det skickades även med en kort 

beskrivning av projektet. 

Nedan följer exempel på ett mail med bifogad anbudsförfrågan till ett 

företag som arbetar med stomkomplement. 
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Mail till företag: 

Företag: Scandinavisk Parkett Service AB  

Projekt: Trygga Boendet Proj/allmänt  

Hej! 

SABO hade en riksomfattande tävling att bygga ett 2 våningshus (kan även 

byggas i 3 eller 4 våningar), kallat ”Kombohus”. Bland 10 entreprenörer som 

blev uttagna och där 6 blev poängsatta vann JSB med sitt bidrag ”Trygga 

boendet”. 

 

Vår bedömning är att det under första året 2012 kommer att byggas ca 20 hus 

(160 lägenheter). Därefter 30-40 hus per år fram till och med 2014, SABO:s 

prognos pekar på 3-400 lägenheter/år över hela Sverige. 

 

Leveranser kan ske upp till dalälven. 

 

Ramavtal har tecknats mellan SABO och JSB. 

 

Just nu håller vi på att knyta lämpliga leverantörer/entreprenörer till projektet 

och vill därför ha ett anbud från ER. 

Lämna gärna pris på både Material och Jobb. 

Hälsningar 
André Saxbo 
Platschef 
JSB 
andre.saxbo@jsb.se
www.jsb.se

 

  Tänk på miljön! Gör ingen utskrift av den här e-posten om det inte är nödvändigt. 
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4.3 Anbudsförfrågan 

4.3.1 Parkettgolv & Dörrar 

Scandinavisk Parkettservice AB 

Beställare: 

Johan Svensson Byggnadsfirma AB 

 

Projektnr.  910001- Trygga Boendet 

 

Produkt/Tjänst:      Parkettläggning         

 

- Eklamell 3-stav 13,2mm 

- Stegljudsdämpning 2mm  

- Täckning av med mjölkpapp  

- Hantering av golvleveranser ingår 

- Extra arbeten o väntetid debiteras med XXX;- tim 

- Avräkning vid exakt lagda kvm 

- Anbudet baseras på första etappen 20 hus ( 160 lgh ) 

 

Beräkningsyta:      385 kvm                Totalpris:    XX XXX:- / hus 

 

Komplettering Trygga Boendet Projekt 910001 27 april 2012 

Pris montage: 

- Listning XX XXX:- /hus 

- Dörrar mot betongvägg X XXX:- /hus 

 

Pris på material ur offert från Woodys bygghandel: 

- Lister X XXX:- /hus 

- Dörrar XX XXX:- /hus 

 

Totalpris: XXX XXX:- /hus 
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4.3.2 Kakel & Klinker 

Kakelservice AB 

Beställare: 

Johan Svensson Byggnadsfirma AB 

 

Projektnr.  910001- Trygga Boendet 

 

Anbudsberäkning avser ett hus á 8 lägenheter 

 

Produkt/Tjänst:      Montering kakel och klinker 

 

- Montage kakel ovan köksbänk 

- Montage klinker i hall och framför kök 

- Montage granitkeramik + sockel i trapphus 

- Montage klinker och kakel i våtrumszon 

 

Totalpris: XXX XXX:- /hus 
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4.3.3 Kök- & Badrumssnickerier 

Noblessa Sverige AB 

Beställare: 

Johan Svensson Byggnadsfirma AB 

 

Projektnr.  910001- Trygga Boendet 

 

Anbudsberäkning avser ett hus á 8 lägenheter 

 

Produkt/Tjänst:      Leverans och montage av kök, badrumssnickerier samt 

skjutdörrsgarderober. 

 

Pris produkter:       Pris gäller kökssnickerier exklusive vitvaror och fläkt. 

