
EXAMENSARBETE

Kostnadskalkyler i tidigt skede med BIM
Användning av integrerad 5D BIM i byggprocessens tidiga faser

Agus Dharsana

Civilingenjörsexamen
Arkitektur

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

Avdelningen för Byggproduktion 

Institutionen för Samhällsbyggnad 

Luleå tekniska universitet 

971 87 LULEÅ 

www.ltu.se/shb 

 

 

EXAMENSARBETE 

 

 

KOSTNADSKALKYLER I  
TIDIGT SKEDE MED BIM 

ANVÄNDNING AV INTEGRERAD 5D BIM  
I BYGGPROCESSENS TIDIGA FASER  

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Agus Dharsana 
Luleå 2011 





 Förord   

 III 

Förord 

Denna studie är genomförd under vårterminen 2011 på Tirsén & Aili Arkitek-

ter i Luleå. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande 

momentet på utbildningen Civilingenjör inom Arkitektur vid Luleå tekniska 

universitet.  

Jag vill tacka de personer som bidragit med sin kunskap och tid på ett eller 

annat sätt under arbetet. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till mina 

handledare på LTU, Thomas Olofsson och Anders Vennström, som båda väg-

lett mig genom projektet och försett mig med nyttig information. Jag vill även 

tacka Tirsén & Aili Arkitekter för de resurser som gjort det möjligt att genom-

föra min fallstudie samt all assistans kring forskningen. Ett stort tack riktas 

även till Vico Software som bidragit med både programvara och ovärderlig 

support. 

Luleå, augusti 2011 

Agus Dharsana 

  



KOSTNADSKALKYLER I TIDIGT SKEDE MED BIM 

IV 

Sammanfattning 

Digitala modeller används i allt större utsträckning i byggprocessen från skiss-

skede till produktion. Däremot nyttjar sällan arkitekter, projektörer och 

mängdfirmor byggnadsinformationsmodeller (BIM) för att ta fram kostnads-

kalkyler, trots att en BIM-modell oftast används under projekteringen. Tidiga 

kalkyler baseras idag vanligtvis på kostnader per kvadratmeter (kr/m
2
) från 

referensprojekt. Detaljerade kalkyler görs först i byggprojektets senare skeden 

när de flesta systemvalen gjorts och större beslut tagits. Ofta är dessa kalkyler 

manuellt framräknade med hjälp av 2D-ritningar vilket ökar kalkylens osäker-

het. 

Kostnadsbedömningen är ett viktigt beslutsunderlag för beställaren. Det inne-

bär att redan under utformningsskedet är det betydelsefullt att kunna se vad 

olika lösningar kommer att kosta med en så låg felmarginal som möjligt. Det är 

viktigt att kunna fånga upp kostnadsdrivarna i projektet för att få en fingervis-

ning inför vägval, innan man drar igång detaljprojekteringen. Förändringar i 

senare skeden blir oftast mycket kostsamma att reda ut.  

I ett systemhandlingsskede görs de viktigaste systemvalen, vilket gör det möj-

ligt att ta fram en detaljerad kostnadskalkyl med lägre felmarginal baserad på 

byggdelskostnader. Problemet är att det kan vara kostsamt och ta tid att ta fram 

kalkyler av sådan precision.  

Denna rapport studerar hur man istället kan använda ett integrerat 5D BIM-

system för kalkylarbeten, samt definierar en arbetsmetod för hur projektören 

kan skapa detaljerade kalkyler utan en större merkostnad. I arbetet används en 

fallstudie där ett verkligt byggprojekt utformats och projekterats i 3D CAD för 

att sedan ligga till grund för kalkylarbetet i 5D BIM.  

Ett 5D BIM-program kopplar en 3D BIM-modell med enhetstider och kostna-

der. Det krävs dock att man tillämpar en disciplinerad arbetsmetod då det är lätt 

att begå misstag. Integrerad kostnadskalkylering påverkar flera aktörer i ked-

jan. Därför bör man överväga om fördelarna med 5D BIM överväger 

merarbetet för kalkylerna i projektet.   

5D BIM kan innebära att projekterare och mängdfirmor måste utveckla sin 

kompetens och skapa nya relationer. Projekteringens syfte blir inte endast för 

att skapa ritningar utan även kalkyler. För arkitekten kan detta innebära en ny 

typ av interaktion med kunden. Det kan även medföra att han blir en starkare 
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aktör i kedjan, med större roll och ansvar. Genom intervjuer med både bestäl-

lare, arkitekter och ingenjörer står det klart att intresset för en automatiserad 

kalkyl är stort. ”Att få kalkylen integrerat i systemet tror jag är en jättevinst då 

vårt arbetssätt idag egentligen är rätt klumpigt” – Arkitekt. 

Byggsektorn har varit sen med att anamma nya metoder och processer från 

området för datorstödd design och informationsteknik. BIM inom kalkylarbe-

ten innebär inte en ny profession. Det innebär snarare ett nytt verktyg som 

medför en utveckling av befintliga arbetsmetoder, där implementeringen kan 

ske successivt. För att det ska kunna implementeras krävs dock att beställaren 

ställer krav på förändring för att driva utvecklingen framåt.  
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Abstract 

Digital models are used increasingly within the construction process from 

schematic design to production. However, architects and planners rarely use 

these building information models (BIM) when producing quantity take-off 

and cost estimates. Today, early estimates are in most cases based on cost per 

square meter (kr/m
2
) from reference projects. Detailed cost estimates are pro-

vided only at the projects later phases when most choices and major decisions 

have been made. These are often based on manually calculated quantities using 

2D-drawings, which also decrease the accuracy of the cost estimate. 

Cost assessment is an important factor for a developer in determining the feasi-

bility of an investment. During the schematic design phase it is important to be 

able to estimate the cost of different solutions to recognize which decisions 

have the most impact on the budget, before continuing into the next phase. 

Changes of decision made early in later phases are generally too expensive to 

realize. 

During the design development phase all of the major decisions for the project 

will be made. Building materials, installations, fixtures and finishes will be 

selected, making it possible to develop a more detailed cost estimate, based on 

the selected building parts, with a lower margin of error. However, these cost 

estimates are generally expensive and time-consuming to perform. 

This master thesis examines how an integrated 5D BIM-application can be 

used to estimate a projects costs rather than traditional ways of manual quantity 

take-off and estimating. A method is also presented how the designer can cre-

ate detailed estimates from BIM models. This thesis uses a case study in which 

a real project is designed and developed in 3D CAD. The 3D BIM-model was 

then imported to a 5D BIM-application for further analysis and cost estimating. 

A 5D BIM-application links a 3D BIM-model with schedule (time) and costs. 

However, working with 5D BIM requires disciplined working methods since 

mistakes are easy to make. Integrated design and estimating effects many ac-

tors in the supply chain. Also, one should consider if cost estimating using 5D 

BIM is feasible in the project before implementing model based working 

methods supporting integrated design and cost estimation. 
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5D BIM also effects the relationship between designers, planners and estima-

tors. New skills as well as new relationships need to be developed. For an 

architect this may lead to new working methods and interaction with the client. 

The architect can also acquire a major role with more responsibility throughout 

the project. In interviews with developers, architects and engineers, the interest 

in integrated design and cost estimation is huge. ”I think that getting the cost 

estimating integrated in the planning phase is a huge benefit since the way we 

work today is rather ineffective” – Architect.  

The construction industry has been slow to embrace new methods and process-

es from the area of computer-aided design and information technology. It is 

important to remember that cost estimating with BIM does not mean a new 

profession. It means new tools that will affect existing working methods, where 

the implementation can be done gradually. However, the client needs to be 

aware and demand a BIM driven design process so that new and more effective 

design and cost estimation methods can be implemented. 
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”Om jag innan T-Forden hade frågat vad människor 

ville ha skulle de ha svarat: En snabbare häst.” 

Henry Ford, industrialist och visionär 



 Innehållsförteckning   

 IX 

Innehållsförteckning 

FÖRORD .......................................................................................................... III 

SAMMANFATTNING ..................................................................................... IV 

ABSTRACT ...................................................................................................... VI 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................ IX 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR ..................................................................... XIII 

1 INLEDNING ............................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering ......................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................. 2 
1.4 Forskningsfrågor .............................................................................. 3 
1.5 Avgränsningar .................................................................................. 3 

1.6 Målgrupp .......................................................................................... 3 
1.7 Disposition ....................................................................................... 3 

2 METOD ..................................................................................................... 5 
2.1 Tillvägagångssätt .............................................................................. 5 
2.2 Forskningsmetod .............................................................................. 6 

2.3 Datainsamling................................................................................... 6 
2.3.1 Protokoll ............................................................................... 6 

2.3.2 Intervjuer .............................................................................. 6 
2.3.3 Litteraturstudie ..................................................................... 7 

2.3.4 Fallstudie .............................................................................. 7 
2.4 Resultatets trovärdighet .................................................................... 7 

3 LITTERATURSTUDIE ............................................................................ 9 
3.1 Building Information Management - BIM ....................................... 9 
3.2 Kostnadsstyrning ............................................................................ 10 

3.3 Kostnadskalkyler i byggprojekt ..................................................... 12 

3.4 Integrerad kostnadskalkylering, 5D BIM ....................................... 17 
3.5 Kalkylverktyg ................................................................................. 19 

3.5.1 Traditionella verktyg .......................................................... 19 

3.5.2 Integrerade verktyg, 5D BIM ............................................. 20 
3.6 Implementering av verktyg, metoder och processer ...................... 20 



KOSTNADSKALKYLER I TIDIGT SKEDE MED BIM 

X 

4 INTERVJUER ......................................................................................... 22 
4.1 Arkitekt .......................................................................................... 22 

4.2 Ingenjör .......................................................................................... 25 
4.3 Beställare/byggherre ...................................................................... 27 

5 FALLSTUDIE ......................................................................................... 29 
5.1 Fallstudiebeskrivning ..................................................................... 29 
5.2 Modelldagbok ................................................................................ 32 
5.3 Integrerad kostnadskalkylering med 5D BIM ................................ 33 

5.3.1 Projektering ........................................................................ 34 

5.3.2 Export och hantering av modell ......................................... 34 
5.3.3 Receptkoppling och hantering............................................ 38 
5.3.4 Versionhantering ................................................................ 42 
5.3.5 Skapa och generera kostnadskalkyler ................................ 42 

5.3.6 Skapa och generera en kostnadsjämförelse ........................ 47 

5.3.7 Fallstudiens resultat ............................................................ 50 

6 ANALYS ................................................................................................. 51 
6.1 Dagens kostnadsbedömningar i projekts tidiga skeden ................. 51 

6.2 Behov av kostnadskalkyler i tidigt skede ....................................... 52 
6.3 Implementering av 5D BIM i Arkitektens vardag ......................... 53 

6.3.1 Verktyg ............................................................................... 53 

6.3.2 Metod ................................................................................. 54 

6.3.3 Process ............................................................................... 56 
6.3.4 Organisation och kultur ...................................................... 58 

7 SLUTSATSER ........................................................................................ 61 

7.1 Svar på forskningsfrågor ................................................................ 61 

7.2 Förslag på framtida forskning ........................................................ 63 

8 REFERENSER ........................................................................................ 64 
8.1 Tryckta källor ................................................................................. 64 
8.2 Elektroniska källor ......................................................................... 64 

8.3 Hemsidor ........................................................................................ 65 
8.4 Intervjuer ........................................................................................ 65 

BILAGOR ......................................................................................................... 67 

 

Bilaga 1, Kostnader inlagda som recept i Vico Office 

Bilaga 2, Kostnadsbedömningar av samtliga modellversioner 

Bilaga 3, Kostnadsjämförelse mellan två modellversioner  

Bilaga 4, Kostnadsbedömningar av Piteå Mängdbyrå  



 Innehållsförteckning   

 XI 

Bilaga 5, Protokoll från projekteringsmöten  

Bilaga 6, Systemhandlingar Swerea Mefos 





 Begreppsförklaringar   

 XIII 

Begreppsförklaringar 

2D                      y  

3D  Tre dimensioner: x, y, z 

4D  3D + Tid  

5D  3D + Tid + Kostnad 

A-modell  Arkitektmodell 

Beställare  Kunden, även refererad som byggherre. 

BIM  Building Information Modelling/Management, 

Byggnadsinformationsmodell  

BSAB 9 Gemensam struktur för information i byggsektorn 

som består av koder med tillhörande rubrik som be-

tecknar olika typer av byggdelar eller 

produktionsresultat. 

BTA  Bruttoarea 

Byggdel   Del av byggnadsverk som fyller en funktion. 

Byggdelstyp En teknisk lösning av byggdel. En sådan kan besk-

rivas i form av ett eller flera produktionsresultat. 

CAD   Computer Aided Design 

Dubbelglasfasad Fasad som utgörs av två inglasningar med utrymme 

emellan för ventilering. 

K-modell  Konstruktionsmodell 

Modellversion Version av 3D-modell 
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Nyckeltal  Arealkostnad som ofta används för att beräkna pro-

duktionskostnaden för en byggnad. 

Projektering Utrednings- och förberedelsesarbete. Exempelvis 

upprättandet av ritningar.  

Systemhandling  Handlingar som bland annat fastställer tekniska 

system   samt estetisk utformning. 

VVS                                 

 



Inledning 

  1 

1 INLEDNING 

Detta kapitel presenterar bakgrund, problemformulering och studiens syfte. 
Vidare presenteras forskningsfrågor, studiens avgränsningar och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Arkitekter och konstruktörer utnyttjar allt mer 3D CAD, till allt ifrån idéskiss till pro-

jektering. Att utnyttja en 3D-modell under projekteringen är till stor nytta, men det 

fi    ytterligare ett antal användningsområden med 3D BIM (Building Information 

Modelling/Management), till exempel inom kalkylerarbeten, inköp, produktion och 

försäljning (Ottosson, 2009).  Exempelvis genom att använda arkitektens 3D-modell 

som bas ta fram tidiga kalkyler utan en större merkostnad.  

Som beställare är man tidigt intresserad av att veta vad investeringskostnaden kom-

mer att bli i relation till den framtida avkastningen. Men ju tidigare i projekterings-

processen man är desto grövre är kostnadskalkylen för projektet. Idag arbetar arkitek-

     f         ”    k        ” b       p   y k      fö      g     ku    uppskatta 

kostnader. En sådan kalkyl kan variera kraftigt i förhållande till kostnaden för slut-

produkten. I tidigt skede har man exempelvis sällan gjort materialval och bestämt 

exakt hur utformningen skall bli. Trots det är det av stort intresse för beställaren att 

under utformningsskedet kunna se vad olika lösningar kommer att kosta med en så 

liten osäkerhet som möjligt. Problemet är att det tar tid att leverera kalkyler med hög 

precision. Samtidigt är det ofta intressant för beställaren att kunna välja mellan flera 

utformningsalternativ. För att kunna uppnå detta måste arkitekten idag göra en kost-

nadsberäkning för vartdera alternativet. En metod som tar tid och begränsar 

möjligheterna att ta fram flera alternativa förslag.   

När man talar om 4D och 5D BIM utgör tid den 4:e dimensionen och kostnad den 5:e, 

(Vico, 2011). Integrerad 5D BIM utnyttjas idag oftast inom produktionsplanering 

främst av byggnadsentreprenörer. Entreprenörer som använder sig av 5D-verktyg kan 
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göra stora kostnadsbesparingar både i projekteringen och produktionen genom att 

fokusera på analyser och optimering av tid och kostnad. (Vico, 2011; Jongeling, 

Olofsson & Norberg, 2007). Idag görs dessa mer detaljerade och precisa kalkyler van-

ligtvis i byggprojektets senare skede när de flesta valen redan har beslutats. Genom 

att integrera kostnadskalkylering med BIM tidigt i processen kan beställare och 

byggherrar bättre analysera inverkan av olika systemval, (Olofsson, m.fl. 2010).       

1.2 Problemformulering 

Byggsektorn har varit sen att anamma nya metoder och processer från området för 

datorstödd design och informationsteknik (Sega gubbar, 2006; Jongeling, Olofsson & 

Norberg, 2007). Detta försvårar både utveckling och implementering av nya och ef-

fektivare system som redan idag finns på marknaden. 

Orsaker till varför integrerade 5D-system inte implementeras i större skala för kalkyl-

arbeten i tidigt skede kan bero på att: 

 Det krävs att projektören har kompetens att modellera och projektera högkva-

litativa och användbara 3D-modeller för 5D-system.  

 Systemet är främst utformat för entreprenören och därför omfattande. Det be-

rör även tidsplanering, mängdning, resursplanering samt uppföljning. 

 Beställare ställer sällan krav på att projekt skall projekteras och planeras i 5D. 

 Det krävs en ny arbetsmetod som tar tid att bygga upp och implementera. 

 Relativt få besitter kunskapen och kompetensen att projektera i 3D för 5D-

planering.   

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur ett integrerat 5D BIM system kan användas i ett 

tidigt skede i byggprocessen. Förväntade resultatet är att kunna definiera ett arbetssätt 

för hur projektören, så som arkitekter, skall kunna använda systemet för att skapa mer 

precisa k  ky                   k p         g      p    k     g p       fö         bb  

kunna få ut tidiga och mer precisa kalkyler till beställarens förmån. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Studien omfattas av följande forskningsfrågor: 

1. Hur arbetar arkitekter och projektörer idag med kostnadsbedömningar i pro-

jekts tidiga skeden? 

2. Vilka behov har beställaren av tidiga kostnadskalkyler?  

3. Hur kan 5D BIM hjälpa arkitekter och projektören att ta fram kostnadskalky-

ler i tidigt skede? 

1.5 Avgränsningar 

Byggprocessen består av projektering, planering, produktion och förvaltning. Studien 

avgränsas till att endast behandla arkitektens systemhandlingsskede (här definierat 

som byggprojektets tidiga skede), där även tidiga kalkyler skall tas fram. Kalkylerna 

kommer endast att baseras på nybyggnation av en tillbyggnad där inga installations-

arbeten ingår. Med andra ord utesluts även kostnader för rivning, anläggningsarbeten, 

projektering, byggledning, byggherrekostnader mm. Studiens fokus ligger i att ta 

fram en kostnadsbedömning i tidiga skeden med hjälp av Vico Office R3 som 5D 

BIM-verktyg.  

1.6 Målgrupp 

Studiens främsta målgrupp är byggnadsingenjörer och arkitekter men även konstruk-

törer som projekterar och modellerar i 3D CAD samt beställare.   

1.7 Disposition 

Rapporten består av följande delar: 

Kapitel 1 - INLEDNING 

Kapitel 2 - METOD 

Kapitel 3 - LITTERATURSTUDIE 

Kapitel 4 - INTERVJUER 

Kapitel 5 - FALLSTUDIE 
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Kapitel 6 - ANALYS 

Kapitel 7 - SLUTSATS
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2 METOD 

 etta ka itel inneh ller met der s m använts i forskningsarbetet och behandlar stu-

diens tillvägagångssätt, forskningsmetod, datainsamling och fallstudie. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Studien inleddes med en datainsamling 

och litteraturstudie av tidigare forsk-

ningar kring 3D-5D BIM.       

g            u        u    k   k       g 

    f    k  ky          g   k         u  

       fö     ingen ser ut för detta 

ändamål. Underlaget till denna del ut-

görs främst av intervjuer med anställda 

på Tirsén & Aili Arkitekter.  

För att kunna analysera hur projektören 

kan implementera 5D BIM för att skapa 

tidiga kalkyler med Vico Software, 

användes en fallstudie där ett verkligt 

byggprojekt utformats och projekterats 

i ArchiCAD.  

 

 

  

Figur 2.1: Arbetsprocess för examensarbetet 
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2.2 Forskningsmetod 

Arbetet behandlar en fallstudie i Luleå och är en typ av aktionsforskning med ett 

praktiskt problem i en verklig situation. Projektet som studerats fokuserar på en enda 

undersökningsenhet. Syftet med en aktionsforskning är att ha en direkt och omedel-

bar påverkan på forskningsområdet. (Patel & Davidsson, 2011) Det innefattar en 

relation mellan tänkandet om och handlandet i praktiken. På så vis kan slutsatser dras 

om teorin är tillämpbar i praktiken. Ett kontinuerligt flöde av utveckling och förbätt-

ring inverkar positivt på verksamheten när forskningen siktar på att lösa problem. 

Fokuseringen på en fallstudie gör det däremot svårt att hävda att resultaten är all-

mängiltiga. Istället blir det precisa slutsatser för just den tillämpningsmetoden. 

(Denscombe, 2009) 

I denna studie har kvantitativa och kvalitativa            uk            p          

             k                k    f   k   g     s sådan forskning som innebär 

mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med 

k          f   k   g           f   k   g                 g   f ku      p  ”  uk ” 

data, t ex i form av intervjuer och tolkande analyser. (Patel & Davidsson, 2011) 

 ö      ku          f      y    ff k              BIM- y       p    k     g  k     

   fö         -kalkyl med en traditionellt framtagen kalkyl. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Protokoll 

Under systemhandlingsskedet har fyra projekteringsmöten hållits. Här noteras beslut 

och förändringar i projektet. Varje möte har dokumenterats i protokoll av ansvarig 

och bifogas i rapporten.  

2.3.2 Intervjuer 

För att undersöka hur projektören jobbar idag med kostnadskalkyler har två anställda 

på Tirsén & Aili Arkitekter intervjuats. Båda med olika bakgrund och positioner 

inom företaget.  

För att analysera hur arkitekten kan arbeta med ett 5D BIM-verktyg tillsammans med 

sin kund har en projektchef från Galären intervjuats.  

       u      yf             f     uppf      g     u     b  ö    p rterna såg möjlig-

                u  y                g                  u    g                  k      

 ö     g    u  p  y k    b          b   p     fö      u          p                 u-
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     p g  k   g               k        u                u         g    fö           g-

form och en transkription på vardera intervjun bifogas. 

2.3.3 Litteraturstudie 

        u   u                     f          ök   g p  u           b b     k       a-

b    u            g                ök        k  b             f             

             k       k  ky       k       b  ö    g          f k               

k      f    bö k        k          pp                               u        också 

    p                                               u          k     

2.3.4 Fallstudie 

För att analysera och implementera 5D BIM var målet att använda ett autentiskt pro-

  k           f               byggp    k        A ’       lforskningsinstitut Swerea 

MEFOS i Luleå valts. Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsre-

sultat inom tillverkning, bearbetning, användning och återvinning av metaller. 

Projektet har utformats och projekterats i ArchiCAD av Tirsén & Aili Arkitekter. 

Författaren har varit projektör för tillbyggnationen. De inblandade i projektet var 

Bengt Aili, arkitekt, och två byggnadsingenjörer inkluderat författaren själv. 

