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FÖRORD 

En stor och viktig del vid planering och projektering är att utföra 
kostnadskalkyl i vilken bl.a. ingår geotekniska kalkyler d.v.s. kost
nadskalkyler för mark- och grundläggningsarbeten. 

Eftersom det har saknats en tillräckligt noggrann och allmänt ac
cepterad svensk metod för geotekniska kalkyler för tidiga skeden 
(plan- och projekteringsskeden) har Geobyrån vid Stockholms Fas
tighetskontor, Grundförstärkningar AB och Jacobson & Widmark ut
vecklat en manuellt geoteknisk kalkylmetod kallad "Geokalkyl", 
Bohm m.fl. (1990). Projektet har finansierats av Byggforsknings
rådet (BFR), Stockholms fastighetskontor och AB Jacobson och 
Widmark. 

Geokalkylmetoden är en mycket mera exakt kalkylmetod än de före
gångare som funnits. Kalkylsystemet är dock en helt manuell metod 
och kräver en relativt stor arbetsinsats av användaren. De presum
tiva användarna har inte alltid tillräckliga resurser för allt för 
omfattande kalkylarbete, vilket kommer att begränsa användandet 
av Geokalkyl. Om Geokalkyl ADB-baseras blir dock systemet mera 
lättarbetat och kan därmed bli allmänt spritt och accepterat. 

I detta BFR-projekt (nr 890401-0) finansierat av BFR och Statens 
geotekniska institut (SGI) utförs som en första etapp behovsinven
tering och inventering av befintliga ADB-hjälpmedel samt behov av 
programutveckling. Utvecklingen av dessa program planeras utföras 
i Etapp Il. 

Undertecknad har varit utredningsman och projektl~dare för pro
jektet och tekniskt ansvarig har varit Bengt Rydell, båda SGI. 

Till projektet har knutits en referensgrupp bestående av represen
tanter för tänkta användare för ett utvecklat "ADB-baserat Geokal
kylsystem": 
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Håkan Kennius 
Thorsten Nilsson 
Roland Bengtsson 
Börje Mathiasson 
Walter Gustafsson 
Martin van Doorn 
Leif Viberg 

Fastighetskontoret, Jönköping 
Stadsbyggnadskontoret, Linköping 
Stadsbyggnadskontoret, Eskilstuna 
Stadsarkitektkontoret, Mjölby 
Bostadsstiftelsen Platen, Motala 
Bostadsstiftelsen Platen, Motala 
SGI 

Ytterligare personer har intervjuvats, dessa är: 

Håkan Bohm 
Karl-Erik Jansson 
Björn Paulsson 
Ove Hinnersson 
Connie Olsson 

Linköping i maj 1991 

Jan Fallsvik 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Mark- och grundläggningskostnader (markbyggnadskostnader) va
rierar normalt mellan ca 3 och 15 % av total byggproduktionskost
nad, figur 1.1. Trots att mark- och grundläggningskostnaden utgör 
en begränsad andel av den totala produktionskostnaden är den troli
gen den post som kan variera mest. Detta beror på att de geotek
niska förutsättningarna varierar eller på att de antagna geotek
niska förutsättningarna inte stämmer. Det är därför angeläget att 
ha bra kunskaper om vilka faktorer som påverkar kostnaderna mest. 

@ll'l!ll liil©lDI@@ Ili) nliil@ 

3 - 15 % 

Figur 1.1 Ungefärlig fördelning mellan olika kostnads
poster vid ett byggprojekt, efter Bohm m.fl. 
(1990). 
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Stora besparingar kan även göras i markbyggandet om större hänsyn 
kan tas till de geotekniska förhållandena i tidiga plan- och projek
teringsskeden. I tidiga skeden är dock ofta den tillgängliga geo
tekniska informationen mycket sparsam. 

Geokalkyl är ett schablonkalkylsystem för beräkning av mark- och 
grundläggningskostnader och är avsett för geoekonomisk analys i 
tidiga plan- och projekteringsskeden. Systemet möjliggör ekono
misk kalkyl även då endast begränsad geoteknisk information finns 
tillgänglig och är baserat på erfarenheter från ekonomisk uppfölj
ning av ett antal verkliga byggprojekt. Med hjälp av Geokalkyl kan 
man beräkna kostnader för grundläggning av bostadshus, kommer
siella byggnader, utvändiga mark- och ledningsarbeten samt mark
förstärkning. 

Geokalkyl är baserad på schabloniseringar både när det gäller 
mängder och priser. I en schablonmetod är delmängder och delpriser 
sammanslagna till större poster - "byggklotsar" - vilket gör kalky
len snabbarbetad även utan tillgång till konstruktionsritningar. 
Kalkylen kan utföras med två noggrannhetsnivåer. 

Med underlag bestående av översiktliga eller detaljerade planför
slag, arkitekt- och konstruktionsritningar, geotekniska undersök
ningar beräknas med hjälp av Geokalkyl den totala mark- och 
grundläggningskostnaden. Metoden är uppbyggd på tabeller för s.k. 
sammansatta mängder, a-prislistor, schabloniserade entreprenads
och byggherreomkostnader, prisindexberäkningar samt geografiska 
omräkningsfaktorer. 

Geokalkylmetoden är en mer exakt kalkylmetod än de föregångare 
som funnits. Den kräver dock en relativt stor arbetsinsats av an
vändaren. Större delen av arbetet omfattar beräkningar med stora 
mängder "lägesbunden" information (koordinatbestämda detaljer 
etc.), yt- och volymberäkningar samt hantering av olika priser. 

Geokalkyl finns hittills endast i en helt manuell version. Numera 
finns emellertid olika ADB-hjälpmedel tillgängliga som avsevärt 
skulle kunna underlätta arbetet om dessa applicerades på Geokal-
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kyl. De verktyg som är särskilt intressanta är kalkylprogram, 

mängdavtagningsprogram, CAD-teknik samt geografiska informa

tionssystem (GIS). 

För ytterligare information om Geokalkylsystemet hänvisas till 

Bohm m.fl. (1990), som här delvis refererats och kommenterats. 

1.2 SYFTE 

Syftet med detta BFR/SGl-projekt är att tillskapa ADB-baserade 

"ingenjörsverktyg" anpassade för Geokalkylberäkningar. Dessa 

verktyg skall vara så generella som möjligt; de skall kunna använ

das i vanliga typer av datormiljöer och vid datortillämpningar som 

• IBM-kompatibel PC-miljö 

• Macintosh PC 

men eventuellt även för 

• Större ADB-system 

Geokalkyl skall även kunna användas ansluning till s.k. GIS-sys-

tem. 

Nyttjare av Geokalkylsystemets resultat förutsätts vara kommu

ner, entreprenörer, konsulter, fastighetsbolag samt statliga verk 

och organisationer. 

Ett ADB-baserat Geokalkylsystem kommer att medge enklare och 

därmed billigare kalkyler av geokostnaderna. Användandet av Geo

kalkyl för kostnadsberäkningar i tidiga skeden kommer därmed tro

ligen att få en god spridning. 
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1.3 MÅL 

Denna första etapp av projektet - Etapp I - omfattar 

• Genomgång av behovet av ett ADB-baserat Geokalkylsystem 

hos de presumtiva användarna. 

Genomgång av förutsättningarna hos de presumtiva användar

na för att kunna tillämpa ett ADB-baserat Geokalkylsystem. 

• Inventering av befintliga lämpliga ADB-program och CAD

system (mändavtagningssystem, kalkylprogram mm) på mark

naden. 

• Sammanställning av behov av kompletterande eller ny pro

gram utveckling inklusive översiktlig kravspecifikation för 

dessa program. 

Etapp 11 planeras omfatta: 

• Programutveckling baserad på resultaten från Etapp I. 

Därefter erfordras information om och spridning av det färdiga 

systemet genom seminarier, kurser och tidskriftsartiklar. 
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1.4 METOD 

Utredningsarbetet har baserats på: 

• Behovsinventering 

• Inventering av vilka kategorier som kommer att utföra geo

kalkyl 

• Avstämning med presumtiva användare 

• Inventering av utvecklingsnivån inom ämnesområdet bygg

kalkyl 

• Analys av behovet av och tillgången till ADB-hjälpmedel 

Arbetsmomenten har bestått av: 

• Genomgång av Geokalkylsystemet 

• Diskussioner med representanter för Geokalkylsystemets 
upphovsmän, presumtiva användare samt sakkunniga inom 

ADB-området. 

• Genomgång av ett urval befintliga byggkalkylsystem 

• Förstudie av datakalkylprogram 

• Rapportering 
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1 1 

ANVÄNDNING AV GEOKALKYL 

Geokalkylsystemet har två noggrannhetsnivårer avsedda att använ
das under planskeden respektive under projekteringsskeden. 

2 . 1 NIVÅ 1 - FÖRENKLAD SCHABLONKALKYL 

Den förenklade schablonkalkylen i Geokalkyl är anpassad för plan
skedet. Till planskedet räknas fördjupad översiktsplanering 
(områdesplan) och detaljplanering inklusive förnyelseplanering. 

Under planskedet finns oftast begränsad geoteknisk information 
tillgänglig. Denna består vanligen av en översiktlig geoteknisk ut
redning som beskriver jordartstyper, allmänt förekommande jord
djup, översiktliga grundvattenförhållanden samt preliminära för
slag till gundläggningsmetoder. Dessutom finns information till
gänglig om översiktlig topografi, förslag till bebyggelsestruktur 
(hustyper, exploateringsgrad, infrastruktur etc.). 

I den förenklade schablonmetoden har man ersatt mängd- och a
prisberäkningar med schabloniserade kostnader som är baserade på 
statistik från utförda byggen i olika terrängtyper. Ett antal tabel
ler ger direkt grundläggningskostnaden. 