 

- Kök: XXX XXX:- /hus 

- Skjutdörrsgarderober: XXX XXX:- /hus 

- Badrumssnickerier: X XXX:- /hus 

- Vitvaror: XXX XXX:- /hus 

 

Pris montage:  

- Kök: XX XXX:- / hus 

- Skjutdörrsgarderober: XX XXX:- /hus 

- Badrumssnickerier: X XXX:- /hus  

 

Totalpris: XXX XXX:- /hus 
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4.3.4 Stomkomplementsentreprenör  

Kenova Bygg AB 

Beställare: 

Johan Svensson Byggnadsfirma AB 

Har fått följande offert med pris och innehåll enligt nedan 

- Kakel och klinkerarbeten, material enligt offert från 

Golvpoolen 

-Ljudmatta under klinker på våning 2 

-15 mm 3-stavig eklamell (Golvpoolens fabrikat) 

- Golvlist ekfanerad gran 12x56 mm 

Materialet till ovanstående arbeten ingår i entreprenörens åtagande.  

  

Montering av följande som levereras av JSB, pris ut offert från Woody samt 

Byggbeslag: 

-Innerdörrar, Tamburdörrar, Woody XX XXX:- /hus 

-Sakvaror trapphus, Byggbelag XX XXX:- /hus 

-Skjutdörrsgarderober inkl inredning, Woody XX XXX:- 

/hus 

 

 Telefonoffert: XXX XXX:- /hus 

 

Köksmontage sker via Noblessa Sverige AB 

- Montage kök XX XXX:- /hus 

- Material kök XXX XXX:- /hus 

- Material vitvaror XXX XXX:- /hus 

Offertpris: XXX XXX:- /hus 

 

Totalpris: XXX XXX:- / hus 

23 
     André Saxbo 



  
 

 

4.4 BidCon 

Således fördes all data från tidigare upprättad mängdförtäckning in i 

BidCon. 

 

 
Figur 4.4.1: Kalkyl sida 1 av 5. 
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Figur 4.4.2: Kalkyl sida1 2 av 5. 
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Figur 4.4.3: Kalkyl sida 3 av 5. 
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 Figur 4.4.4: Kalkyl sida 4 av 5. 
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 Figur 4.4.5: Kalkyl sida 5 av 5.  
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Resultatet ur kalkylen från BidCon visade sig vara en total byggtid på 884,1 

persontimmar. 

 
Använder vi oss av ett arbetslag på fyra arbetare (Två på plattsättning samt två 

på snickerier) blir detta: 

 
Ett avdrag på 10% av tiderna görs också då BidCons tider inte alltid stämmer 

överens med verkligheten: 

 
Beräkningen visar att hela stomkompletteringen kan utföras på under fem 

veckor. Beroende på hur de olika arbetena kan utföras parallellt kommer 

byggtiden påverkas.  

Tiderna kommer att justeras utifrån mina handledares erfarenhet i branschen 

4.4.1 Illigo Tätskikt 

Kenovas våtrumsspecialister använder sig av ett tätskiktssystem från Illigo AB. 

Illigos våtrumsystem monteras med ett dubbelhäftande tätskikt på rulle. Med en 

självhäftande yta behöver inget lim använda, således tillförs ingen fukt vid 

montering. Kakelmontaget sker direkt i den självhäftande duken utan fix. 

Avslutningsvis fogas plattorna.  

Med denna metod blir våtrummen billigare då det går åt mindre material samt 

mindre arbete. Arbetstiden kortas ner med 40 % jämfört med ett traditionellt 

våtrumsmontage (www.illigo.se, 2012-04-12). 

Detta innebär en reducering av tiderna ur BidCon från 293,7h till 176,2h. Den 

nya tiden för montering av ytskikt i våtrum reduceras från 18 byggdagar till elva. 

 

29 
     André Saxbo 

http://www.illigo.se/


  
 

4.5 PlanCon 

Nästa steg i processen blir att i PlanCon infoga tiderna för varje arbete och 

på så vis upprätta en tidsplan.  

