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Förord  
Denna uppsats är ett examensarbete som är det sista momentet i vår utbildning på Örebro 
universitet till att bli byggingenjörer. Arbetet omfattar en studie av utvalda enhetstider som 
jämförts mellan två olika projekt. De enhetstider som vi har granskat är från projekt som 
byggs av OBK Sverige AB, som är en totalentreprenör ifrån Örebro. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Erik Göthlin på OBK som hjälpt oss med vilka 
arbetsmoment som vi skulle granska. Vi vill även tacka Thomas Andersson och Tomas 
Olsson från fackförbundet Byggnads som gett oss mycket information till den teoretiska delen 
i uppsatsen. De har även gett oss stor förståelse för hur Byggnads arbetar gentemot företag 
som till exempel OBK.  

Vi tackar Håkan Gunnarsson, Tobias Seffel, Rickard Ahlin och Karl Brugge på OBK som 
även dem har hjälpt oss med värdefull information om de olika projekten.  

Vi tackar även de som ställt upp och läst igenom vår uppsats.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på Örebro universitet, Peter 
Roots, som stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats.  

 

Örebro, maj 2019. 

             
___________________________                    ______________________________ 
Emma Olsson                           Sofia Eriksson 
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Sammanfattning  
OBK Sverige AB är en totalentreprenör från Örebro som bildades 2011. De har idag ca 65 
anställda. De har inte kunnat arbeta in så mycket tid som de förväntat sig vid projektet Brf 
Vingen. Olika moment för projektet kommer att granskas och jämföras med ett av OBKs 
andra projekt, Kv. Sjukhuset. Enhetstiderna för momenten kommer jämföras med den gamla 
och den nya listan för enhetstider. Syftet med denna uppsats är att få svar på frågorna nedan.  

• Hur stämmer vissa enhetstider som finns i den gamla listan i jämförelse med 
verkligheten? 

• Vad kan vara anledningen till att tiderna i vissa fall inte går att hålla? 
• Hur kommer den nya listan stämma överens med verkligheten? 

Enhetstiderna för momenten kommer jämföras med Nybyggnadslista 1999 och inte 
Ombyggnadslista 1999, då båda projekten är nybyggnationer. Dessa listor har getts ut av 
Byggnads, som är ett fackförbund, tillsammans med Sveriges Byggindustrier.  

Litteraturstudier samt intervjuer har utförts för att ta fram information om vad enhetstider är. 
Intervjuer har gjorts för att få fram enhetstider och mängder för de granskade momenten. 

För att beräkna hur lång tid det tar att bygga en enhet av ett moment används enhetstider. 
Målning, gjutning och gipsning är exempel på olika moment och enheterna kan vara 
kvadratmeter, meter, styck osv. Enhetstiden varierar för olika moment och den multipliceras 
sedan med den totala mängden för momentet. Då får man fram hur lång tid det är beräknat att 
ett moment ska ta.  

Momenten som granskats för båda projekten är betongstomme, taktäckning och gipsning av 
innerväggar. För projektet Brf Vingen har också fasadpartier av trä granskats. Resultatet i 
uppsatsen är att förutsättningen för inarbetning, när man arbetar efter nya listan, vid 
betongstommen för Brf Vingen ökar medan den för Kv. Sjukhuset minskar. Gipsning av 
innerväggar ökar, taktäckning minskar och fasadpartierna av trä minskar.  

Beroende på olika faktorer i de projekt som granskats så stämmer enhetstiderna i den gamla 
listan olika bra med verkligheten. Anledningen till att vissa tider inte går att hålla är till 
exempel brant taklutning, små och trånga utrymmen samt byggnadens utformning. Den nya 
listan stämmer bättre överens med verkligheten för de granskade momenten. 

Nyckelord: Enhetstid, inarbetning, uppföljning, Nybyggnadslista 1999, Ny- och 
ombyggnadslista 2018, fördelad tid, arbetad tid, fallstudie. 
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Summary  
OBK Sverige AB is a contractor company from Örebro that was established 2011. Today they 
have about 65 employees. They have not been able to save as much time as they where 
hoping for at one of their projects called Brf Vingen. We are going to view different stages of 
this project and compare to another of their projects called Kv. Sjukhuset. The unit times for 
the different stages will be compared to the old and the new list of unit times. The purpose 
with this essay is to answer these following questions. 

• How does some of the unit times from the old list come out compared to reality? 
• What can be the reason that the unit times in some cases can´t be kept? 
• How is the new list going to come out compared to reality? 

The unit times for the stages will be compared to Nybyggnadslistan 1999 an not to 
Ombyggnadslistan 1999 because the projects which are going to be viewed are constructions 
and not reconstructions. These lists have been published by Byggnads, which is trade union, 
with Sveriges Byggindustrier. 

Literature studies and interviews have been used to get the information about what unit times 
are. Interviews have also been used to get the unit times and amounts we needed for the 
viewed stages.  

Unit times are being used to calculate how much time it takes to build one unit of a stage. 
Painting, foundry work and plastering is some examples of different stages and the units can 
be square meter, meter, piece etc. The unit time is different for different kinds of stages. This 
unit time is multiplied with the total amount of the stages.  

The stages which has been selected to be viewed from both of the projects are the concrete 
frame, the roofing and the plastering of the interior walls. The wood panel at Brf Vingen has 
also been selected to be viewed. The result in this essay is that the time that has been saved, 
using the new list, for the concrete frame at Brf Vingen has increased and at Kv. Sjukhuset it 
has decreased. For the roofing it has decreased, for the plastering of the interior walls it has 
increased and for the wood panel it has de creased.  

Depending on various factors in the viewed projects the unit times in the old list comes out 
differently well compared to reality. The reason that the unit times in some cases can´t be kept 
is for example that the roof slope is too steep, small and narrow spaces and also the 
construction design. The new list comes out better for the viewed stages compared to reality. 

Keywords: Unit time, saved time, follow-up, Nybyggnadslista 1999, Ny- och ombyggnadslista 
2018, distributed time, worked time, case study.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Anledningen till att vi har valt detta ämne är för att OBK Sverige AB har insett att de inte har 
kunnat arbeta in så mycket tid som de förväntat sig under byggnationen av Brf Vingen i Södra 
Ladugårdsängen i Örebro. Vår handledare Erik Göthlin på OBK har därför bett oss att kolla 
på olika moment som han vet tog längre tid än väntat. En del av dessa har även jämförts med 
samma moment på ett av deras andra projekt, Kv. Sjukhuset i Askersund. 

Genom jämförelsen förväntar vi oss att hitta orsaken till varför det tog längre tid än planerat, 
vilket OBK kommer ha användning för inför framtida beräkningar av kalkyler.  

Detta ämne är aktuellt just nu för att det har kommit ut en ny lista för enhetstider som är på 
prov hos vissa företag. I uppsatsen kommer därför enhetstiderna från byggprojekten även 
jämföras med enhetstiderna i den nya och den gamla listan.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få svar på följande frågor. 

• Hur stämmer vissa enhetstider som finns i den gamla listan i jämförelse med 
verkligheten? 

• Vad kan vara anledningen till att tiderna i vissa fall inte går att hålla? 
• Hur kommer den nya listan stämma överens med verkligheten? 

1.3 Avgränsning 
Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss genom att bara kolla på enhetstider från två 
projekt och jämföra vissa av momenten mellan dessa projekt. Eftersom båda projekten är 
nybyggnationer kommer vi bara att använda oss av Nybyggnadslista 1999 och inte 
Ombyggnadslista 1999. 

1.4 Metod  
I arbetet med att samla information till uppsatsen har vi intervjuat personer ifrån Byggnads 
och OBK Sverige AB och använt nästan all den informationen i den teoretiska delen i 
uppsatsen. Vi har även valt att komplettera med information från litteraturstudier. Anställda 
på OBK har hjälpt oss att ta fram de olika tiderna och mängderna som vi har behövt för 
jämförelse och analys i uppsatsen. 
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2. Företagsbeskrivning  
2.1 OBK Sverige AB 
OBK Sverige AB är ett byggföretag som bildades 2011 i Örebro. Idag är de ca 65 anställda 
som arbetar på projekt som främst finns runt om i Örebro län. (OBK Sverige AB, Om oss, 
u.å.) 

De tjänster som OBK erbjuder är byggservice, anläggnings- och industriarbeten, byggnationer 
och partnering. (OBK Sverige AB, Tjänster, u.å.) 

2.2 Byggnads  
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, eller Byggnads som de själva förkortar det, är ett 
fackförbund för alla som arbetar inom bygg- och anläggningssektorn. De har drygt 100 000 
medlemmar idag och är ett av LO:s största förbund. 