2.4 Resultatets trovärdighet 

För att skapa ett trovärdigt resultat ska studiens reliabilitet och validitet beaktas. Re-

liabilitet beskriver hur tillförlitlig en metod är. Validitet avser att man mäter det som 

är relevant i sammanhanget. (Patel & Davidsson, 2011) 

Examensarbetet genomförs som en fallstudie hos ett företag med ett specifikt verk-

tyg. Det innebär att resultatet inte kan spegla styrkan i andra 5D-system på 

marknaden utan är främst relevant för det använda verktyget. I detta avseende mins-

kar undersökningens generalitet. Validitet är metoden jag använt, här anser jag att 

fallstudie är ett bra sätt att testa och utvärdera metodiken med 5D BIM. Det är dock 

högst troligt att metoden som testats inte är den mest optimala. Däremot är det sanno-

likt att metoden kommer att fungera för att studera andra liknande verktyg på 

marknaden. Dessa studier kommer vara nödvändiga för att kunna dra mera generella 

slutsatser om kostnadskalkyler med 5D BIM i ett byggprojekts tidiga skede.   
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3 LITTERATURSTUDIE 

Här behandlas bakgrunden kring BIM, traditionell kostnadskalkylering och verktyg 

som används idag. Vidare diskuteras implementeringen av BIM i integrerad kost-

nadsplanering och olika faser en BIM-modell genomgår. 

3.1 Building Information Management - BIM 

Building Information Model används ofta som förklaring till BIM, men eftersom det 

är ett arbetssätt används internationellt allt oftare beteckningen "Building Informat-

ion Management", där alla arbetar med samma information i en gemensam databas. 

BIM är inte samma sak som 3D, trots att visualisering ingår. Datormodellerna i BIM 

skiljer sig genom att objekten i modellen kan ha andra egenskaper än bara geo-

metrier. (Ottosson, 2009) Objekten kan erhålla attribut som beskriver egenskaper 

som exempelvis en benämning, ett ID, material mm. En BIM-modell kan vara allt 

från konceptuell till att innehålla detaljerade konstruktioner.  

Idag projekteras stora projekt nästan enbart i 3D. Från början användes 3D som visu-

aliseringsverktyg, men har utvecklats vidare med information om mängder, 

fabrikstillverkning, tidsplaner, produktionsdata, energibalanser och förvaltningsin-

formation (4D och 5D). BIM är ett arbetssätt som inte bara visar hur det 

förhoppningsvis kommer att se ut, utan som också minskar risken för samordnings-

missar mellan olika projektörer, ger tillverkningsritningar för t ex ståltillverkning, 

mängdlistor över material, massor, pållängder, rör och ventilationskanaler etc. BIM 

kan också ge information för produktionsstyrning, tidsplanering och förvaltningsin-

formation. (Ottosson, 2009). I och med övergången från 2D till BIM kommer också 

projekteringen att förändras, där mer arbete kommer att krävas i projektets tidiga 

skeden (Jongeling, 2008).  
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Figur 3.1: Arbetsbelastning för projektering med BIM och 2D CAD. (Jongeling, 

2008) 

3.2 Kostnadsstyrning 

Brist på fungerande ekonomisk styrning har bidragit till att många projekt sprängt 

sina ekonomiska ramar. Den ekonomiska styrningen måste ingå som en naturlig och 

integrerad del av projektledning och projektering. Den måste fungera i ett tidigt 

skede av processen eftersom kostnadsförändringarna är särskilt stora i detta skede. 

Beslut som tas i ett tidigt skede har stor påverkan på det slutliga resultatet och har 

störst möjlighet att påverka den slutgiltiga kostnaden, se Figur 3.2. Skälen är därför 

stora för beställaren att engagera sig tidigt i vilka behov som skall tillgodoses. Det är 

i annan mening lämpligt att besitta bra beslutsunderlag så tidigt som möjligt. (Hans-

son, Olander & Persson, 2009 och Ottosson, 2009) 



Litteraturstudie 

  11 

 

Figur 3.2: Möjligheten att påverka projektkostnaden (röd) jämfört med intensiteten 

(grön) och verkliga utbetalningar (blå) i ett projekt. (Ottosson, 2009) 

Under projekteringens första skeden (systemhandlingar) måste vi ta ställning till in-

vesteringskostnad kontra drift- och underhållskostnader. Det är då viktigt med ett bra 

underlag att jämföra med. I systemhandlingarnas fastställande måste därför en förfi-

nad kalkyl ingå. (Ottosson, 2009) Med denna ska man kunna definiera var tyngsta 

kostnaderna ligger för att kunna göra rätt systemval, låsa ramar samt vidta rätt åtgär-

der i rätt tidpunkt.  
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Figur 3.3:  r  essen   r k stnadsst rningsarbetet i ett  r jekt. (Ottosson, 2009) 

3.3 Kostnadskalkyler i byggprojekt 

Att kalkylera innebär att utnyttja en modell av verkligheten för att bedöma ett kom-

mande utfall. Det finns kalkylbehov i många olika sammanhang och skeden i bygg- 

och förvaltningsprocessen. (Hansson, Olander & Persson, 2009) Under projektet bör 

man skaffa sig en uppfattning om vad kostnaden för det färdiga projektet blir. Håller 

vi oss inom ramarna eller måste vi vidta åtgärder för att hamna inom tänkta budget? 

Med olika förutsättningar ställs det olika krav på den kalkyl som ska framställas 

(Hansson, Olander & Persson, 2009). Figur 3.4 redovisar kalkylbehov i byggpro-

jektets olika skeden.  
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Figur 3.4: En sammanställning över kalkylsäkerhet, kostnadsstyrning och kalkylbe-

hov i olika skeden. (Hansson, Olander & Persson, 2009) 

Kalkylbehovet styr valet av kalkylmetod och precisionen i kalkylresultatet. Syftet 

med en kalkyl i ett tidigt skede kan vara att (Hansson, Olander & Persson, 2009): 

 Tidigt bestämma om beställaren har ekonomin att genomföra projektet.  

 Ge underlag för långtidsplanering. 

 Ta fram underlag för anbud.  

 Lära sig hur ett byggprojekt ska genomföras inför byggstart. 

 Skaffa underlag för styrning av byggprocessen för lämplig avvägning mellan 

utformning och ekonomi.  
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 Kunna göra en bedömning om erhållna anbud är skäliga.  

Byggprocessens olika skeden delas oftast upp enligt följande (Hansson, Olander & 

Persson, 2009): 

 Utredning/Programskede 

 Systemhandlingsskede 

 Bygghandlingsskede 

 Produktion 

 Förvaltning och återbruk 

Funktionskravens precision varierar med skedena liksom kraven på precision i kalky-

len. Möjligheten att göra goda kalkyler beror av naturliga skäl i första hand på det 

underlag kalkylerna baseras på. Vet beställaren vad som ska ingå i projektet kan en 

större precision uppnås i kalkylarbetet. Behovet av en noggrann kalkyl ökar med 

tiden liksom säkerheten i resultatet. Preciseringen av produkten blir mer exakt efter-

hand och därmed förbättras möjligheten att skapa en säker kalkyl. Den förväntade 

kalkylsäkerheten varierar över skedena vilket framgår av Figur 3.4. (Hansson, Olan-

der & Persson, 2009) 

Med detaljerade ritningar och beskrivningar blir det enklare att rama in kostnaderna 

för projektet än när man bara har några enkla skisser. Kalkylunderlagets kvalitet för-

bättras successivt genom projekteringen. I början består ofta underlaget i form av 

enkla arkitektskisser (förslagshandlingar). I utredningsskedet och programskedet är 

målet med kalkylen att utifrån skisserade behov försöka formulera en budget för pro-

jektet. Enskilda detaljkrav behöver inte bestämmas, det räcker ofta om funktions-

kraven kan bestämmas med hjälp av referensbyggnader. Under systemhandlingsske-

det börjar det finnas goda förutsättningar att börja beräkna mängder och ange kvalitet 

i projektet. Systemhandlingar motsvaras ungefär av de handlingar som oftast krävs 

vid ansökan av bygglov. Vidare under bygghandlingsskedet projekteras detaljer i 

ökad grad vilket ger möjlighet till ännu större precision i kalkylen. (Hansson, Olan-

der & Persson, 2009 och Ottosson, 2009) Därför förfinas kalkylarbetet i efterhand 

som projektet specificeras där osäkerhetsgapet minskar med tiden (Ottosson, 2009).  

Ur principiell synpunkt kan man härmed i stora drag dela upp kalkyler i tre olika 

nivåer (Hansson, Olander & Persson, 2009): 
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1. Kalkyler i tidiga skeden/Referenskalkyl 

Denna sker på fastighetsnivån, där ställningstagande omfattar hela byggna-

den. Kalkylen baseras på uppföljning av nyckeltal och/eller verkliga 

kostnaderna från ett tidigare genomfört projekt.  

2. Byggdelskalkyl 

Denna sker på byggnadsdelsnivån, där valet står mellan principlösningar för 

olika byggdelar.  

3. Produktionskalkyl 

Denna kalkyl beräknas på komponentnivån. Här ingår byggdel, materialval 

och aktivitet, exempelvis yrkesarbetare, armering, form, och spill. I denna 

kalkyl används komponentdata direkt medan i övriga kalkyler sammansätts 

data till en grövre nivå.  

Det som skiljer metoderna åt är den nivå på vilken mängdberäkningen avslutas. Ex-

empel på den tekniska utformningen kopplat till de tre detaljeringsnivåerna kan vara 

(Hansson, Olander & Persson, 2009 och Olofsson m.fl., 2010): 

1. Kostnad för kontorshus, typ Modul 30 000 kr/m
2
 BTA 

2. Kostnad för innervägg, typ 395            720 kr/m
2
 

3. Materialkostnad för träregel 45 x 95        18 kr/m 
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Tabell 3.1 Metoder och syftet med kostnadskontroll. (Olofsson m.fl., 2010) 

 

 

Figur 3.5: Samband mellan mängders och kostnadsuppgifters detaljeringsgrad. 

(Hansson, Olander & Persson, 2009) 

Den första kvalificerade kostnadsbedömningen som görs i initieringsfasen i samband 

med förstudien har av naturliga skäl relativt stor osäkerhet. I vissa projekt kan det 

handla om -25 % till +50 % medan i andra runt -10 % till +15 %. (Ottosson, 2009) 

För att minimera osäkerheten är det viktigt att analysera osäkerhetsfaktorerna. Ex-

empel på dessa faktorer är (Hansson, Olander & Persson, 2009 och Ottosson, 2009): 

 Osäkerhet i mängddata orsakad av brist på noggrannhet och mätfel. 
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 Osäkerhet i kalkylmetoder, t ex en alltför generaliserad beräkningsmetod. 

 Osäkerhet i kostnadsdata orsakad av exempelvis föråldrade priser. 

 Osäkerhet i detaljeringstillägg, exempelvis på grund av ofullständig beskriven 

byggnadsdel i tidigt projekteringsskede.  

 Otydliga krav på omfattning och prestanda. 

Idag överlämnas normalt ansvaret för mängdberäkning och kalkylering till underkon-

sulter vilket ofta leder till överskattning i kostnadsbedömningen och avfall i 

produktionen. (Olofsson m.fl., 2010) De flesta projekten mängdberäknas manuellt 

oavsett syfte. Kalkylatorn grundar sina beräkningar på 2D-handlingar som man blivit 

försedda med av inblandade konsulter. De får dessutom samordna alla discipliner 

manuellt för att kunna erhålla ett bra resultat på kalkylen. Information som kommu-

niceras med traditionella handlingar så som 2D-ritningar och skriftliga 

specifikationer bidrar till en långsam och felbenägen process. (Woksepp, 2007 och 

Jongeling, 2007) Mätfel och brister i noggrannhet är en felkälla som alltid kommer 

att existera vid manuellt arbete. Med digitaliseringen och utnyttjandet av datorns 

förmåga att mängda elimineras denna felkälla helt vilket i sin tur bidrar till en säkrare 

kalkyl. Tack vare uppdateringsfunktionen i ett BIM-program kan dessutom simule-

ring av olika scenarier utföras relativt snabbt. (Olofsson m.fl., 2010) 

3.4 Integrerad kostnadskalkylering, 5D BIM 

John Kunz och Martin Fischer vid Stanford Universitet observerade i en studie att 

användare av 3D-5D BIM implementerar BIM i tre olika steg: Visualisering, Integ-

ration och Automation. Varje steg redovisas nedan och har ett syfte respektive metod 

att mängdberäkna samt kalkylera på. Denna studie gjordes för att dokumentera BIM-

modellens mogningsprocess genom ett byggprojekt. (Kunz & Fischer, 2011) 

1. Visualisering är den första fasen där 3D-modellen används inom utrednings- 

och systemhandlingsskedet. Här krävs det att inblandade discipliner tolkar 

och utvecklar den visuella modellen.  

2. Integration är samordningsfasen där metoder utvecklas för att utbyta data 

mellan olika system och applikationer. Här gäller det att programutvecklare 

kommer överens om ett standardiserat system att kommunicera på såsom ex-

empelvis IFC (Industry Foundation Classes).  
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3. Automation är sista fasen där BIM-modellen används inom produktion. Mo-

dellen utnyttjas allt ifrån tid- och kostnadsplanering till att hjälpa till med 

produktion i fabrik.  

Detaljeringsgraden, informationsnivån och modellmognaden ökar genom ett antal 

faser från tidigt skede till detaljerad konstruktion där nödvändiga funktioner och tek-

niska lösningar successivt implementeras i modellen. (Kunz & Fischer, 2011) 

Figur 3.6 och Tabell 3.1 visar hur olika typer av kostnadsuppskattningsmetoder an-

vänds i början av planeringsprocessen. Kostnadsberäkningsprocessen är till stor del 

beroende av mängdberäkningen av 3D-modellen. Därför är det väldigt viktigt att 

objekt i modellerna är förberedda med metadata eller attribut som kan kopplas till 

kostnadsinformation. Detta underlättar och påskyndar kostnadsuppskattningen så att 

fler alternativ kan utvärderas. (Olofsson m.fl., 2010) 

 

Figur 3.6: Kostnadskontroll i tidigt skede. (Olofsson m.fl., 2010) 

Kostnadskontroll i tidigt skede underlättar för organisationer att identifiera kvantifi-

erbara besparingar i arbete, material, verktyg och samtidigt utvärdera alternativa 

lösningar för utformningen. En smart BIM-applikation gör det möjligt att skapa flera 

analysmodeller från samma 3D-modell för att köra olika typer av utredningar. BIM-

modellens omfattande kapacitet gör det möjligt att skapa detaljerade modeller som 

representerar verkliga förutsättningar och hjälper ingenjören att fatta beslut och inte-

grera alla processer från koncept till produktion. Tack vare digitaliseringen och BIM 

kan flera förslag simuleras. Kostnadsuppskattningar kan då utnyttjas av intressenter 

redan i ett tidigt skede. (Olofsson m.fl., 2010) 

Ju fler aktörer som är med i byggprojektet ju fler fördelar har 3D-modellering att 

erbjuda. Detta gäller utbyte av information, samordning och uppfyllandet av krav och 

projektmål. 3D-modellering bidrar till bra samarbete mellan flera användare som 

arbetar i samma projekt. Det möjliggör att modeller kan publiceras och delas mellan 

kunder och andra projektmedlemmar. (Olofsson m.fl., 2010) 
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Integreringen sker när BIM-modellens objekt kopplas till information som kostnader 

och enhetstider för att exempelvis få ut kostnadskalkyler. Uppdateras 3D-modellen 

slår ändringarna igenom i kalkylen.          g p             y k    ff ktivare och 

resulterar i en snabbare          g p           f     f   upp    . (Jongeling, 2007) 

3.5 Kalkylverktyg 

Här behandlas ett fåtal exempel av diverse verktyg som används idag inom kalkyle-

ringsarbeten.  

3.5.1 Traditionella verktyg 

Consultec BidCon Bygg är ett kalkylprogram och anskaffas med de funktioner och 

moduler som behövs. Programmet innehåller uppslagsböcker för både nybyggnad 

och rivning. Uppslagsböckerna indelas i byggdelstyper, produktionsresultat och re-

surser som kan anpassas och byggas ut efter egna förutsättningar. Här finns ingen 

koppling till någon BIM-modell. 

Byggkalkylatorn är en nätbaserad tjänst avsedd som ett hjälpmedel för de i byggnads- 

eller förvaltningsbranschen som snabbt och överskådligt behöver information om 

kostnadsdata eller göra enklare kalkyler. Kalkylerna sparas och exporteras till Micro-

soft Excel eller PDF. Byggkalkylatorns upplägg och innehåll baseras på boken 

Byggmästarnas Kostnadskalkylator av Svensk Byggtjänst. Här finns inte heller nå-

gon koppling till en BIM-modell.  

 

Figur 3.7: Exempel på byggdelskostnad via Byggkalkylatorn. (AB svensk Byggtjänst, 

2011) 
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Litteratur så som Wikells Sektionsfakta –NYB är även det främst avsett som hjälp-

medel i kalkylarbetet. Här redovisas exempelvis byggdelar, á-prislistor, 

referensobjekt mm. Här hittas även exempel och mallar för diverse kalkyler.  

MAP applications består av fyra olika applikationer för kalkyl, kostnadsstyrning, 

tidsplanering och inköp. Kalkylprogrammet arbetar på samma sätt som övriga tradit-

ionella kalkylverktyg. Genom exportfunktioner i BIM-programmet kan dock 

mängder publiceras direkt in till kalkylen vilket automatiserar kalkylarbetet till viss 

del. 

3.5.2 Integrerade verktyg, 5D BIM 

5D-planering- och produktionsoptimeringsprogrammet Vico Software används 

främst av byggnadsentreprenörer. Vico hjälper beställare, entreprenörer och projek-

törer att gå från 3D till att dra full nytta av BIM. Statistik visar att entreprenören 

besparar ca 10-15% av byggkostnaderna genom att fokusera på analyser och optime-

ring av tid och kostnad. (Vico, 2011) I Sverige används systemet till viss del av 

företag som Veidekke, JM, Skanska, Peab m.fl. De använder systemet till att bland 

annat göra mängdberäkningar samt för kostnads-, tids- och resursplanering.  

RIB iTWO är en motsvarighet till Vico Software som har fått stor spridning i Tysk-

land. Likt Vico Software integrerar programmet 3D BIM med 4D- och 5D-verktyg 

för tid- och kostnadsplanering. 

Det finns också tredjepartsleverantörer som kopplar ihop traditionella kalkylverktyg 

med BIM modeller med s.k. plug-in mjukvara i CAD-programmet. iLink är en sådan 

mjukvara som kan förse kalkylverktyg med mängdinformation från BIM-modellen.   

3.6 Implementering av verktyg, metoder och processer 

Implementeringen av nya verktyg och metoder i verkliga projekt är oftast en utma-

ning. Förändringsarbetet måste ske på flera nivåer och införandet av nya verktyg och 

arbetsmetoder påverkar arbetsprocesser och utmanar oftast organisationens struktur, 

kultur samt gamla arbetsmetoder. (Woksepp, 2007) 
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Figur 3.8: Förändringsarbete vid implementering av nya verktyg, metoder och pro-

cesser. (Woksepp, 2007) 

Delarna består av (Woksepp, 2007): 

 Verktyg - I detta fall införandet av 5D BIM i tidiga skeden som möjliggör mer 

precisa kalkyler och kontroll av alternativa lösningar. 

 Metod - Hur ser arbetsmetoden ut med att skapa 5D BIM-kalkyler i jämfö-

relse med situationen idag? Krävs det mer arbete för att skapa kalkylerna och 

vad är vinsterna? 

 Process - Hur skall 5D BIM-metoden föras in i den normala projekterings-

processen? Hur påverkas projekteringsprocessen aktörer? Vilken aktör är 

mest lämpad att utföra kalkylerna och vem är mottagare av resultaten?  

 Organisation och kultur - Vilka är de största utmaningarna, finns det organi-

satoriska hinder (t.ex kontraktsformer) som påverkar införandet negativt? 

Vad krävs för införandet - utbildningsinsatser, nya programvaror? Kan det fö-

ras in successivt? Hur skall den aktör som tar på sig att göra kalkylerna få 

betalt för investeringar i 5D BIM? 
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4 INTERVJUER 

Nedan presenteras intervjuer genomförda i samband med forskningen.  ntervjuerna 

  gi k unge är i cirka 30 minuter vardera och genomfördes i dialogform.  

4.1 Arkitekt 

Bengt Aili, Arkitekt SAR/MSA, Tirsén & Aili Arkitekter. 

Datum: 2011-04-08 

Hur många förslag presenterade du till Swerea Mefos styrelse? Korrigerades kalky-

lerna vid något tillfälle? 

Svar: ”Först presenterade vi ett förslag som var relativt billigt och enkelt. Detta al-

ternativ var intressant tills jag fick träffa deras nya VD som tyckte att de skulle 

bygga en framåttänkande profilbyggnad. Man kan säga att det andra förslaget håller 

i runda drag än idag.” 

”När vi presenterade första förslaget gjordes det ingen kalkyl, därför att det inte var 

intressant. Inte heller det andra förslaget. Det var när det först var intressant att gå 

vidare med projektet som det beställdes en kostnadsberäkning.” 

Hur många förslag hade du velat ha presenterat? 

Svar: ”Det kändes inte så nödvändigt att presentera fler än ett förslag vid det till-

fället.” 

Vilka parametrar styrde utformningen av byggnaden? 

Svar: ”Det var ingen budget som styrde utan de funktioner och den miljö byggnaden 

skulle inrymma. Kostnaden fick däremot inte dra iväg för mycket och den erfarenhet-

en har vi från att ha jobbat med dem tidigare. Man har ungefärlig koll på hur mycket 

det skulle kunna tänkas få kosta.” 

I vilket läge började du skissa på utformningen?  

Svar: ”Efter det första mötet vi hade med styrelsen. Där gick vi igenom grovt vad det 

var för funktioner som skulle inrymmas och syftet med byggnaden.” 

  



Intervjuer 

  23 

I vilket skede gjorde man systemval? 

Svar: ”Tillsammans med de grova skisserna. Man sätter nivån någonstans för att 

kunna räkna på det. Vi fick välja material och stomme relativt tidigt.” 

Hur brukar skedet se ut med avseende på kalkyler? I vilka lägen begär beställaren en 

grov samt detaljerad kalkyl? 

Svar: ”Först gör vi en grovskiss där vi sällan presenterar en grov kalkyl. Sen kan det 

vara intressant för beställaren att veta vilken nivå kostnadsmässigt projektet ligger 

på. Då får vi uppdraget att ta reda på detta och Roger tar fram en tidig kalkyl base-

rat på nyckeltal. I samma veva kanske man vill förändra någonting, att det ska in fler 

lokaler eller att byggnaden minskas med 30 %. Då ändrar man och gör i ordning 

detta samtidigt som vi tar fram en kalkyl.” 