Ett inledande skede är att rita upp en strukturplan, i strukturplanen redovisas 

vilken ordning de olika aktiviteterna i projektet skall utföras i förhållande till 

varandra. Alla beroenden mellan aktiviteterna redovisas också. Inga tider 

sätts på aktiviteterna då de inte är nödvändiga i detta skede.  

 
 Figur 4.5.1: Strukturplan stomkomplement ”Trygga boendet” 

 

Det går enbart att utföra två arbeten parallellt åt gången då det är två 

arbetslag på två man vardera tilldelat arbetena i stomkomplementsskedet. Ett 

lag arbetar med plattsättning samtidigt som det andra arbetar med snickerier 

samt sakvaror. Köksmontaget är ett undantag då det sker av leverantören 

direkt. 

 

Beroendepilarna i strukturplanen mellan klinker kök + hall och montering 

kök är tidssatt med en dag och visar att köksmonteringen kan börja tidigast 

en dag efter montering av klinker är påbörjat. Likaså måste montaget av kök 

pågått i minst en dag innan montage av kakel över köksbänk kan inledas. 
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4.5.1 Tidplan stomkomplementsleverantör 

Figur 4.5.2: Tidplan stomkomplementsleverantör. 
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Tidplanen visar en byggtid på 21,8 arbetsdagar för 

stomkomplementsleverantören Kenova vilket motsvarar drygt 4,5 

arbetsveckor räknat på två arbetare per arbetsområde. Kenova har två 

snickare och två plattsättare. Det är enbart köksmonteringen Kenova inte 

utför själva. Detta gör istället Noblessa då deras priser var mer förmånliga, 

Noblessa har två köksmontörer. 

Noblessa monterar köken efter Kenovas plattsättare har lagt klinkergolvet i 

köket. Köksmonteringen inleds först två dygn efter första köksgolvet är lagt 

då fäst- samt fogmassa måste bränna och härda innan det är gångbart. 

Låscylindrar till lägenheternas entrédörrar monteras i slutskedet så nära inpå 

besiktningen det går, detta för att risken av bortslarvade nyklar skall 

undvikas. Tappas en nyckel bort till en entrédörr måste låscylindern bytas ut 

och medför onödiga kostnader. 

En annan kritisk montering är vitvaror. Vitvarorna monteras och sätts i bruk 

så sent som möjligt, helst så sent som dagen innan besiktning. Den sena 

monteringen av vitvarorna beror på stöldrisken. Erfarna entreprenörer vet att 

stöldrisken på byggarbetsplatser är hög och verkar nästan organiserad. För 

att citera min handledare Roger Ivansson på JSB med 40års erfarenhet i 

byggbranschen, ”Det är inte frågan om en stöld kommer inträffa, det är 

bara frågan om när.” 
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4.5.2 Tidplan separata entreprenörer 

 

Figur 4.4.3: Tidplan separata entreprenörer. 
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Tidplanen för de separata entreprenörerna blev drygt fyra arbetsveckor, en 

halv vecka kortare än tidsplanen för stomkomplementsentreprenören. Detta 

beror på att det är fler entreprenörer på plats och därmed kan fler arbeten 

utföras parallellt.  

Den generella skillnad som råder jämfört med tidplanen för 

stomkomplementsleverantören är att fler arbeten utförs av Noblessa. Utöver 

köket monteras även sakvaror, badrumssnickerier, skjutdörrsgarderober samt 

vitvaror. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Sammanställning av anbudspriser 

Byggdel Entreprenör Leverantör Anbudspris (kr) 

Parkettgolv Scandinavisk Parkettservice AB Entreprenör XX XXX

Dörrar Scandinavisk Parkettservice AB Woody XX XXX

Listverk Scandinavisk Parkettservice AB Woody XX XXX

Kök Noblessa Entreprenör XXX XXX

Vitvaror BSH Noblessa XXX XXX

Kakel/Klinker Kakelservice AB Entreprenör XXX XXX

Skjutgarderob Noblessa Entreprenör XXX XXX

Snickeri bad Noblessa Entreprenör XX XXX

               Summa: XXX XXX

    

Byggdel Entreprenör Leverantör Anbudspris (kr) 

Samtliga Kenova Bygg AB Entreprenör/JSB XXX XXX

Kök Noblessa Entreprenör XXX XXX

  Summa: XXX XXX

 

 
Tabell 5.5.1: Sammanställning av anbudspriser. 