För att utföra en förenklad schablonkalkyl krävs följande underlag: 

• En nivåkarta för bestämning av terränglutningar. 

En geoteknisk undersökning så att grundläggningssätt inklu
sive djup till grundläggningsnivån (eller pållängder) över
siktligt kan bedömas. 

• Uppgifter om tänkt byggnadstyp (eller typer) samt bygg
nadsarea och våningsantal. (Det senare går att räkna ut om 
man i stället bestämmer exploateringstalet.) 
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Med hjälp av den förenklade schablonmetoden kan man snabbare än 
vad som tidigare varit möjligt "sätta prislappar" på alternativa ut
byggnadsområden. Kännedom krävs endast om de geotekniska för
hållandena samt vilken typ av hus som är aktuella för de alterna
tiva områdena. Om stora arealer och/eller många olika utbyggnad
salternativ skall räknas igenom kan dock detta manuella system 
vara arbetskrävande. 

Tabellverket i förenklad schablonkalkyl är lättarbetat i befintlig 
manuell version, men om schablonkalkyl (Nivå 2) ADB-baseras bör 
även förenklad schablonkalkyl läggas in i samma system. 

2 . 2 NIVÅ 2 - SCHABLON KALKYL 

Schablonkalkyl är baserad på uppföljningar av ett flertal bygg
projekt. Geokalkyl underlättar kalkylarbetet avsevärt jämfört med 
alternativet att arbeta med traditionella entreprenadkalkylmodel
ler. 

Schablonkalkyl i Geokalkyl som är anpassad för projekteringsske
det är uppbyggd på 

* Tabeller för beräkning av schabloniserade schakt- och 
fyllningsvolymer, pållängder, plintlängder, dimensioner 
för grundfundament samt regler för beräkning av schabloni
serad transportkostnad. 

* Tabeller för beräkning av scabloniserade materialmängder 
och volymer vid utvändiga markarbeten, marköverbyggnader, 
ledningsgravar, ledningar, kringfyllnader etc. 

* A-prislistor 

* Formulär för kostnadssammanställningar. 
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Under projekteringsskedet finns mer geoteknisk information till
gänglig. Denna består vanligen av en geoteknisk utredning som be
skriver markytans geometri, jordlagerförhållanden (förekommande 
jordarters egenskaper och jordlagrens geometri), den underliggande 
bergytans ("fasta bottnens") geometri, grundvattenförhållanden, 
förslag till lämplig grundläggningsmetod (och eventuell alternativ 
grundläggningsmetod) samt föreskrifter om speciella åtgärder un
der byggskedet föranledda av de geotekniska förhållandena. 

Dessutom finns i projekteringsskedet ritningar tillgängliga som 
beskriver lägen och geometrier för blivande hus och anläggningar 
inom det markområde som skall exploateras. 

Även schablonmetoden är idag helt manuell. Med hjälp av beräk
ningsunderlag i form av arkitekt- och konstruktionsritningar, en 
geoteknisk undersökning, Geokalkyltabeller för sammansatta 
mängder, a-prislistor för material och arbeten, schabloniserade 
entreprenad- och byggherreomkostnader, prisindexberäkningar 
samt geografiska omvandlingsfaktorer (det är dyrast i storstä
derna) beräknas den totala mark- och grundläggningskostnaden. 

Arkitekt- och konstruktionsritningarna ger upplysningar om husets 
läge och utformning. Husets utformning i de nedre delarna och 
upplysningar om grundläggningsnivåer är naturligtvis av störst in
tresse vid Geokalkyl. Den geotekniska undersökningen ger i sin tur 
upplysningar, bl.a. om marknivåer, jordmäktighet, bergytenivåer 
och grundvattennivåer. 

Grundläggningsarbeten för de planerade byggnaderna kan omfatta 
schaktning, uppfyllnad, påfning, plintgjutning, dränering, gjutning 
av sulor eller hela plattor etc. En geotekniker bedömer med hjälp 
av den geotekniska undersökningen lämplig grundläggningsmetod. 
Eventuellt måste olika grundläggningsmetoder tillämpas i de en
skilda husens olika delar beroende på exempelvis varierande jord
djup eller olika grundläggningsnivåer. 

Geokalkyl definierar gränser för schakt, fyllning och grundläggning 
enligt figur 2.1. Med kännedom om husets utformning, exempelvis 
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antal våningar, husbredd och grundläggningsmetod, kan olika typer 
av schakt- och fyllnadsvolymer enligt dessa definitioner bestäm
mas med hjälp av ett antal tabeller som finns i Geokalkylsystemet. 

schakt. ir.-:.:::: husliv 

schakt 

utanför 

11 

1 

Grcv,ohakr (Gs) 11 

I 

Plint.schakt ingår i 
!-pris för plint 

Figur 2.1 Definitioner för gränser för schakt, fyllning 
och grundläggning enligt Geokalkyl, Bohm 
m.fl. (1990). 

Pål- och plintlängder beräknas med hjälp av jorddjupen (avståndet 
mellan bottenplattan och underliggande bergyta). Dessa kan upp
skattas av en erfaren geotekniker med den geotekniska undersök
ningen som underlag. Antalet pålar eller plintar per byggnadsarea 
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bestäms med hjälp av tabeller. Detta arbete kan vara mycket ar
betskrävande om jorddjupen ofta varierar mycket även inom ett 
begränsat område, exempelvis i s.k. sprickdalsterräng. Man måste 
så fall interpolera mellan raderna och kolumnerna i tabellerna. 

Med kännedom om mängder kan man räkna ut grundläggningskostna
derna med hjälp av de a-prislistor som också finns i Geokalkyl
systemet. Beräkningarna utförs på speciella blanketter. 

Arbetet med de i schablonmetoden befintliga tabellerna och å
prislisterna är dock omfattande. Mycket arbete krävs för inmätning 
av indata, interpoleringar, summeringar och slutligen resultatredo
visning. Schablonkalkylen i nuvarande manuella version är arbets
krävande och därmed kostsam att använda. Det är därför väsentligt 
att schablonkalkyl ADB-baseras för att ytterligare underlätta ar
betet för de presumtiva användarna och för att få metoden mera 
spridd. 
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3 BEHOV AV GEOKALKYL ~ AVSTÄMNING MED 
ANVÄNDARGRUPPER 

Till projektet finns knutet en referensgrupp (jfr. förordet). 
Referensgruppen utgörs huvudsakligen av representanter från olika 
förvaltningar i ett urval av Mellansvenska kommuner. Detta med 
avsikt att nå representanter för aktörer i byggprocessens olika 
skeden samt leverantörer av indata för kalkylarbete. Således finns 
i gruppen erfarenhet från planering (översiktsplan och detaljplan), 
bostadsproduktion (kommunal bostadsstiftelse), exploatering och 
databaserad vägprojektering. 

Vid möten med referensgruppen presenterades Geokalkyl och det 
kommande utnyttjandet av kalkylsystemet diskuterades. De syn
punkter som framkom har sammanställts nedan. 

3.1 GEOKALKYL I PLANERINGSSKEDET 

3.1.1 Kalkyl vid översiktlig planering 

Vid översiktlig planering blir mark- och grundläggningsaspekterna 
underordnade andra bedömningsfaktorer, exempelvis infrastruktur, 
markägoförhållanden och befintlig vegetation. Detta beror på att i 
dessa tidiga skeden är den geotekniska informationen begränsad, 
och därmed är det mycket svårt att kunna prissätta mark- och 
grundläggningskostnaderna. Andra mera lättkalkylerade faktorer än 
mark- och grundläggningsfaktorer får därmed förhållandevis större 
tyngd i tidiga planskeden. 

I tidiga planskeden uttrycks vanligen inte konsekvenserna av olika 
markanvändning i ekonomiska storheter (d v s kronor). Snarare ut
trycks de i relativa termer, exempelvis vid jämförelser mellan 
olika områden. Om ekonomiska kalkyler utförs i tidiga skeden görs 
även dessa i relativa (ej absoluta) tal. 

SGI Varia 332



17 

Vid översiktlig planering bör förenklad schablonkalkyl (Geokalkyl 
enligt nivå 1) utföras. Denna har rätt noggrannhetsnivå i förhål
lande till informationsnivån i tidiga skeden och kräver en inte 
alltför omfattande arbetsinsats. En jämförelse mellan kostnader 
för aktuellt planförslag och för orten normala kostnader ger en god 
uppfattning om var och hur kostnadsreduceringar kan göras. 

Den förenklade schablonkalkylen är även användbar vid jämförande 
studier mellan olika utbyggnadsalternativ, som ofta utförs vid 
översiktlig planering, exempelvis vid val mellan 

* alternativa utbyggnadsområden 

* alternativa huslägen 

* alternativa hustyper (källare/källarlöst, suterräng, 
hushöjd, etc) 

* alternativa grundläggningsmetoder (endast översiktlig 
bedömning) 

Särskilt måste beaktas att kalkylens resultat är beroende av kar
tunderlagets detaljeringsgrad. I tidiga skeden finns oftast inte 
detaljerade (d.v.s. storskaliga) grundkartor framställda över det 
aktuella området. 

Det är praktiskt och därmed ekonomiskt möjligt att använda den 
förenklade schablonkalkylen utan ADB-hjälpmedel. Om schablon
kalkyl (enligt Geokalkyl nivå 2) skall ADB-baseras bör dock även 
förenklad schablonkalkyl göras tillgänglig i samma ADB-system. 