”En detaljerad kalkyl kan komma först när ett beslut tagits att förslaget låg inom 

rätta ramar och är intressant att gå vidare med. Då kan vi hamna i ett systemhand-

lingsskede där vi oftast bestämmer teknik och lösningar för att kunna göra en mera 

exakt kostnadsbedömning.” 

Hur ofta vill en beställare ha en detaljerad kalkyl? 

Svar: ”Det är väldigt ofta, nästan alltid. Det är ett bra underlag vid upphandling 

men också när byggherren ska framställa sin budget till exempel. Då vill de ha en 

ganska bra kalkyl för att kunna bestämma hyror innan kontrakt skrivs. Ska de själva 

utnyttja lokalerna så vill de självklart ha en koll på kostnaden då också. Syftet är 

främst för att säkerställa att projektet ligger inom de kostnadsramar som beställaren 

tänkt sig.” 

Varför gjorde Christer på Piteå Mängdbyrå kalkylen för projektet Swerea Mefos och 

inte Roger Johansson? 

Svar: ”Det beror på vilken nivå beställaren vill ha på kalkylen. Christers kalkyl gick 

ner lite mer exakt i mängder mm men det skulle Roger också kunnat producera.” 

Vad kostade den kalkylen att göra? 

Svar: ”Jag skulle tippa på att den kostade runt 20-30 tusen kronor. En grov kalkyl 

som Roger gör baserat på nyckeltal skulle hamna på runt 10 tusen för detta projekt.” 

Vilken säkerhet uppskattar du Piteå Mängdbyrås detaljerade kalkyl respektive en 

kalkyl baserat på nyckeltal att ligga på? 
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Svar: ”Christers kalkyl bör ligga runt ±5-8 % medan en kalkyl baserat på nyckeltal 

antar jag ligga på runt ±10 %.” 

Hur ofta får Roger räkna om sina kalkyler för att det sker ändringar på förslaget? 

Svar: ”Det är sällan att våra kalkyler uppdateras. I första skedet justerar vi endast 

kalkylen om det sker väldigt stora förändringar. Man hittar en ungefärlig nivå som 

känns ligga någorlunda rätt till. Sedan går vi vidare med projektet för att i nästa 

skede göra en finare kalkyl. Men det kan vara så att det blir för dyrt och då måste vi 

gå in och kolla var det t ex kostar över budget.” 

Vad anser du att man bör ta reda på för att kunna räkna på en mer exakt kalkyl? 

Svar: ”Man måste lägga detaljeringsgraden på lösningen och det kan man göra till-

räckligt bra i ett systemhandlingsskede för att kunna göra en kalkyl som diffar på ± 

5-10 %.” 

”På projekteringsmötena bör varje teknik göra systemval. Arkitekten bestämmer 

ytskikt, ingående material etc medan konstruktören gör stomval, el-konsulten be-

stämmer el-delen, etc.” 

Har det blivit så att du låst dig till en viss lösning för att det har gått så pass långt i 

processen att det är för sent att ändra på något med avseende på kalkylen? 

Svar: ”Inte direkt kopplat till kalkylen utan mer kopplat till byggprocessen, att det 

varit för sent att ändra sig pga att man låst sig vid en viss lösning för att man är sent 

ute i projektet.” 

Hur ser du dig själv kunna arbeta med din kund med 5D BIM till hands? 

Svar: ”Det är klart att det är intressant för slutkunden att få en löpande kalkyl. Att 

man gör en ändring och att det sedan slår igenom i kostnadskalkylen. Om man läg-

ger till 100 kvm matsalsdel med en fräckare lösning kan man se vad det slår på 

kostnaden ganska direkt. Att man byter från tegelfasad till plåtfasad, vad kostar 

det?” 

Om man kan leverera en mer detaljerad kalkyl oftare och snabbare med arkitektens 

förslag, tycker du då att man leverera en mer precis produkt? 

Svar: ”Absolut. Och det blir en ny arbetsmetod som man kan utnyttja. Det resulterar 

i mer aktiva val av material tillsammans med kunden.” 
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Hur ser du själv på saken, vad tror du att det finns för möjligheter med ett integrerat 

system som detta? 

Svar: ”Jag tror absolut på det här. Vi arbetar ju relativt mycket med kalkyler idag 

och skulle kunna göra det mer då det efterfrågas ganska mycket. Att kunna få det 

integrerat i systemet tror jag är en jättevinst då vårt arbetssätt idag egentligen är 

rätt klumpigt. Jag tror dock att det kan vara svårt att utnyttja systemet i den kreativa 

processen då det händer och ändras så mycket och ingenting är bestämt, där några 

linjer flyttas och kan påverka priset väldigt mycket.” 

4.2 Ingenjör 

Roger Johansson, Byggnadsingenjör, Tirsén & Aili Arkitekter. 

Datum: 2011-03-31 

Hur brukar du räkna på en grov skiss från arkitekten? 

Svar: ”I ett sådant tidigt skede använder jag mig av nyckeltal där jag räknar på kvm 

yta som styrs av rummets funktion. Vi vet ju sällan material och vilken typ av system 

vi ska använda oss av. Då handlar det om BTA och är baserat på sektionsfakta eller 

programmet Consultec. Consultecs kalkyler uppdateras några gånger per år så jag 

använder mig hellre av det programmet.” 

Vad uppskattar du säkerheten till på kalkyler baserat på nyckeltal? 

Svar: ”Ca ± 10 %. Jag får sällan någon feedback att jämföra med efter anbudet för 

att se om man legat rätt i kalkylen. Men anbudet kan också vara upptrissat så det är 

svårt att bedöma så här på rak arm.” 

Vilket kalkylprogram bör jag använda mig av för att hitta kostnader för min detalje-

rade kalkyl? 

Svar: ”Consultec, där du kan hitta mycket detaljerade kostnader samtidigt som du 

kan lita på att de är uppdaterade. Här kan du hitta ytterväggens alla skikt och kost-

nader etc.” 

När börjar du räkna på en mer detaljerad kalkyl och hur går det till? 

Svar: ”Först räknar jag på Bengts grova skisser som inte är detaljerade och då 

måste jag använda mig av nyckeltal. Sen när förslaget är mer utvecklat kan jag först 

mäta exakt hur många löpmeter lättvägg som finns. Då går jag ifrån nyckeltal och 

räknar på á-priser. Jag kanske inte har exakt rätt innervägg men det skiljer oftast 
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inte så mycket i pris. Det som är viktigt är att veta vad byggnaden har för stomme, 

typ av dörrar, ljudklass etc. Kostnaderna tar jag från Consultec. Vid en detaljerad 

kalkyl kanske jag bara får räkna på byggdelen medan VA och VVS räknas av respek-

tive konsult. Ska jag beräkna VA & VVS går jag oftast på nyckeltal. När det gäller el 

så använder jag mig alltid av en schablonkostnad.” 

”Allt beror på beställaren som kanske vill ha ett bättre beslutsunderlag. De kanske 

vill ha en mer djupare kalkyl att ha med sig inför anbudet. Men för att jag ska kunna 

göra en sådan kalkyl måste arkitekten bestämma alla detaljer såsom skikt etc.” 

Vad anser du att man bör ta reda på för att kunna räkna på en mer exakt kalkyl? 

Svar: 

 Typ av hissar 

 VA-system 

 Styr- och övervakningssystem för ventilation. 

 Stomme 

Bör jag gå ner i samma detaljnivå som en entreprenörs kalkyl för att uppnå ett resul-

tat av hög precision? 

Svar: ”Nej det tycker jag inte, ofta sker det ändå ändringar. Räknar man generellt så 

brukar det jämna ut sig ganska bra.” 

I vilket skede kan man börja räkna på en mer detaljerad kalkyl baserat på á-priser? 

Svar: ”Vid ett systemhandlingsskede, för då har man valt detaljer.” 

Hur ofta brukar du få räkna om eller redigera en kalkyl för samma projekt? 

Svar: ”Det är sällan att jag går in och gör det om det inte handlar om mycket stora 

förändringar som skett i förslaget. T ex att en ny våning lagts till eller att byggnaden 

bantats ner några hundra kvm. När man ändrar på exempelvis planlösningen gör jag 

det inte.” 

Hur lång tid uppskattningsvis tar det för dig att ta fram en detaljerad kostnadsupp-

skattning, som den från Piteå Mängdbyrå, för ett projekt som Swerea MEFOS? 
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Svar: ”Det är svårt för mig att uppskatta men såhär på rak arm tror jag att det sä-

kert tar en arbetsvecka.” 

Tror du att det finns ett behov att integrera kalkylprocessen som med 5D BIM i ett 

systemhandlingsskede? 

Svar: ”Det tror jag. Idag sker det inte ofta uppföljning på kalkylstadiet under projek-

teringsskedet. Främst tror jag att beställaren har nytta med ett sådant system. Man 

skulle kunna ta fram många fler kalkyler som dessutom blir uppdaterade. Annars 

skulle man ju få räkna om för hand. Jag tror att programmen vi kommer att använda 

i framtiden kommer att fungera på liknande sätt.” 

4.3 Beställare/byggherre 

Magnus Bjuhr, Projektchef, Galären. 

Datum: 2011-08-15 

Hur ofta skulle du vilja ha en kostnadsuppskattning av ett projekt i ett systemhand-

lingsskede? 

Svar: ”Tittar man på hur vi jobbar idag så brukar Tirsén & Aili Arkitekter exempel-

vis ta fram tidiga kalkyler i ett systemhandlingsskede. Oftast så brukar det vara så att 

vi får flera alternativ och får en kostnadsuppskattning genom nyckeltal. I ett sådant 

skede är det bra att få en kostnadsåterkoppling som ett underlag inför kommande 

vägval.” 

Hur skulle det vara att kunna få en snabb och bra återkoppling? 

Svar: ”Kalkylen behöver inte vara faktisk mot verkligheten, en osäkerhet i kalkylen 

får man räkna med. Att jämföra alternativ mellan varandra är däremot väldigt in-

tressant. Speciellt att grafiskt kunna plocka olika utföranden mellan varandra och se 

vad som är ekonomiskt mest lönsamt.” 

Vilka fördelar ser du med att få en kontinuerligt uppdaterad kostnadsuppskattning av 

relativt hög precision för dig som byggherre? 

Svar: ”Det är bara bra att kunna få bättre beslutsunderlag. Byggkalkylen är den 

viktigaste beståndsdelen i budgeten. Därför gör vi själva kalkyler. Det är jättebra att 

även kunna jämföra era kalkyler mot våra. Det är väldigt viktigt att i ett tidigt skede 

kunna fånga upp var kostnaderna drar iväg, och kanske genom detta verktyg kunna 

penetrera djupare i kostnadsdrivarna. Sådant är jätteviktigt för oss.” 
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Vad ser du för andra fördelar ett 5D-system har att erbjuda? 

Svar: ”Som jag förstår är det ett verktyg som projektledare kan jobba med hela pro-

jektet igenom. Vi är ju både beställare och projektledare och skiljer oss åt från andra 

beställare och fastighetsägare. I deras fall skulle en arkitekt kunna vara ledaren som 

håller i projektet hela vägen igenom. Att kunna presentera förslagen från början och 

sedan kunna ta beslut tillsammans med beställaren för att sedan gå vidare.” 

”Den grafiska delen verkar också intressant. Att överskådligt kunna se och jämföra 

kostnader grafiskt på flera sätt verkar väldigt tilltalande.” 

Om ni gör egna kalkyler, i vilken detaljeringsgrad ligger de på?  

Svar: ”Ja vi gör egna kalkyler och dessa baseras på referensprojekt (parameterkal-

kylering). Vi delar inte upp kalkylerna så djupt som dina kalkyler utan exempelvis 

bara på stomme, invändiga delar etc. Vi har ju kostnader per kvadratmeter på alla 

möjliga typer av arbeten baserat på våra tidigare utförda projekt.” 

Om man kan leverera en mer detaljerad kalkyl oftare och snabbare med arkitektens 

förslag, tycker du att man då levererar en mer precis produkt? 

Svar: ”Visst är det så. Det som ligger till grund för att kalkylen skall vara så verk-

lighetstrogen som möjligt är att den bör vara uppdaterad, att den är kopplad till en 

”verklighetsbank” med aktuella  riser.” 

Hur mycket skulle denna tjänst vara värd för dig som beställare/byggherre? 

Svar: ”Är kalkylerna baserade på aktuella kostnader är det självklart jättevärt att få 

en bra kalkyl i tidigt skede. Värdet ligger däremot främst i att kunna jämföra olika 

utföranden och vägval innan man drar igång detaljprojekteringen. Man vill ta så 

många beslut som möjligt i systemhandlingsskedet för att spara på kostnader se-

nare.” 

”Ett annat värde för oss kan vara att jämföra två olika intressenter som har olika 

önskemål på utformning och kommer bedriva olika verksamheter. Då ställs vi inför 

ett vägval där det är viktigt att ta fram två olika budgetar.”  
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5 FALLSTUDIE 

 är beskrivs  allstudiens tillbyggnad av kontoret Swerea  E O . En m delldagb k 

red g r   rändringar under  r jektets g ng i kr n l gisk  rdning.  nneh llet i ka-

pitlet baseras bland annat på d kumentati n  r n  r jektet  s stemhandlingar  

 r t k ll  k stnadsu  skattningar samt   r attarens egna iakttagelser. 

5.1 Fallstudiebeskrivning 

Swerea MEFOS skapar, förädlar och 

förmedlar forskningsresultat inom till-

verkning, bearbetning, användning och 

återvinning av metaller för huvudmännen 

och andra kunder. Deras kontor ligger i 

koppling till SSAB på Svartön i Luleå, 

sydöst om centrumhalvön. Kontoret är i 

behov av fler arbetsplatser och konfe-

renssalar och den nya profilbyggnaden 

ska representera framåttänkande.  

 

 

 

Studien har avgränsats till att endast behandla arkitektens systemhandlingsskede. 

Under detta systemhandlingsskede har ett flertal förslag trätt fram. Gemensamt har 

alla förslag på tillbyggnaden i runda drag legat på runt 1 200 kvm i BTA. Tillbygg-

nationen består av 5 plan inkluderat källarplan samt takplan med fläktrum. En 

dubbelglasfasad med värmeåtervinning klär hela nordvästra fasaden och skall respre-

sentera framåttänkandet byggnaden ska inrymma.  

Figur 5.1: Karta över Luleå Centrum. 
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Förfrågningsunderlaget från Swerea MEFOS ledning beskriver grundligt vilka funkt-

ioner och miljöer som den nya kontorsdelen ska inrymma. Bland dessa funktioner 

finns kontorslandskap, kontorsrum och sammanträdesrum. Utöver detta ska det även 

inrymmas en relaxavdelning med koppling till träning samt bastu och omklädnings-

rum. En viktig del i utformningen har varit flexibilitet i planlösningen. Detta har 

bland annat medfört att flera förslag tagits fram efter skisskedet. Ingen fördefinierad 

budget styrde utformningen av det nya kontoret. 

 

Figur 5.2: Handskiss på förslag i tidigt skede av arkitekt. 

Projektet började med ett startmöte med styrelsen. Arkitekten gick igenom syftet 

samt vilka funktioner som ska inrymmas i byggnaden. I kombination med en kort 

överläggning med discipliner som konstruktörer och brandingenjörer skissades ett 

första skissförslag fram. Denna första utformning höll sig i stora drag igenom hela 

systemhandlingsskedet. De största skillnaderna mellan de presenterade förslagen har 

berört planlösning och utrymning.  

Under systemhandlingsskedet hölls fyra projekteringsmöten med alla inblandade 

discipliner som V (ventilation), El, K (konstruktion) samt Brand innan handlingarna 

presenterades inför styrelsen. Under dessa möten diskuterades olika lösningar, beslut 

och förändringar som kom att påverka utformningen. Varje möte har dokumenterats i 

protokoll av ansvarig förutom det fjärde och sista mötet. Beslut under detta möte 

dokumenterades personligen av undertecknad. Protokollen sammanfattas under 5.2 

Modelldagbok men bifogas även i rapporten.  
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De inblandade från Tirsén & Aili Arkitekter har varit Bengt Aili, Arkitekt, Anna 

Lundström, Byggnadsingenjör, och mig själv. Bengt Aili har tagit fram skisser på 

förslagen medan jag och Anna Lundström har gjort utredningar och projekterat.  Pro-

jekteringen gjordes i 3D med hjälp av ArchiCAD 13. VICO Office stödjer BIM-

modeller från ArchiCAD, Revit, Tekla, AutoCAD och Sketchup för kostnadsbedöm-

ningsarbeten i 5D BIM.  

Inför varje projekteringsmöte har ett reviderat förslag tagits fram av arkitekten. För 

att bäst kunna se fördelarna med ett 5D BIM-verktyg valde jag att spara undan en 

3D-modell inför varje projekteringsmöte. På detta vis har jag kunnat dokumentera 

alla förändringar i projektet som olika modellversioner. Detta är intressant då styrkan 

i ett kopplat 5D BIM-verktyg är att snabbt kunna få en uppdatering på slutkostnaden, 

förutsatt att arbetet är gjort en gång. Då man kan man även göra en prismässig jämfö-

relse versioner emellan.  

Jag valde att utforska möjligheterna med 5D BIM efter det att vi levererade färdiga 

systemhandlingar. Alltså påbörjades examensarbetets fallstudiedel efter att det verk-

liga projektet var färdigt. Detta underlättade mitt arbete i förhållande till att få arbeta 

parallellt i systemhandlingsskedet med framtagningen av kostnadsbedömningar. Jag 

kunde med andra ord i efterhand se vilka åtgärder och moment som kunde vidtagits 

för att få det mest optimala resultatet.  
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5.2 Modelldagbok 

Här redogörs olika förändringar som skett i en så kallad modelldagbok. En överblick 

presenteras över vad varje modell innehåller för förändringar.  

Fyra projekteringsmöten hölls under systemhandlingsskedet. Beslut och förändringar 

i projektet noterades genom protokoll som bifogas under bilagor. Dessa förändringar 

har påverkat BIM-modellens utformning och har sammanställts nedan i modelldag-

boken. Modellversionerna har namngetts enligt de datum de färdigställdes.  

Modellversion 0201 (2011-02-01) - Projekteringsmöte 1 (2011-01-20) 

 Första utkast på utformning 

 

Modellversion 0215 (2011-02-15) - Projekteringsmöte 2 (2011-02-03) 

 Ny planlösning på grund av ny utrymningsplan: Bastu flyttas, omklädning 

blir mindre, förråd tillkommer, teknik påverkas, 2 toaletter utgår. 

 Ny utrymningsväg tillkommer genom teknikrummet. 

 Kontorslandskap på våning 2 och 4 blir indelade i cellkontor. 

 Cellkontor på våning 3 blir kontorslandskap. 

 Tyst rum försvinner på våning 3 och 4. 

 Schakt tillkommer på takplan samtidigt som nya fläktrummet flyttas enligt ny 

position. 

 Utrymningsväg redigeras enligt rätta plushöjder. 

 Ändrad tjocklek på bjälklag från 300 till 200 mm. 

 Pelare tillkommer på källarplan. 

 Mer arbete utfört på yttertaket. 

 Brandcellsgränser tillkommer. 

 Glasparti vid eventuell entré tillkommer. 

 Fönsterpartier vid cellkontoren ritas bredare och lägre. 

 Fönsterparti vid eventuell entré byggs igen. 

 Diskmaskin tillkommer. 

 Omklädningsskåp ritas mer detaljerat i rätt moduler. 

 Gångyta vid eventuell entré tillkommer. 
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Modellversion 0228 (2011-02-28) - Projekteringsmöte 3 (2011-02-17) 

 Trappor i tillbyggnationen flyttas för att förenkla utrymning vilket leder till 

ny planlösning på alla våningar. 

 Sammanträdesrummet blir större. 

 Nya glaspartier tillkommer vid nya trapphuset. 

 Dubbelglasfasad utrett och inritat. 

 Ny väggtyp under dubbelglasfasaden, nya pelare samt andra detaljer till-

kommer. 

 Ett kontor utgår på vardera plan från våning 2 till 4. 

 Plåtfasad bandtäckning 280 mm med väggskikt vid entré och eventuell entré 

inritat. 

 "Idéholkens" fasad ändras till plåtfasad. 

 Undertak läggs till i hela tillbyggnaden. 

 Pelare ersätter bärande betonginnervägg på källarplan. 

 Tak över hela tillbyggnaden får lutningar. 

 Tvättho tillkommer i städutrymmet på källarplan. 

 Cellkontorens glaspartier redigeras. 

 Ändrad bjälklagtjocklek på takplanet. 

 Redigerad platta vid eventuell entré. 

 Utrymning vid eventuell entré utgår. 

 

Modellversion 0304 (2011-03-04) - Projekteringsmöte 4 (2011-03-01) 

 Inredning och golvmaterial för hela tillbyggnaden ritas in. 

 Undertaken kompletteras med galler för att skymma installationer. 

 Hål i bjälklag läggs till där det förekommer schakt (en miss sedan tidigare). 

 Fönster tillkommer vid källarplan enligt brandkrav. 

 Bärande betonginnervägg 150 mm ersätter pelare på källarplan. 

 Teknikrum utökas till teknik och förråd. 

 Allmän revidering på modellen 

Presentation av samtliga systemhandlingar för Swerea Mefos styrelse skedde 2011-

03-07. 

5.3 Integrerad kostnadskalkylering med 5D BIM 

 är red g rs alla m ment   h arbetet kring framtagningen av de presenterade kal-

kylerna. Observera att den detaljerade red g relsen endast omfattar byggentre-
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prenadkostnader där installationskostnader inkluderas. Även en grovt uppskattad 

utförandekostnad har presenterats. 

5.3.1 Projektering 

Som tidigare nämnts projekterades tillbyggnaden i 3D med hjälp av ArchiCAD 13. 

För att kunna nyttja ett 5D BIM verktyg krävs 3D geometrier för mängdberäkning. 

Till geometrierna kopplas sedan information som tid och kostnad till modellen. Det 

är viktigt att notera skillnaden mellan att projektera för att skapa ritningar samt pro-

jektera för att mängdberäkna. Krav på 3D-modellens kvalitet höjs. Man bör rita så 

"verkligt" som möjligt för att 5D-verktyget ska göra korrekta tolkningar. En förstå-

else för hur programmet mängdberäknar är till stor fördel under projekteringen. 