Sammanställningen visar således att det blir billigare att anlita en 

entreprenör som utför samtliga arbeten vid montering av stomkomplement. 

Det blir en differens på hela XX XXX:- /hus. Detta innebär att en besparing 

på 6,5% /hus uppnås då en stomkomplementsentreprenör anlitas och 

upphandlas istället för separata entreprenörer. 

JSB kommer använda sig av stomkomplementsentreprenören Kenova AB i 

projektet ”Trygga boendet”. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Efter flera veckor arbete nåddes målet att ta fram det mest förmånliga 

alternativ vad gällande uppförande av stomkomplettering i JSBs ”Trygga 

boendet”. Undertecknad är nöjd med förslaget då det förväntade målet 

nåddes. 

Bör då JSB anlita en stomkomplementsentreprenör till ”Trygga boendet”? 

Även om tidplanen är något längre vinner JSB kostnadsmässigt på förslaget. 

Då lägenhetshusen skall uppföras över hela södra Sverige under två års tid 

krävs det att alla entreprenörer samarbetar bra och kommer överens, de 

kommer leva tätt inpå varandra och färdas mellan projekten tillsammans. En 

strävan efter så få entreprenörer som möjligt är att föredra då risken för 

missförstånd och osämja minskar ju färre kontaktpersoner som är inblandade 

i projektet. En ensam stomkomplementsentreprenör vet att den ansvarar för 

samtliga material på arbetsplatsen och har bättre koll på vad som skall göras 

näst. 

Vad händer om stomkomplementsentreprenören inte har möjlighet att 

fortsätta arbeta för JSB eller ej anses vara tillfredsställande? Skulle inte 

lösningen med stomkomplementsentreprenören vara tillfredsställande finns 

fortfarande möjligheten att återuppta kontakten med de separata 

entreprenörerna. Det kan också vara så att JSB blir tvungna att koppla in fler 

entreprenörer om det är så pass många projekt parallellt att 

stomkomplementsentreprenören inte har tillräkligt med personal.
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Första tanken 

Bilaga 2: Ramavtal 

38 
     André Saxbo 



  
 

BILAGA 1  

Första tanken 

1.1 Bakgrund 

Studien görs på begäran utav JSBs regionchef Percy Andersson, Asarum 

samt Projektledare ”Trygga boendet” tillika min handledare Roger Ivansson, 

Asarum. 

JSB har i nuläget tecknat avtal, skrivit kontrakt och planerat byggnationer 

utav typhuset Trygga boendet i ett flertal kommuner. Bland annat i 

Färjestaden Öland och Iggesund Hälsingland. Alla dessa projekt är tänkta att 

projekteras parallellt med en veckas förskjutning mellan byggstart för varje 

hus. Det faktum som ligger till grund till förskjutningen på en vecka mellan 

husen är att stomleverantören, som är en underentreprenör till JSB, monterar 

samtliga väggar under en veckas tid. Veckan därpå monterar JSBs 

betongarbetare bjälklag över plan ett i form utav plattbärlag. Veckan därefter 

monterar stomleverantören väggarna till våning två, och så vidare.  

Detta glapp medför att JSBs arbetare blir sysslolösa en veckas tid mellan 

varje våningsplan när JSB enbart bygger ett hus av Trygga Boendet 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att hitta en lösning på hur JSB skall 

kunna bygga endast ett typhus utav ”trygga boendet” utan att få en veckas 

ställtid mellan varje våningsplan för snickarna då inte alla kommuner vill ha 

mer än ett hus. Då JSB vid något tillfälle inte har möjlighet till att bygga fler 

hus parallellt som de hittills räknat med måste detta glapp elimineras. 