3.1.2 Kalkyl vid detaljplanering 

Normalt utförs exploateringskalkyler under detaljplaneskedet. 
Vanligtvis beräknas dock inte byggherrekostnader, d.v.s. arbeten 
inom kvartersmark, i detta skede. Geotekniska aspekter ges numera 
större uppmärksamhet och kommer till uttryck i planbeskrivningar 
och i bedömningar av entreprenörer. 
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Kommuner måste enligt Plan- och bygglagen visa att den mark som 
är aktuell för exploatering är "lämplig"; man måste således upp
rätta en "varudeklaration", som beskriver det aktuella området. I 
detaljplaneskedet behöver därför ofta den tidigare utförda över
siktliga geotekniska utredningen kompletteras med geotekniska un
dersökningar, av vilka bl a man kan dra slutsatser om ekonomiska 
konsekvenser av olika markanvändningsalternativ och lokalise
ringsalternativ för byggnader och anläggningar. Detta är ett värde
fullt beslutsunderlag och kan lämpligen framställas med hjälp av 
förenklad schablonkalkyl i de fall tillräckligt bräkningsunderlag 
finns tillgängligt för Geokalkyl. 

När man avyttrar tomtmark för exploatering anpassar vissa kom
muner (exempelvis Jönköping) tomtpriserna för småhus efter de 
uppskattade markbyggnadskostnaderna. Även i dessa fall kan för
enklad schablonkalkyl användas. 

Förhandlingsplanering mellan en kommun och byggherre, där detalj
planen upprättas parallellt med projekteringen, förekommer ofta 
med varierande styrning från kommunen. I dessa fall är geoekono
min, kalkylmöjligheterna och därmed förenklad schablonmetod av 
intresse främst för byggherren. 

3.2 GEOKALKYL I PROJEKTERINGSSKEDET 

Under projekteringsskedet görs sällan bedömningar av de ekono
miska konsekvenserna av olika alternativa grundläggningssätt och 
markyteutformningar. Detta beror på att de kalkylmetoder som 
finns för beräkning av mark- och grundläggningskostnaderna inte är 
avsedda för tidiga skeden i byggprocessen utan för anbuds- eller 
produktionskalkylering. Dessa kalkylmetoder är mycket detaljerade 
och därmed allt för arbetskrävande och för kostsamma för kunna 
vara användbara. 

Schablonkalkyl (Geokalkyl - nivå 2) har lämplig noggrannhetsnivå 
för projekteringsskedet. Schablonkalkyl i nuvarande manuella ver-
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sion är dock även den allt för arbetskrävande för att de presum
tiva användarna ska kunna använda den. Om schablonkalkyl blir 
ADB-baserad kan dock metoden komma till god nytta och ha möj
lighet att bli ett generellt system, som kan tillämpas av flertalet 
av aktörerna i byggprocessen - kommuner, byggherrar, konsulter 
och entreprenörer. 

Schablonkalkyl har även lämplig noggrannhetsnivå för beräkning av 
ett byggobjekts livslängdskostnad. Denna beräknas genom en sam
manvägning av investeringskostnader och kommande underhålls
kostnader under ett objekts hela användningstid. Livslängdskost
naden kan användas som underlag vid val mellan olika utbyggnads
alternativ. 

Schablonkalkyl har även lämplig noggrannhetsnivå vid bl a beräk
ningar av låneunderlag. 

3.3 BEHOV AV GEOKALKYL 

3.3.1 Kommuner 

Kommunerna är mest intresserade av förenklad schablonkalkyl 
(nivå 1) främst för planering i tidiga skeden. Det kan dock vara 
svårt för förenklad schablonkalkyl att "leva ett eget liv" hos en an
vändare utan att man samtidigt använder schablonkalkyl. 

Förenklad schablonkalkyl är intressant även om den inte ADB-base
ras. Om schablonkalkyl ADB-baseras är det lämpligt att även ADB
basera förenklad schablonkalkyl och placera de båda metoderna i 
samma system. 

Schablonkalkyl (nivå 2) blir ett intressantare hjälpmedel om meto
den blir enklare och därmed mera lättarbetad. En ADB-basering av 
Geokalkyl en väsentlig åtgärd som underlättar användandet. 
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3.3.2 Konsultföretag 

Inom konsultföretag är man intresserad av att få tillgång till en 
allmänt accepterad metod för kalkylering av mark- och grundlägg
ningskostnader; man uttrycker att nyttan och behovet av ADB-base
rad Geokalkyl är självklar. Man anser även att det vore en fördel för 
den ömsesidiga dialogen om tjänstemän som arbetar med planer 
inom de kommunala organisationerna själva kan utföra Geokalkyl. 

Representanterna för konsultföretagen anser vidare att det är vik
tigt att geoteknikern naturligt deltar i planeringsgrupper för nya 
byggprojekt. Denna utveckling kan bl.a. underlättas genom införan
det av en generell kalkylmetod för mark- och grundläggningsarbe
ten. Geoteknikern kan med hjälp av Geokalkyl uttrycka de geotek
niska konsekvenserna tydligare genom att bl.a. ange kostnader för 
olika alternativ. 

3.3.3 Entreprenadföretag 

Geokalkyl har inte tillräcklig noggrannhetsnivå för upprättande av 
anbuds- eller produktionskalkyl. 

Vid totalåtaganden ansvarar ett entreprenadföretag för planering 
och projektering. Entreprenadföretaget har därvid motsvarande be
hov av Geokalkyl som ett konsultföretag enligt ovan. 

VEM SKALL UTFÖRA GEOKALKYLER? 

I tidiga skeden är det svårt att bedöma omfattningen av erforder
liga grundarbeten. Arbetet i Geokalkyl bör därför utföras av en er
faren geotekniker. 

3.4 

SGI Varia 332



21 

Mindre kommuner och andra användare som saknar anställd personal 
med geoteknisk kompetens kommer därför troligen att köpa "geo
kalkyltjänster" av konsulter. Större kommuner kan eventuellt både 
köpa in Geokalkyltjänsterna och anlita egen geoteknisk personal 
inom kommunen. Inom varje kommun bör det centrala ansvaret för 
Geokalkyl klargöras, exempelvis kan detta ansvar knytas till de 
förvaltningsövergripande s.k. Geogrupper som vissa kommuner har 
upprättat (Eskilstuna, Linköping, Nyköping, Norrköping m.fl.). 
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4 GENOMGÅNG AV TILLGÄNGLIGA ADB
HJÄLPMEDEL 

4.1 ALLMÄNT 

Schablonkalkylens "kärna" består av de ifyllda kalkylblanketter där 
man - på ett likartat sätt som när man deklarerar sina inkomster -
successivt fyller i olika ingående delposter, här kallade samman
satta mänder. Dessa multipliceras med a-priser hämtade från en 
särskild a-prislista och de kostnadsposter som erhålles summeras. 

Totalsumman påverkas av olika reduktions- och uppräkningsfakto
rer beroende på geografiskt läge, byggnadsobjektets storlek, 
byggarbetsplatsens åtkomlighet, prisläge etc. Dessutom adderas en 
proportionell byggherreomkostnad samt olika momssatser till 
slutsumman och en slutlig kalkylerad produktionskostnad erhålls. 

Vid manuell beräkning med stöd av dessa kalkylblad måste en full
ständig genomräkning av hela sammanställningen utföras vid för
ändringar eller vid val mellan alternativa utföranden. Vid många 
alternativ / delalternativ - även vid ganska små skillnader - blir 
kalkylarbetet omfattande. 

4.2 STANDARDKALKYLPROGRAM 

För att underlätta arbetet vid större kalkyler exempelvis vid bud
getarbete, affärskalkyl, investeringskalkyl m.fl. tillämpningar, 
finns idag på marknaden ett antal standardkalkylprogram av typ 
"spread-sheet", som marknadsförs under olika varumärken, exem
pelvis Lotus 1-2-3, Lotus Symphony, Microsoft Excel m.fl. De olika 
varianterna av standardkalkylprogram är sinsemellan mycket lika 
till utformning och prestanda och data kan även utbytas emellan 
dem. 
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Standardkalkylprogram finns både för IBM-kompatibla persondato
rer (PC), Macintosh PC samt även för minidatorer. Relativt kraft
fulla persondatorer med kapacitet motsvarande 386 (eller 
Macintosh SE/30) är lämpliga att använda för standardkalkylpro
gram. Troligen har dock inte persondatorer med prestanda motva
randa 286 (eller Macintosh Plus) tillräcklig kapacitet. 

I "Plankalk" som utvecklats av Lantmäteriverket för utvärdering av 
"kommunalekonomiskt planutfall" för detaljplaner, Bäckström 
(1989), används Lotus 1-2-3 eller alternativt Lotus Symphony som 
standardkalkylprogram. Vid arbete i detta standardkalkylprogram 
får man via datorns bildskärm tillgång till ett stort rutnät kallad 
kalkylmatris. Vid arbete med stora matriser är bildskärmen all
deles för liten för att på en gång kunna visa hela matrisen, utan den 
fungerar mera som ett "fönster" som operatören enkelt kan styra 
över matrisen. 

Vid arbete med större standardkalkylprogram kan matriser med 
högst 256 kolumner samt 8 300 rader (Lotus 1-2-3) eller 16 384 
rader (Excel version 2.2) skapas. 

I kalkylmatrisen bildas "rutor" vid skärningspunkterna mellan varje 
kolumn och rad. Rutorna brukar benämnas celler och i dessa kan 
man fylla i text, siffror eller formler. Cellerna utgör således bas
enheten där data lagras, Microsoft (1989a). Exempelvis kan man i 
ett kalkylprogram enkelt summera en kolumn genom att ange en 
summaformel i den cell, där man vill att summan skall presenteras. 