Precisionen i kalkylen påverkas av hur lik verkligheten modellen är. Det var således 

viktigt för mig att själv ansvara för hela projekteringen med syfte att ha full kontroll 

över 3D-modellen. Det var även av stor nytta för mig att genomgå en grundkurs i 

verktyget Vico Office. Allmänt bör de som projekterar inte bara har IT-kunskap utan 

också har god kunskap om byggnadsfysik, materialegenskaper, byggnadsteknik mm 

(Ottosson, 2009).  

5.3.2 Export och hantering av modell 

Kopplingen mellan Vico Office och ArchiCAD är uppbyggd på ett annorlunda sätt i 

förhållande till exempelvis Autodesk Revit. I ArchiCAD tilldelas varje ritat 3D-

objekt med ett ID. Detta ID kan användas till flera objekt eller vara unikt. I denna 

fallstudie tilldelade      p           fö                k   1 9   9          p  ”  

19X9”              g                     Off          f      och särskiljer byggde-

lar åt.  

Det är  nödvändigt att i Vico Office i förväg ha skapat ett nytt projekt att exportera 

till. Figur 5.3 illustrerar programmets startsida. Genom en inbyggd exportfunktion i 

ArchiCAD kan 3D-modellen enkelt exporteras till Vico Office. Innan exporten är det 

viktigt att "tända" (visa) alla lager med objekt och byggdelar som ska med. Figur 5.4 

visar modellversion 0215 precis innan exporten. De röda zonerna respresenterar olika 

utrymmen i byggnaden, så som kontorslandskap, vilket senare även används i 

mängdberäkningarna.  
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Figur 5.3: Startsidan i Vico Office, även kallad för Dashboard, med det nyskapade 

projektet. 

 



KOSTNADSKALKYLER I TIDIGT SKEDE MED BIM 

36 

 

Figur 5.4: Modellversion 2015 i ArchiCAD inför export till Vico Office. 

Fyra modellversioner av projektet i ArchiCAD sparades i syfte till att kunna simulera 

processen av en tidig kostnadsbedömning. Under fallstudiens förlopp exporterades 

modellerna allt eftersom till Vico Office.  

I Vico Office finns det en versionshanterare under modulen Manage Models som 

åskådliggör alla importerade modeller i projektet. Det visade sig att jag blev tvungen 

att uppdatera vissa modellversioner ett flertal gånger. Detta kunde exempelvis bero 

på att modellen visade sig vara ofullständig och därmed producerade fel mängder, en 

felkälla som kan leda till felaktigheter i kalkylerna. 

Versionshanteringen i Manage Models hjälper till att hålla koll på vilka modeller 

som är mest relevant. Figur 5.5 visar en översikt över flera importerade modeller i 

Vico Office. Vi ser att varje modellversion har flera uppdaterade modeller med den 

senast uppdaterade markerad med en gul markering. Den gröna markeringen visar 

vilken modell som är aktiv i projektet. Det är den modellen som programmet för till-

fället baserar sina mängdberäkningarna på.  
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Figur 5.5: Överblick av importerade modellversioner i projektet.  

När en ny 3D-modell importerats till Vico Office är det viktigt att granska att alla 

geometrier mängdberäknas på ett korrekt sätt. Detta görs i modulen Takeoff Model. 

Här ser man översiktligt om det finns några felaktiga mängder i modellen. I detta 

projekt visade det sig att vissa ytterväggar mängdberäknats på ett felaktigt sätt. Pro-

blemet kunde lösas genom att jag ändrade väggobjektens mängdreferens vilket 

resulterade i att väggarna nu angav korrekta mängder för just detta projekt.  
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Figur 5.6: Exempel när ett objekt kopplas till en mängdberäkning. 

Under Takeoff Model kan även nya mängdreferenser skapas utöver de förinställda. 

Detta kan komma till nytta när vissa specifika kostnader ska tas fram i ett senare 

skede. Under denna modellkontrollprocess granskades modellerna efter fel som inte 

märkts av i projekteringen. Mestadels bestod felen av objekt som tilldelats felaktiga 

ID:n. Dessa misstag korregerades i ArchiCAD och modellen exporterades om till 

Vico Office.  

I nästa moment delades modellen upp i så kallade zoner. Detta gjordes under modu-

len LBS manager. I denna studie valde jag att endast dela upp den i våningar. Det går 

även att dela upp varje plan i olika zoner. Detta är till för att man ska kunna identifi-

era och isolera var olika mängder och kostnader uppkommer.  

5.3.3 Receptkoppling och hantering 

Nästa steg i fallstudien var att koppla kostnader till mängder genom att bygga s.k. 

recept. Ett recept kan innehålla kostnader och enhetstider, i denna studie innehåller 

de endast kostnader. Recepten kan delas upp i flera hierarkier beroende på kalkylens 

önskade detaljeringsgrad. Kostnadsdata kan distribueras på olika nivåer, från den 

mest detaljerade komponentnivån till den grövsta (exempelvis nyckeltal). I denna 

fallstudie handlade det om att definiera en realistisk och tänkbar nivå på kalkylens 

precision. För att hitta den rätta nivån granskades kostnadsbedömningen gjord av 

Piteå Mängdbyrå. Denna kalkyl var grundad på den allra första skissen av tillbygg-

naden, gjord november 2008. Kostnadsbedömningen uppdaterades med en index-

uppräkning i februari 2010 och bifogas i rapporten. Även andra typer av kalkyler 

från liknande projekt granskades. Slutsumman kunde variera kraftigt på grund av 



Fallstudie 

  39 

detaljeringsgraden mellan olika kostnadsuppskattningar. Efter litteraturstudien och 

intervju med byggnadsingenjören Roger Johansson kunde olika typer av kalkyler 

kategoriseras enligt kapitel 3.3:   

 Kostnadsbedömning baserat på nyckeltal 

 Kostnadsbedömning baserat på sektionsfakta.  

 Produktionskalkyl på komponentnivå, inför anbud eller produktion.  

Att basera kalkylen på nyckeltal är en för grov och enkel uppskattning och kan lätt 

framställas utan hjälp av en BIM-modell. En produktionskalkyl är däremot först rim-

lig att ta fram under produktionsskedet där utformning, systemval och andra olika 

lösningar redan är låsta. Syftet är att kunna ta fram en tidig kalkyl som ska variera så 

lite från slutkostnaden som möjligt men skall på ett realistiskt sätt vara genomförbart 

för projekteraren. Analysen visade att det som är mest realistiskt och tänkbart i ett 

systemhandlingsskede var att basera kostnadsbedömningen på sammansatta bygg-

delskostnader, även kallat sektionskostnader. Sektionskostnader är lätta att ta fram 

och finns att hitta i program som Consultec, hemsidor som http://calcnet.ciber.se 

(Bygganalys), litteratur som Sektionsfakta av Wikells, mm. Dessa kostnader repre-

senterar principlösningar för olika byggdelar och har använts för att bygga recepten i 

fallstudien. Recept för småkostnader som exempelvis socklar uteslöts då de ansågs 

vara för detaljerade men inkluderades istället i väggens totala kostnad.  

Recepten skapas och hanteras under modulen Cost Planner. Jag har valt att sortera 

alla byggdelar enligt BSAB 96, vilket skapar en logisk struktur på recepten och un-

derlättar hanteringen av informationen. Se Figur 5.7 och Figur 5.8. 

 

Figur 5.7: Översikt på första hierarkinivån baserat på BSAB 96. 



KOSTNADSKALKYLER I TIDIGT SKEDE MED BIM 

40 

 

Figur 5.8: Översikt på en del av alla hierarkinivåerna med mängder och kostnader. 

Alla recept och kostnader bifogas som bilaga i rapporten. 

Detta steg var mycket tidskrävande då min erfarenhet inom kalkylering var liten. Det 

krävdes flera timmars överläggning med Roger Johansson för att hitta rätta byggdelar 

och kostnader. I början kan detta moment anses betungande. Det är dock viktigt att 

notera att denna lista med inmatad data bildar en databas som projektören kan nyttja i 

nästkommande projekt med hjälp av Reference browser, se Figur 5.9. Med tiden 

skapas med andra ord en kraftfull och erfarenhetsrik databas som används som refe-

rens i kommande projekt. Arbetet som läggs ner går inte förlorat utan kan sparas 

undan, uppdateras och nyttjas igen. På så vis skapas en arbetsmetod som anammar 

information från en databas som ständigt utvecklas och uppdateras.  
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Figur 5.9: Illustration av en kalkyl från ett referensprojekt (vänster) samt den aktu-

ella (höger). (Vico, 2011) 

Efter att alla kostnader matats in var nästa moment att koppla ihop recepten med mo-

dellens alla byggdelar. För att illustrera hela systemhandlingsskedets tidiga och 

senare skeden valde jag att basera första modellens kalkyl endast på nyckeltal. Detta 

var en relativt enkel uppgift då det enbart krävde att en kostnad (nyckeltalet) var 

kopplat till tillbyggnadens BTA. Vidare baserades de resterande tre modellversioner-

na på byggdelskostnader, vilket krävde en betydligt högre precision i arbetet. Under 

denna förädlingsprocess har exempelvis nya byggdelar tillkommit så som ytterväggar 

i mer detaljerad grad enligt nya utredningar. Ett exempel är ytterväggen under och 

kring dubbelglasfasaden.  Nedan redovisas receptkopplingen till modellen. Genom 

att exempelvis släcka färdigkopplade objekt kunde jag översiktligt arbeta vidare med 

           ” k pp    ” bygg       
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Figur 5.10: Kopplandet av geometriska mängder från BIM-modellen till recepten i 

Cost Planner.  

5.3.4 Versionhantering 

Nästa steg var att aktivera de komponenter/recept som skulle grunda kalkylen. När 

hela tillbyggnaden tilldelats alla kostnader var det lämpligt att spara undan en version 

   k  ky          Off     p        u        ”ög  b   k b   ”    k  ky        aktu-

ella mängder och kostnader. På så vis kan man blicka tillbaka och även jämföra mot 

senare modeller eller kalkyler.  

Steget därefter var att importera och aktivera nästa modellversion. När modellen ak-

tiveras kopplas modellens objekt med samma ID automatiskt till kalkylen, vilket 

resulterade i uppdaterade mängder. Här rekommenderas att man kontrollerar kalky-

len för att se till att Takeoff Quantity gör rätta mängdberäkningar samt att nya 

tillkommande objekt kopplas till nya recept. När kalkylen uppdaterades, med hjälp 

av den nya modellen, sparades åter igen en ny kalkylversion. Dessa moment uppre-

pades för resterande modellversioner.  

5.3.5 Skapa och generera kostnadskalkyler 

Vidare var det lämpligt att presentera en kostnadsbedömning i form av en kalkyl. 

Detta görs under modulen Create Reports. Utformningen av kalkylrapporten valde 

jag efterlikna Piteå Mängdbyrås kalkyl. En färdig mall likt detta utförande fanns inte 

tillgängligt vilket innebar att jag var tvungen att bygga en egen. Figur 5.11 visar detta 

moment.  
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Figur 5.11: Report Designer där uppbyggnaden av kalkylmall sker.  

När rapportmallarna blev klara var det dags att generera själva kalkylrapporterna. De 

färdiga kostnadsbedömningarna för varje förslag (modellversion) presenteras enligt 

Figur 5.12, Figur 5.13 och Figur 5.14. Observera att jag valt att endast presentera 

kalkyler på de tre senaste modellversionerna då den första endast var baserad på 

nyckeltal. 
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Figur 5.12: Del av kostnadsbedömning av modellversion 0215. 



Fallstudie 

  45 

  

Figur 5.13: Del av kostnadsbedömning av modellversion 0228. 
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Figur 5.14: Del av kostnadsbedömning av modellversion 0315. 
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5.3.6 Skapa och generera en kostnadsjämförelse 

Utöver en kostnadsbedömning går det även att göra en kostnadsjämförelse mellan två 

olika kalkyler eller mot en budget. Jämförelsen görs under modulen Explore Cost. 

Jämför man olika versioner får man en överblick över hur mycket olika komponenter 

eller byggdelar prismässigt skiljer sig åt. Jämför man kalkylen mot en förutbestämd 

budget kan man se om olika byggdelar ligger inom projektets ramar. Sådan överblick 

underlättar för arkitekt och beställare att se var tyngsta kostnaderna ligger och var 

åtgärder bör tas.  

 

Figur 5.15: Exempel på den grafiska jämförelsen mellan modellversioner direkt-

kopplad till kalkylen. (Vico Software, 2011) 
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Modulen Compare and Update är ytterligare en funktion som jämför kalkyler emel-

lan. Med hjälp av denna funktion kunde jag översiktligt isolera skillnader i mängd 

och kostnader samt spåra förändringar i kalkylerna. Jag valde att visa skillnader i rött 

för att tydligt se var det skett förändringar i kalkylerna. Figur 5.16 visar ett exempel 

på denna funktion. 

 

Figur 5.16: Exempel på funktionen Compare and Update (Vico Software, 2011). 

Vidare presenteras dessa skillnader i form av en sammanfattande kostnadsjämförelse 

mellan modellversion 0215 och 0304. Denna kalkyl krävde en individuell utformning 

den med vilket medförde ytterligare arbete i Report Designer. Första sidan på denna 

kostnadsjämförelse presenteras i Figur 5.17. Hela kalkylen bifogas i rapporten.  
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Figur 5.17: Del av kostnadsjämförelse mellan modellversion 0215 och 0304.  
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De presenterade kalkylerna valdes att sparas som PDF. Exportering kan även ske i 

formatet Microsoft Excel.  

5.3.7 Fallstudiens resultat 

Resultatet visar att byggentreprenadkostnaden för modellversion 0215 blev 13 646 

496 kr, 0228 blev 14 316 117 kr och 0304 blev 14 219 481 kr. Näst längst upp i var-

dera kalkyl kan noteras valet att även presentera en utförandekostnad med hjälp av 

nyckeltal multiplicerat med tillbyggnadens BTA. Utförandekostnaden inkluderar 

däremot projektering, byggledning och byggherrekostnader. Utförandekostnaden 

blev 19 334 311 kr för modellversion 0215, 19 581 305 kr för 0228 och 19 560 477 

kr för 0315. Varför projekteringskostnader samt byggherrekostnader exkluderas i 

fallstudiens framtagna kalkyler är på grund av att de endast utgörs av schablonkost-

nader. Dock har jag valt att lägga till oförutsatta och tillkommande kostnader på 10 

% längst ner i varje enskild kalkyl, likt ursprungskalkylen. 

Ursprungskalkylen visar en entreprenadkostnad på 12 742 000 kr november 2008 (se 

bilaga på kostnadsbedömning reviderad 2010-02-15) om rivningsarbeten på 500 000 

kr samt överbyggnader och anläggningskompletteringar på 799 510 kr exkluderas. 

För att denna kalkyl ska motsvara aktuella kostnader indexeras ursprungskalkylen 

med 7 % (enligt samtal med Piteå Mängdbyrå), vilket resulterar i en entreprenad-

kostnad på ca 13 634 000 kr. Ursprungskalkylen visar även en utförandekostnad på 

17 833 000 kr efter en indexuppräkning februari 2010. Med en rekommenderad in-

dexering på ytterligare 4 % motsvarar det 18 546 000 kr idag. 

Resultatet visar att entreprenadkostnaden på modellversion 0215 skiljer sig väldigt 

lite mot ursprungskalkylen, vilket i sig kan vara en tillfällighet. Det är viktigt att no-

tera att de priser som används i mina kalkyler har varierat relativt kraftigt från 

priserna i ursprungskalkylen. Dessutom skiljer sig även mängder åt, exempelvis näs-

tan halverades antalet klädskåp i de senare förslagen vilket påverkade de nya 

kalkylerna kraftigt. Dessutom uteblev vissa byggdelar i de senare förslagen. 

Man kan även notera att modellversion 0215 skiljer sig relativt mycket mot 0228 och 

0304. Detta kan bero på att mer detaljer fördes in i modellen under projekteringspro-

cessen och resulterade i en ökad slutkostnad, ett tydligt exempel på en 

mognadsprocess av en BIM-modell. 
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6 ANALYS 

Rapportens analys har delats upp i tre delar som motsvarar de uppställda 

forskningsfrågorna (FF1-FF3) i kapitel 1.4: 

FF1: Dagens kostnadsbedömningar i projekts tidiga skeden 

FF2: Behov av kostnadskalkyler i tidigt skede 

FF3: Implementering av 5D BIM i Arkitektens vardag 

6.1 Dagens kostnadsbedömningar i projekts tidiga skeden 

I projektets tidiga skeden består ofta underlaget i form av enkla arkitektskisser 

(förslagshandlingar). Under utredningsskedet och programskedet är målet med 

kalkylen att, utifrån skisserade behov, försöka formulera en budget för pro-

jektet. Enskilda detaljkrav behöver därför inte specificeras, det räcker ofta om 

funktionskraven kan bestämmas med hjälp av referensbyggnader. De första 

kalkylerna baseras på uppföljning av nyckeltal (m
2
 BTA) och/eller verkliga 

kostnader från ett tidigare referensprojekt. De genomförs av arkitekten eller av 

kalkylatorer på uppdrag av arkitekten. Även professionella byggherrar som 

Galären upprättar egna kalkyler. Magnus Bjuhr, 2011, berättar att de har upp-

gifter som ”[...] kostnader per kvadratmeter på olika typer av arbeten baserat 

på tidigare utförda projekt.” Kalkyler i detta skede anses ha en felmarginal på 

ca ± 10-15 %. I vissa projekt kan det till och med handla om -25 % till +50 %. 

I ett senare skede när systemvalen är gjorda kan en mer detaljerad kostnadskal-

kyl göras baserad på mängder byggdelar och komponenter på valda system. 

Systemhandlingsskedet ger goda förutsättningar att beräkna mängder och ange 

kvalitet. Kalkylernas felmarginal anses då ligga på ca ± 5-8 % och är oftast 

manuellt framräknade av mängdfirmor med hjälp av 2D-ritningar. Manuellt 

framräknade kalkyler är låsta till en specifik utformning, en nackdel som Bengt 

Aili, 2011, konstaterar under sin intervju: ”Det är sällan våra kalkyler uppdat-

eras. I första skedet justerar vi endast kalkylen om det sker väldigt stora 

förändringar.” Bengt menar även att ”Man hittar en ungefärlig nivå som 
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känns ligga någorlunda rätt till. Sedan går vi vidare med projektet för att i 

nästa skede göra en finare kalkyl.” 

6.2 Behov av kostnadskalkyler i tidigt skede  

De flesta aktörer i byggprocessens tidiga skede uppger att behovet av kost-

nadskalkyler är stort, speciellt när det gäller att jämföra olika alternativ.  Nedan 

presenteras en sammanställning av behoven som arkitekten, ingenjören samt 

byggherren redovisade i intervjuerna: 

 ”Vi arbetar ju relativt mycket med kalkyler idag och skulle kunna göra 

det mer då det efterfrågas ganska mycket” (Bengt Aili, 2011). 

 ”Det är ett bra underlag vid upphandling men också när byggherren 

exempelvis ska framställa sin budget. Då vill de ha en ganska bra kal-

kyl för att kunna bestämma hyror innan kontrakt skrivs” (Bengt Aili, 

2011). 

 ”Främst tror jag att beställaren har nytta med ett sådant system. Man 

skulle kunna ta fram många fler kalkyler som dessutom blir uppdate-

rade. Annars skulle man ju få räkna om för hand” (Roger Johansson, 

2011). 

 ” et är väldigt viktigt att i ett tidigt skede kunna   nga u   var k stna-

derna drar iväg, och kunna penetrera djupare i kostnadsdrivarna” 

(Magnus Bjuhr, 2011). 

 ”Att jämföra alternativ mellan varandra är däremot väldigt intressant. 

Speciellt att grafiskt kunna plocka olika utföranden mellan varandra 

och se vad som är ekonomiskt mest lönsamt” (Magnus Bjuhr, 2011). 

 ”Att kunna jämföra olika utföranden och vägval innan man drar igång 

detaljprojekteringen är viktigt. Man vill ta så många beslut som möjligt 

i systemhandlingsskedet för att spara på kostnader senare i detalje-

ringsskedet” (Magnus Bjuhr, 2011). 

 ”Kalkylerna behöver inte vara faktiska mot verkligheten, en osäkerhet i 

kalkylen får man räkna med. [...] Det är beslutstödet som kalkylerna 

kan ge vid olika typer av vägval som är de viktiga” (Magnus Bjuhr, 

2011). 
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6.3 Implementering av 5D BIM i Arkitektens vardag  

Analysdelen för den tredje forskningsfrågan har delats in i nivåer implemente-

ringsarbetet är redovisat i kapitel 3.6. Den är i huvudsak baserad på den 

fallstudie jag genomfört. 

6.3.1 Verktyg 

Vico Office är ett brett och omfattande program innehållande flera funktioner 

som exkluderats i studien. Programmet är främst ämnat för produktionsplane-

ring och optimering inom produktion för byggnadsentreprenören. Flera 

funktioner kan däremot köpas och användas separat. För att utföra kostnadsbe-

dömningarna i denna studie användes modulerna Takeoff Manager, Cost 

Planner, Cost Explorer och LBS Manager. I sin helhet har programmet funge-

rat utmärkt för att uppnå syftet med rapporten. 

Cost Planner stöder tanken om en utvecklande kostnadsuppskattning där kal-

kylen blir mer detaljerad och mer exakt genom byggprocessens alla skeden. 

Det gör det möjligt för kostnadsplaneraren att allt eftersom lägga till mer speci-

fika kostnader till projektet. (Vico Software, 2011) Det innebär att 

kalkylarbetet kan påbörjas i systemhandlingsskedet och förfinas genom hela 

projektet. 

Att jämföra kostnader mellan olika modellversioner är en annan funktion som 

även kom till nytta i denna studie. Detta är möjligt med hjälp av Cost Explorer. 

Cost Explorer stöder en integrerad kostnadsjämförelse där man bland annat i 

3D kan granska sin kalkyl och se var kostnaderna ligger. Ur beställarens syn-

punkt är kostnadsjämförelsen mellan olika förslag en mycket stark egenskap. 

  g u    u         ”Att överskådligt kunna se och jämföra kostnader grafiskt 

på olika sätt verkar väldigt tilltalande.” En begränsning är att det endast går att 

jämföra två versioner i taget. Har man fler än två förslag på utformning måste 

man göra flera jämförelserapporter. I fallstudien jämfördes endast två modell-

versioner mot varandra. Här tycks verktyget kunna utveckla.  

Recepthanteringen i Cost Planner är mer anpassat för produktionskalkylering, 

något en projekterare sällan producerar. Det skulle underlätta ifall det gick att 

aktivera underkomponenter var för sig då dessa består av sammansatta bygg-

delskostnader. Idag aktiveras alla subkomponenter under en specifik 

komponent. 
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Figur 6.1: Exempel på underkomponenter som inte går att aktivera var för sig.  