Byggnads förhandlar med arbetsgivare och tar fram avtal för medlemmarnas arbetstider, löner 
och andra arbetsvillkor. De försvarar även medlemmarnas rättigheter enligt arbetsmarknadens 
lagar samt bistår medlemmarna i deras rätt till försäkringsersättning vid olycksfall, sjukdom, 
arbetslöshet, ålderdom och rehabilitering. (Byggnads, Om oss, 2019)  
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3. Enhetstider 
3.1 Vad är enhetstider? 
Enhetstid är den tid det är beräknat att det tar att bygga en enhet av ett moment vid en 
byggnadsdel. Enheterna kan vara styck, meter, kvadratmeter osv. Exempel på moment kan 
vara gipsning, gjutning och målning. Enhetstiden multipliceras sedan med den totala mängden 
för momentet och genererar i den totala tiden för momentet (se ekvation 3.1). Detta kan sedan 
användas för att få fram den totala tiden för hela projektet. 

Total tid = enhetstid ∙mängd                                             (3.1) 

Tiderna är uppdelade i sexminutersintervaller där en timme betecknas 1,0 och till exempel en 
timme och sex minuter betecknas 1,1.  

Enhetstiderna bygger på erfarenhet där tidsstudier har gjorts vid byggmomenten. Dessa har 
sedan sammanställts i listor som är framtagna av Byggnads och Sveriges byggindustrier. 
(Personlig kommunikation, Andersson, T.) 

3.1.1 Gamla listan 

Den gamla listan kom ut år 1999 och grunden till denna bygger på miljonprogrammets 
byggnader. Den är uppdelad i två listor som heter Ombyggnadslista 1999 och 
Nybyggnadslista 1999. Ombyggnadslistan är anpassad till ombyggnationer och 
nybyggnadslistan är anpassad till nybyggnationer. 

De tidiga momenten, så som byggnation av stomme, har mer tid i de gamla listorna. De senare 
momenten, så som inredning, till exempel sätta lister, montera kök och måla, har mindre tid i 
de gamla listorna. Anledningen till denna tidfördelning är att på miljonprogrammets tid var 
till exempel köken inte lika avancerade som de är idag och behöver därför längre tid än vad 
det står i de gamla listorna. (Personlig kommunikation, Andersson, T.) Enligt Erik Göthlin har 
OBK valt att frångå listan när det gäller just montering av kök och satt egna tider för hur lång 
tid det förväntas ta.  

3.1.2 Nya listan  

Den nya listan började tas fram 2010/2011 och då sammanställdes resultaten i en och samma 
lista som utgår från nybyggnation. För att få fram enhetstiderna för ombyggnation gäller 
samma lista men då med ett påslag på nio procent. Från årsskiftet 2018/2019 används den nya 
listan på prov av utvalda företag för att se om det går att arbeta efter den.  

I den nya listan har Sverige Byggindustrier och Byggnads försökt jämna ut så att de tidiga 
momenten ska ha ungefär lika mycket tid som de senare momenten. (Personlig 
kommunikation, Andersson, T.) 

3.1.3 Kringarbeten 

Kringarbeten är de arbeten som inte är tidsatta och därför inte finns med i underlaget för 
kalkylen. Dessa kan dyka upp under arbetets gång till exempel att det ligger en sandhög där 
det är tänkt att placera material och därför måste sandhögen tas bort först. Det kan även vara 
borttagning av emballage eller förflyttning av material. I vissa enhetstider är kringarbeten 
medräknat men ibland måste företagen själva lägga till extra tid för detta. (Personlig 
kommunikation, Olsson, T.) 



10 
 

3.2 Användningsområde 
Anledningen till att enhetstider och total tid beräknas är för att kunna göra kalkyler där 
arbetsmomenten prissätts så att anbud kan läggas på projekt samt för att bestämma ackord för 
byggarbetarna. Det kan även användas till tidplaner.  

OBK arbetar efter premieackord vilket innebär att det finns en fast del och en rörlig del i 
lönen, där den rörliga delen ökar ju snabbare arbetsmomenten utförs. Underlaget till 
premieackordet är baserat på listorna. Det kan även ses som en arbetsbeskrivning. (Personlig 
kommunikation, Andersson, T.) 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

När kalkylen tas fram granskas hela projektet från början till slut och alla mängder beräknas. 
Avstämningar mot kalkylen görs var tolfte vecka och då uppdateras den även. Detta görs av 
lagbasen och platschefen på byggarbetsplatsen samt en ombudsman från Byggnads. Lagbasen 
är den person som har koll på allt som gäller byggarbetsplatsen och kollar på kalkylen så att 
den stämmer produktionsmässigt och tidsmässigt. Kalkylen är därför ett levande dokument då 
det kan finnas moment som är överflödiga eller moment som saknas i kalkylen och ska då 
uppdateras. (Personlig kommunikation, Andersson, T.) 

Vid avstämningarna kommer man överens om hur många timmar man kan lyfta ut ur 
kalkylen. Att timmar lyfts ut ur kalkylen innebär att de tidsatta momenten som har genomförts 
plockad bort. För att kunna ta ut timmar ur kalkylen så måste tid ha arbetats in. Genom att ta 
ut timmar ur kalkylen så ökar den rörliga delen i timlönen. Ibland tas det ut för många timmar, 
vilket innebär att det tas ut timmar för moment som inte är utförda än och då får 
byggarbetarna mer betalt den gången men mindre vid nästa tillfälle. Ännu en risk med att ta ut 
för många timmar kan vara att bygget kanske inte blir klart i tid. En del företag brukar inte ta 
ut extra timmar under projektets gång utan tar ut allt på slutet istället. Detta gör man för att 
vara säker på att tiden räcker till.  

Eftersom det är olika inarbetning på olika moment i processen har vissa företag bestämt sig 
för att dela inarbetningen jämnt över de olika momenten. Om det inte är en jämn fördelning 
skulle till exempel betongarbetarna få mer betalt då de har bättre förutsättningar att arbeta in 
tid medan de som håller på med inredningen skulle få mindre betalt för att de har sämre 
förutsättningar att arbeta in tid. Genom att dela upp inarbetningen på slutet av projektet får 
alla arbetsgrupper samma fördelning av inarbetningen. (Personlig kommunikation, Olsson, T.) 

3.3 Inarbetning  
Inarbetning innebär att momenten utförs snabbare än vad enhetstiderna i listorna anger. Om 
arbetet går snabbare tjänar både byggarbetarna och företaget mer pengar. Detta på grund av, 
som tidigare nämnt, att den rörliga delen i lönen ökar då arbetet utförs snabbare. Företaget 
sparar även pengar eftersom de till exempel inte behöver hyra byggbodar, kranar och andra 
maskiner lika länge.  

3.3.1 Räkneexempel  

Om byggarbetarna skulle arbeta efter kalkylen (ackordskalkylen) utan inarbetning: 

Enligt kalkyl =  15 035 h (totala timmar)  

Fast del i lön = 110 kr 

Rörlig del i lön = 80 kr (80 kronor sätts för att ha en riktpunkt) 
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Total timlön = 190 kr 

Total lönesumma = 190 kr ∙ 15 035 h = 2 856 650 kr 

Lägg till 0,7 för sociala avgifter = 1,7 ∙ 2 856 650 kr = 4 856 305 kr 

Det skulle kosta arbetsgivaren 4 856 305 kronor om de förbrukade alla timmar enligt 
kalkylen. Byggarbetarna skulle då få 190 kronor i timmen. 

Vid 25 procent inarbetning: 

Fast del i lön = 110 kr 

Rörlig del i lön = 80 kr 

Nedlagd tid = 15035 ∙ 0,75 = 11 276 h 

Premiesumma = 15 035 h ∙ 80 kr = 1 202 800 kr 

Ny rörlig del i lön =
premiesumma
nedlagd tid =

1 202 800 kr
11 276 h = 106,67 kr 

Total lön = fast del i lön+ ny rörlig del i lön = 110 kr+ 106,67 kr = 216,67 kr 

Total lönesumma = 216,67 ∙ 11 276 = 2 443 170 kr 

Total lönesumma med sociala avgifter = 1,7 ∙ 2 443 170 kr = 4 153 390 kr 

Det skulle då kosta arbetsgivaren 4 153 390 kronor om 25 procent av tiden arbetades in. 
Byggarbetarna skulle då få 216,67 kronor i timmen. 

Detta räkneexempel visar att både arbetsgivare och byggarbetarna tjänar på att jobba efter 
premieackord då det går att arbeta in tid. Vid en inarbetning på 25 procent sparar 
arbetsgivaren 703 015 kronor och byggarbetarna får 26,67 kronor mer i lön per timme, för 
detta räkneexempel. (Personlig kommunikation, Olsson, T.) 