I kalkylprogrammen finns inbyggt automatik, så att när ett siffer
värde i en cell ändras, omräknas hela kalkylen. Detta innebär att 
alla de siffervärden ändras, som är beroende av sifferuppgiften i 
den ändrade cellen. 

I de större varianterna av kalkylprogram finns s. k. makrorutiner 
programmerade. Dessa rutiner gör det möjligt att automatisera 
vissa ofta igenkommande arbetsmoment, som består av många tan
gentnedtryckningar. Vid utnyttjande av makrorutiner "spelas" först 
dessa tangentnedtryckningar "in" som en sekvens. Därefter kan 
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hela denna makrosekvens anropas med endast en eller två tangent
nedtryckningar. 

Text skrivs in i celler på vanligt sätt och syns på bildskärmen även 
om exempelvis cellbredden (standard 9 tecken) överskrids. 

Utskrift på skrivare kan enkelt ske genom särskilda rutiner där ut
valt område av kalkylen till utskrift, sidformat, sidhuvud m.m. 
anges. Ett exempel där standardkalkylprogrammet Microsoft Excel 
har använts för schablonkalkyl visas i bilaga 1 . 

Till kalkylmatrisen kan i de större varianterna av kalkylprogram 
kopplas grafisk återgivning av resultat som via särskilda rutiner 
kan fås ut via skärm eller skrivare. 

4. 3 INSAMLING AV INDATA - "DATAFÅNGST" 

Det mest omfattande arbetet vid arbete med schablonkalkyl är att 
framställa indata d.v.s. "datafångst" för kalkylsystemets olika ta
beller. Mycket arbete måste härvid läggas ned på geometriska be
stämningar, särskilt av typ längdmätning och ytmätning på olika 
ritningar oftast med olika skalor. 

4.3.1 Manuell insamling 

lnlagrjng via tangentbord 

Den enklaste men mest arbetskrävande metoden att omvandla data 
till digital form är inmatning via tangentbord. Vid arbete med 
schablonkalkyl mäts och beräknas först längder, areor och volymer 
på traditionellt manuellt sätt med hjälp av skalstock och/eller 
passare med vanliga ritningar av papper som underlag. 
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Det ADB-baserade Geokalkylsystemet kan härvid lagra in dessa in
data lämpligtvis genom att programmet via "inputsatser" succes
sivt ställer frågor som besvaras av operatören. 

Nackdelen med helt manuell inlagring av indata är att man då inte 
undviker den mycket arbetskrävande fasen - inmätning på ritningar. 
I tidiga planeringsskeden när underlag i form av topografi, grund
förhållanden, nivåsättning etc. förekommer sparsamt, kan dock en 
generaliserad manuell inmatning vara praktisk. 

lnlagrin~ ,, viadjgitaliseringsbord 

En delvis automatiserad men fortfarande ganska arbetskrävande 
metod är omvandling av data till digital form genom inmatning via 
digitaliseringsbord. 

Vid inmatningen läggs det underlag som skall digitaliseras, d.v.s. 
ritningar av papper, på digitaliseringsbordet. De objekt som skall 
mätas in digitaliseras (koordinatbestäms) genom att man följer 
dess begränsningslinjer med en avkännare försedd med ett hårkors. 
Avkännarens läge på digitaliseringsbordet (d.v.s. dess koordinater) 
registreras av utrustningen vid varje tillfälle operatören trycker 
på en strömbrytare på avkännaren. Övriga data knutna till de en
skilda digitaliserade objekten - namn, siffervärden etc. - inlagras 
via tangentbordet. 

De digitaliserade objekten kan av utrustningens inmatningsprogram 
lagras som punkter, linjer (med eller utan brytpunkter) eller ytor 
(d.v.s. polygoner). Längder, areor och volymer, d.v.s. nödvändiga in
data för schabonkalkyl, kan sedan beräknas med dessa data som un
derlag efter operatörens vägledning. 

Det ADB-baserade Geokalkylsystemet bör lämpligtvis utföra dessa 
operationer med ledning av de svar operatören ger på inprogram
merade frågor ("inputsatser") som systemet successivt ställer. 
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4.3.2 Automatisk insamling 

Enligt ovan framgår att mycket stora arbetsinsatser krävs vid 
manuell inlagring av data. För att kunna lagra in dessa data med en 
mindre arbetsinsats krävs mera utvecklade metoder. 

Scanning 

Pappersritningar kan inlagras digitalt i sin helhet med hjälp av 
scanningsteknik. En scanner omvandlar automatiskt ritningarna 
från analog till digital form. Informationen blir härvid lagrad med 
s.k. rasterrepresentation. Bilderna lagras i databasen genom in
delning i celler - s.k. pix/ar (efter eng. "picture element") - i ett 
finmaskigt rutnät. Pixlarna, som motsvarar den minsta informa
tionsenheten i rutnätet, erhåller ett bestämt värde beroende på den 
ljusmängd som den emitterat vid scanningstillfället. 

Olika typer av scanners med olika noggrannhet och pris finns på 
marknaden. För inlagring av enkla bilder typ ritningar krävs inte 
allt för avancerad scanningsutrustning. 

De scannade ritningarna lagras som bilder och kan studeras på en 
bildskärm. ADB-systemet skall kunna ge operatören möjlighet att 
selektera för schablonkalkyl intressanta element på ritningen, 
d.v.s. de längder, ytor och volymer som utgör underlag för beräkning 
indata för schablonkalkyl. Dessa storheter beräknas automatiskt på 
operatörens order. 

Systemet bör för att kunna klara av detta vara utrustat med algo
ritmer för raster-till-vektor konvergering, d.v.s omvandling av 
värden från pixelmatrisen till linjedata i vektorform, se Burrough 
(1987). 

SGI Varia 332



27 

1DJ~gr1ng-_från externa ADB-system 

ADB-systemet bör även kunna interagera med externa ADB-system 
och/eller andra databaser. Detta skall kunna ske genom: 

Direkt uppkoppling via Televerkets datakommunikations
nät. 

Överföring via massminnen, d.v.s översändning av minnes
media genom postbefordran. Lämpliga minnesmedia kan 
exempelvis vara s.k. CD-ROM, WORM eller magnetiska 
disketter. (CD-ROM är samma typ av minnesmedia som s.k. 
CD-skivor för digitala musikinspelningar.) 

Inmatning från CAD-ritningar 

Arkitekt- och konstruktionsritningar framställs idag allt oftare 
med hjälp av CAD-teknik. (CAD är en förkortning av det engelska 
begreppet "Computer Aided Design" vilket kan översättas med da
torstödd konstruktion.) Detta innebär att ritningarna numera ofta 
finns tillgängliga i digital form och därmed även geometrisk infor
mation såsom lägen, dimensioner etc. 

När CAD-producerade ritningar finns tillgängliga i digital form bör 
operatören kunna bearbeta dessa genom att använda ADB-systemet 
för produktion av digitala indata anpassade för Geokalkylsystemet, 
oavsett från vilket av de större CAD-systemen ritningarna kommer, 
exempelvis Autograf, Postograf, Autocad, lntergraf m.fl. 

4. 4 MÄNGDAVTAGNINGSPROGRAM 

Ett flertal kalkylprogram finns framtagna för byggbranschen för 
att utföra anbuds- och produktionskostnadskalkyler. Dessa program 
innehåller bl.a. särskilda rutiner för mängdberäkning - s.k. 
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mängdavtagningsprogram. På grund av sin noggrannhetsnivå är 
dessa program omfattande och arbetskrävande. 

Geokalkyl är en schablonkalkyl, d.v.s. ett antal verkliga byggpro
jekts grundläggnings- och markkostnader har uppföljts och det ta
bellverk som ingår i Geokalkyl utgör till stor del en förenklad 
mängdavtagning byggd på erfarenheter av "hur stora schakt- och 
fyllningsmassor det brukar bli". 

Det synes olämpligt att knyta särskilda mängdavtagningsprogram 
till Geokalkyl då dessa skulle "skjuta för högt" noggrannhetsmäs
sigt, men även förta några av Geokalkylsystemets fördelar. 

4.5 Å-PRISLISTOR 

A-prisregistret för schablonkalkyl samt geografiska omräknings
faktorer och kostnadsindexberäkningar kan integreras i standard
kalkylprogrammet. 

Ansvaret för uppdatering av a-prislistor bör åvila någon lämplig 
"neutral" organisation typ SGI eller Svensk Byggtjänst. 
Uppdateringen bör utföras av erfaren kalkylator med kunskap om 
Geokalkyls uppbyggnad. De uppdaterade å-prislistorna sänds för
slagsvis ut årligen till "abonnenter" d.v.s. nyttjare av det ADB-ba
serade geokalkylsystemet genom översändning av minnesmedia ge
nom postbefordran. Lämpliga minnesmedia kan exempelvis vara s.k. 
CD-ROM, WORM eller magnetiska disketter. 

4.6 GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM 

4 .6.1 Allmänt 

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ADB-system som 
kan beskriva och analysera lägesbestämda objekts utbredning 
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(distribution) samt deras förhållande till varandra. Med hjälp av 
ett GIS-system kan man samla in, sammanställa, lagra, analysera 
och presentera lägesbundna data från olika källor. 

Geoteknisk information finns idag inte lagrad i GIS-system. Geo
teknik utgör emellertid inte en isolerad del av samhällsplanerings
processen och i takt med att geografiska informationssytem byggs 
ut för andra sektorer måste geotekniska databaser byggas upp som 
kan interagera med dessa system. 

Geoteknisk information är till största delen lägesbestämd. De 
flesta jordparametervärden kan bestämmas med vanliga koordi
nater (X, Y , Z), beroende på var i - och i vilket jordlager de har 
blivit uppmätta. 