Att kunna leverera en detaljerad kostnadsuppskattning till kund är ett behov 

arkitekten har. Det är en tjänst man både kan erbjuda till sin fördel mot andra 

konsulter men även en tjänst som kan debiteras. Att möjliggöra det på ett effek-

tivare sätt, dessutom erbjuda ett mervärde, gör Vico Office till ett passande 

verktyg för detta ändamål. 

Utöver ett 3D och 5D BIM-program krävs en prisdatabas. Om företaget inte 

själv har erfarenhetsdata hittas typkostnader via tryckta böcker, på nätet eller 

genom kalkylprogram. Helst ska prisdatabasen vara kontinuerligt uppdaterad 

eftersom tryckta källor snabbt blir föråldrade. 

6.3.2 Metod 

De arbetsmetoder som används idag inom kalkylarbeten är ett resultat av de 

verktyg som implementeras på marknaden. Vid införandet av ett nytt verktyg 

innebär det därför oftast nya arbetsmetoder. För att få ut det mesta av detta 

system måste projekteraren arbeta på ett annorlunda men värdefullt sätt. Bengt 

Aili anser ”Att kunna    det integrerat i s stemet tr r jag är en jättevinst d  

vårt arbetssätt idag egentligen är rätt klum igt.” 

Vid införandet av integrerad kostnadskalkylering påverkas flera led i kedjan. 

Projekteraren som arbetar med 3D CAD måste tänka ett steg längre än i van-

liga fall. Projekteringens syfte blir inte endast för att skapa ritningar utan även 

kalkyler. Detta innebär en helt ny kvalitetsnivå på BIM-modellen. Om kalkyle-

ringsarbetet görs av någon annan är det viktigt att dessa två parter har en god 

kontakt och förståelse vid överlämnandet av modellen. Det krävs kunskap 

inom kalkylering hos projekteraren för att resultatet ska ligga på en tillräckligt 

hög nivå. Dessutom krävs att den som ansvarar för kalkylarbetet får utbildning 

inom den nya programvaran. Det gäller att kalkyleraren har förståelse för nya 

verktyg men även CAD-verktyget som används i projekteringen. Sammanfatt-

ningsvis ställer alltså informationsöverföringen krav på nya arbetsmetoder för 

projekterare och kalkylator.  

  



 Analys 

 

  55 

Särskilda undantag gjordes vid 

valet av kalkylens detaljerings-

grad. Det visade sig att det var 

lönsamt att räkna kostnaden för 

vissa byggdelar manuellt, för att 

sedan lägga in värdena i kalkylen 

som rå data. I fallstudien hade jag 

problem att räkna på byggnadens 

dubbelglasfasad med Vico Office.  

Istället valde jag att beräkna glas-

fasadens totala yta i ArchiCAD 

och manuellt föra in värdet i Vico Office. Där multiplicerades arean med ett 

pris per m
2
. Under arbetet var det med andra ord viktigt att överväga vilka 

byggdelar som var lönsamma att kalkylera med hjälp av 5D BIM.  

Riktlinjen är att man bör distansera sig från nyckeltal för att uppnå en hög pre-

cision på kalkylen. Användningen av nyckeltal för exempelvis tekniker som 

VVS bidrar ytterligare till en osäkerhet. När man väljer rätta nivån på kalkylen 

bör man granska vad som är mest kostnadsdrivande. Lösningen kan vara infö-

randet av en ny arbetsprocess där man kontaktar alla tekniker, som exempelvis 

VVS- och elkonsult, med en punktlista av olika standardiserade systemval. På 

så vis tar man fram kostnadsdrivande lösningar med högre precision för att öka 

kalkylens säkerhet på ett överkomligt sätt. Detta innebär naturligtvis mer kon-

takt med involverade discipliner men stärker den integrerade arbetsmetoden.  

Efter att fallstudien var genomförd kunde jag dra vissa slutsatser kring detalje-

ringsgraden på kalkylen och de faktorer som påverkat precisionen. Man kan 

sammanfatta att kalkylens precision påverkades av:  

 Kvalitetsnivån på 3D-modellen. 

 Receptens noggrannhet. 

 Rätta och relevanta priser. 

 N     p    k     k             u   y k                  ”   u   ”  

 Hur mycket information om projektet som finns tillgängligt. 

Det krävs även en kontinuerlig kostnadsdataförsörjning för att kunna genom-

föra kalkylarbetet med god precision (Hansson, Olander & Persson, 2009). 

Man bör arbeta mot en databas som är lätthanterlig och på ett smidigt sätt går 

att uppdatera med aktuell information.  

 Figur 6.2: Illustration av dubbelglasfasad 
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Men införandet av integrerade 5D-system i tidigt skede är inte alltid lönsamt. 

När det sker alltför många ändringar, exempelvis vid helt ny utformning av 

förslaget, tillkommer återigen arbete kring kopplandet av nya recept till mo-

dellens nya objekt. Detta kan anses vara ett besvärligt moment. Det tyder på att 

det inte alltid lönar sig att börja för tidigt med en detaljerad kalkyl.  

Arbetet måste göras noggrant med flera granskningar då det är lätt att begå 

misstag och försumma vissa delmoment. Det krävs att man tillämpar en disci-

plinerad arbetsmetod. Exempelvis låg ofta felen i själva 3D-modellen. För att 

underlätta arbetet kan program som Solibri Model Checker hjälpa till att 

granska 3D-modellen. Detta fristående program kan avslöja eventuella svag-

heter i konstruktionen samt belysa kollisioner mellan olika byggdelar. Dessa 

brister är annars svåra att identifiera och påverkar kalkylens precision.  

Slutligen kan man fastställa att den nya arbetsmetoden skiljer sig mot den idag 

implementerade. Det kan dock anses överkomligt för projekterare som idag 

redan nyttjar 3D BIM i sitt dagliga arbete. För en renodlad kalkylator kan detta 

verktyg och denna arbetsmetod anses helt främmande. Det tillkommer defini-

tivt ett merarbete hos projekteraren som tar på sig det nya ansvaret att 

producera kalkyler. Studien visar däremot att det finns en positiv avkastning att 

erhålla om projekteraren väljer att dra nytta av 5D BIM.  

6.3.3 Process 

Integrerad kostnadskalkylering ger exempelvis arkitekten möjligheten att gå 

utanför de vanliga ramarna och erbjuda sina kunder ett mervärde eller ta betalt 

för fler tjänster. Att samtidigt kunna leverera kontinuerligt uppdaterade kost-

nadskalkyler med hög precision vid varje begärd förändring resulterar i en ny 

typ av interaktion med kund. I intervju anser Bengt Aili, 2011, att ” et blir en 

ny arbetsmetod som man kan utnyttja. Det resulterar i mer aktiva val av 

material tillsammans med kunden.” Han beskriver även att det oftast krävs en 

           k       upp k      g         p    k   ”Det är väldigt ofta, nästan 

alltid.” Ur ett traditionellt perspektiv krävs det oftast stora förändringar i pro-

jektet för att kalkylen ska uppdateras. Roger Johansson, 2011, besvarar frågan 

om hur ofta han får uppdatera en kalkyl: ”Det är sällan att jag går in och gör 

det  m det inte handlar  m m  ket st ra   rändringar s m skett i   rslaget.” 

Vidare anser Bengt Aili, 2011, att styrkan ligger i den snabba uppdaterings-

funktionen ett integrerat 5D-system har: ”Att man g r en ändring   h att det 

sedan slår igenom i kostnadskalkylen. Om man lägger till 100 kvm matsalsdel 

med en fräckare lösning kan man se vad det slår på kostnaden ganska direkt.” 

I Skandinavien är det vanligt att byggnadsentreprenörer ansvarar för projekten. 

I tidiga skeden finns det då sällan en intelligent BIM-modell att nyttja. I cen-
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trala Europa är det istället vanligt att arkitekten är med längre i byggprocessen 

och agerar även som projektledare. Syftet är att ha fler byggnadsentreprenörer 

medverkande i anbudet. I en sådan position är det därför av stort intresse för 

arkitekten att ha en användbar BIM-modell för att kunna skapa en mer korrekt 

prisuppskattning. (InPro, 2010) Mer samordning medför även mer ansvar. Det 

krävs att en specifik individ eller organisation tar på sig helhetsansvaret för 

BIM-samordningen och kalkylarbetet. Om arkitekten i Sverige väljer att ta på 

sig ett sådant ansvar kan det medföra att han blir kundens förlängda arm. Det 

kan resultera i att han blir en starkare aktör i kedjan med större roll och ansvar.  

Magnus Bjur tillägger under intervju att ”[…] en arkitekt skulle kunna vara 

ledaren som håller i projektet hela vägen igenom. Att kunna presentera försla-

gen från början och sedan kunna ta beslut tillsammans med beställaren [...]” 

Arkitekten kan anse att det tar för lång tid att rita en användbar BIM-modell i 

skisskedet. Här krävs en övervägning om vad som bör prioriteras. Vi bör också 

ifrågasätta i vilket typ av projekt det lönar sig mest att använda 5D BIM. Får vi 

någon utdelning i mindre projekt som exempelvis en villa på 200 kvm? Är det 

lönsamt i en ombyggnation? I större projekt där flera är inblandade i projekte-

ringen bearbetas dessutom BIM-modellen av flera individer. Detta ökar 

chansen till brister i modellen. Det gäller att alla inblandade projektörer arbetar 

strukturerat och har koll på vartenda objekt som förs in i modellen. Bengt Aili 

tillägger att ”Jag tror dock att det kan vara svårt att utnyttja systemet i den 

kreativa processen då det händer och ändras så mycket och ingenting är be-

stämt […]” 

Slutligen kan man ifrågasätta ifall mängdfirmor blir utan jobb med införandet 

av 5D BIM i kalkylarbetet. Så är självklart inte fallet. Frågan lyder snarare ifall 

användningen av BIM för mängdberäkning och kostnadskalkylering blir ett 

nytt verktyg för mängdaren/kalkylatorn. Det kan innebära att de måste utveckla 

sin kompetens och även de bli BIM-modellerare. En annan metod kan vara att 

skapa en ny relation med projekteraren och istället endast fokusera på kalkyl-

arbetet med 5D-verktyget.  

Slutsatsen är att arbetsprocessen idag inte är särskilt anpassad för implemente-

ringen av 5D BIM i ett tidigt skede, speciellt inte hos arkitekten. Jag ser dock 

en stor potential då förändringsarbetet är skäligt och bidrar till många mervär-

den. Andra fördelar med integrerad kostnadskalkylering kan vara att: 

 Den nya arbetsmetoden skapar mer samarbete mellan projekterare, ex-

empelvis mellan arkitekt och andra discipliner som el- och VVS-

konsulter.  
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 Projekteraren använder sig av samma verktyg som entreprenören vilket 

skapar god kommunikation samt förståelse för varandra. Projekteraren 

kan i senare skede leverera en BIM-modell av hög kvalité som sedan 

används för entreprenörens produktionsplanering. 

 Ju större koll kunden har på slutkostnaden ju mindre behöver han gar-

dera sig inför oförutsedda kostnader. 

 Utan större merkostnad ta fram flera alternativa utformningar presente-

rade med en mer precis prislapp.  

 Det skapar en bättre fingervisning inför vägval för beställare i ett tidi-

gare skede. Intervju med Magnus Bjuhr, 2011, belyser att ” et är 

väldigt viktigt att i ett tidigt skede kunna fånga upp var kostnaderna 

drar iväg, och kanske med detta verktyg kunna penetrera djupare i 

k stnadsdrivarna.” 

 Grafiskt tilltalande sätt få en framstående analys och jämförelse på kal-

kylerna. ”Att jämföra alternativ mellan varandra är väldigt intressant. 

Speciellt att grafiskt kunna plocka olika utföranden mellan varandra 

och se vad som är ekonomiskt mest lönsamt” (Magnus Bjuhr, 2011). 

6.3.4 Organisation och kultur 

För att en utveckling ska ske krävs det ett behov och en efterfrågan. Beställare 

ska vara medvetna att integrerade 5D BIM-verktyg finns, samt ställa krav på 

användningen av liknande verktyg i sina projekt. En högre instans måste ställa 

krav på förändring för att driva fram utvecklingen och implementeringen av 

nya effektivare metoder, annars riskerar vi att arbeta med gamla sätt och verk-

tyg och hämma ny innovation. Henry Ford ska en gång ha sagt ”Om jag innan 

T-Forden hade frågat vad människor ville ha skulle de ha svarat: En snabbare 

häst.” 

Största förändringen och utmaningen sker på den kulturella nivån. Anställda på 

organisationen måste vilja anamma det nya verktyget och den nya arbetsme-

toden. (Woksepp, 2007) Att börja lära sig nya verktyg och arbetsmetoder är 

oftast inte populärt hos en rutinerad arbetsstyrka. Det är lätt att en rädsla för 

komplexiteten av ett 5D-system skapar ett hinder för implementeringen av 

verktyget i nya organisationer, även om värdet av automatiserad mängdberäk-

ning och kalkylering samt den visuella återkopplingen är mycket uppskattad. 

Istället för att se svårigheterna bör man titta på möjligheterna som den nya tek-

niken kan erbjuda. BIM innebär endast ett nytt verktyg och medför en 

utveckling av arbetsmetoden, inte en ny profession.  
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Förändringsarbetet kan även ske successivt. Först bör 3D BIM införas i 

mängdberäkningsarbetet. Många BIM-projekteringsverktyg stöder idag olika 

typer av mängdberäkningar. Att producera kostnadskalkyler med hjälp av 5D 

BIM är nästa steg i utvecklingen. Investeringen kan ge avkastning relativt tidigt 

då datoriserad mängdberäkning är en relativt lätt uppgift. Dagens digitala ålder 

påverkar alla led i byggprocessen. Förr eller senare måste digitaliseringen ske 

även inom det manuella arbetet. ”Jag tror att programmen vi kommer att an-

vända i framtiden kommer att fungera på liknande sätt” (Roger Johansson, 

2011).  

För att införandet av nya verktyg ska lyckas bör man även granska vilka typer 

av kontraktsformer som passar. I en utförandeentreprenad, såsom en general-

entreprenad, genomför beställaren projekteringen med hjälp av konsulter för att 

ta fram förfrågningshandlingar. (Ottosson, 2009) I en sådan entreprenadform 

kan beställare kräva att projekterare utnyttjar nya verktyg och arbetsmetoder, 

som exempelvis 5D BIM, för att ta fram bra beslutsunderlag. I denna typ av 

entreprenadform är det lättare för en arkitekt att agera som ledare (kundens 

förlängda arm) i ett projekt. I en renodlad totalentreprenad ansvarar entrepre-

nören för design såväl som produktion. Här tar entreprenören ansvar i att anlita 

konsulter som arkitekt. (Ottosson, 2009) Entreprenören agerar som ledare och 

bör ställa krav på införandet av 5D BIM. Utnyttjar entreprenören själv ett inte-

grerat planeringsverktyg kan de producera egna detaljerade kalkyler i 

samarbete med projekteraren. Således ställs det mindre krav på projekteraren 

att tillhandahålla kalkyler i tidigt skede. 
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7 SLUTSATSER 

Nedan besvaras examensarbetets forskningsfrågor kortfattat. Slutligen presen-

teras förslag på framtida forskning.  

7.1 Svar på forskningsfrågor 

Hur arbetar arkitekter och projektörer idag med kostnadsbedömningar i pro-

jekts tidiga skeden? 

Svar: De första kalkylerna baseras på uppföljning av nyckeltal (m
2
 BTA) 

och/eller verkliga kostnader från ett tidigare referensprojekt. De genomförs av 

arkitekten eller av kalkylatorer på uppdrag av arkitekten, men även av profess-

ionella byggherrar, och anses ha felmarginal på ca ± 10-15 %. I ett 

systemhandlingsskede där systemvalen är gjorda kan en mer detaljerad kost-

nadskalkyl göras baserad på byggdelskostnader. Dessa är oftast manuellt 

framtagna av mängdfirmor med hjälp av 2D-ritningar. Detta resulterar i att 

kalkylerna är låsta till en specifik utformning och sällan uppdateras. Felmar-

ginalen anses då ligga på ca ± 5-8 %.  

Vilka behov har beställaren av tidiga kostnadskalkyler?  

Svar: Behovet av noggrannhet i kalkyleringen ökar med tiden liksom säkerhet-

en i resultatet. Efterfrågan på kalkyler är stort redan i tidigt skede då det är ett 

viktigt beslutsunderlag för beställaren. Det är viktigt att kunna fånga upp kost-

nadsdrivarna i projektet så tidigt som möjligt vilket skapar en bättre 

fingervisning inför vägval. Samtidigt finns ett stort behov för beställaren att 

kunna jämföra olika utföranden på ett enkel och översiktligt sätt innan man 

drar igång detaljprojekteringen. Det är beslutstödet som kalkylerna kan ge vid 

olika typer av vägval som framförallt är intressant. 
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Hur kan arkitekter och projektörer arbeta med 5D BIM för att ta fram kost-

nadskalkyler i tidigt skede? 

Svar: Med Vico Office kan projektören i tidigt skede stödja de behov som be-

ställaren har. Man bör arbeta mot en databas som är lätthanterlig och på ett 

smidigt sätt går att uppdatera med aktuell information. Som riktlinje bör man 

distansera sig från nyckeltal och fokusera på byggdelskostnader för att uppnå 

en hög och realistisk precision på kalkylen. Man bör även granska vilka typer 

av kontraktsformer som lämpar sig bäst för implementering av verktyget. En 

utförandeentreprenad ger exempelvis beställaren större kontroll över projekte-

ringen. 

Vid införandet av integrerad kostnadskalkylering påverkas flera led i kedjan. 

Det krävs att man tillämpar en disciplinerad arbetsmetod då det är lätt att 

begå misstag. Kontroll av BIM-modellen krävs innan man går vidare i proces-

sen. Det krävs även en övervägning om vad som bör prioriteras och vilka typer 

av projekt som lönar sig med 5D BIM. Projekteringens syfte blir inte endast för 

att skapa ritningar utan även för att skapa kalkyler. Det krävs att projekteraren 

måste tänka ett steg längre än i vanliga fall vilket innebär en helt ny kvalitets-

nivå på BIM-modellen. Det tillkommer definitivt ett merarbete och nytt ansvar 

hos projekteraren. För kalkylatorn kan 5D BIM bli ett nytt verktyg. Det kan 

innebära att de måste utveckla sin kompetens och skapa nya relationer med 

projekteraren. För arkitekten kan det innebära en ny typ av interaktion med 

kund och ny arbetsmetod som resulterar i mer aktiva val tillsammans. Det kan 

medföra att han blir kundens förlängda arm och en starkare aktör i kedjan, 

med större roll och ansvar.  

För att det nya verktyget ska implementeras krävs att en högre instans ställer 

krav på förändring för att driva fram utvecklingen av nya effektivare metoder. 

Anställda på organisationen måste vilja anamma det nya verktyget och den nya 

arbetsmetoden. BIM innebär endast ett nytt verktyg och medför en utveckling 

av befintliga arbetsmetoder, inte en ny profession. Implementeringen kan sam-

tidigt ske successivt där man kan börja med att först utnyttja 3D BIM inom 

mängdberäkningsarbetet.  
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7.2 Förslag på framtida forskning 

Under studiens gång har idéer uppkommit som inte gick att undersöka inom 

ramen för detta examensarbete. Vidare presenteras förslag på framtida forsk-

ning kring ämnet kalkylering och 5D BIM: 

 Samarbete med entreprenören – Undersöka roller och ansvar samt möj-

ligheten att även leverera mängder med hjälp av 5D BIM. 