3.4 Tidsuppföljning  
Tidsuppföljning innebär att en person som har uppföljning som sin huvudsakliga uppgift går 
ronder flera gånger om dagen på byggarbetsplatsen. Då kollar han eller hon hur arbetstiden 
har fördelats på de pågående aktiviteterna och registrerar detta. Uppföljning bör ske för alla 
moment under hela byggtiden.  

Anledningen till att de på byggarbetsplatsen gör tidsuppföljning är för att kunna se om något 
avviker från planeringen och om det måste vidtas åtgärder för att nå målet.  

Den som utför uppföljningen måste ta hänsyn till att de som arbetar med de olika momenten 
kan tycka det är besvärande att få sitt arbete observerat. (Révai, E. 2012) 
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4. Enhetstider för projekten 
Nedan följer enhetstider för projekten sammanställt i tabeller. De moment som granskats för 
båda är gjutning av betongstommen, taktäckning och gipsning av innerväggar. Sedan 
tillkommer även tider för fasaden på Brf Vingen.  

Tabellerna består av tider från Nybyggnadslista 1999, OBK Sverige ABs kalkyl, den 
förbrukade tiden samt tider från Ny- och ombyggnadslistan 2018. Detta är för att se vad som 
skiljer mellan tider samt hur den nya listan för enhetstider kommer påverka tidsplaneringen. 
Detta kan sedan komma till användning i framtiden när det gäller framtagning av kalkyler.  

Tabellerna är framställda av författarna till denna uppsats. I kolumnen för inarbetning står (-) 
för förlorad tid. Värdena i kolumnerna för kalkylen är tagna direkt från OBKs kalkyl och 
eventuella avrundningsfel eller beräkningsfel ansvarar inte författarna av denna uppsats för.  

4.1 Enhetstider för Brf Vingen 
I mars 2019 färdigställde OBK ett projekt i Södra Ladugårdsängen i Örebro som heter Brf 
Vingen. Projektet är ett bostadshus med 51 lägenheter som är fördelade på tre trapphus. 
Byggnaden har garageplatser i källarplan.  

Projektet har en kontraktssumma på ca 90 miljoner kronor och pågick från mars 2017 till och 
med mars 2019. (OBK Sverige AB, Projekt: Brf Vingen, u.å.) 

Vid ett möte med platschefen Karl Brugge erhölls utvalda enhetstider och mängder från 
projektet. Tiderna i kalkylen för Brf Vingen har försökt hållas nere på grund av konkurrensen 
vid anbudsskedet. 

4.1.1 Betongstomme 

För projektet Brf Vingen har enhetstiderna för gjutna innerväggar och mellanbjälklag 
granskats (se tabell 1–5 i bilagor). För hela betongstommen hade OBK en inarbetning på 29 
procent. Normalt brukar inarbetningen ligga mellan ungefär 25–50 procent. Alltså blev 
inarbetning som de hade tänkt. (Personlig kommunikation, Brugge, K.) 

Enhetstiden för väggform är olika för de olika våningarna och det beror på att väggformen har 
tillägg som är baserade på olika enheter och är bland annat anpassad efter längden på 
väggarna. 

4.1.2 Taktäckning 

Brf Vingen har taklutningen 45 grader på ena sidan och 25 grader på andra sidan. Den branta 
taklutningen försvårade arbetet med taktäckningen.  

I Nybyggnadslista 1999 tas det ingen hänsyn till vilken lutning taket har och i kalkylen har det 
inte heller gjorts något tillägg. Detta resulterade i 50 procent förlorad tid (se tabell 6 i bilagor). 
I Ny- och ombyggnadslistan 2018 finns det heller inte något tillägg för brant taklutning. 
(Personlig kommunikation, Brugge, K.) 

4.1.3 Innerväggar, gipsning 

En faktor som kan ha försvårat flera arbetsmoment, bland annat gipsningen av innerväggarna, 
var att Brf Vingen är en byggnad som består av tre trapphus. Vid förflyttning av 
byggarbetarna själva, material och verktyg mellan olika trapphus gjordes detta via 
balkongerna och ut på byggställningen. Detta kan ha bidragit till att det gick åt mer tid än 
planerat bara för förflyttning. Eftersom det inte går att förflytta gipsbuntar via en 
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byggställning lyftes buntarna in på varje våning för varje trapphus. (Personlig 
kommunikation, Göthlin, E.) 

Ännu en anledning till att det tog längre tid än planerat var att det var trånga utrymmen samt 
att det var små jobb som skulle utföras i varje lägenhet. I bostadsrätter är det normalt mycket 
installationer vilket försvårar bland annat gipsningen på grund av att den måste anpassas efter 
installationerna. (Personlig kommunikation, Brugge, K.) 

I enhetstiden för gipsning, som anges i tabell 7 (se bilagor), ingår det två lager gips. I värdena 
i tabellen är det medräknat att gips sätts på båda sidorna av väggen. Detta har gjorts genom att 
dubbla väggarean.  

4.1.4 Fasad, träpanel 

Fasaden på Brf Vingen har träpartier i lärk runt fönstren samt på balkongerna. Dessa var svåra 
att montera på grund av små ytor och trånga utrymmen, vilket ledde till att 30 procent av den 
beräknade tiden förlorades.  

OBK har gjort egna tillägg för fasaden och gått ifrån listan när de har räknat på kalkylens 
enhetstid som till slut blev 0,69 (se tabell 8 i bilagor). I efterhand har Karl Brugge 
tillsammans med författarna till denna uppsats kommit fram till att om OBK hade kollat på 
alla delmoment vid byggnationen av fasaden hade de behövt en enhetstid på 0,85 istället. Om 
de hade arbetat efter enhetstiden 0,85 hade dem tappat 5,2 procent istället för 30 procent. 
Vilket innebär att byggarbetarna hade mindre tid på sig för momentet än vad de hade behövt. 
(Personlig kommunikation, Brugge, K.) 

4.2 Enhetstider för Kv. Sjukhuset 
OBK Sverige AB bygger ett äldreboende i Askersund, som heter Kv. Sjukhuset, under 
perioden oktober 2017 till juni 2020. Projektet har en kontraktssumma på cirka 236 miljoner 
kronor. (OBK Sverige AB, Projekt: Vård och omsorgshem Askersund, u.å.) 

Kv. Sjukhuset består av flera sammansatta husdelar som förbinds med breda korridorer. 
Byggnaden är av typen suterränghus med två och tre våningar. (Personlig kommunikation, 
Ahlin, R.) 

Vid ett platsbesök togs utvalda enhetstider och mängder fram ur kalkylen med hjälp av 
platschefen Rickard Ahlin. Se dessa i tabellerna nedan.  

4.2.1 Betongstomme 

Vid gjutning av stommen hade OBK 50 procent inarbetning, vilket resulterade i att de blev 
klara vecka 47 år 2018 när de egentligen skulle ha varit klara ungefär vecka 14 år 2019. 
Anledningen till att inarbetningen blev så stor var bland annat att de hyrde in fler formar så de 
kunde gjuta snabbare. När gjutningen gick som snabbast gjöt de 350-400 kvadratmeter vägg 
per vecka. (Personlig kommunikation, Gunnarsson, H.) 

Vid några moment skiljer sig enhetstiderna mellan Nybyggnadslista 1999 och kalkylen (se 
tabell 9–12 i bilagor). Det kan bero på olika orsaker men i fallet med Kv. Sjukhuset är 
väggarna högre än väggarna i listan, eftersom väggarna i listan är baserade på bostadshöjder. 
Detta har gjort att de har ökat enhetstiderna för väggform och armering i sin kalkyl. Vid 
byggnationen hade de inte tillräckligt många valv för att bygga valvbord, så då tillkom en 
justering av tiden för valvformselement på grund av hög höjd. (Personlig kommunikation, 
Ahlin, R. & Göthlin, E.) 
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4.2.2 Taktäckning 

Taket på Kv. Sjukhuset har en lutning på 18 grader vilket har underlättat arbetet med bland 
annat taktäckningen, då det är enklare att arbeta ju plattare taket är. Detta ledde till 30 procent 
inarbetning (se tabell 13 i bilagor). (Personlig kommunikation, Gunnarsson, H.) 