Stöd av GIS-system vid geotekniska utredningar ger dessutom för
delar genom att annan lägesbestämd information kan samordnas 
med den geotekniska informationen. Analyser och beräkningar kan 
utföras inom GIS-systemet med den sammanlagda informationen 
som bas. Exempelvis kan följande GIS-tillämningar vara intres
santa i samband med användning av Geokalkyl: 

Användning av digitaliserade flyg- eller satellitbilder som 
underlag vid konstruktion av geologiska och geotekniska 
kartor. 

Användning av geodetiska höjddatabanker och databanker 
för grundkartor exempelvis för konstruktion av sektions
ritningar användbara som underlag vid mängdberäkningar. 

• Upprättande av digitala terrängmodeller att användas som 
underlag för yt- och volymberäkningar vid hus- och anlägg
ningsarbeten. 
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4.6.2 Användning av GIS-system vid Geokalkyl 

Projekterin~kedej 

Som framgår ovan är Geokalkylsystemet en mycket mera exakt kal
kylmetod än de äldre föregångare som funnits, men kan kräva en 
stor arbetsinsats av användaren. Större delen av arbetet omfattar 
beräkningar med stora mängder av lägesbunden information. Vid 
tillgång till ett geografiskt informationssystem föreslås detta ar
bete utföras med Geokalkylssystemet som beräkningsgrund enligt 
följande schematiska principer: 

• CAD-upprättade arkitekt- och konstruktionsritningar eller 
digitaliserade vanliga ritningar på papper används för att 
skapa en digital "geoteknisk" tredimensionell terrängmodell 
av mark-, jord-, berg- och grundvattenförhållanden. 

Geoteknikern bedömer lämplig grundläggningmetod under 
byggnadens olika delar på basis av sin egen erfarenhet och 
med stöd av den geotekniska terrängmodellen. 

• Med stöd av GIS-systemets beräkningsalgoritmer beräknas 
mängder nödvändiga för Geokalkyl såsom schaktvolymer, fyll
nadsvolymer, pållängder etc. Beräkningsalgoritmerna byggs 
härvid upp på samma principer som Geokalkyls olika beräk-
ni ngstabeller. 

• Beräknade sammansatta mängder och a-priser sammanställs 
i ett standardkalkylprogram varvid grundläggningskostnaden 
erhålls. Resultaten samt de olika stegen och delposterna bör 
under arbetets gång redovisas på bildskärm. Efter operatörens 
(geoteknikerns) accept bör även resultaten kunna redovisas på 
något annat lämpligt medium, exempelvis på papper eller 
något digitalt minne. 
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Planeringsskedet 

För planskedet genomgås den förenklade schablonmetoden med till
lämpliga delar enligt det schematiska arbetsgången ovan. I detta 
skede arbetar man aktivt med olika typer av byggnader på mark 
med olika geotekniska förhållanden. Med hjälp av GIS-systemet bör 
exempelvis resultaten från en genomförd förenklad schablonkalkyl 
kunna redovisas som digitala tematiska kartor. 

Varje undersökt område kan markeras med en prislapp för den 
valda markanvändningen och exploateringsgraden. Denna informa
tion kan sedare användas som lägesbestämd indata i GIS-systemet 
vid fortsatta bedömningar i planeringsprocessen. 
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5 FÖRSLAG TILL UPPLÄGGNING AV ETT ADB
BASERAT GEOKALKYLSYSTEM 1 

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ett ADB-baserat Geokalkylsystem föreslås bli helt baserat på det 
manuella Geokalkylsystemet. 

Det är viktigt att användaren av ett ADB-baserat Geokalkylsystem 
hela tiden under arbetets gång vet hur de olika sammansatta mäng
derna och kostnadsposterna beräknas. Arbetet skall därför bedrivas 
stegvis, d.v.s. de olika momenten i Geokalkylen skall utformas som 
separata delrutiner. 

Mellanresultat och slutresultat måste presenteras för operatören 
på ett överskådligt sätt, dels i tabellform, dels grafiskt. 

ADB-systemet skall ha en hög grad av användartillgänglighet, d.v.s. 
operatören skall endast behöva begränsade kunskaper i datateknik. 
De kommandon som behövs skall kunna ges via s.k. rullgardinsme
nyer och beslutsrutor. Resultaten av besluten skall visas omgående 
och på ett överskådligt sätt. Väntetider p.g.a. omräkningar, grafisk 
uppritning på skärm, etc. skall vara korta. 

ADB-systemet skall utformas med hjälp av på marknaden förekom
mande s.k. standardprogram för de rutiner för vilka sådana finns 
tillgängliga. (För kostnadskalkyl finns exempelvis Microsoft Excel, 
Lotus 1-2-3 etc., se ovan). ADB-systemet blir därmed enkelt och 
billigt att bygga upp (och även att revidera när så behövs). I många 
fall används standardprogram redan för andra tillämpningar inom 
de organisationer eller företag som skall utföra Geokalkyl. Detta 
medför att behovet av utbildning minskar. Användarlicenser för 
programvarorna finns redan i dessa fall. 

1 För att öka förståelsen vid läsning av detta avsnitt föreslås jämförelser med Geokalkyl, 
Bohm m.fl. (1990). 
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i 
ADB-systemet skall kunna användas i olika datormiljö, d.v.s. an
tingen IBM-kompatibel PC eller Macintosh PC, (eventuellt även 
minidator- och UNIX-miljö). En och samma användare av ADB-base
rad Geokalkyl, exempelvis en konsult, kan i vissa fall bli hänvisad 
till att arbeta i både "IBM"- och Macintoshmiljö. I vissa fall måste 
man kanske även utbyta data mellan dessa miljöer. Det är därför 
ett krav att Geokalkylsystemet skall vara utformat så likartat som 
möjligt i de olika datormiljöerna. Detta underlättas om ADB-sys
temet utformas med hjälp av samma (eller likartade) standard
program och i övrigt efter samma principer i de olika datormiljö
erna. 

Samma eller likartade standardprogram underlättar även uppbygg
naden av systemen för de olika datormiljöerna samt genomföran
det av eventuella framtida revideringar. 

De olika standardprogrammen skall kunna aktiveras parallellt 
(samtidigt i samma PC) och data skall enkelt kunna överföras mel
lan programmen bl.a. med stöd av s.k. fönsterteknik. Makrorutiner 
skall användas för att underlätta operatörens arbete. 

Förutom från tangentbordet skall många av arbetsmomenten alter
nativt kunna styras med hjälp av mus eller boll; denna möjlighet är 
speciellt viktig vid grafiska bearbetningar och vid arbete med 
standardkalkylprogram. 

De båda noggrannhetsnivåvarianterna av Geokalkyl, schablonkalkyl 
samt förenklad schablonkalkyl, skall sammanföras i samma pro
grampaket. De båda varianterna skall i modernare PC-varianter 
kunna användas parallellt, vilket är möjligt med hjälp av s.k. fön
sterteknik. 

ADB-baserad Geokalkyl skall byggas upp så att den kan integreras 
med CAD-teknik och även GIS-system. 
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5. 2 SCHABLONKALKYL 

Schablonkalkylen skall utföras för en byggnad i sänder inkluderande 
geokostnaderna för närmast omgivande tomtmark. Vid schablonkal
kyl för byggnadsprojekt omfattande ett flertal byggnader uppdelas 
således schablonkalkylen i flera delkalkyler. 

Om grundläggningsnivåerna och/eller grundläggningsmetoderna va

rierar inom en enskild byggnad skall kalkylen uppdelas genom att 
byggnaden indelas i delytor. 

De olika huvudarbetsmomenten vid arbetet med Geokalkyl, d.v.s. 

• mängdberäkning 
• prissättning 
• kostnadskal kyl (kostnadssam man ställning) 

skall kunna utföras var för sig oberoende av varandra. 

Huvudarbetsmomenten skall kunna startas via vanliga DOS-kom
mandon samt äldre Windowsvarianter. Vid arbete med modernare 
varianter av Microsoft Windows eller Macintosh PC skall procedu
rerna för de olika huvudarbetsmomenten kunna startas genom att 
operatören "klickar" med musen på motsvarande symbol ("ikon") på 
bildskärmen, fig 5.1. 

ADB-systemet för Geokalkyl skall vara menystyrt genom att huvud
arbetsmomenten och de i dessa ingående delmoment styrs med 
hjälp av s.k. rullgardinsmenyer. Alternativval skall göras genom s.k. 
dialogrutor, Microsoft (1989b), figur 5.2. 
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GEOKALKYL 
3 objekt 10 162 K i skiva 

~ ~ 
[i] ~ 

INMATNING AV INDATA PRISSÄTTNING 

~ 
~ 

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING 

Fig. 5.1 Exempel på s.k. ikonsymbolik 

Autal lnuentarier Findnsiering Skatter 

Nyanstdlldd ~•;N 
Lonetabeller lsl 
Ta bort... .lsT 

Periodrdpport 
✓Mdnodsrapport 

lntaktsrapport 
Aret h1tt1lls 

Arbete: ~>,111 ta in Il 
I [ Aubryt ·1 

Timmar: 

2 

Namn:

IPetter Niklasson 

Fig. 5.2 Exempel på s.k. rullgardinsmenyer och_dialogrutor, 
Microsoft (1989b). 
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5.2.1 Mängdberäkning 

Mängdberäkning omfattar delmomenten inmatning av data, bear
betning av dessa och mängdberäkning. Delmomentet inmatning skall 
ske genom en procedur som genomlöps separat. Indata utgörs till 
stor del av geometriska data i form av längder, ytor och volymer. 