 Utreda vilka typer av projekt kalkylering i tidigt skede med hjälp av 5D 

BIM är lönsamt. Är det realistiskt att implementera det i mindre projekt 

och fungerar det vid ombyggnationer? Vilken typ av entreprenadform 

lämpar sig bäst? 
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BILAGA 1 

Kostnader inlagda som recept i Vico Office 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

Kostnadsbedömningar av modellversion 0215, 0228 och 0304 

 



TILLBYGGNAD AV KONTOR

Swerea MEFOS4532.10-11

2011-08-19

KOSTNADSBEDÖMNING Agus Dharsana

Modellversion 0215

SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

12 405 9050,001Swerea MEFOS4532.10-11
19 334 31116 226,00m21 192Kontor, normal, flerplansbyggnad, källare, prefabriceradN416C

146 5620,00-1
SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH
INSTALLATIONSSYTEM

0

146 5620,00-1SAMMANSATTA BYGGDELAR01

146 5620,00-1Sammansatta byggdelar i hus01.S

146 5620,00-1Övriga sammansatta byggdelar i hus01.SZ

146 562123,00m21 192Byggnadsarbeten för installationer01.SZ.01

408 5880,00-1

UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD,
SKYDDANDE LAGER I MARK,
GRUNDKONSTRUKTIONER OCH
STÖDKONSTRUKTIONER

1

41 7050,00-1LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK13

41 7050,00-1Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk13.G

41 70535,00m21 192Dränering, sammansatta13.G.01

366 8830,00-1GRUNDKONSTRUKTIONER15

366 8830,00-1Sammansatta grundkonstruktioner15.A

366 8831 339,00m2274
Platta på mark, inkl isolering, kantbalkar, kapilärbrytande lager,
sammansatt

15.A.01

3 246 9200,00-1BÄRVERK2
3 246 9200,00-1BÄRVERK I HUSSTOMME27

468 2840,00-1Sammansatta bärverk i husstomme27.A

468 284393,00m21 192Stålstomme balkar, sammansatt27.A.01

89 6360,00-1Stominnerväggar27.B

89 6361 389,00m265Innervägg Tj 160 betong, normalvåning (Calcnet 442.05)27.B.01

1 357 6890,00-1Stomytterväggar27.C

543 7292 942,00m2185Grundmurar av betong, sockel27.C.01

813 9602 996,00m2272Yttervägg av betong med fasadtegel27.C.02

91 7470,00-1Pelarstommar27.D

91 7472 311,00m40Pelare av stål typ SWT27.D.01

1 119 5630,00-1Stombjälklag27.F

1 119 563952,00m21 176Hålbjälklag t=265 mm, med avjämningsmassa27.F.01

120 0000,00-1Kompletterande bärverk i husstomme27.H

120 0000,00-1Trappstommar i husstomme27.HB

120 00060 000,00st2Trappa av betong ca 1,2X527.HB.01

4 744 3610,00-1
RUMSBILDANDE BYGGDELAR,
HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH
RUMSKOMPLETTERINGAR

4

387 9690,00-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR
I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

41

349 8340,00-1
Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttertak och ytterbjälklag

41.A

37 1552 461,00m215Yttertak över "holken"41.A.04

8 504695,50m212Undersida "holken" med rostfri plåt41.A.05

141 3661 535,00m292Yttertak över fläktrum 450 mm lösull, inkl. takstolar41.A.06

162 809974,00m2167Yttertak 450 mm lösull, uppstolpat41.A.07

38 1350,00-1Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag41.F

38 135695,50m55Takkrön41.F.01

1 980 0700,00-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR
I YTTERVÄGG

42
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SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

602 5000,00-1
Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttervägg

42.A

356 2902 466,00m2144Ytterväggar fläktrum med falsad plåt42.A.01

203 7703 044,00m267Ytterväggar med rostfri plåt ("Holken", mm)42.A.02

42 4401 050,00m240Ytterväggar beklädnad rostfri plåt42.A.03

1 377 5700,00-1
Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttervägg

42.Z

30 00030 000,00st1Entréparti av aluminium42.Z.01

129 60043 200,00st3Fönster i aluminium 36X3042.Z.03

144 0008 000,00st18Fönster med rostfri bekl. 19X942.Z.04

939 6007 500,00m2125Dubbelglasfasad42.Z.07

85 50028 500,00st3Fönster i aluminium 30X2142.Z.08

48 87016 290,00st3Fönster i aluminium 12X3042.Z.09

895 5690,00-1INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR43

420 8690,00-1
Innerväggar (ej stominnerväggar) och
öppningskompletteringar

43.C

395 070853,34m2463Gipsvägg XR 70/70 (450) 2-2 MR (8.026)43.C.01

25 800830,00m231Väggar i bastu för underlag av fogplattor43.C.02

474 7000,00-1Övriga inre rumsbildande byggdelar43.Z

5 0002 500,00st2Bastudörr, glasad43.Z.01

1 5001 500,00st1Innerdörr, b≤10 målad43.Z.02

32 5002 500,00st13Innerdörr, b≤10 massiv43.Z.03

7 8007 800,00st1Ståldörr, NU43.Z.05

6 4003 200,00st2Invändig GP 12X21 trä (NSC.132)43.Z.06

37 5002 500,00st15Invändig GP 9X21 trä (NSC.132)43.Z.07

5 0005 000,00st1Invändig GP 18X21 trä43.Z.08

150 00010 000,00st15Invändig skjutdörr 9X21 glasad43.Z.09

78 00026 000,00st3Metalparti 10X21 lackad glasad EI30 (NSC.2213)43.Z.11

135 00045 000,00st3Metalparti 18X21 lackad glasad EI60 (NSC.2213)43.Z.12

16 00016 000,00st1Metalparti 18X21 lackad glasad (NSC.2213)43.Z.13

943 1680,00-1INVÄNDIGA YTSKIKT44

622 7830,00-1Ytskikt på golv och trappor44.B

45 310503,00m290Överbetonggolv, ljudisolerat, i fläktrum44.B.01

68 184868,00m279Klinker på golv, m avjämningsmassa44.B.02

29 4141 411,00m221Klinker på golv med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.03

441 487622,00m2710Lamellbräder av ek på cellofoam, m avjämningsmassa44.B.04

38 388558,00m269Plastmatta med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.05

320 3850,00-1Ytskikt på väggar44.C

97 246110,00m2884Målning44.C.01

149 724588,00m2255Kakel på väggar med kulör, 100X10044.C.02

73 415845,00m287Klinkerl på väggar med kulör med krav på VT, 100X10044.C.03

384 6340,00-1HUSKOMPLETTERINGAR45

80 3970,00-1Utvändiga huskompletteringar45.B

33 4800,00-1Skärmtak45.BD

33 48016 740,00st2Skärmtak / Kanaltak (Consultec)45.BD.01

40 0000,00-1Entrétrappor45.BE

40 00020 000,00st2Utv trappa av prefab btg dansk sjösten (GSC.7)45.BE.01

6 9170,00-1Diverse huskompletteringar45.BY

6 917628,00m211Gångyta med betongplattor (2.007)45.BY.1

304 2370,00-1Övriga huskompletteringar45.Z

304 2376 571,00m46Räcke med glasfyllning enligt Krister45.Z.02

152 9500,00-1RUMSKOMPLETTERINGAR46

44 5500,00-1Sammansatta rumskompletteringar46.A

10 5001 750,00omg6Utrustning i WC46.A.01

6 5506 550,00omg1Utrustning i RWC46.A.02
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SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

6 0003 000,00omg2Utrustning i dusch46.A.03

1 5001 500,00omg1Utrustning i städ46.A.04

20 00010 000,00omg2Utrustning i bastu46.A.05

108 4000,00-1Inredningar, fast46.B

105 4001 700,00st62Klädskåp med sittbänkar, b=40046.B.02

3 0001 500,00st2Bänkskiva av PP L=200046.B.03

2 205 5840,00-1VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM5
2 205 5840,00-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER50

2 205 5841 851,00m2/BTA1 192VVS-installationer enligt WSP50.01

1 653 8900,00-1EL- OCH TELESYSTEM6
1 653 8900,00-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER60

1 653 8901 388,00m2/BTA1 192El-installationer enligt WSP60.01

13 646 496SUMMA  ENTREPRENADKOSTNADER

1 240 59110%Oförutsatta och tillkommande kostnader
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TILLBYGGNAD AV KONTOR

Swerea MEFOS4532.10-11

2011-08-28

KOSTNADSBEDÖMNING Agus Dharsana

Modellversion 0228

SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

13 014 6520,001Swerea MEFOS4532.10-11
19 581 30516 226,00m21 207Kontor, normal, flerplansbyggnad, källare, prefabriceradN416C

148 4350,00-1
SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH
INSTALLATIONSSYTEM

0

148 4350,00-1SAMMANSATTA BYGGDELAR01

148 4350,00-1Sammansatta byggdelar i hus01.S

148 4350,00-1Övriga sammansatta byggdelar i hus01.SZ

148 435123,00m21 207Byggnadsarbeten för installationer01.SZ.01

408 7260,00-1

UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD,
SKYDDANDE LAGER I MARK,
GRUNDKONSTRUKTIONER OCH
STÖDKONSTRUKTIONER

1

42 2370,00-1LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK13

42 2370,00-1Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk13.G

42 23735,00m21 207Dränering, sammansatta13.G.01

366 4890,00-1GRUNDKONSTRUKTIONER15

366 4890,00-1Sammansatta grundkonstruktioner15.A

366 4891 339,00m2274
Platta på mark, inkl isolering, kantbalkar, kapilärbrytande lager,
sammansatt

15.A.01

3 526 7470,00-1BÄRVERK2
3 526 7470,00-1BÄRVERK I HUSSTOMME27

474 2670,00-1Sammansatta bärverk i husstomme27.A

474 267393,00m21 207Stålstomme balkar, sammansatt27.A.01

141 0750,00-1Stominnerväggar27.B

141 0751 389,00m2102Innervägg Tj 160 betong, normalvåning (Calcnet 442.05)27.B.01

1 390 9610,00-1Stomytterväggar27.C

473 2892 942,00m2161Grundmurar av betong, sockel27.C.01

815 2132 996,00m2272Yttervägg av betong med fasadtegel27.C.02

102 4604 150,00m225Grundmur av betong, m vent. under dubbelglasfasad27.C.03

133 1530,00-1Pelarstommar27.D

96 6002 311,00m42Pelare av stål typ SWT27.D.01

36 553827,00m44Pelare av stål 80X80 (Consultec)27.D.03

1 190 4230,00-1Stombjälklag27.F

1 190 423952,00m21 250Hålbjälklag t=265 mm, med avjämningsmassa27.F.01

196 8670,00-1Kompletterande bärverk i husstomme27.H

196 8670,00-1Trappstommar i husstomme27.HB

11 8671 200,00m210Viloplan27.HB.02

17 00017 000,00st1Trappa av betong ca 1,2X0,827.HB.03

168 00028 000,00st6Trappa av betong ca 1,2X2,227.HB.04

5 021 9650,00-1
RUMSBILDANDE BYGGDELAR,
HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH
RUMSKOMPLETTERINGAR

4

394 7270,00-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR
I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

41

34 4412 461,00m214Yttertak över "holken"41.A.04

8 504695,50m212Undersida "holken" med rostfri plåt41.A.05

141 3661 535,00m292Yttertak över fläktrum 450 mm lösull, inkl. takstolar41.A.06

171 908974,00m2176Yttertak 450 mm lösull, uppstolpat41.A.07

38 5080,00-1Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag41.F

38 508695,50m55Takkrön41.F.01
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SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

1 978 3860,00-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR
I YTTERVÄGG

42

635 6460,00-1
Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttervägg

42.A

356 2902 466,00m2144Ytterväggar fläktrum med falsad plåt42.A.01

236 9163 044,00m278Ytterväggar med rostfri plåt ("Holken", mm)42.A.02

42 4401 050,00m240Ytterväggar beklädnad rostfri plåt42.A.03

1 342 7400,00-1
Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttervägg

42.Z

30 00030 000,00st1Entréparti av aluminium42.Z.01

43 20043 200,00st1Fönster i aluminium 36X3042.Z.03

120 0008 000,00st15Fönster med rostfri bekl. 19X942.Z.04

37 44037 440,00st1Fönster i aluminium 36X2642.Z.06

939 6007 500,00m2125Dubbelglasfasad42.Z.07

85 50028 500,00st3Fönster i aluminium 30X2142.Z.08

34 00034 000,00st1Fönster i aluminium 36X2342.Z.10

24 00024 000,00st1Fönster i aluminium 22X2542.Z.11

29 00029 000,00st1Fönster i aluminium 22X3042.Z.12

1 111 9410,00-1INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR43

375 4630,00-1
Innerväggar (ej stominnerväggar) och
öppningskompletteringar

43.C

349 264853,34m2409Gipsvägg XR 70/70 (450) 2-2 MR (8.026)43.C.01

26 198830,00m232Väggar i bastu för underlag av fogplattor43.C.02

297 5780,00-1Innertak43.E

60 793410,00m2148UT 20 mineralfiber kant D (12.006)43.E.01

236 786366,00m2647UT 40 mineralfiber kant A (12.008)43.E.02

438 9000,00-1Övriga inre rumsbildande byggdelar43.Z

5 0002 500,00st2Bastudörr, glasad43.Z.01

32 5002 500,00st13Innerdörr, b≤10 massiv43.Z.03

7 8007 800,00st1Ståldörr, NU43.Z.05

9 6003 200,00st3Invändig GP 12X21 trä (NSC.132)43.Z.06

30 0002 500,00st12Invändig GP 9X21 trä (NSC.132)43.Z.07

5 0005 000,00st1Invändig GP 18X21 trä43.Z.08

120 00010 000,00st12Invändig skjutdörr 9X21 glasad43.Z.09

78 00026 000,00st3Metalparti 10X21 lackad glasad EI30 (NSC.2213)43.Z.11

135 00045 000,00st3Metalparti 18X21 lackad glasad EI60 (NSC.2213)43.Z.12

16 00016 000,00st1Metalparti 18X21 lackad glasad (NSC.2213)43.Z.13

992 1570,00-1INVÄNDIGA YTSKIKT44

655 1220,00-1Ytskikt på golv och trappor44.B

45 310503,00m290Överbetonggolv, ljudisolerat, i fläktrum44.B.01

64 489868,00m274Klinker på golv, m avjämningsmassa44.B.02

39 4951 411,00m228Klinker på golv med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.03

471 981622,00m2759Lamellbräder av ek på cellofoam, m avjämningsmassa44.B.04

33 847558,00m261Plastmatta med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.05

337 0350,00-1Ytskikt på väggar44.C

88 747110,00m2807Målning44.C.01

147 134588,00m2250Kakel på väggar med kulör, 100X10044.C.02

101 155845,00m2120Klinkerl på väggar med kulör med krav på VT, 100X10044.C.03

391 8040,00-1HUSKOMPLETTERINGAR45

50 1120,00-1Utvändiga huskompletteringar45.B

33 4800,00-1Skärmtak45.BD

33 48016 740,00st2Skärmtak / Kanaltak (Consultec)45.BD.01

16 632628,00m226Gångyta med betongplattor (2.007)45.BY.1

341 6920,00-1Övriga huskompletteringar45.Z

341 6926 571,00m52Räcke med glasfyllning enligt Krister45.Z.02
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SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

152 9500,00-1RUMSKOMPLETTERINGAR46

44 5500,00-1Sammansatta rumskompletteringar46.A

10 5001 750,00omg6Utrustning i WC46.A.01

6 5506 550,00omg1Utrustning i RWC46.A.02

6 0003 000,00omg2Utrustning i dusch46.A.03

1 5001 500,00omg1Utrustning i städ46.A.04

20 00010 000,00omg2Utrustning i bastu46.A.05

108 4000,00-1Inredningar, fast46.B

105 4001 700,00st62Klädskåp med sittbänkar, b=40046.B.02

3 0001 500,00st2Bänkskiva av PP L=200046.B.03

2 233 7600,00-1VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM5
2 233 7600,00-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER50

2 233 7601 851,00m2/BTA1 207VVS-installationer enligt WSP50.01

1 675 0190,00-1EL- OCH TELESYSTEM6
1 675 0190,00-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER60

1 675 0191 388,00m2/BTA1 207El-installationer enligt WSP60.01

14 316 117SUMMA  ENTREPRENADKOSTNADER

1 301 46510%Oförutsatta och tillkommande kostnader
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TILLBYGGNAD AV KONTOR

Swerea MEFOS4532.10-11

2011-08-29

KOSTNADSBEDÖMNING Agus Dharsana

Modellversion 0304

SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

12 926 8010,001Swerea MEFOS4532.10-11
19 560 47716 226,00m21 206Kontor, normal, flerplansbyggnad, källare, prefabriceradN416C

148 2770,00-1
SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH
INSTALLATIONSSYTEM

0

148 2770,00-1SAMMANSATTA BYGGDELAR01

148 2770,00-1Sammansatta byggdelar i hus01.S

148 2770,00-1Övriga sammansatta byggdelar i hus01.SZ

148 277123,00m21 206Byggnadsarbeten för installationer01.SZ.01

408 6810,00-1

UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD,
SKYDDANDE LAGER I MARK,
GRUNDKONSTRUKTIONER OCH
STÖDKONSTRUKTIONER

1

42 1930,00-1LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK13

42 1930,00-1Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk13.G

42 19335,00m21 206Dränering, sammansatta13.G.01

366 4890,00-1GRUNDKONSTRUKTIONER15

366 4890,00-1Sammansatta grundkonstruktioner15.A

366 4891 339,00m2274
Platta på mark, inkl isolering, kantbalkar, kapilärbrytande lager,
sammansatt

15.A.01

3 497 2410,00-1BÄRVERK2
3 497 2410,00-1BÄRVERK I HUSSTOMME27

473 7620,00-1Sammansatta bärverk i husstomme27.A

473 762393,00m21 206Stålstomme balkar, sammansatt27.A.01

155 4320,00-1Stominnerväggar27.B

155 4321 389,00m2112Innervägg Tj 160 betong, normalvåning (Calcnet 442.05)27.B.01

1 443 1900,00-1Stomytterväggar27.C

466 9162 942,00m2159Grundmurar av betong, sockel27.C.01

873 8142 996,00m2292Yttervägg av betong med fasadtegel27.C.02

102 4604 150,00m225Grundmur av betong, m vent. under dubbelglasfasad27.C.03

118 3630,00-1Pelarstommar27.D

81 8092 311,00m35Pelare av stål typ SWT27.D.01

36 553827,00m44Pelare av stål 80X80 (Consultec)27.D.03

1 109 6270,00-1Stombjälklag27.F

1 109 627952,00m21 166Hålbjälklag t=265 mm, med avjämningsmassa27.F.01

196 8670,00-1Kompletterande bärverk i husstomme27.H

196 8670,00-1Trappstommar i husstomme27.HB

11 8671 200,00m210Viloplan27.HB.02

17 00017 000,00st1Trappa av betong ca 1,2X0,827.HB.03

168 00028 000,00st6Trappa av betong ca 1,2X2,227.HB.04

4 967 9800,00-1
RUMSBILDANDE BYGGDELAR,
HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH
RUMSKOMPLETTERINGAR

4

394 7270,00-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR
I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

41

34 4412 461,00m214Yttertak över "holken"41.A.04

8 504695,50m212Undersida "holken" med rostfri plåt41.A.05

141 3661 535,00m292Yttertak över fläktrum 450 mm lösull, inkl. takstolar41.A.06

171 908974,00m2176Yttertak 450 mm lösull, uppstolpat41.A.07

38 5080,00-1Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag41.F

38 508695,50m55Takkrön41.F.01
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SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

1 990 8220,00-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR
I YTTERVÄGG

42

637 0820,00-1
Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttervägg

42.A

356 2902 466,00m2144Ytterväggar fläktrum med falsad plåt42.A.01

238 3533 044,00m278Ytterväggar med rostfri plåt ("Holken", mm)42.A.02

42 4401 050,00m240Ytterväggar beklädnad rostfri plåt42.A.03

1 353 7400,00-1
Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttervägg

42.Z

30 00030 000,00st1Entréparti av aluminium42.Z.01

11 00011 000,00st1Fönster i aluminium 30X642.Z.02

43 20043 200,00st1Fönster i aluminium 36X3042.Z.03

120 0008 000,00st15Fönster med rostfri bekl. 19X942.Z.04

37 44037 440,00st1Fönster i aluminium 36X2642.Z.06

939 6007 500,00m2125Dubbelglasfasad42.Z.07

85 50028 500,00st3Fönster i aluminium 30X2142.Z.08

34 00034 000,00st1Fönster i aluminium 36X2342.Z.10

24 00024 000,00st1Fönster i aluminium 22X2542.Z.11

29 00029 000,00st1Fönster i aluminium 22X3042.Z.12

1 109 5450,00-1INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR43

375 4630,00-1
Innerväggar (ej stominnerväggar) och
öppningskompletteringar

43.C

349 264853,34m2409Gipsvägg XR 70/70 (450) 2-2 MR (8.026)43.C.01

26 198830,00m232Väggar i bastu för underlag av fogplattor43.C.02

295 1820,00-1Innertak43.E

60 761410,00m2148UT 20 mineralfiber kant D (12.006)43.E.01

234 421366,00m2640UT 40 mineralfiber kant A (12.008)43.E.02

438 9000,00-1Övriga inre rumsbildande byggdelar43.Z

5 0002 500,00st2Bastudörr, glasad43.Z.01

32 5002 500,00st13Innerdörr, b≤10 massiv43.Z.03

7 8007 800,00st1Ståldörr, NU43.Z.05

9 6003 200,00st3Invändig GP 12X21 trä (NSC.132)43.Z.06

30 0002 500,00st12Invändig GP 9X21 trä (NSC.132)43.Z.07

5 0005 000,00st1Invändig GP 18X21 trä43.Z.08

120 00010 000,00st12Invändig skjutdörr 9X21 glasad43.Z.09

78 00026 000,00st3Metalparti 10X21 lackad glasad EI30 (NSC.2213)43.Z.11

135 00045 000,00st3Metalparti 18X21 lackad glasad EI60 (NSC.2213)43.Z.12

16 00016 000,00st1Metalparti 18X21 lackad glasad (NSC.2213)43.Z.13

928 1320,00-1INVÄNDIGA YTSKIKT44

601 9980,00-1Ytskikt på golv och trappor44.B

45 310503,00m290Överbetonggolv, ljudisolerat, i fläktrum44.B.01

64 489868,00m274Klinker på golv, m avjämningsmassa44.B.02

39 4951 411,00m228Klinker på golv med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.03

418 857622,00m2673Lamellbräder av ek på cellofoam, m avjämningsmassa44.B.04

33 847558,00m261Plastmatta med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.05

326 1340,00-1Ytskikt på väggar44.C

77 846110,00m2708Målning44.C.01

147 134588,00m2250Kakel på väggar med kulör, 100X10044.C.02

101 155845,00m2120Klinkerl på väggar med kulör med krav på VT, 100X10044.C.03

391 8040,00-1HUSKOMPLETTERINGAR45

50 1120,00-1Utvändiga huskompletteringar45.B

33 4800,00-1Skärmtak45.BD

33 48016 740,00st2Skärmtak / Kanaltak (Consultec)45.BD.01

16 632628,00m226Gångyta med betongplattor (2.007)45.BY.1

341 6920,00-1Övriga huskompletteringar45.Z
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SummaÁ-prisEnhetMängdSpecifikationKod

341 6926 571,00m52Räcke med glasfyllning enligt Krister45.Z.02

152 9500,00-1RUMSKOMPLETTERINGAR46

44 5500,00-1Sammansatta rumskompletteringar46.A

10 5001 750,00omg6Utrustning i WC46.A.01

6 5506 550,00omg1Utrustning i RWC46.A.02

6 0003 000,00omg2Utrustning i dusch46.A.03

1 5001 500,00omg1Utrustning i städ46.A.04

20 00010 000,00omg2Utrustning i bastu46.A.05

108 4000,00-1Inredningar, fast46.B

105 4001 700,00st62Klädskåp med sittbänkar, b=40046.B.02

3 0001 500,00st2Bänkskiva av PP L=200046.B.03

2 231 3840,00-1VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM5
2 231 3840,00-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER50

2 231 3841 851,00m2/BTA1 206VVS-installationer enligt WSP50.01

1 673 2370,00-1EL- OCH TELESYSTEM6
1 673 2370,00-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER60

1 673 2371 388,00m2/BTA1 206El-installationer enligt WSP60.01

14 219 481SUMMA  ENTREPRENADKOSTNADER

1 292 68010%Oförutsatta och tillkommande kostnader
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BILAGA 3 

Kostnadsjämförelse mellan två modellversioner 

 



2011-08-29

Swerea MEFOS4532.10-11
KOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN

ALTERNATIVA UTFÖRANDEN
MODELLVERSION 0215 OCH 0304

DelsummaEnhetMängdDelsummaEnhetMängdDelsummaEnhetMängdSpecifikationKod

VariansKostnadsbedömning AlternativKostnadsbedömning Grundutförande

725 14512 926 801112 201 6561Swerea MEFOS4532.10-11

1 714-148 277-1146 562-1
SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH
INSTALLATIONSSYTEM

0

1 714-148 277-1146 562-1SAMMANSATTA BYGGDELAR01

1 714-148 277-1146 562-1Sammansatta byggdelar i hus01.S

1 714-148 277-1146 562-1Övriga sammansatta byggdelar i hus01.SZ

1 714m214148 277m21 206146 562m21 192Byggnadsarbeten för installationer01.SZ.01

94-408 681-1408 588-1
UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE
LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH
STÖDKONSTRUKTIONER