4.2.3 Innerväggar, gipsning 

Något som har underlättat flera arbetsmoment vid Kv. Sjukhuset är att det finns korridorer på 
varje våning som går via alla husdelarna. Via korridorerna har det varit enkelt att förflytta sig 
själv, material samt verktyg, vilket har gjort att extra tid och resurser inte har behövt läggas på 
detta. Trots detta har ingen tid kunnat arbetats in, vilket istället kan ha berott på att det är 
högre väggar än normalt. På plan 0 är det 3,250 meter i takhöjd, plan 1 är det 3,450 meter och 
plan 2 är det 3,300 meter. Detta har gjort att byggarbetarna har byggt med tre meters gips, 
vilket är tyngre och otympligare än 2,5-meters gips som oftast används. (Personlig 
kommunikation, Ahlin, R. & Gunnarsson, H.) 

Kv. Sjukhuset har ett lager gips på båda sidorna av innerväggarna, vilket är medräknat i tabell 
14 (se bilagor) genom att dubbla väggareorna.  
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5. Resultat och analys 
Här jämförs den förbrukade tiden för de olika momenten mot Ny- och ombyggnadslista 2018. 
Nybyggnadslistan från 1999 jämförs även mot Ny- och ombyggnadslista 2018 för att se 
skillnaden. 

5.1 Betongstomme 
Genom att jämföra den nya inarbetningen för båda projekten kan man se att skillnaden mellan 
projekten kommer att minska. Man ser även att tiden för den typen av betongstomme vid 
projekten kommer att få mer tid i den nya listan, vilket inte stämmer med den information 
som kommit från Byggnads.  

Nybyggnadslistan från 1999 har en total tid för betongstommen vid Brf Vingen på 3621,5 
timmar, den totala förbrukade tiden är 2308,6 timmar och för nya listan 3882,9 timmar. Det 
hade resulterat i en inarbetning på 40,5 procent för hela betongstommen, vilket visar att den 
nya listan gör att vid just Brf Vingen kommer möjligheten till inarbetning att öka (se tabell 1–
5 i bilagor). 

Nybyggnadslistan från 1999 har en total tid för betongstommen på 7063 timmar vid Kv. 
Sjukhuset, den totala förbrukade tiden för betongstommen är 4176,9 timmar och den totala 
tiden för nya listan är 7305,2 timmar. Detta innebär att om OBK hade arbetat efter nya listan 
hade de haft en inarbetning på 42,8 procent, vilket visar att möjligheten för inarbetning 
minskar för Kv. Sjukhuset (se tabell 9–12 i bilagor). 

I nya listan finns inte momentet ”Valvformselement” med utan där kommer samma enhetstid 
användas som i gamla listan, alltså 0,26. (Personlig kommunikation, Olsson, T.) 

5.2 Taktäckning 
Efter granskning av de två projekten kan det konstateras att taklutningen har stor betydelse 
och att det bör finnas ett tillägg för brant taklutning i listorna. Vid Brf Vingen är taklutningen 
45 och 25 grader och där tappade OBK 50 procent av den kalkylerade tiden, medan vid Kv. 
Sjukhuset är lutningen 18 grader och där arbetade de in 30 procent av den kalkylerade tiden. I 
tabell 6 och 13 (se bilagor) syns det även att den nya listan försvårar inarbetningen vid råspont 
för branta tak ytterligare då det momentet har fått en lägre enhetstid. Den nya listan har 
mindre tid vilket försvårar inarbetningen ytterligare.  

Om OBK skulle ha arbetat efter nya listan vid Brf Vingen hade de tappat 61,5 procent för 
råsponten, istället för 50 procent, eftersom enhetstiden i den nya listan för råspont är 0,13 och 
i den gamla 0,14 (se tabell 6). För detta arbetsmoment vid Brf Vingen hade det inte hjälpt att 
använda sig av den nya listan då problemet är taklutningen och det inte finns något tillägg för 
detta i den nya listan. Takpappen har samma enhetstid, alltså 0,05, i både nya och gamla 
listan. Detta innebär att OBK hade tappat totalt 58,3 procent för båda momenten om de hade 
räknat efter nya listan. 

Om OBK skulle ha arbetat efter den nya listan vid Kv. Sjukhuset hade de arbetat in 24,6 
procent istället för 30 procent för råspont. Takpappen är även för detta projekt samma för 
gamla och nya listan. Detta innebär att de hade fått en inarbetning på 26,1 procent för båda 
momenten om de räknat efter nya listan. 

5.3 Innerväggar, gipsning 
Det som skiljer mellan projekten vid gipsning av innerväggar är takhöjden, hur byggarbetarna 
kan förflytta material samt att Brf Vingen har två lager gips medan Kv. Sjukhuset bara har ett 
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lager gips. För två lager gips är enhetstiderna i den gamla listan 0,21 och i den nya listan 0,24. 
För ett lager gips är enhetstiderna i gamla listan 0,13 och i nya listan 0,15. 

Detta visar att den nya listan skulle ge bättre förutsättningar för inarbetning vid båda 
projekten för arbetsmomentet. Brf Vingen tappar fortfarande lite tid och därför kanske det bör 
finnas ett tillägg för byggnadens utformning när det gäller att förflytta material. 

Vid gipsningen av innerväggarna vid Brf Vingen tappade OBK ungefär 10–20 procent av den 
kalkylerade tiden. Hade de istället gått efter den nya listan hade de tappat 0,6 procent av den 
kalkylerade tiden.  

För att underlätta beräkningen används 15 procent vid inarbetningen i tabell 7.  

Tabell 7. Enhetstider för gipsning av innerväggar vid Brf Vingen. 

 
För Kv. Sjukhuset hade OBK 0 procent inarbetning på gipsningen av innerväggarna. Hade de 
använt sig av den nya listan hade de arbetat in 13,3 procent av den beräknade tiden (se tabell 
14 i bilagor).  

5.4 Fasad, träpanel 
Enhetstiden för panelen skiljer sig inte så mycket mellan nya och gamla listan. Det blir bara 
lite mindre tid i nya listan (se tabell 8 i bilagor). 

Vid byggnationen av träpartierna i fasaden vid Brf Vingen tappade OBK 30 procent av den 
kalkylerade tiden. Hade de istället arbetat efter den nya listan och kollat på varje delmoment 
hade de fått en enhetstid på 0,84. Detta hade gjort att de tappat 6,8 procent istället för 30 
procent. I detta fall gynnar det OBK mer att arbeta med gamla listan då de hade tappat 5,2 
procent med den.  

  

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Gipsning	innervägg 0,21 59,2	h 0,21 59,2	h -15% 68,1	h 0,24 67,7	h282 𝑚% 282 𝑚% 282 𝑚% 282 𝑚%
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6. Slutsats 
OBK Sverige AB har inte kunnat arbeta in så mycket tid som de förväntat sig vid ett av sina 
projekt, Brf Vingen. Vi har granskat olika moment för projektet som har jämförts mot ett 
annat av deras projekt samt mot gamla och nya listan för enhetstider. Detta har gjorts för att se 
hur vissa enhetstider i den gamla listan stämmer i jämförelse med verkligheten. Vi har även 
kollat på hur den nya listan stämmer överens med verkligheten. För de tider som inte har gått 
att hålla resonerade vi kring vad anledningen till detta kan vara.  

Vi har intervjuat samt gjort litteraturstudier för att få fram information till uppsatsen.  

Den gamla listan och verkligheten stämmer olika bra överens beroende på flera olika faktorer. 
Dessa kan vara, som i fallet med Brf Vingen, till exempel taklutningen, små och trånga 
utrymmen samt byggnadens utformning. Vid Kv. Sjukhuset har förutsättningarna för 
inarbetning varit bättre och därmed har OBK fått högre inarbetning än vid Brf Vingen.  

Utifrån resultatet kan det konstateras att förutsättningarna för inarbetning, genom att använda 
nya listan, ökar vid Brf Vingen medan den minskar vid Kv. Sjukhuset för betongstommen. 
Den minskar för taktäckningen, ökar för gipsningen av innerväggar samt minskar för 
byggnationen av fasadpartierna i trä. 
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Bilagor 
Tabell 1. Enhetstider för innerväggar i betong för plan 2 vid Brf Vingen. 

 
Tabell 2. Enhetstider för innerväggar i betong för plan 3–5 vid Brf Vingen. 

 
Tabell 3. Enhetstider för innerväggar i betong för plan 6 vid Brf Vingen. 