Vid schablonkalkylen måste indata från olika typer av indatamedia 
kunna inhämtas, d.v.s. från tangentbord, digitaliseringsbord, scan
ners, olika minnesmedia såsom disketter, band, CD-skivor. Indata 
skall även kunna hämtas från andra program, exempelvis CAD-pro
gram, samt från andra datorer via direkt uppkoppling, nätverk eller 
telefonmodem. 

Inmatning via tangentbord och digitaliseringsborq 

För styrning av inmatningen via tangentbord och digitaliserings
bord bör det i inmatningsproceduren finnas successiva frågor som 
besvaras av operatören. Frågorna skall vara uppställda efter s.k. 
trädstruktur så att inte samtliga inaktuella frågealternativ måste 
genomlöpas vid varje enskild schablonkalkyl. 

I proceduren skall det finnas anvisningar om hur den aktuella rit
ningen, varifrån geometriska data skall hämtas, skall placeras och 
inmätas på digitaliseringsbordet. Alla data som inte kan inlagras 
via digitaliseringsbord skall inlagras via tangentbord via dialogru
tor eller andra typer av "frågesatser". 

Inmatning av data i digital form 

Digitala data kan bestå av CAD-producerade ritningar, scannade 
ritningar samt data från GIS-system. 
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För inmätning av digitala data krävs stöd från ett CAD-system. 
Detta CAD-system skall på ett för operatören smidigt och över
skådligt sätt kunna samverka med övrig programvara för Geokalkyl. 

Bearbetning av inmatade datq 

Inmatade data skall grafiskt kunna ritas upp på bildskärm och/eller 
på papper. 

Nödvändiga geometriska indata för schabionkalkyl är 

" Husgrundens omkrets -
används för beräkning av slänt- och frischakt samt 
återfyllning utanför husliv 

" Grundläggningsarea -
används för beräkning av grovschakter och fyllning inom 
husliv samt beräkning av sammanlagd plint- och pål
längd 

Husgrundens övriga geometrier d.v.s. olika lägsta golvnivåer, 
m.m. -

används för beräkning av grovschakter och fyllning inom 
husliv samt beräkning av sammanlagd plint- och pål
längd, detaljschakter, schabloniserad kostnadsfördy
ringar p.g.a. komplexitet etc. 

• Marknivåer och jorddjup -
används för beräkning av grovschakter och fyllningar 
samt beräkning av sammanlagd plint- och pållängd m.m. 

" Jordlagerföljd och geotekniska förhållanden -
används för val av grundläggningsmetod 

Operatören skall med hjälp av ADB-systemet kunna styra arbetet 
att ta fram dessa nödvändiga indata grafiskt via bildskärmen, ex
empelvis med hjälp av ett grafikprogram och pekverktyg som mus 
eller boll. 
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Operatören skall med ledning av informationen på bildskärmen även 
få upplysningar som är väsentliga för beslut om lämplig grundlägg
ningsmetod - platta på mark, plintgrundläggning, pålgrundlägg
ning, avsprängd schaktbotten etc. 

Som framgår är det viktigt att nödvändig geometrisk information 
från olika underlagsritningar (geotekniska ritningar och konstruk
tionsritningar) kan sammanställas grafiskt på bildskärmen. Sär
skilt viktigt är att grafiskt kunna studera och digitalt hämta infor
mation från profillinjerna för lägsta golvnivå, marknivå och fast 
botten längs sektioner genom byggnaden och längs byggnadens om
krets, fig. 5.3. 

Lägsta golvnivå Ursprunglig marknivå 

Nivå för 
"fast botten" 

Fig. 5.3 Exempel på profillinjer för lägsta golvnivå, marknivå 
och fast botten. 
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Inmatade och bearbetade indata mellanlagras för att senare kunna 
användas som indata för huvudarbetsmomentet kostnadskalkyl. 
Denna mellanlagring skall göras i ett minnesutrymme - "kalkylblad" 
- anropbart från det standardkalkylprogram som skall tillämpas vid 
kostnadskalkylen. Mellanlagringen på detta "kalkylblad" skall ut
formas på ett systematiskt överskådligt sätt med beskrivande 
texter och utsatta måttenheter. 

Mängdberäkning 

Med kännedom om geometriska faktorer som husgrundens geometri, 
marknivåer, jorddjup, lämpliga grundläggningsmetoder, etc. enligt 
ovan kan sedan erfarenhetsbaserade mängder som schaktvolym, 
fyllningsvolym, beräknas enligt de schablonframställda mängdbe
räkningstabeller som finns i Geokalkyl, fig. 5.4. För att ge över
skådlighet skall dessa mängdberäkningstabeller läggas in på 
"kalkylblad" från valt standardkalkylprogram. 

Det skall även vara möjligt att utföra automatiska interpoleringar 
mellan värden i mängdberäkningstabellerna. Detta kan enklast 
åstakommas genom att de matematiska funktioner som tabellerna 
grundats på inprogrammeras - förslagsvis via makrorutiner. 
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Grovschakten utanför husliv beräknar man med hjälp av 
nedanstående tabell. 

Schaktvolym utanför husl iv. m3/längdmeter yttervägg 
Frischakt (m') Släntschakt (m') 

Schakt~ frisch.iktbrl!!dd i oeccr Sllntlutn1ngu 
djup i 
e-ete:r o,s 0,8 1,0 1,2 S:1 '-:1 3:1 2:1 l!l ! 1:1,5 I 1:2 I 1,3 

0 2 0 10 0 16 020l024 0 00 0 01 I O 01 0 01 0 02 I O 03 I O 04 ' O Ot 
0 4 0 20 0 32 o 40 I o 48 0 02 0 02 I O 03 0 04 o OS l o 12 ! o 16 1 o :!O 
0 6 0 30 0 4il 0 60 0 72 0 04 00St006 o.09 I o U!. o 2, ! o 36 i o st. 
0 8 0 40 0 64 0 BO 0 96 0 06 0 08 0 11 o 16 I o 32 i o 48 I o 64 ' C 96 
1 0 0 so 0 BO l 00 l 20 0 1010 13 0 17 o 3 I o 5 I o 75 I 1 o '1 5 
1 5 0 75 l 2 1 S l B 0,2 lo 3 0 4 06 111111 ! 2 3 '. 3 4 
2 0 l 00 l 6 2 0 2 4 + 0 4 10 s I o 7 1 o I 2 o I 3 o ! '- 0 .• 0 
2,S 1 25 2,0 2 5 3 0 o,6 lo.s l O 1 6 j 3 l ! 4 7 J 6 3 ! 9 4 
3 0 l SO 2 4 3 0 3 6 0 9 1 l l 5 1 2 3 i 4 5 I 6 8 I 9 o ! lJ 5 
3 S 1.75 2,8 3,S 4,2 l 2 1 S 2 0 3 1 6 1 ! 9 2 I 12 3 , 17 4 
4,0 2,00 3,2 4,0 4 8 1,6 2,0 2, 7 4,0 a,o I 12 o ! 16 o ' 24 0 
4 S 2 2S 3 6 4 5 S 4 2 0 2 S 3 4 S l 10 l ! 14 9 I 20 3 i 30 4 SlAntschaJ.:t 
S 0 4 02 so S 0 6 0 2 5 3 l 4 2 6 3 12 s I 18 • I 2s o '. 3L.1_
• 0 3 00 4,8 6 0 7 2 3 6 4 S 6 0 9 0 u o I 21 o I 36 o r 54 o 
7,0 3,SO S,6 7,0 8,4 Frisd.a!"..t•.s 6,1 8,2 12,3 2•,s J 36,e I ••.o ! 73,5 

Fig. 5.4 Exempel på mängdberäkningstabell från 
schablonkalkyl 

5.2.2 Prissättning 

Till schablonkalkyl knyts en a-prislista för olika delposter. Den
na skall lagras som ett "kalkylblad" i standardkalkylprogrammet 
(eller alternativt som en "databas" knuten till standardkalkylpro

grammet). 

!J.ppdatering 

A-prislistan måste uppdateras successivt efter prisutvecklingen. 
Ansvaret för denna uppdatering bör ligga på en branschorganisation 

eller myndighet, exempelvis Svensk Byggtjänst eller SGI, som 
lämpligen ersätts för detta arbete genom abonnemangsavgifter 
från nyttjarna. A-prislistan uppdateras lämpligen årligen. Den 
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skall levereras till abonnenterna via posten lämpligtvis lagrad på 
en diskett. 

5.2.3 Kostnadskalkyl 

Kostnadskalkylen utförs med stöd av standardkalkylprogram. En 
ram för schablonkalkylen skall utformas i standardkalkylprogram
met med kommandon för beräkningar och kommenterade rader och 
kolumner som vägledning för operatören. I bilaga 1 visas ett kor
tare exempel med stöd av Microsoft Excel (version 2.2 för 
Macintosh). Den i standardkalkylprogrammet programmerade ramen 
för schablonkalkyl låses. 

För att skapa överensstämmelse med "manuell" Geokalkyl delas den 
ADB-baserade kostnadskalkylen upp i följande delkalkyler: 

• Schablonkalkyl för nygrundläggning 
Flerfamiljshus 
Underbyggd gård 
Parkeri ngbygg nad 
Kontors hus 
Hall byggnad 
Småhus 

• Schablonkalkyl för utvändiga markarbeten 
Markplanering 
Ledningsarbeten 

• Schablonkalkyl för övriga grundarbeten 
Spont 
Speciella grundläggningsmetoder 
Markförstärkning 

• Schablonkalkyl för grundförstärkning 
Grundförstärkning av flerfamiljshus, kontorshus och 

underbyggda gårdar 

SGI Varia 332



42 

Grundförstärkning av småhus 
Grundförstärkning av byggnad med pelarstomme 
Grundförstärkning av grannfastighet 

Med kännedom om givna geometrier, d.v.s. tidigare inlagrade och 
bearbetade indata, och med stöd av mändberäkningstabellerna kan 
nu med hjälp av s.k. fönsterteknik de olika aktuella mängderna in
föras i kostnadskalkylens celler. Fönsterteknik innebär att olika 
delar av standardkalkyltablån (eller från olika tablåer) kan visas 
samtidigt på bildskärmen. Värden kan jämföras och hämtas 
mellan dessa olika tablådelar. 