Författaren skall undersöka en alternativ arbetsfördelning mellan JSBs egna 

arbeten och arbeten som för närvarande ligger på underentreprenörer samt 

leverantörers räkning i projektet för att minimera ställtid 
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1.3 Avgränsningar 

I nuläget levereras och uppförs innerväggar utav stomleverantören. Uppförs dessa 

utav JSBs snickare istället kan ställtiden elimineras. Detta utförs genom att mängda 

och sätta enhetstider antalet innervägg, med hjälp utav (sektionsfakta 10/11), hämta 

in offerter från ett antal leverantörer sedan föra in enhetstider samt priser i 

Kalkylprogrammet BidCon. 

Då JSBs arbetare måste ha utrymme för att kunna uppföra samtliga innerväggar 

måste ett annat plattbärlag också upphandlas. Det plattbärlag som ligger till 

grunden för bjälklagen i nuläget kräver för många stämp och bockryggsrader, dessa 

bockryggsrader gör det svårt att uppföra innerväggarna på ett effektivt och bekvämt 

sätt. Samma offertförfrågningsprocedur som för innerväggarna måste därför göras 

även för plattbärlaget. 

Då enhetstider är beräknade skall dessa föras in i en grövre aktivitetsplan i 

datorprogrammet PlanCon. 

Slutligen skall framtagna kalkyler och aktivitetsplaner jämföras pris- och 

tidsmässigt med redan befintliga handlingar för att fastställa om denna 

studies resultats lönsamhet. 
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BILAGA 2  

 
Ramavtal 

SABO valde ut sex utav de tio entreprenörer/leverantörer som lämnade in 

husförslag, dessa sex fick i uppdrag att utforma sina förslag i detalj. 

Förslagen lämnades in som ett komplett anbud med ritningar, beskrivningar 

samt en energiberäkning. 

I enlighet med ramavtal tecknat mellan SABO och JSB gäller en följd av 

gränsdragningar för projektet. 

Mark och anläggning: 

Platta på mark alternativt annan typ av bottenbjälklag ingår ej i 

husentreprenaden. Markarbeten upphandlas av beställare. JSB gör 

upphandling av mark vid förfrågan. 

Särskilda upphandlingsföreskrifter: 

1. Energiberäkningars framräkning görs utifrån Klimatzon III. 

Enköping är vald som referensort. Då byggnaden skall uppföras på 

annan ort räknas en energiberäkning fram kostnadsfritt av 

entreprenören, den biläggs kontrakthandlingarna och bifogas 

bygghandlingarna.   

Hur den beräknade energiförbrukningen skall följas regleras separat i 

kontraktet mellan beställare och totalentreprenör. 

2. Anpassning av byggnaden till aktuell tomt och grundläggningsmetod 

kommer att ske först vid utnyttjade utav ramavtalen och i samråd 

mellan beställare och totalentreprenör att följande: 

• Tomt- och nybyggnadskarta tas fram och bekostas av B.  
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• Eventuell grundundersökning tas fram och bekostas av B.  

• Eventuella utredningar avseende pålning, ljud eller övriga 

utredningar, exempelvis radon tas fram och bekostas av B  

• Konstruktionshandlingar av grundplattan för normala 

förutsättningar tas fram och bekostas av TE.  

• B svarar för och bekostar handlingar för övrig markplanering på 

aktuell tomt.  

• Övriga bygglovhandlingar bekostas av TE, med tas fram i samråd 

med B.  

• B undertecknar och ansöker om bygglov och bekostar 

bygglovsavgift och övriga myndighetsavgifter.  

• Kostnader för BAS- P och BAS-U tas av TE, medan kostnaden för 

Kontrollansvarig tas av B. (JSB, 2012-01-12) 
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