 
Tabell 4. Enhetstider för innerväggar i betong för plan 7 vid Brf Vingen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Väggform 0,24 332,6	h 0,17 235,6	h 29% 167,3	h 0,28 388,1	h
Armeringsnät	x	2	lager 0,05 69,3	h 0,06 83,2	h 29% 59,1	h 0,06 83,2	h
Klippning 2,46 2,2	ton 5,4	h 2,46 2,2	ton 5,4	h 29% 2,2	ton 3,8	h 3 2,2	ton 6,6	h
Bockning 4,1 2,2	ton 9,0	h 4,1 2,2	ton 9,0	h 29% 2,2	ton 6,4	h 5 2,2	ton 11	h
Lösjärn 20 2,2	ton 44	h 20 2,2	ton 44	h 29% 2,2	ton 31,2	h 20 2,2	ton 44	h
Gjutning 0,54 89,9	h 0,54 89,9	h 29% 63,8	h 0,45 74,9	h
Efterbehandling 0,1 138,6	h 0,1 138,6	h 29% 98,4	h 0,1 138,6	h
Total	tid 688,8	h 605,7	h 430	h 746,4	h

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'

1386 𝑚'
166,4 𝑚* 166,4 𝑚* 166,4 𝑚* 166,4 𝑚*

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Väggform 0,25 706,5	h 0,17 480,4	h 29% 341,1	h 0,28 791,3	h
Armeringsnät	x	2	lager 0,05 141,3	h 0,06 169,6	h 29% 120,4	h 0,06 169,6	h
Klippning 2,46 4,2	ton 10,3	h 2,46 4,2	ton 10,4	h 29% 4,2	ton 7,4	h 3 4,2	ton 12,6	h
Bockning 4,1 4,2	ton 17,2	h 4,1 4,2	ton 17,4	h 29% 4,2	ton 12,4	h 5 4,2	ton 21	h
Lösjärn 20 4,2	ton 84	h 20 4,2	ton 84,8	h 29% 4,2	ton 60,2	h 20 4,2	ton 84	h
Gjutning 0,54 183,2	h 0,54 183,2	h 29% 130,1	h 0,45 152,7	h
Efterbehandling 0,1 282,6	h 0,1 282,6	h 29% 200,6	h 0,1 282,6	h
Total	tid	 1425,1	h 1228,4	h 872,2	h 1513,8	h

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&

2826 𝑚&
339,3 𝑚* 339,3 𝑚* 339,3 𝑚* 339,3 𝑚*

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Väggform 0,25 234	h 0,17 159,1	h 29% 113	h 0,29 271,4	h
Armeringsnät	x	2	lager 0,05 46,8	h 0,06 56,2	h 29% 39,9	h 0,06 56,2	h
Klippning 2,46 1,4	ton 3,4	h 2,46 1,4	ton 3,5	h 29% 1,4	ton 2,5	h 3 1,4	ton 4,2	h
Bockning 4,1 1,4	ton 5,7	h 4,1 1,4	ton 5,8	h 29% 1,4	ton 4,1	h 5 1,4	ton 7	h
Lösjärn 20 1,4	ton 28	h 20 1,4	ton 28,1	h 29% 1,4	ton 20	h 20 1,4	ton 28	h
Gjutning 0,54 60,7	h 0,54 60,7	h 29% 43,1	h 0,45 50,6	h
Efterbehandling 0,1 93,6	h 0,1 93,6	h 29% 66,5	h 0,1 93,6	h
Total	tid 472,2	h 407	h 289,1	h 511	h

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&

936 𝑚&
112,4 𝑚+ 112,4 𝑚+ 112,4 𝑚+ 112,4 𝑚+

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Väggform 0,25 162,5	h 0,17 110,5	h 29% 78,5	h 0,29 188,5	h
Armeringsnät	x	2	lager 0,05 32,5	h 0,06 39	h 29% 27,7	h 0,06 39	h
Klippning 2,46 1	ton 2,5	h 2,46 1	ton 2,4	h 29% 1	ton 1,7	h 3 1	ton 3	h
Bockning 4,1 1	ton 4,1	h 4,1 1	ton 4	h 29% 1	ton 2,8	h 5 1	ton 5	h
Lösjärn 20 1	ton 20	h 20 1	ton 19,5	h 29% 1	ton 13,8	h 20 1	ton 20	h
Gjutning 0,54 42,1	h 0,54 42,1	h 29% 29,9	h 0,45 35,1	h
Efterbehandling 0,1 65	h 0,1 65	h 29% 46,2	h 0,1 65	h
Total	tid 328,7	h 282,5	h 200,6	h 355,6	h

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&

650 𝑚&
78 𝑚) 78 𝑚) 78 𝑚) 78 𝑚)
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Tabell 5. Enhetstider för mellanbjälklag i betong över plan 2 vid Brf Vingen.  

 
Tabell 6. Enhetstider för taktäckning vid Brf Vingen. 

 
Tabell 7. Enhetstider för gipsning av innerväggar vid Brf Vingen. 

 
Tabell 8. Enhetstider för träpanel vid Brf Vingen. 

 
Tabell 9. Enhetstider för innerväggar i betong för plan 0 vid Kv. Sjukhuset.  

 
Tabell 10. Enhetstider för innerväggar i betong för plan 1 vid Kv. Sjukhuset. 

 
 

 

 

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment	 Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Valvformselement 0,26 261,3	h 0,26 261,3	h 29% 185,5	h 0,26 261,3	h
Klippning 2,46 1	ton 2,5	h 2,46 1	ton 2,5	h 29% 1	ton 1,8	h 3 1	ton 3,0	h
Bockning 4,1 1	ton 4,1	h 4,1 1	ton 4,1	h 29% 1	ton 2,9	h 5 1	ton 5,0	h
Lösjärn	10-16	mm 14,6 1	ton 14,6	h 14,6 1	ton 14,6	h 29% 1	ton 10,4	h 17 1	ton 17	h
Armeringsnät 0,05 50,3	h 0,05 50,3	h 29% 35,7	h 0,05 50,3	h
Klippning 2,46 4,6	ton 11,3	h 2,46 4,6	ton 11,2	h 29% 4,6	ton 8,0	h 3 4,6	ton 13,8	h
Bockning 4,1 4,6	ton 18,7	h 4,1 4,6	ton 18,7	h 29% 4,6	ton 13,3	h 5 4,6	ton 23,0	h
Lösjärn	t	o	m	10	mm 17,3 4,6	ton 79,6	h 17,3 4,6	ton 78,8	h 29% 4,6	ton 55,9	h 17 4,6	ton 78,2	h
Gjutning 0,3 75,5	h 0,36 90,6	h 29% 64,3	h 0,26 65,4	h
Ytavjämning 0,02 20,1	h 0,02 20,1	h 29% 14,3	h 0,04 40,2	h
Torrslipning 0,04 40,2	h 0,02 20,1	h 29% 14,3	h 0,07 70,4	h
Efterbehandling	takyta 0,08 80,4	h 0,08 80,4	h 29% 57,1	h 0,08 80,4	h
Form	för	försänkning 0,22 64,8	m 14,3	h 0,22 64,8	m 14,3	h 29% 64,8	m 10,2	h 0,22 64,8	m 14,3	h
Avstängare	valv 0,23 97,3	m 22,4	h 0,22 97,3	m 21,4	h 29% 97,3	m 15,2	h 0,23 97,3	m 22,4	h
T	g	vilplan	vid	trappor - 3	st - 8 3	st 24,0	h 29% 3	st 17,0	h - 3	st -
Isolering	bjälklagskant 0,06 190	m 11,4	h 0,08 190	m 15,2	h 29% 190	m 10,8	h 0,06 190	m 11,4	h
Total	tid 706,7	h 727,6	h 516,7	h 756,1	h

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

1005 𝑚&

251,5 𝑚) 251,5 𝑚) 251,5 𝑚) 251,5 𝑚)

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment	 Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Råspont 0,14 191,1	h 0,14 191,1	h -50% 286,7	h 0,13 177,5	h
Papp 0,05 68,3	h 0,05 68,3	h -50% 102,5	h 0,05 68,3	h
Total	tid 259,4	h 259,4	h 389,2	h 245,8	h

1365 𝑚'

1365 𝑚'
1365 𝑚'

1365 𝑚'
1365 𝑚'

1365 𝑚'
1365 𝑚'

1365 𝑚'

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Gipsning	innervägg 0,21 59,2	h 0,21 59,2	h -15% 68,1	h 0,24 67,7	h282 𝑚% 282 𝑚% 282 𝑚% 282 𝑚%

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment	 Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Panel	till	beklädnad,	bräder 0,85 1147,5	h 0,69 931,5	h -30% 1211	h 0,84 1134	h1350 𝑚' 1350 𝑚' 1350 𝑚' 1350 𝑚'