Successivt som kostnadskalkylen fortskrider skall a-priser hämtas 
från kalkylbladet med å-prislistan. Dessa å-priser skall kunna an
tas eller förkastas av operatören. Dessa beslut skall kunna fattas 
via s.k. dialogrutor, vilka enligt Microsoft (1989b) kan knytas till 
förutbestämda celler i standardkalkylprogrammet. 

De olika sammansatta mängderna multipliceras sedan av kalkyl
programmet med tillhörande a-priser, vilket ger olika delkostna
der. 

Delkostnaderna summeras av programmet och delsummorna korri
geras med hänsyn till: 

• Förekomst av övergångszoner inom byggnaden mellan olika 
grundläggningsnivåer och -metoder 

• Byggprojektets storlek 

• Byggplatsens åtkomlighet 

• Kostnadsbilden i olika delar av landet 

en slutlig kostnadssammanställning utförs sedan korrigering med 
hänsyn till kostnadsutvecklingen med hjälp av indexberäkning. Där
efter påförs en procentuell byggherreomkostnad samt mervärde
skatt. 
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I standardkalkylprogrammet skall layouten i så stor utsträckning 
som möjligt följa blanketterna "beräkningsblankett nr 1 - 4" samt 
"kostnadsredovisningsblankett" som utvecklats för manuell Geoka
kyl, se bilaga 2. 

5. 3 FÖRENKLAD SCHABLONKALKYL 

Även förenklad schablonkalkyl föreslås läggas upp med ett stan
dardkalkylprogram som bas. Kostnadsberäkningstabellerna i för
enklad schablonkalkyl, som endast kräver översiktliga geomet
riska indata, framställer direkt kostnaderna per ytenhet byggnads
area. 

De i förenklad schablonkalkyl ingående tabellerna för olika bygg
nadstyper och mark- och grundarbeten föreslås läggas in i stan
dardkalkylprogrammet på från varandra avskilda "kalkylblad" ( eller 
alternativt i "databas"). 

lnterpoleringar skall kunna utföras mellan tabellvärden. 
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6 FÖRSLAG TILL PROJEKTUTVECKLING 

6.1 ALLMÄNT 

Det är viktigt att arbetet i ett ADB-baserat Geokalkylsystem kan 
utföras interaktivt, d.v.s. operatören skall hela tiden veta vad som 
sker och känna till beräkningsprinciperna vid olika delrutinerna. 
För att åstadkomma en sådan "räknemaskin" för beräkning av 
mark- och grundläggningskostnader med stor möjlighet för opera
törens "översyn" av beräkningarna kan modern mjukvara för kalky
lering tillämpas. 

Därför föreslås att en ram för kostnadssammanställning enligt 
Geokalkyl med angivna delmängder och sorter upprättas i ett 
standardkalkylprogram typ Excel eller Lotus 1-2-3, se bilaga 1. En 
ny sådan kostnadssammanställning kan anropas och arkiveras för 
varje ny Geokalkyt. 

Olika delar av kostnadssammanställningen eller a-prislista, gra
fik etc. skall samtidigt kunna studeras på bildskärmen med hjälp 
av s.k. fönsterteknik. Detta kan kan enkelt utföras vid användning 
av MS Windows eller i Macintoshdatorer. 

För att underlätta arbetet bör Geokalkylsystemet i ett första 
skede anpassas för Windows under MS-DOS och standardkalkyl
programmen Microsoft Excel och Lotus 1-2-3 bör tillämpas. I ett 
senare skede bör systemet sedan utvecklas för att passa även 
Macintoshdatorer och andra standardkalkylprogram som exempel
vis Symfony. 

6. 2 KOSTNADSKALKYL 

Kostnadskalkylen både för schablonkalkyl och förenklad schablon
kalkyl ställs samman i kalkylblad från valt standardkalkylpro-
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6.3 

gram. Indata hämtas in till kalkylbladet via särskilda inmat
ningsprocedurer med hjälp av tangentbord och/eller grafiska 
hjälpmedel som mus och boll. lnmatningsprocedurerna kan baseras 
på bl.a. s.k. makrorutiner. 

SCHABLONKALKYL 

Förslagsvis kan principen för mängdberäkningsrutinen baseras på 
det befintliga mängdberäkningsprogram anpassat för schablonkal
kyl, som är under utveckling på Geobyrån. Detta program, som är 
skrivet i programspråket Basic, måste i så fall omformas och 
kompletteras. 

Alternativt måste en ny mängdberäkningsrutin utformas. 

Nödvändiga indata för schablonkalkyl består av uppgifter av föl
ande karaktär: 

Typ av indata Kvantitet / Sort 

Hustyp Punkthus, lamellhus, etc. 
våningshöjd, källarantal 

Grundläggning Metodval 

Schakt och fyllning Grundläggningsarea, 
byggnadens omkrets 

6. 3. 1 Mängdavtagning 

Mängdavtagningen skall kunna utföras direkt från inlagrade data 
grafiskt presenterade i ritningsform på bildskärm med hjälp av 
pekverktyg typ mus, boll och liknande. Indata skall även kunna in
lagras via tangentbord. 
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6.3.2 Bearbetning 

Inmatade indata skall bearbetas för att passa som indata för 
schablonkalkyl samt visualiseras grafiskt på bildskärm samt i 
form av särskilda indatatabeller. 

6.3.3 Mängdberäkning enligt schablonkalkyls mängd
ta be II er 

Den slutliga beräkningen av sammansatta mängder för olika kost
nadsposter skall göras av en datorrutin som baseras på schablon
kalkyls mängdtabeller. Ramen för dessa mängdtabeller skall utgö
ras av "kalkylblad" från ett standardkalkylprogram. 

Indata till mängdtabellerna, d.v.s. bearbetade och visualiserade 
indata enligt ovan, skall kunna selekteras från bildskärmen eller 
från indatatabellena med hjälp av pekverktyg som mus eller boll. I 
de fall indatavärdena inte exakt överensstämmer med nivåerna i 
mängdtabellerna skall interpolering utföras. 

Resultaten från tabellvärdena skall multipliceras med grundlägg
ningsarea, byggnadsomkrets etc. och inlagras på korresponderande 
cell i standardkalkylbladet för kostnadssammanställningen. 

6.3.4 Å-priser 

A-prislistor skall lagras i en databas knuten till standardkalkyl
programmet och skall automatsikt skrivas ut i a-priskolumnen i 
kostnadssammanställningen vid varje aktuell kostnadspost. I de 
fall operatören har egen kännedom om ett aktuellt a-pris skall a
prislistans pris enkelt kunna korrigeras genom att det korrekta 
värdet skrivs in i aktuell cell i kalkylbladet. 
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Å-prislistan skall även kunna studeras separat i sin helhet på 
bildskärmen eller skrivas ut på papper genom en för operatören 
enkel procedur. 

Nya a-prislistor skall distribueras till Geokalkylanvändarna via 
datadisketter vid behov av uppdatering. Uppdateringen skall kunna 
utföras genom en för operatören enkel procedur. 

Nya a-prislistor skall centralt utformas av någon lämplig organi
sation med hjälp av standardkalkyiprogram. 

6. 4 FÖRENKLAD SCHABLONKALKYL 

I den förenklade schablonkalkylen finns sammansatta mängder och 
a-prislistan sammanförd till kostnadsschabloner. lndatabehovet 
är dessutom annorlunda än vid schablonkalkyl; indata behöver inte 
vara så detaljerade. 

En indatarutin måste utformas för förenklad schablonkalkyl. Nöd
vändig indata för schablonkalkyl består av uppgifter av följande 
karaktär: 

Typ av indata Kvantitet / Sort 

Hustyp Flerfamiljshus, småhus, 
kontorshus etc. 
våningshöjd, förekomst 
av källare 

Grundläggning Metodval 

Markförhållanden Genomsnittligt jorddjup och 
genomsnittlig marklutning 
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6 .4. 1 lnlagring av indata 

Indata skall kunna utföras direkt från inlagrade data grafiskt pre
senterade i kartform på bildskärm med hjälp av pekverktyg typ 
mus, boll och liknande. Indata skall även kunna inlagras via tan
gentbord. 

6.4.2 Bearbetning 

Inmatade indata skall bearbetas för att passa som indata för för
enklad schablonkalkyl samt visualiseras grafiskt på bildskärm 
samt i form av särskilda indatatabeller. 

6.4.3 Kostnadsberäkning enligt tabeller förenklad 
schablonkalkyl 

Den slutliga beräkningen av kostnadsschabloner skall göras av en 
datorrutin som baseras på tabellerna i förenklad schablonkalkyl. 
Ramen för denna rutin skall utgöras av "kalkylblad" från ett stan
dardkalkylprogram. 

Indata till kostnadsberäkningen, d.v.s. bearbetade och visualise
rade indata enligt ovan, skall kunna selekteras från bildskärmen 
eller från indatatabellena med hjälp av pekverktyg som mus eller 
boll. I de fall indatavärdena inte exakt överensstämmer med ni
våerna i tabellerna skall interpolering utföras. 