1

488-42 193-141 705-1LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK13

488-42 193-141 705-1Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk13.G

488m21442 193m21 20641 705m21 192Dränering, sammansatta13.G.01

-394-366 489-1366 883-1GRUNDKONSTRUKTIONER15

-394-366 489-1366 883-1Sammansatta grundkonstruktioner15.A

-394m2366 489m2274366 883m2274
Platta på mark, inkl isolering, kantbalkar, kapilärbrytande lager,
sammansatt

15.A.01

428 571-3 497 241-13 068 671-1BÄRVERK2

428 571-3 497 241-13 068 671-1BÄRVERK I HUSSTOMME27

5 478-473 762-1468 284-1Sammansatta bärverk i husstomme27.A

5 478m214473 762m21 206468 284m21 192Stålstomme balkar, sammansatt27.A.01

15 879-155 432-1139 553-1Stominnerväggar27.B

65 795m247155 432m211289 636m265Innervägg Tj 160 betong, normalvåning (Calcnet 442.05)27.B.01

-49 917m2-47m249 917m247Betongvägg mot bef. byggnad, t=150 mm27.B.02

85 501-1 443 190-11 357 689-1Stomytterväggar27.C

-76 813m2-26466 916m2159543 729m2185Grundmurar av betong, sockel27.C.01

59 854m220873 814m2292813 960m2272Yttervägg av betong med fasadtegel27.C.02
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102 460m225102 460m225m2Grundmur av betong, m vent. under dubbelglasfasad27.C.03

26 616-118 363-191 747-1Pelarstommar27.D

-9 937m-481 809m3591 747m40Pelare av stål typ SWT27.D.01

36 553m4436 553m44mPelare av stål 80X80 (Consultec)27.D.03

218 230-1 109 627-1891 397-1Stombjälklag27.F

218 230m22291 109 627m21 166891 397m2936Hålbjälklag t=265 mm, med avjämningsmassa27.F.01

76 867-196 867-1120 000-1Kompletterande bärverk i husstomme27.H

76 867-196 867-1120 000-1Trappstommar i husstomme27.HB

-120 000st-2st120 000st2Trappa av betong ca 1,2X527.HB.01

11 867m21011 867m210m2Viloplan27.HB.02

17 000st117 000st1stTrappa av betong ca 1,2X0,827.HB.03

168 000st6168 000st6stTrappa av betong ca 1,2X2,227.HB.04

249 620-4 967 980-14 718 361-1
RUMSBILDANDE BYGGDELAR,
HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH
RUMSKOMPLETTERINGAR

4

6 758-394 727-1387 969-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I
YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

41

6 385--1356 219-349 834-1
Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak
och ytterbjälklag

41.A

-2 714m2-134 441m21437 155m215Yttertak över "holken"41.A.04

m28 504m2128 504m212Undersida "holken" med rostfri plåt41.A.05

9 099m29171 908m2176162 809m2167Yttertak 450 mm lösull, uppstolpat41.A.07

373-38 508-138 135-1Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag41.F

373m138 508m5538 135m55Takkrön41.F.01

10 753-1 990 822-11 980 070-1
KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I
YTTERVÄGG

42

34 583-637 082-1602 500-1
Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i
yttervägg

42.A

34 583m211238 353m278203 770m267Ytterväggar med rostfri plåt ("Holken", mm)42.A.02

-23 830-1 353 740-11 377 570-1Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg42.Z

11 000st111 000st1stFönster i aluminium 30X642.Z.02

-86 400st-243 200st1129 600st3Fönster i aluminium 36X3042.Z.03

-24 000st-3120 000st15144 000st18Fönster med rostfri bekl. 19X942.Z.04

37 440st137 440st1stFönster i aluminium 36X2642.Z.06
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-48 870st-3st48 870st3Fönster i aluminium 12X3042.Z.09

34 000st134 000st1stFönster i aluminium 36X2342.Z.10

24 000st124 000st1stFönster i aluminium 22X2542.Z.11

29 000st129 000st1stFönster i aluminium 22X3042.Z.12

239 976-1 109 545-1869 569-1INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR43

-45 407-375 463-1420 869-1Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar43.C

-45 805m2-54349 264m2409395 070m2463Gipsvägg XR 70/70 (450) 2-2 MR (8.026)43.C.01

398m226 198m23225 800m231Väggar i bastu för underlag av fogplattor43.C.02

295 182-295 182-1-1Innertak43.E

60 761m214860 761m2148m2UT 20 mineralfiber kant D (12.006)43.E.01

234 421m2640234 421m2640m2UT 40 mineralfiber kant A (12.008)43.E.02

-9 800-438 900-1448 700-1Övriga inre rumsbildande byggdelar43.Z

-1 500st-1st1 500st1Innerdörr, b≤10 målad43.Z.02

3 200st19 600st36 400st2Invändig GP 12X21 trä (NSC.132)43.Z.06

-7 500st-330 000st1237 500st15Invändig GP 9X21 trä (NSC.132)43.Z.07

-30 000st-3120 000st12150 000st15Invändig skjutdörr 9X21 glasad43.Z.09

26 000st178 000st352 000st2Metalparti 10X21 lackad glasad EI30 (NSC.2213)43.Z.11

st16 000st116 000st1Metalparti 18X21 lackad glasad (NSC.2213)43.Z.13

-15 036-928 132-1943 168-1INVÄNDIGA YTSKIKT44

-20 785-601 998-1622 783-1Ytskikt på golv och trappor44.B

-3 694m2-464 489m27468 184m279Klinker på golv, m avjämningsmassa44.B.02

10 080m2739 495m22829 414m221Klinker på golv med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.03

-22 630m2-36418 857m2673441 487m2710Lamellbräder av ek på cellofoam, m avjämningsmassa44.B.04

-4 541m2-833 847m26138 388m269Plastmatta med krav på VT, m avjämningsmassa44.B.05

5 749-326 134-1320 385-1Ytskikt på väggar44.C

-19 400m2-17677 846m270897 246m2884Målning44.C.01

-2 591m2-4147 134m2250149 724m2255Kakel på väggar med kulör, 100X10044.C.02

27 740m233101 155m212073 415m287Klinkerl på väggar med kulör med krav på VT, 100X10044.C.03

7 170-391 804-1384 634-1HUSKOMPLETTERINGAR45
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-30 285-50 112-180 397-1Utvändiga huskompletteringar45.B

-40 000--1-40 000-1Entrétrappor45.BE

-40 000st-2st40 000st2Utv trappa av prefab btg dansk sjösten (GSC.7)45.BE.01

9 715--116 632-6 917-1Diverse huskompletteringar45.BY

9 715m21516 632m2266 917m211Gångyta med betongplattor (2.007)45.BY.1

37 455-341 692-1304 237-1Övriga huskompletteringar45.Z

37 455m6341 692m52304 237m46Räcke med glasfyllning enligt Krister45.Z.02

25 800-2 231 384-12 205 584-1VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM5

25 800-2 231 384-12 205 584-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER50

25 800m2/BTA142 231 384m2/BTA1 2062 205 584m2/BTA1 192VVS-installationer enligt WSP50.01

19 347-1 673 237-11 653 890-1EL- OCH TELESYSTEM6

19 347-1 673 237-11 653 890-1SAMMANSATTA SCHABLONKOSTNADER60

19 347m2/BTA141 673 237m2/BTA1 2061 653 890m2/BTA1 192El-installationer enligt WSP60.01
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BILAGA 4 

Kostnadsbedömningar av Piteå Mängdbyrå 

 



MEFOS
TILLBYGGNAD AV KONTOR

KOSTNADSBEDÖMNING
KOSTNADSAMMANSTÄLLNING

Sidan: 1 (5)
Datum: 2010-02-15

SUMMA GENERALENTREPRENADKOSTNADER INKL OFÖRUTSATT (AVRUNDAT) 14 041 000 kr

PROJEKTERING UTREDNING
Projektering, byggledning 2 808 200 kr 20,0% (på entreprenadkostnaden)
Utredningar och projektering (A, K, VVS och El) 12,0% 14 041 000 kr 1 684 920 kr
Kopiering 0,5% 14 041 000 kr 70 205 kr
Byggledning 3,0% 14 041 000 kr 421 230 kr
Kontroll 2,5% 14 041 000 kr 351 025 kr
Besiktning 2,0% 14 041 000 kr 280 820 kr
Byggherrekostnader 842 460 kr 6,0% (på entreprenadkostnaden)
Myndighetsavgifter (bygglov o d) 0,5% 14 041 000 kr 70 205 kr
Räntor och kreditiv 3,0% 14 041 000 kr 421 230 kr
Egen administration 2,5% 14 041 000 kr 351 025 kr

INDEXUPPRÄKNING 140 410 kr
Från 2008-11 till 2010-02 1,0% 14 041 000 kr 140 410 kr

SUMMA UTFÖRANDEKOSTNAD 17 832 070 kr

SUMMA UTFÖRANDEKOSTNAD (AVRUNDAT) 17 833 000 kr

RELATIONSTAL:
BYA 255 m2
BTA 1073 m2 17 833 000 kr 16 626 kr /m2 BTA
BRAp 886 m2 17 833 000 kr 20 138 kr /m2 BTA
BRAs 95 m2
BV 3808 m3 17 833 000 kr 4 683 kr /m3 BV
Våningshöjd, medel 3,55 m

Tillkommande kostnader
Index och moms.
Lös inredning

Kostnadsläge 2010-02-15



MEFOS
TILLBYGGNAD AV KONTOR

KOSTNADSBEDÖMNING

Sidan: 2 (5)
Datum: 2010-02-15

Kod Specifikation Mängd Enhet Á-pris Delsumma Summa
BYGG

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 623 347 kr
Byggnadsarbeten för inatallationer 1073 m2/BTA 115 kr 123 347 kr
Rivningsarbeten för anslutning mot bef byggnad m m 1 x 500 000 kr

1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I 
MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH 
STÖDKONSTRUKTIONER 176 730 kr
Schakt för grundläggning Fall B 750 m3 200 kr 150 000 kr
Resterande fyllning mot grundmurar 99 m3 270 kr 26 730 kr

13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK 103 150 kr
Kappilärbrytande lager mot grundmurar, t=200 mm 135 m2 200 kr 27 000 kr
Kappilärbrytande lager under platta på mark, t=200 mm 255 m2 150 kr 38 250 kr
Ledningabädd för dräneringsledning, t=200 mm 60 m2 140 kr 8 400 kr
Kringfyllning för dräneringsledning 18 m3 350 kr 6 300 kr
Dräneringsledning 60 m1 150 kr 9 000 kr
Spolbrunnar 2 st 3 600 kr 7 200 kr
Dräneringsbrunnar 1 st 7 000 kr 7 000 kr

15 GRUNDKONSTRUKTIONER 276 035 kr
Kantbalkar isolerade 55 m1 475 kr 26 125 kr
Förtjockningar för pelare 8 st 4 800 kr 38 400 kr
Förtjockningar mot bef. byggnad 7 m1 1 255 kr 8 785 kr
Golv på mark, t=100 mm 255 m2 435 kr 110 925 kr
Isolering under golv på mark, t=200 mm 255 m2 360 kr 91 800 kr

27 BÄRVERK I HUSSTOMME 2 591 590 kr
Grundmurar av betong, under sockelelement av betong 54 m2 2 000 kr 108 000 kr
Grundmurar av betong med sockelelement av betong 54 m2 3 500 kr 189 000 kr
Ytterväggar och grundmurar av betong med fasadtegel 343 m2 2 800 kr 959 784 kr
Pelare av stål typ SWT, l=3,0 m 28 st 6 480 kr 181 440 kr
Balkar typ HSQ 74 m1 2 800 kr 207 200 kr
Balkar USP 300 57 m1 1 600 kr 91 200 kr
Z-balkar 60 m1 1 600 kr 96 000 kr
Hålbjälklag, t=265 mm 886 m2 770 kr 681 866 kr
Tillägg för pilastrar i väggar av betong 12 m1 1 000 kr 12 000 kr
Betongvägg mot bef. byggnad, t=150 mm 65 m2 1 000 kr 65 100 kr



MEFOS
TILLBYGGNAD AV KONTOR

KOSTNADSBEDÖMNING

Sidan: 3 (5)
Datum: 2010-02-15

Kod Specifikation Mängd Enhet Á-pris Delsumma Summa
3 ÖVERBYGGNADER OCH ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 799 510 kr

Gräsytor med färdiggräs 110 m2 204 kr 22 440 kr
Planteringsytor med buskar 40 m2 458 kr 18 320 kr
Hårdgjorda gångytor med marksten 80 m2 808 kr 64 640 kr
Hårdgjorda gångytor med trall 20 m2 608 kr 12 160 kr
Hårdgjord yta för 50 st parkeringar 1150 m2 593 kr 681 950 kr

41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 
YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 416 025 kr
Yttertak över fläktrum med 450 mm lösull, inkl. takstolar 105 m2 1 435 kr 150 675 kr
Yttertak över plan 4 med 450 mm lösull, exkl. del av fläktrum 169 m2 910 kr 153 563 kr
Yttertak över "buren" med rostfri plåt 13 m2 2 300 kr 28 934 kr
Undersida "buren" med rostfri plåt 13 m2 2 545 kr 32 016 kr
Takkrön 55 m1 650 kr 35 750 kr
Ståndskivor 36 m1 425 kr 15 088 kr

42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 
YTTERVÄGG 1 385 094 kr
Ytterväggar fläktrum med falsad plåt 114 m2 2 305 kr 261 848 kr
Ytterväggar"buren" med rostfri plåt 32 m2 2 845 kr 90 471 kr
Fönsterpartier typ Skandinaviska glassystem 207 m2 4 000 kr 827 120 kr
Tillägg för dörr 10x21M 1 st 10 000 kr 10 000 kr
Fönster med rostfri bekl. Storlek: 13x13M 18 st 7 835 kr 141 030 kr
Nytt entréparti av aluminium, storlek: 19x25M 1 st 30 000 kr 30 000 kr
Yttervägg ovan glasfasader 10 m2 2 500 kr 24 625 kr

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 834 094 kr
Murade väggar av lättklinker med puts på båda sidor, t=100 mm 186 m2 1 050 kr 195 300 kr
Väggar av gipsskivor typ Gyproc GS 70/70 (450) 2-2 M45 111 m2 805 kr 89 323 kr
Väggar av gipsskivor typ Gyproc Ergo 70/70 (900) 2-2 M45 88 m2 765 kr 67 244 kr
Väggar i bastu för underlag av fogplattor 38 m2 776 kr 29 488 kr
Försänkta undertak av gipsskivor 137 m2 575 kr 78 488 kr
Invändiga glaspartier, storlek: 3000x2700 4 st 30 420 kr 121 680 kr
Invändiga glaspartier, storlek: 6000x2700 1 st 56 340 kr 56 340 kr
Invändiga glaspartier, storlek: 2400x2100 1 st 18 432 kr 18 432 kr
Invändiga glaspartier, storlek: 2000x2100 3 st 21 000 kr 63 000 kr
Innerdörrar, b≤10M 17 st 6 000 kr 102 000 kr
Bastudörrar, glasade 2 st 2 500 kr 5 000 kr
Ståldörrar 1 st 7 800 kr 7 800 kr



MEFOS
TILLBYGGNAD AV KONTOR

KOSTNADSBEDÖMNING

Sidan: 4 (5)
Datum: 2010-02-15

Kod Specifikation Mängd Enhet Á-pris Delsumma Summa
44 INVÄNDIGA YTSKIKT 1 145 402 kr

Avjämningsmassa 886 m2 120 kr 106 265 kr
Överbetonggolv, ljudisolerat, i fläktrum 95 m2 470 kr 44 415 kr
Klinker på golv med krav på VT 20 m2 1 198 kr 23 601 kr
Socklar av klinker med krav på VT 5 m1 212 kr 975 kr
Klinker på golv 117 m2 690 kr 80 592 kr
Socklar av klinker 73 m1 180 kr 13 212 kr
Lamellbräder av ek på cellofoam 699 m2 460 kr 321 673 kr
Socklar av ek 174 m1
Plastmatta med krav på VT 130 m2 400 kr 51 880 kr
Tillägg för uppvikt plastmatta med krav på VT 68 m1 55 kr 3 762 kr
Kakel på väggar med kulör, format: 100x100 mm 145 m2 550 kr 79 486 kr
Klinker på väggar med krav på VT och med kulör, format: 100x100 
mm 77 m2 790 kr 60 830 kr
Försänkta undertak av mineralfiberplattor i synligt bärverk 675 m2 310 kr 209 355 kr
Målning enligt 16-01510 372 m2 100 kr 37 200 kr
Målning enligt 26-01810 479 m2 110 kr 52 666 kr
Målning enligt 56-03510 661 m2 90 kr 59 490 kr

45 HUSKOMPLETTERINGAR 688 640 kr
Trappa av stål och trä, rak öppen, b=1500, l=6000, h=3300 2 st 65 000 kr 130 000 kr
Trappräcken av rostfritt stål och glas 79 m1 6 160 kr 486 640 kr
Komplettering av bef skärmtak vid bef entré 1 st 42 000 kr 42 000 kr
Nytt skärmtak vid ny entré 1 st 30 000 kr 30 000 kr

46 RUMSKOMPLETTERINGAR 224 700 kr
Utrustning i WC 8 omg 1 750 kr 14 000 kr
Utrustning i RWC 2 omg 6 550 kr 13 100 kr
Utrustning i dusch 6 omg 3 000 kr 18 000 kr
Utrustning i städ 1 omg 1 500 kr 1 500 kr
Inredning i bastu 2 omg 10 000 kr 20 000 kr
Klädskskåp med sittbänkar, b=400 93 st 1 700 kr 158 100 kr
SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER BYGG 9 264 317 kr 8 637 kr / m2 BTA
Oförutsatt och tillkommande kostnader 10% 926 432 kr
SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER BYGG INKL 
OFÖRUTSATT 10 190 748 kr 9 501 kr / m2 BTA

AVRUNDAT 10 191 000 kr



MEFOS
TILLBYGGNAD AV KONTOR

KOSTNADSBEDÖMNING

Sidan: 5 (5)
Datum: 2010-02-15

Kod Specifikation Mängd Enhet Á-pris Delsumma Summa
INSTALLATIONER

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 2 000 000 kr
VVS-installationer enligt WSP 968 m2/BTA 2 067 kr 2 000 000 kr

6 EL- OCH TELESYSTEM 1 500 000 kr
EL-installationer enligt WSP 968 m2/BTA 1 550 kr 1 500 000 kr
SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER INSTALLATIONER 3 500 000 kr 3 263 kr / m2 BTA
Oförutsatt och tillkommande kostnader 10% 350 000 kr
SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER INSTALLATIONER INKL 
OFÖRUTSATT 3 850 000 kr 3 589 kr / m2 BTA

AVRUNDAT 3 850 000 kr

SUMMA GENERALENTREPRENADKOSTNADER INKL OFÖRUTSATT (AVRUNDAT) 14 041 000 kr

RELATIONSTAL:
BYA 255 m2
BTA 1073 m2 14 041 000 kr 13 091 kr /m2 BTA
BRAp 886 m2 14 041 000 kr 15 856 kr /m2 BTAp
BRAs 95 m2
BV 3808 m3 14 041 000 kr 3 687 kr /m3 BV
Våningshöjd, medel 3,55 m



KYRKOGATAN 2 
TEL: 0920-22 10 60 

PITEÅ 
MÄNGDBYRÅ AB 

97232 LULEÅ 
TELEFAX: 0920-24 86 00 

MEFOS 
TILLBYGGNAD AV KONTOR 

KOSTNADSBEDÖMNING 
KOSTNADSAMMANSTÄLLNING 

SUMMA GENERALENTREPRENADKOSTNADER INKL OFÖRUTSATT (AVRUNDAT) 114041 000 krl 

PROJEKTERING UTREDNING 
Projektering, byggledning 

Utredningar och projektering (A, K, VVS och El) 
Kopiering 
Byggledning 
Kontroll 
Besiktning 
Byggherrekostnader 

Myndighetsavgifter (bygglov o d) 
Räntor och kreditiv 
Egen administration 

INDEXUPPRÄKNING 
Från 2008-11 till 2010-11 

SUMMA UTFÖRANDEKOSTNAD 

SUMMA UTFÖRANDEKOSTNAD (AVRUNDAT) 

RELATIONSTAL: 
BYA 
BTA 
BRAp 
BRAs 
BV 
Våningshöjd, medel 

Tillkommande kostnader 
Index och moms. 
Lös inredning 
Moms 
Kostnadsläge 2010-11-01 

12,0% 
0,5% 
3,0% 
2,5% 
2,0% 

0,5% 
3,0% 
2,5% 

4,0% 

255 m2 
1073 m2 
886 m2 
95 m2 

3808 m3 
3,55 m 

14041000 kr 
14041000 kr 
14041000 kr 
14041000 kr 
14041000 kr 

14041000 kr 
14041 000 kr 
14041 000 kr 

14041000 kr 

2808200 kr 

1 684920 kr 
70205 kr 

421 230 kr 
351 025 kr 
280820 kr 

842460 kr 

70205 kr 
421 230 kr 
351 025 kr 

561 640 kr 
561 640 kr 

I 18253300krl 

118254000 krl 

18254000 kr 
18254 000 kr 

18254000 kr 

Sidan: 1 (5) 
Datum: 2010-02-15 

Rev. 2010-10-28 

20,0% (på entreprenadkostnaden) 

6,0% (på entreprenadkostnaden) 

17019 kr 1m2 BTA 
20613 kr 1m2 BTA 

4794 kr 1m3 BV 

REVIDERAD 2010-10-28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 5 

Protokoll från projekteringsmöten 
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WSP Management 
Skeppsbrogatan 39 
972 31 Luleå 
Tel: +46 920 23 83 00 
Fax: +46 920 23 83 83 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
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PROTOKOLL PROJKETERINGSMÖTE 1 
Fört vid  

Tid 2011-01-20 

Plats WSP 

Närvarande (PL) Per Öberg, WSP 
(V) Niclas Mallfors, WSP 
(EL)Niclas Rombe Hedlund, 
WSP 
(K) Leif Risnert, WSP 
(A) Bengt Aili, Tirsén-Aili 
(A) Anna Lundström, Tirsén-Aili 
(Brand) Håkan Lantz, WSP 

 PÖ 
NM 
NRH 
 
LR 
BA 
AL 
HL 

    
 

Distribueras Samtliga närvarande samt Lars-Åke Ekervhén, MEFOS 
 

 
 
Ansvar 

1 Nästa möte 
 

 

Torsdag den 3/2-2011  

2 Föregående protokoll 
 

 

 

-  

3 Projektläget 
 

 

 

Systemhandlingar skall tas fram för en utbyggnad för att ut-
öka kontorsytan på SWEREA MEFOS i Luleå. Underlag be-
står av arkitektskisser som tagits fram under 2010 
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4 Program 
 

 

 

-  

5 Tider 
 Projekteringsgruppen har t.o.m den 4/3-2011 på sig att ta 

fram så många handlingar som möjligt 
 

5.1 Projekteringstidplan 
 

 

 

Ej upprättad  

6 Myndigheter 
 

 

 

BA tar under möte med stadsarkitekten upp frågan om bygg-
lov 

 

7 Projektering  
   

7.1 Projektering – allmänt 
 Förutsättningar för diskuteras under respektive disciplin. Ge-

nomgående har brandkraven inledningsvis dominerat fråge-
ställningnarna. Utrymmen och installationer skall utformas så 
att man kan konvertera mellan öppen planlösning och cell-
kontor. Installationer kommer huvudsakligen att dras, dolt 
monterat ovan undertak, i korridoren runt ljusgården 

Projekteringsgruppen har som mål att skapa en typritning 
över hur en arbetsplats kan komma att se ut 

Ur brandsynpunkt bör utredas rökgasevakuering kontra 
sprinkler, eller om det skall vara en kombination av dessa. 
Bestämdes att man gör en utrymningssimulering för att 
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komma fram till bästa lösning. HL ordnar detta. 