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Väggform 0,28 152,9	h 0,3 163,8	h 50% 81,9	h 0,27 147,4	h
Armeringsnät	x	2	lager 0,05 27,3	h 0,06 32,8	h 50% 16,4	h 0,05 27,3	h
Klippning 2,46 0,9	ton 2,2	h 2,46 0,9	ton 2,1	h 50% 0,9	ton 1,1	h 3 0,9	ton 2,7	h
Bockning 4,1 0,9	ton 3,7	h 4,1 0,9	ton 3,6	h 50% 0,9	ton 1,8	h 5 0,9	ton 4,5	h
Lösjärn 20 0,9	ton 18	h 20 0,9	ton 17,3	h 50% 0,9	ton 8,7	h 20 0,9	ton 18	h
Gjutning 0,54 26,5	h 0,54 26,5	h 50% 13,3	h 0,45 22,1	h
Efterbehandling 0,1 54,6	h 0,1 54,6	h 50% 27,3	h 0,1 54,6	h
Total	tid: 285,2	h 300,7	h 150,5	h 276,6	h

546 𝑚&

546 𝑚&

49,1 𝑚*

546 𝑚& 546 𝑚&

546 𝑚&
546 𝑚&

49,1 𝑚* 49,1 𝑚*49,1 𝑚*

546 𝑚&

546 𝑚&

546 𝑚&

546 𝑚&

546 𝑚&

546 𝑚&

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Väggform 0,28 981,7	h 0,3 1051,8	h 50% 525,9	h 0,27 946,6	h
Armeringsnät	x	2	lager 0,05 175,3	h 0,06 210,4	h 50% 105,2	h 0,05 175,3	h
Klippning 2,46 5,6	ton 13,8	h 2,46 5,6	ton 13,7	h 50% 5,6	ton 6,9	h 3 5,6	ton 16,8	h
Bockning 4,1 5,6	ton 23	h 4,1 5,6	ton 22,8	h 50% 5,6	ton 11,4	h 5 5,6	ton 28	h
Lösjärn 20 5,6	ton 112	h 20 5,6	ton 111,3	h 50% 5,6	ton 55,7	h 20 5,6	ton 112	h
Gjutning 0,54 170,4	h 0,54 170,4	h 50% 85,2	h 0,45 142	h
Efterbehandling 0,1 350,6	h 0,1 350,6	h 50% 175,3	h 0,1 350,6	h
Total	tid: 1826,8	h 1931	h 965,6	h 1771,3	h

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'
315,5 𝑚* 315,5 𝑚* 315,5 𝑚* 315,5 𝑚*

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'

3506 𝑚'
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Tabell 11. Enhetstider för innerväggar i betong för plan 2 vid Kv. Sjukhuset. 

 
Tabell 12. Enhetstider för mellanbjälklag i betong över plan 1 vid Kv. Sjukhuset.  

 
Tabell 13. Enhetstider för taktäckning vid Kv. Sjukhuset. 

 
Tabell 14. Enhetstider för gipsning av innerväggar för plan 0–2 vid Kv. Sjukhuset.  

 

Intervju med Thomas Andersson och Tomas Olsson från Byggnads 
Vad används enhetstider mest till? Enhetstider används för att prissätta arbetsmoment. 
Listorna bygger på erfarenhet. Tidsstudier/erfarenhetsstudier görs för att prissätta arbetet. 
Listorna används till anbud (tid) och lön. På OBK använder man sig av listorna för att göra 
premieackordsunderlag men listan kan också användas utan koppling till lön. Till exempel till 
anbud och för att tidsätta arbetet. 

Vad omfattar enhetstider (enligt byggnads)? Ibland ingår allt och ibland gör man tillägg, 
det beror på moment. Det man kan göra är att man prissätter egna delar/moment, ök 
(överenskommelse). Kringarbeten är inräknat ibland, man får kolla kommentarerna i listorna. 
Vissa moment som är vanligt förekommande för ett företag men som inte finns med i listorna 
kan man göra en överenskommelse med Byggnads om. 

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Väggform 0,28 939,1	h 0,3 1006,2	h 50% 503,1	h 0,27 905,6	h
Armeringsnät	x	2	lager 0,05 167,7	h 0,06 201,2	h 50% 100,6	h 0,05 167,7	h
Klippning 2,46 5,3	ton 13	h 2,46 5,3	ton 13,1	h 50% 5,3	ton 6,6	h 3 5,3	ton 15,9	h
Bockning 4,1 5,3	ton 21,7	h 4,1 5,3	ton 21,8	h 50% 5,3	ton 10,9	h 5 5,3	ton 26,5	h
Lösjärn 20 5,3	ton 106	h 20 5,3	ton 106,5	h 50% 5,3	ton 53,3	h 20 5,3	ton 106	h
Gjutning 0,54 163	h 0,54 163	h 50% 81,5	h 0,45 135,9	h
Efterbehandling 0,1 335,4	h 0,1 335,4	h 50% 167,7	h 0,1 335,4	h
Total	tid: 1745,9	h 1847,2	h 923,7	h 1693	h

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&

3354 𝑚&
301,9 𝑚+ 301,9 𝑚+ 301,9 𝑚+ 301,9 𝑚+

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment	 Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Valvformselement 0,26 1092	h 0,4 1680	h 50% 840	h 0,26 1092	h
Klippning 2,46 10,5	ton 25,8	h 2,46 10,5	ton 25,8	h 50% 10,5	ton 12,9	h 3 10,5	ton 31,5	h
Bockning 4,1 10,5	ton 43,1	h 4,1 10,5	ton 43	h 50% 10,5	ton 21,5	h 5 10,5	ton 52,5	h
Lösjärn	10-16	mm 16,6 10,5	ton 174,3	h 14,6 10,5	ton 153,3	h 50% 10,5	ton 76,7	h 14 10,5	ton 147	h
Armeringsnät	2	lager 0,05 420	h 0,05 420	h 50% 210	h 0,05 420	h
Klippning 2,46 19	ton 46,7	h 2,46 19	ton 46,8	h 50% 19	ton 23,4	h 3 19	ton 57	h
Bockning 4,1 19	ton 43,1	h 4,1 19	ton 77,9	h 50% 19	ton 39	h 5 19	ton 95	h
Lösjärn	t	o	m	10	mm 17,3 19	ton 181,7	h 17,3 19	ton 328,7	h 50% 19	ton 164,4	h 17 19	ton 323	h
Gjutning 0,3 315,4	h 0,36 378,4	h 50% 189,2	h 0,26 273,3	h
Ytavjämning	sloda 0,02 84	h 0,1 420	h 50% 210	h 0,04 168	h
Torrslipning 0,04 168	h 0,02 84	h 50% 42	h 0,07 294	h
Efterbehandling	takyta 0,08 336	h 0,08 336	h 50% 168	h 0,08 336	h
Avstängare	valv 0,23 1000	m 230	h 0,22 1000	m 220	h 50% 1000	m 110	h 0,23 1000	m 230	h
Isolering	bjälklagskant 0,06 750	m 45	h 0,08 750	m 60	h 50% 750	m 30	h 0,06 750	m 45	h
Total	tid: 3205,1	h 4273,9	h 2137,1	h 3564,3	h

4200 𝑚& 4200 𝑚& 4200 𝑚& 4200 𝑚&

4200 𝑚&

4200 𝑚&

4200 𝑚&

4200 𝑚&

4200 𝑚&

4200 𝑚&

4200 𝑚&

4200 𝑚&
4200 𝑚&

4200 𝑚&
4200 𝑚&
4200 𝑚&

8400 𝑚& 8400 𝑚& 8400 𝑚& 8400 𝑚&

1051,2 𝑚+ 1051,2 𝑚+ 1051,2 𝑚+ 1051,2 𝑚+

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment	 Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Råspont 0,14 644	h 0,14 644	h 30% 450,8	h 0,13 598	h
Papp 0,05 230	h 0,05 230	h 30% 161	h 0,05 230	h
Total	tid 874	h 874	h 611,8	h 828	h

4600 𝑚&

4600 𝑚&
4600 𝑚&

4600 𝑚&
4600 𝑚&

4600 𝑚&
4600 𝑚&

4600 𝑚&

Nybyggnadslistan	99 Kalkyl Förbrukad	tid Ny-	och	ombyggnadslistan	18
Moment Enhetstid Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång Inarb. Mängd Tidsåtgång Enhetstid Mängd Tidsåtgång
Gipsning	innervägg 0,13 32,2	h 0,13 32,2	h 0% 32,2	h 0,15 37,2	h

Moment
Gipsning	innervägg 0,13 74,6	h 0,13 74,6	h 0% 74,6	h 0,15 86,1	h

Moment
Gipsning	innervägg 0,13 70,5	h 0,13 70,5	h 0% 70,5	h 0,15 81,3	h
Total	tid 177,3	h 177,3	h 204,6	h

248 𝑚& 248 𝑚& 248 𝑚& 248 𝑚&

574 𝑚& 574 𝑚& 574 𝑚& 574 𝑚&

542 𝑚& 542 𝑚& 542 𝑚& 542 𝑚&
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Hur får man fram enhetstiderna? Hur har ni kommit fram till de nya enhetstiderna? 
Hur är dessa framtagna? Erfarenhetsstudier och tidsstudier. Man bör sträva efter att alla ska 
kunna allt hyfsat och inte sträva efter specialiserade medarbetare. 

Vad är skillnaderna? De största skillnaderna mellan nya och gamla listan? Gamla listan 
är baserad på miljonprogrammet, enhetstider är satta från början. De gamla listorna är 
framtunga vilket betyder att de tidiga momenten har för mycket tid och de senare för lite tid. 
Den nya listan är en jämkning/försök till att jämna ut så att de senare momenten får mer tid, 
den är bättre anpassad efter dagens typer av byggen. Man har både ökat och minskat tider för 
olika moment för att kunna jämna ut listan. Objektstillägget är förändrat i nya listan.  

Det är bra med listorna när de fungerar: de anställda får betalt efter vad de producerar och 
företaget betalar bara för det som produceras. Mer tider är självbärande i nya listan, som bara 
är på prov just nu. I nya listan finns nya moment och vissa gamla moment är borttagna. Den 
nya listan är bara en lista istället för två. Nio procent läggs på den nya listan för att få 
enhetstiderna för ombyggnation. 

Hur har utvecklingen av hjälpmedel påverkat tiderna? Man har inte tagit hänsyn till 
hjälpmedel i de gamla listorna, kan ha tagit mer hänsyn till det i nya listan. Fönsters storlek 
och utformning tar man inte hänsyn till.  

Material och arbetsmetoder förändras med tiden. Tätning kan vara ett moment som inte finns 
med, detta kan påverka arbetsmetoderna. 

Varför har det dröjt med en uppdatering? Varför nu? 2010–2011 började man arbeta med 
att ta fram den nya boken, och den är nu väl genomarbetad. Asplunds provar den i Skövde, 
om den ligger rätt i värde. Genom att arbeta med listan på prov kommer ett värde på den 
kunna sättas. Gamla listans värde är på 10 procent och den nya listan började på 30 procent. 
Tidigare har man inte varit överens om värdet och det är därför man har en prövoperiod. (Läs 
mer på sidan tre i nybyggnadslistan 99) 

Hur får vi tillgång till enhetstiderna? Partsgemensam utbildning för att få nya boken. 

Tror du att tiderna kommer stämma bra överens med verkligheten? Vad tror du vi 
kommer få för resultat? Tomas Olsson tror att tiderna kommer stämma bättre överens med 
den nya listan än den gamla då den gamla listan är baserad på miljonprogrammet. 

 

En arbetsplatsanmälan görs när bygget beräknas vara igång i mer än 900 timmar. Platschefen 
brukar göra anmälan men det kan variera beroende på företag. Personen på byggnads som har 
hand om arbetet åker ut till bygget och då kommer man överens om hur man skall hantera 
arbetet på platsen, skriver protokoll och vad som skall ingå. Man bestämmer en träff där man 
kollar b.la. tidplaner och vem som ska göra ritningar. Senare gör man uppföljningsmöten var 
12te vecka med lagbas, platschef och byggnads. 

Under uppföljningsmötena/avstämningarna som görs med byggnads, går de båda parterna 
igenom hur man skall arbeta med premieackordet. Ombudsmannen från byggnads får en 
fördjupad insikt i hur processen går till och hur man arbetar med listorna.  

Alla moment finns i princip med i listan och snittförtjänsten ligger på 10 procent, alltså att 
man arbetar 10 procent snabbare än listan. När man arbetar efter den gamla listan får man ofta 
spara en del tid från produktionen av stommen så att man kan betala t.ex. lister på slutet. I nya 
listan finns mer tid för inredning och de tidiga momenten har bättre enhetstider. I gamla listan 
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har betong och stomme mer tid – bättre betalt, senare delar som inredning har sämre tid – 
sämre betalt. Gör man jobbet snabbare får man mer pengar. 

I princip alla moment man gör finns med i listan. Man har enhetstider med olika enheter, t.ex. 
per styck, kvadratmeter eller meter. Detta multiplicerar med den mängd man har. Den totala 
tiden i listorna utgår från att man arbetar in 10 procent. För betong arbetar man ofta in mer än 
10 procent medan det för inredning kanske blir ett ”nollsummespel”. I nya listan har man 
försökt jämna ut så man slipper spara tid. 

Lagbas ska ha koll på underlag produktionsmässigt och tidsmässigt på byggarbetsplatsen och 
involvera byggarbetarna. Underlag ses som en arbetsbeskrivning. Underlaget är inte alltid 
korrekt, allt man gör finns inte alltid med och vissa moment i underlaget gör man inte. Detta 
justeras så underlaget hålls levande. Avstämningar hålls var 12te vecka och då kollar man på 
hur man ligger till i processen samt vilka delar i underlaget man kan lyfta ur kalkylen. Då åker 
byggnads ut till bygget och stämmer av, skriver ner timmar och vad som ingår i ett protokoll.  

Upptäcker man något som inte finns med i kalkylen gör man ett tillägg, ett ÄTA- arbete. Kan 
man plocka ur delar plussas dessa med ÄTA. P-tid eller parallell tid, utbildning, 
skyddsarbeten, krav och så vidare. För detta finns det ingen inarbetnings tid på. Då lägger 
man det på sidan av och minskar den fördelade tiden. F-P. Sista F är förtjänst. 

1,0 är en timme. 6 minuters intervaller på enhetstiderna. 1,1 = en timme och 6 minuter. 
Inarbetning eller inte, är både bra och dåligt? 

Fördelad tid – lärling – får mindre fördelad tid. Har med lön att göra och differensen mellan 
ger en viss lärlingsersättning. 

Yrkesarbetare: 1,0 har arbetad tid 100 och fördelad tid 100 

0,88: arbetad tid 100 och fördelad tid 88 

0,75: arbetad tid 100 och fördelad tid 75 

0,65: arbetad tid 100 och fördelad tid 75 

Fördelad och arbetad tid har med löner att göra, 10 kr eller 23 kr. Vid system som bygger på 
timmar: 23 kr. Vid system som bygger på ekonomi: 10 kr. Bra att veta skillnad på fördelad 
och arbetad tid och att ytterligare pengar läggs i för lärlingar. I Byggavtalet 2017 på sidan 57 
finns det information om lärlingsersättning. Om man är under 19 år finns info under kapitel 
9.3.2. i samma bok. 

Rimlig 12 veckors avstämning: 

Kalkyl tid: 7500 timmar 

ÄTA: 500 timmar 

P-tid: 300 timmar 

A-tid: 8000 timmar 

F-tid: 7500 timmar 

F-P=7200 timmar 

Kalkyl + ÄTA= 8000 timmar (är värd något) 
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8000 timmar x kr = en summa. ÄTA + kalkyl blir till summa timmar. Summan delas med 
7200 och genererar i en förtjänst. 

Värdet vi får ut blir 86,67 + lärlingsersättningen (differensen mellan A och F x 23, delat med 
7200) Totalsumman blir 88,27 kr + 107 kr = 195,27 kr. Detta är varje timme värd utifrån 
fördelad tid. Man får lön utifrån fördelningslistor. 

107 kr är en fast del i lönen och 78 kr är en rörlig del i lönen, de båda kan variera. Det beror 
på hur systemen ser ut. Ibland används hela totalsumman och ibland fast och rörlig del. Vissa 
bolag 90 kr och vissa 75 kr. 

Om man har noll/ingen inarbetning så är 107 kr + 78 kr vad man tjänar på projektet. Med 
siffror: 

8000 x 78 = 624 000 

624 000/7200 = 86,67 

86,67 + 1,6 

1,6 är lärlingsersättningen. Kommer från 500 timmar i differens x 23 kr som delas med 7200.  

Totalsumma = 88,27 kr + 107 kr = 195,27 kr i detta exempel. Detta är varje timme värd 
utifrån fördelad tid.  

Exempel på ett projekt: 

Kalkyl: 15035 timmar (ackords kalkyl) 

Fast del: 110 kr 

Rörlig del: 80 kr (riktpunkt) 

Totalt vid fullt utnyttjad tid: 190 kr i lönesumma: 

190 kr x 15025 (totala timmarna) = 2856650 kr 

2856650 x 1,7 = 4856305 kr 

0,7 är sociala avgifter som man adderar. Detta är vad lönen skulle kosta arbetsgivaren om de 
förbrukade alla timmar från kalkylen. 