Vidare måste befintliga trapphus kompletteras med partier så 
att byggnaden som helhet skall klara utrymningskraven. 
Trapphusen måste även kompletteras med rökgasevakuering 

Ur samordningssynpunkt är det av vikt att sektioner uprrättas 
för dels befintlig korridor samt korridor runt ljusgård. 

7.2 Projektering – A 
 

 

 

Plan 1: Planet består av omklädnings- och tvättutrymmen. 
Planlösningen måste kompletteras med ny utrymningsväg. 

Plan 2: Öppet kontorslandskap med tyst rum samt ett större 
konferensrum. Inga synpunkter vad gäller utrymning 

Plan 3: Cellkontor och litet konferensrum. Inga synpunkter på 
utrymning 

 

7.3 Projektering – K 
 Stomme består av platta på mark, stålpelare. Bjälklag utgörs 

av håldäck 190 mm med pågjutning 40-50 mm. Våningshöjd 
är 2800 mm 

 

7.4 Projektering – V 
 Nytt fläktrum byggs på taket. Detta ersätter gammalt fläktrum 

som rivs.  

Luftspridning ut i våningsplanen kommer att ske från install-
ationskorridoren runt ljusgården. I möjligaste mån skall tak-
don undvikas.  

Uppvärmning sker med radiatorer. 

Holken värms med strålningsvärme från taket samt med 
golvvärme. 

 

7.5 Projektering – EL 
 

 

 

 

Förläggning av kanalisation sker utmed ventilation i korridor 
kring ljusgården. 

NRH undersöker vilket utrymme som krävs för nya centraler 
och dataställ. Detta måste samordnas med befintliga installat-
ioner. Det kan inte uteslutas omfattande ingrepp i bef. Del 
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Det finns många tänkbara alternativ för försörjning av arbets-
platser, bl a stavar, golvbrunnar 

8 Kvalitet och miljö 
   

9 Inredning och utrustning 
 Förslag till möblering tas fram av A. El bistår med förslag till 

belysning samt el- och dataförsörjning till arbetsplatser. 
 

10 Produktion 
 -  

11 Dokumenthantering 
   

11.1 CAD 
 Mest angeläget är att ta fram planlösningarna som dwg-filer. 

BA meddelade att detta kan vara klart till nästa möte d.v.s. 
den 3/2-2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
 
Per Öberg 
 
Justeras: 
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WSP Management 
Skeppsbrogatan 39 
972 31 Luleå 
Tel: +46 920 23 83 00 
Fax: +46 920 23 83 83 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
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PROTOKOLL PROJKETERINGSMÖTE 2 
Fört vid  

Tid 2011-02-03 

Plats WSP 

Närvarande (PL) Per Öberg, WSP 
(V) Niclas Mallfors, WSP 
(EL)Gunnar Sundström, WSP 
(K) Leif Risnert, WSP 
(A) Bengt Aili, Tirsén-Aili 
(A) Anna Lundström, Tirsén-Aili 
(Brand) Håkan Lantz, WSP 

 PÖ 
NM 
GS 
LR 
BA 
AL 
HL 

    
 

Distribueras Samtliga närvarande samt Lars-Åke Ekervhén, MEFOS 
 

 
 
Ansvar 

1 Nästa möte 
 

 

Torsdag den 17/2-2011 kl 9.00  

2 Föregående protokoll 
 

 

 

Föregående protokoll gicks igenom och tjänade som dagord-
ning 

 

3 Projektläget 
 

 

 

Systemhandlingar skall tas fram för en utbyggnad för att ut-
öka kontorsytan på SWEREA MEFOS i Luleå. Underlag be-
står av arkitektskisser som tagits fram under 2010 
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4 Program 
 

 

 

-  

5 Tider 
 Projekteringsgruppen har t.o.m den 4/3-2011 på sig att ta 

fram så många handlingar som möjligt 
 

5.1 Projekteringstidplan 
 

 

 

Finnes  

6 Myndigheter 
 

 

 

BA tar under möte med stadsarkitekten upp frågan om bygg-
lov 

 

7 Projektering  
   

7.1 Projektering – allmänt 
 Förutsättningar för diskuteras under respektive disciplin. Ge-

nomgående har brandkraven inledningsvis dominerat fråge-
ställningnarna. Utrymmen och installationer skall utformas så 
att man kan konvertera mellan öppen planlösning och cell-
kontor. Installationer kommer huvudsakligen att dras, dolt 
monterat ovan undertak, i korridoren runt ljusgården 

Projekteringsgruppen har som mål att skapa en typritning 
över hur en arbetsplats kan komma att se ut 

Ur brandsynpunkt bör utredas rökgasevakuering kontra 
sprinkler, eller om det skall vara en kombination av dessa. 
Bestämdes att man gör en utrymningssimulering för att 
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komma fram till bästa lösning. HL ordnar detta. 

Vidare måste befintliga trapphus kompletteras med partier så 
att byggnaden som helhet skall klara utrymningskraven. 
Trapphusen måste även kompletteras med rökgasevakuering 

Ur samordningssynpunkt är det av vikt att sektioner uprrättas 
för dels befintlig korridor samt korridor runt ljusgård. 

7.2 Projektering – A 
 

 

 

Plan 1: Planet består av omklädnings- och tvättutrymmen. 
Planlösningen måste kompletteras med ny utrymningsväg.  

Plan 2-4: Öppet kontorslandskap mot glasfasasd. Cellkontor 
hamnar på motstående vägg 

 

 

7.3 Projektering – K 
 Stomme består av platta på mark, stålpelare. Bjälklag utgörs 

av håldäck 190 mm med pågjutning 40-50 mm. Våningshöjd 
är 2800 mm 

 

7.4 Projektering – V 
 Nytt fläktrum byggs på taket. Detta ersätter gammalt fläktrum 

som rivs. Klart! 

Luftspridning ut i våningsplanen kommer att ske från install-
ationskorridoren runt ljusgården. I möjligaste mån skall tak-
don undvikas. Klart! 

Ventilering av glasfasad undersöks. 

 

7.5 Projektering – EL 
 

 

 

 

Förläggning av kanalisation sker utmed ventilation i korridor 
kring ljusgården. Klart! 

NRH undersöker vilket utrymme som krävs för nya centraler 
och dataställ. Detta måste samordnas med befintliga installat-
ioner. Det kan inte uteslutas omfattande ingrepp i bef. Del. 
Klart! Det behövs en långsida mot en vägg i förrådet. Förrå-
det blir också en ny utrymningsväg. 

Det finns många tänkbara alternativ för försörjning av arbets-
platser, bl a stavar, golvbrunnar. Strömförsörjningen kommer 
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i landskapen att ske med stavar från taket. Där så är möjligt 
kommer uttag att placeras på fasadpelare. I cellkontoren 
monteras en fönsterbänkskanal. 

8 Kvalitet och miljö 
 Byggnaden skall klara kraven för Green Building.  

9 Inredning och utrustning 
 Förslag till möblering tas fram av A. El bistår med förslag till 

belysning samt el- och dataförsörjning till arbetsplatser. 
 

10 Produktion 
 -  

11 Dokumenthantering 
   

11.1 CAD 
 Mest angeläget är att ta fram planlösningarna som dwg-filer. 

BA meddelade att detta kan vara klart till nästa möte d.v.s. 
den 3/2-2011. Klart! 

 

 
 
 
 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
 
Per Öberg 
 
Justeras: 
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Skeppsbrogatan 39 
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PROTOKOLL PROJKETERINGSMÖTE 3 
Fört vid  

Tid 2011-02-17 

Plats WSP 

Närvarande (PL) Per Öberg, WSP 
(V) Niclas Mallfors, WSP 
(EL)Gunnar Sundström, WSP 
(A) Bengt Aili, Tirsén-Aili 
(A) Anna Lundström, Tirsén-Aili 
(Brand) Håkan Lantz, WSP 

 PÖ 
NM 
GS 
BA 
AL 
HL 

    
 

Distribueras Samtliga närvarande samt Lars-Åke Ekervhén, MEFOS 
 

 
 
Ansvar 

1 Nästa möte 
 

 

Torsdag den 1/3-2011 kl 14.00  

2 Föregående protokoll 
 

 

 

Föregående protokoll gicks igenom och tjänade som dagord-
ning 

 

3 Projektläget 
 

 

 

Systemhandlingar skall tas fram för en utbyggnad för att ut-
öka kontorsytan på SWEREA MEFOS i Luleå. Underlag be-
står av arkitektskisser som tagits fram under 2010 
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4 Program 
 

 

 

-  

5 Tider 
 Projekteringsgruppen har t.o.m den 4/3-2011 på sig att ta 

fram så många handlingar som möjligt 
 

5.1 Projekteringstidplan 
 

 

 

Finnes  

6 Myndigheter 
 

 

 

BA tar under möte med stadsarkitekten upp frågan om bygg-
lov 

 

7 Projektering  
   

7.1 Projektering – allmänt 
 Förutsättningar diskuteras under respektive disciplin. Ge-

nomgående har brandkraven inledningsvis dominerat fråge-
ställningnarna. Utrymmen och installationer skall utformas så 
att man kan konvertera mellan öppen planlösning och cell-
kontor. Installationer kommer huvudsakligen att dras, dolt 
monterat ovan undertak, i korridoren runt ljusgården 

Projekteringsgruppen har som mål att skapa en typritning 
över hur en arbetsplats kan komma att se ut 

Ur brandsynpunkt bör utredas rökgasevakuering kontra 
sprinkler, eller om det skall vara en kombination av dessa. 
Bestämdes att man gör en utrymningssimulering för att 
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komma fram till bästa lösning. HL ordnar detta. 

Vidare måste befintliga trapphus kompletteras med partier så 
att byggnaden som helhet skall klara utrymningskraven. 
Trapphusen måste även kompletteras med rökgasevakuering 

Ur samordningssynpunkt är det av vikt att sektioner upprättas 
för dels befintlig korridor samt korridor runt ljusgård. Sektion 
skall vara vid ljusgård så att undertakslösning med ventilat-
ions- och elkanalisation redovisas på ett bra sätt. AL tar fram 
underlag 

7.2 Projektering – A 
 

 

 

Plan 1: Planet består av omklädnings- och tvättutrymmen. 
Planlösningen måste kompletteras med ny utrymningsväg.  

Plan 2-4: Öppet kontorslandskap mot glasfasasd. Cellkontor 
hamnar på motstående vägg 

Ny placering av interntrappa föreslagen. Ritas in. 

 

 

7.3 Projektering – K 
 Stomme består av platta på mark, stålpelare. Bjälklag utgörs 

av håldäck 190 mm med pågjutning 40-50 mm. Våningshöjd 
är 2800 mm 

 

7.4 Projektering – V 
 Ventilering av glasfasad undersöks.  

7.5 Projektering – EL 
 

 

 

 

NRH undersöker vilket utrymme som krävs för nya centraler 
och dataställ. Detta måste samordnas med befintliga installat-
ioner. Det kan inte uteslutas omfattande ingrepp i bef. Del. 
Klart! Det behövs en långsida mot en vägg i förrådet. Förrå-
det blir också en ny utrymningsväg. 

Det finns många tänkbara alternativ för försörjning av arbets-
platser, bl a stavar, golvbrunnar. Strömförsörjningen kommer 
i landskapen att ske med stavar från taket. Där så är möjligt 
kommer uttag att placeras på fasadpelare. I cellkontoren mon-
teras en fönsterbänkskanal. Nytt förslag på elmatning till ar-
betsplatser är kopplingslådor ingjutna i betonggolvet för kon-
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torslandsskapet. De skall ligga under tänkta väggar till cell-
kontoren. 

8 Kvalitet och miljö 
 Byggnaden skall klara kraven för Green Building.  

9 Inredning och utrustning 
 Förslag till möblering tas fram av A. El bistår med förslag till 

belysning samt el- och dataförsörjning till arbetsplatser. 
 

10 Produktion 
 -  

11 Dokumenthantering 
   

11.1 CAD 
   

 
 
 
 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
 
Per Öberg 
 
Justeras: 
 
 
 
  



Anteckningar	  från	  projekteringsmöte	  4,	  2011-02-01.	  

Mötet	  diskuterade	  olika	  lösningar	  kring	  utrymning,	  planlösning	  mm.	  

• Beställare	  vill	  ha	  fler	  kontorsboxar	  istället	  för	  kontorslandskap.	  
	  

• Inga	  sprinkler	  skall	  användas.	  
	  

• Automatisk	  brandgångsventilation.	  
	  

• Nytt	  schakt	  kan	  förekomma.	  
	  

• Nya	  fönster	  på	  källarplan	  läggs	  till	  i	  brandsynpunkt.	  
	  

• ”Idéholkens”	  bjälklag	  bör	  tjockas	  på.	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 6 

Systemhandlingar Swerea Mefos 

 



TIRSÉN & AILI ARKITEKTER HANDLINGSFÖRTECKNING 
ANTAL BLAD 1 BLAD NR 1 

SMEDJEGATAN 17       97233 LULEÅ MEFOS UPPDRAG NR 
4532.10-11 

TEL 0920-203160  FAX 0920-203161 TILLBYGGNAD SIGN 
ADA 

 X A  K  I          E  DATUM 
2011-03-01 

 SYSTEMHANDLING SEN. REV. 
 

RITNINGSNUMMER BET RITNINGENS INNEHÅLL SKALA DATUM REV. DATUM 

 

ritningsförteckning sh.doc / 2012-04-05 

  A-01-05 SAMMANSATT REDOVISNING    

  A-01 SITUATIONSPLANER    

A-0.1-01  Situationsplan 1:400  2011-03-01  

      

      

  ÖVERSIKTSRITNINGAR 

PLANER 

   

A-40.1-01  Våning 1, Översikt 1:100  2011-03-01  

A-40.1-02  Våning 2, Översikt 1:100  2011-03-01  

A-40.1-03  Våning 3, Översikt 1:100  2011-03-01  

A-40.1-04  Våning 4, Översikt 1:100  2011-03-01  

A-40.1-05  Takplan Fläktrum, Översikt 1:100  2011-03-01  

      

  SEKTIONER    

A-40.2-01  Sektion, Översikt 1:100  2011-03-01  

A-40.2-02  Sektion, Översikt 1:100  2011-03-01  

A-40.2-03  Samordningssektion 1:100 2011-03-01  

      

  FASADER    

A-40.3-01   Fasad mot nordväst, Översikt 1:100 2011-03-01  

A-40.3-02   Fasad mot nordost, Översikt 1:100 2011-03-01  

A-40.3-03   Fasad mot sydost, Översikt 1:100 2011-03-01  

A-40.3-04   Fasad mot sydväst, Översikt 1:100 2011-03-01  

      

  INREDNING MÖBLERING    

A-46.1-01  Våning 1, Möblering 1:100  2011-03-01  

A-46.1-02  Våning 2, Möblering 1:100  2011-03-01  

A-46.1-03  Våning 3, Möblering 1:100  2011-03-01  

A-46.1-04  Våning 4, Möblering 1:100  2011-03-01  

      

  Beskrivningar    

  Byggdelsbeskrivning Hus    

  Rumsbeskrivning Hus    
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WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

0 1 2 5
METER A-40.3-02

FASAD MOT NORDOST, ÖVERSIKT

A1  1:50
A3  1:100



SYSTEMHANDLING

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD/KONSTR AV

BET

ANSVARIG

NUMMER

HANDLÄGGARE

BET

X A TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

TILLBYGGNAD AV KONTOR

MEFOS, LULEÅ

BENGT AILI

A DHARSANA4532.10-11

0920-20 31 60

V

E

K

M

ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

2011-03-01

VS

A LUNDSTRÖM

X I

WSP BYGGPROJEKTERING

0920-22 29 10

X

X

X

X

INREDARE IRENE AILI AB

0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

0 1 2 5
METER A-40.3-03

FASAD MOT SYDOST, ÖVERSIKT

BEF. BYGGNAD NYBYGGNATION

A1  1:50
A3  1:100



SYSTEMHANDLING

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD/KONSTR AV

BET

ANSVARIG

NUMMER

HANDLÄGGARE

BET

X A TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

TILLBYGGNAD AV KONTOR

MEFOS, LULEÅ

BENGT AILI

A DHARSANA4532.10-11

0920-20 31 60

V

E

K

M

ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

2011-03-01

VS

A LUNDSTRÖM

X I

WSP BYGGPROJEKTERING

0920-22 29 10

X

X

X

X

INREDARE IRENE AILI AB

0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

0 1 2 5
METER A-40.3-04

FASAD MOT SYDVÄST, ÖVERSIKT

BEF. BYGGNAD

A1  1:50
A3  1:100



SYSTEMHANDLING

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD/KONSTR AV

BET

ANSVARIG

NUMMER

HANDLÄGGARE

BET

X A TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

TILLBYGGNAD AV KONTOR

MEFOS, LULEÅ

BENGT AILI

A DHARSANA4532.10-11

0920-20 31 60

V

E

K

M

ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

2011-03-01

VS

A LUNDSTRÖM

X I

WSP BYGGPROJEKTERING

0920-22 29 10

X

X

X

X

INREDARE IRENE AILI AB

0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

0 1 2 5
METER A-46.1-01

VÅNING 1 - KÄLLARPLAN, MÖBLERING

S1
b

S2

S1
a

ENTRÉ
PERS.

WC

KPR

BP

+8,70

EL/TELE

EV.
ENTRÉ

EI60

EI60

EI60 EI60

NU

NU

+10,40

NU

EV EI30-C

E
30

-C

E
30

-C

NU

+10,88

+8,70

+10,40

+10,88

F-D

BEF. BYGGNADNYBYGGNATION

TVAGN.
2,9 m²

BASTU
7,5 m²

TRÄNING
47,0 m²

F-D
8,3 m²

STÄD
5,3 m²

RELAX
53,6 m²

OMKL.
27,0 m²

WC
1,8 m²

OMKL.
37,2 m²

TVAGN.
2,9 m²

BASTU7,5 m²

WC1,8 m²

TEKNIK
14,8 m²

A1  1:50
A3  1:100



SYSTEMHANDLING

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD/KONSTR AV

BET

ANSVARIG

NUMMER

HANDLÄGGARE

BET

X A TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

TILLBYGGNAD AV KONTOR

MEFOS, LULEÅ

BENGT AILI

A DHARSANA4532.10-11

0920-20 31 60

V

E

K

M

ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

2011-03-01

VS

A LUNDSTRÖM

X I

WSP BYGGPROJEKTERING

0920-22 29 10

X

X

X

X

INREDARE IRENE AILI AB

0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

0 1 2 5
METER A-46.1-02

VÅNING 2 - ENTRÉPLAN, MÖBLERING

S1
b

S2

S1
a

WC

KPR

STÄD

BP

+12,10

HISS

EL/TELE

EI60 EI60 EI60

E
30

-CE
I3

0-
C

EI60

NU

E
I3

0

NU

+13,80

+13,80

DM

BEF. BYGGNADNYBYGGNATION

HWC
5,3 m²

KONTORSLANDSKAP
56,4 m²

KORRIDOR
82,8 m²

SAMMANTRÄDE
45,9 m²

KOP, SKRIV, FÖRV.
8,2 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

A1  1:50
A3  1:100



SYSTEMHANDLING

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD/KONSTR AV

BET

ANSVARIG

NUMMER

HANDLÄGGARE

BET

X A TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

TILLBYGGNAD AV KONTOR

MEFOS, LULEÅ

BENGT AILI

A DHARSANA4532.10-11

0920-20 31 60

V

E

K

M

ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

2011-03-01

VS

A LUNDSTRÖM

X I

WSP BYGGPROJEKTERING

0920-22 29 10

X

X

X

X

INREDARE IRENE AILI AB

0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

0 1 2 5
METER A-46.1-03

VÅNING 3, MÖBLERING

S1
b

S2

S1
a

ÖPPET
NER & UPP

WC

KPR

STÄD

BP

+15,50

HISS

EL/TELE

EI60 EI60 EI60

EI60

E
30

-CE
I3

0-
C

E
I3

0

NU
NU

+17,00

+17,00

BEF. BYGGNADNYBYGGNATION

KOP, SKRIV, FÖRV.
8,2 m²

KORRIDOR
116,1 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

WC
2,1 m²

WC
2,1 m²

KONTORSLANDSKAP
56,4 m²

A1  1:50
A3  1:100



SYSTEMHANDLING

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD/KONSTR AV

BET

ANSVARIG

NUMMER

HANDLÄGGARE

BET

X A TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

TILLBYGGNAD AV KONTOR

MEFOS, LULEÅ

BENGT AILI

A DHARSANA4532.10-11

0920-20 31 60

V

E

K

M

ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUM

2011-03-01

VS

A LUNDSTRÖM

X I

WSP BYGGPROJEKTERING

0920-22 29 10

X

X

X

X

INREDARE IRENE AILI AB

0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

WSP SYSTEMS 0920-23 83 00

0 1 2 5
METER A-46.1-04

VÅNING 4, MÖBLERING

S1
b

S2

S1
a

ÖPPET NER

ÖPPET NER

"GÅNGEN"

WC

KPR

STÄD

BP

+18,50

HISS

EL/TELE

EI60 EI60 EI60

EI60

E
30

-CE
I3

0-
C

E
I3

0

NU
NU

+17,00

+20,02

BEF. BYGGNADNYBYGGNATION

KONTORSLANDSKAP
56,4 m²

KORRIDOR
76,2 m²

KOP, SKRIV, FÖRV.
8,2 m²

"HOLKEN"
10,8 m²

WC
2,1 m²

WC
2,1 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

K
7,8 m²

KONTORSLANDSKAP
56,4 m²

A1  1:50
A3  1:100