Om man skulle jobba in 25 %: 

Inarbetning 25%: 15035x80 kr (rörliga delen) = 1202800 = premiesumma 

(Premiesumma) 1202800/11276 (nedlagd tid) = 106,67 kr =ny rörlig del. 

Rörlig + fast = 110 kr + 106,67 kr = 216,67 kr = total förtjänst. 

Total lönesumma: 

216,67 x 11276 = 2443170 kr 

1,7 x 2443170 = 4153390 kr  

Intervju med Erik Göthlin på OBK Sverige AB 
Kolla gipsningen av innerväggarna för Kv. Sjukhuset och gjutningen av valv, ta kontakt med 
Rickard. Bra att kolla på fasaden och det branta taket på Brf Vingen, behöver man ta med 
taklutningen i kalkylen kanske? Jämför innerväggar på Vingen med Sjukhuset, det är lättare 
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på Sjukhuset då man har en korridor att förflytta material i. I Vingen har man tre låsta 
trapphus som försvårar. Påverkar takhöjden gipsningen av innerväggarna? Sjukhuset är mer 
som en kontorsbyggnad.  

Varför fungerar nybyggnadslistan bara på vissa ställen? Erik tror att det troligen inte är 
objektstillägget som är fel. Värt att kolla på i rapporten är om den nya listan löser problemen 
som finns. OBK har fått höfta lite eftersom de inte kan gå på alla tider efter listorna. T.ex. kök 
kräver mer tid än vad de gamla listorna. Då den gamla listan framställdes, under 
miljonprogrammet var köken väldigt enkla och t.ex. så behövde bänkskivorna bara limmas 
fast. Idag är kök mer komplicerade än så och OBK har därför fått sätta egna tider. 

Jämför Vingen och Sjukhuset, kolla med Rickard och Kalle om de olika problemen, kan man 
lösa de genom att använda den nya listan? 

Vid Kv. Sjukhuset ökade vi tiden även på bjälklagen vid den höga våningshöjden. Tiderna i 
listan är satta efter bostadshöjd och stämmer inte på dessa höjder. Sen var det inte tillräckligt 
många valv för att köra valvbord, varpå justering för valvtiden pga hög höjd gjordes. 

Intervju med Rickard Ahlin på OBK Sverige AB 
Spetsberg påverkar grunden. Den geotekniska undersökningen var väldigt svår då man inte 
vet om den visar rätt på grund av spetsbergen. Att borra pålar tog extra lång tid då man inte 
kunde nå från alla håll. Berg hittades man fick spränga flera gånger och tappade därmed över 
en månad i tid. Mark tog fem veckor längre än beräknat. 

OBK gör mer en bedömning istället för mätning var tolfte vecka och slutavräkning när 
projektet är klart. Har dialog med hantverkare och tar inte ut för mycket tid i början. 

Varför skiljer sig enhetstiderna mellan nybyggnadslistan och kalkylen, vad har lagts till? 
Detta kan bero på komplext bygge. Kan vara specifikt för olika delar just för det företaget. 
Justeringar har gjorts på grund av hög höjd vid Kv. Sjukhuset.  

Fördelar enligt Rickard: Mer tid för 3-meters gips än 2,5-meters gips då det är jobbigare. Man 
får mer tid än vad som behövs. Takhöjden är på 2,9 meter och därför måste man ha 3-meters 
gips. Man kan tjäna på att ha de längre gipsskivorna men egentligen vill man använda de 
mindre av bland annat ergonomiska skäl. Lättare gipsskivor är dyrare och klarar inte ljudkrav. 

Intervju med Tomas Olsson från Byggnads 
”Plocka ur timmar ur kalkylen”? Vad händer om man plockar ut för många timmar? 
Hur löser man det? Tar ut de tidsatta moment som man har gjort. Om man tar ut för mycket, 
tar man ut för något man inte har gjort. Man får extra betalt den gången men mindre nästa 
gång. Vill man ha en bra avstämning första gången så kan man ”låna” lite från nästa 
avstämning. 

Bygger gamla listan på miljonprogrammet? Grunden bygger på miljonprogrammet men 
det har tillkommit ändringar genom åren. 

Kringtider/kringarbeten? Sådant som inte finns med i underlaget, det som inte är tidsatt. Ta 
bort en sandhög som är i vägen är ett exempel.  

Uppföljning: vad används det till? Man kan justera tidplanen varje dag utefter hur det ser 
ut. Uppföljning varje dag. 
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Vilka är enhetstiderna för valvformselement, isolering bjälklagskant, form för 
försänkning badrumsgolv samt spikreglar till fasaden? Valvformselement finns inte med i 
nya listan så där kommer den gamla tiden hävdas, som är 0,26.  

Isolering bjälklagskant finns inte heller i nya listan men det som används är arbetsart 28 punkt 
405.  

Form för försänkning finns inte med i listorna men det som använts är rännor och gropar. I 
gamla listan arbetsart 15.7 punkt 122 och i nya listan arbetsart 15 punkt 124. 

För spikreglarna vid träpanelen gäller arbetsart 23 punkt 005 i nya listan. Enhetstiden är 0,19. 

Intervju med Håkan Gunnarsson från OBK Sverige AB 
Gjutningen av innerväggar gick 50 procent snabbare än man hade beräknat i kalkylen. Man 
beräknade vara klar vecka 14 2019 men var klar vecka 47 2018. När man gjöt som snabbast 
gjöt man 350–400 kvadratmeter vägg per vecka och man gjöt fem dagar i veckan. Vid 
gipsning av innerväggar mellan korridor och gemensamma ytor var inarbetningen plus minus 
noll. Vid gjutningen av mellanbjälklag arbetade man in 50 procent av för att man hyrde in 
extra många formar. Tack vare dessa kunde man gjuta snabbare än vad man hade tänkt. Vid 
råspont och papp arbetade man in 30 procent av tiden. 

Intervju med Karl Brugge från OBK Sverige AB 
Hur har ni tagit fram enhetstiden för träpanelen? Finns det tillägg? Isolering utvändigt 
med stenull, 70 mm tjock. Den finns på sidan 28.3 i Nybyggnadslista 1999 och har koden 
100. Enhetstiden är 0,05. Tillägg enligt 107 med tiden 0,08. Enhetstiden för panel med 
spontade brädor är 0,32. För spikreglarna är enhetstiden 0,2. Den finns på sidan 23.3 med 
koden 004. I kalkylen har man räknat med egna tillägg och frångått listan. Därför blir det stor 
skillnad mellan kalkylen och listorna. Gubbarna hade lite för lite tid på sig för detta.  

På vingen är ytorna ofta bara någon halv kvadratmeter. Därför används bara halva tillägget för 
små ytor.  

Vilka enhetstider ingår i mellanbjälklaget? Vilken diameter har lösjärnen? 12 och 10 
mm järn. Räkna med den högsta enhetstiden. Det är luck- eller systemform för valvformen. 
Avstängare valv används enhetstiden 0,23 som finns på sidan 15.5 kod 103 traditionell 
väggform. Denna är samma i nya listan. Manuell brädrivning 0,10. Har troligen lagt på mer 
tid vid gjutningen på grund av mer ytarbete vid badrummen. De kör med 0,30 för gjutningen. 
OBK har gjort egna tillägg för vilplan vid trappor. Finns ej i listorna.  

Hur kommer det sig att det blev inarbetning samt ingen inarbetning? På alla moment 
vid vingen. Gå igenom moment för moment. 

Taktäckning: Ganska säker på att det beror på taklutningen.  
 
Gipsning innervägg: Måste lyfta gips till varje våning i varje trapphus. Lite gips i 
varje lägenhet, trånga utrymmen och små jobb. Nästan varje gipsskiva har uttag för 
installationer, går åt mycket tid vid bostadsrätter över lag.  
 
Betongstomme: Inarbetningen brukar ligga på 25–50 procent för bjälklag och väggar. 
För vingen var inarbetningen normal. Oftast är det betongarbetet som finansierar hela 
bygget. Man jobbar in mest på betongen för att sedan ha tid sparat. 
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Fasad: Oftast är ytan bara någon halv kvadratmeter. Fasadytan 13 meter hög, snitt 6 
meter hög. 

Två lager armeringsnät, ska vi gångra arean? Eller är det redan inräknat? Ett lager 
armering bara.  

Är enhetstiderna i kalkylen lägre än i listan på grund av konkurrens när det gäller 
anbud? Aldrig lägre än listan, byggarbetarna har rätt till den tiden. Man har försökt hålla 
tiderna så lågt man bara kan.  