De beräknade kostnadsschablonerna inlagras på korresponderande 
cell i standardkalkylbladet för kostnadssammanställningen. 

I de fall operatören har egen kännedom om ett aktuellt pris skall 
priset enligt förenklad schablonkalkyl enkelt kunna korrigeras ge
nom att det korrekta värdet skrivs in i aktuell cell i kostnads
sammanställningen. 

SGI Varia 332



49 

6.4.4 Uppdatering av prisnivån 

Vid behov av uppdatering av prisnivån distribueras nya kostnads
schabloner enligt förenklad schablonkalkyl till Geokalkylanvän
darna via samma datadisketter som för de uppdaterade a-pris
listorna för schablonkalkyl, se ovan. Uppdateringen skall kunna 
utföras genom en för operatören enkel procedur. 

Nya kostnadsschabloner skall centralt utformas av någon lämplig 
organisation med hjälp av standardkalkylprogram. 

6. 5 ORGANISATION AV ARBETET 

För att utarbeta praktiskt användbara hjälpmedel för Geokalkyl i 
enlighet med ovanstående föreslås en fortsättning av arbetet i en 
etapp Il. Arbetet i denna andra etapp planeras omfatta 

• Överföring av Geokalkyl till ADB-miljö 

• Information om och spridning av det färdiga systemet genom 
seminarier, kurser och tidskriftsartiklar. 

Det fortsatta arbetet att praktiskt skapa och sprida användandet 
av ett ADB-baserat Geokalkylsystem föreslås genomföras enligt 
följande organisation: 

Funktion Kategori Organisation 

Projektledning och Geotekniker SGI 

handäggning 

ADB-rådgivning och Datatekniker ADB-konsult/ 
programmering programleverantör 

Rådgivning Geokalkyl Geotekniker Geobyrån, Stockholm 
Kommun 
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Teknisk rådgivning Geotekniker SGI 

Referenspersoner Användare Kommun 
Geoteknisk konsult 
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BILAGA 1 
Sid 1(2) 

SCHABLONKALKYL BERÄKNINGSBLANKETT 1 
Storgatan 5 Datum: Handläggare: Prisläge: 

891122 Jan Fallsvik 8911 
FORUTSATTNINGAR 
Syfte I underlag 

BYGGNADSTYP Lamellhus 
Antal våningar 6 st 
Antal källare 1 st 

BYGGNADSAREA (BYA) 4 070 m2 
OMKRETS 88 m 
TOMTAREA 1 347 m2 
GRUNDLAGGNINGSMETOD Markbelastn: 0,5 MPa 

MARKPLANERING 

BEFINTLIG MARNIVÅ +6,50 
BLIVANDE MARKNIVA +6,70 
GROVPLANERINGSNIVA +6,50 
LAGSTA GOLVNIVA +6,90 
NIVA FOR GROVSCHAKTBOTTEN +3,00 
SLANTLUTNINGAR (anges i "m per m") 2,0: 1,0 mim dvs 63,4° 
OVRIGT 

KOSTNADSSAMMANSTALLNING 
ENTREPRENADKOSTNAD 
Grundläggning, byggnad (prisläge 8911 ) 257 585 kr 
Markarbeten, tomt (prisläge 0 ) 

SUMMA: 257 585 kr 
KORRIGERING FÖR TIDSLAGE 

BYGGHERREOMKOSTNAD Procentsat 25 % Belopp: 64 396 kr 
MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSKOSTNAD 
EXKLUSIVE MERVÄRDESSKATT 321 981 kr 
MERVARDESSKATT Procentsats: Belopp: 
Entreprenadarbeten för byggnad 12,87 % 33 151 kr 
Entreprenadarbeten för utvändig mark 3,95 % 0 kr 
Byggherreomkostnader 7,00 % 4 508 kr 

SUMMA MERVARDESSKA TT: 37 659 kr 

TOTAL MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSKOSTNAD 359 640 kr 
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BILAGA 1 
Sid 2(2) 

SCHABLONKALKYL BERÄKNINGSBLANKETT 2 
Projekt: Datum: Handläggare: Prisläge: 
Storgatan 5 891122 Jan Fallsvik 8911 
ENTREPRENADARBETEN FOR GRUNDLAGGNING, NYBYGGNAD 

mängd se a-pris kostnad r 
1 ROJNING, - äng 337 m2 35 kr 11 795 kr 

VEGITATIONSA VT AGNING - sly 337 m2 60 kr 20 220 kr 
- skog 0 kr 32 015 kr 

2 GROVSCHAKT - inom husliv -berg 20 m3 100 kr 2 000 kr 
-jord 245 m3 50 kr 12 250 kr 

-utanför husliv - berg 6 m3 100 kr 600 kr 
- jord 7 m3 50 kr 350 kr 15 200 kr 

3 DET ALJSCHAKT - berg 4 m3 170 kr 680 kr 
- jord 94 m3 60 kr 5 640 kr 6 320 kr 

4 FYLLNING för grundläggning 554 m3 110 kr 60 940 kr 60 940 kr 
5 G RUNDFUNDAMENT exkl plintar 31 m3 1 500 kr 46 500 kr 46 500 kr 
6 PLINTAR 0 kr 0 kr 
7 PALNING - etablering 0 st 0 kr 

- pålar 0 m 0 kr 
- kapning 0 st 0 kr 
- skarvning 0 st 0 kr 
- bergsko 0 st 0 kr 0 kr 

8 ATERFYLLNING 
- INOM HUSLIV - dräneringslage 488 m2 25 kr 12 200 kr 

- resterande 106 m3 100 kr 10 600 kr 
- UTANFÖR HUSLIV - dränerande 52 m3 120 kr 6 240 kr 

- resterande 18 m3 25 kr 450 kr 
DRÄNERINGSLEDNINGAR äv. bunnar 125 m 60 kr 7 500 kr 36 990 kr 

9 BORTTRANSPORT - jord 301 m3 65 kr 19 565 kr 
- berg 29 m3 80 kr 2 320 kr 21 885 kr 

10 GOLV -fribärande 407 m2 160 kr 65 120 kr 
- på mark 0 kr 65 120 kr 

11 OVRIGA ARBETEN 
- spant 0 kr 

- speciella grundläggningsmetoder 0 kr 
- förstärkning av grannfastighet 0 kr 
- övrigt 0 kr 0 kr 

DELSUMMA: 284 970 kr 
12 KORRIGERINGSFAKTORER Faktor 

- övergångszon 10 m 0,0015 420 kr 
- projektstorlek 4 070 m2 -0, 1 (28 497 kr) 
- byggplatsens åtkomlighet 5 % 0,05 14 249 kr 

DELSUMMA: 271 142 kr 
- geografisk omräkningsfaktor 95 % -0,05 (13 557 kr) 

ENTREPRENADKOSTNAD- GRUNDLAGGNING, BYGGNAD 257 585 kr 
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BILAGA 2 
Sid 1(5) 

SCHABLON KALKYL BERÄKNINGSBLANKETT 1 

Projekt Datum, handläggare 

FÖRUTSÄTTNINGAR Prisläge 

Syfte 

.. 

·-------
Underlag 

---· 

-------··. -------------·---------·-·---- ----------·· ----- ----~- ----

BYGGNAD 
- typhus 
- bygqnadsarea 

·-·· ---·--·------
- omkrets 

....---- ----------- -- - --- . -------- -------------- ·-· 
- antal plan 

·····--·- ---- ------------ ..____ --- .. ·------
- lligsta golv 

. 
- grundläggning 

--.---------- ·-· 

·- ---- --------·----··- -----·· 

UTVÄ~~DIG MARK ----- -- - . ., - ------- .. - - --- ------ -----------
- markplanering 

- -------------- ------------- ---•- -- --· ·- ··---- ----

·---- ···-· ···- ---- -------------~----- --------. --· ----- ---- - --· -

--· 

. ··- -----------·· 

- ---- .. ---- -.. -·-·· 

·-· ------- ·------

·-- ·-· 
- anläggningar 

----- -----•··- - ------ --------·--·- ----
- först3rkninqar . 

------ - - -· - ----··· ---------·-·---
- ledninqar 

-·------- - - . ----·- ·----- ------------·------

~ -- . ------ --- ----··---- ----------- ... ---- -·-···--·---- -----·--· --
.. 

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING 
Korrigering för prisläge·· (index) 

(önskat prisläge, datum - - )
------- ---- =? = 

(kalkylens prisläge, datum - - ) ·- ·-

Entreprenad kostnad 

- Grundläggning kr 
- Utvän_dig mark kr---•- -

- krGrun dförstärkn inga r __________ -----------·----···· - ·-----
DELSUMMA kr (index) kr - ------ ------. ----

Byggherreomkostnad % kr 

MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSKOSTNAD EXKL MERVÄRDESKATT kr 

Mervärdeskatt 
- entreprenadarbeten för byggnad % -
- entreprenadarbeten för _utv:~ndig_ mark % ·------ __b_Y-_ggherreomkos~n_ader % 

- •... -- •··- ----

TOTAL MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSKOSTNAD 
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BILAGA 2 
Sid 2(5) 

SCHABLON KALKYL BERÄKN I NGSBLANKETT 2 

Projekt Datum, handläggare 

ENTREPRENADARBETEN FÖR GRUNDLÄGGNING Prisläge 

män2:d sort a-Dris kostnad 

® Röjning vegetation m2 

- jordmån m2 

- sly m2 

- skog m2 

C0 Grovschakt - berg m3 

inom ht1sliv - iord m3 

- utanför husliv - berg m3 

- jord m3 

tillägg vid bergschakt m2 

® Detaljschakt berg 

jord 

m3 

m3 

® Fyllning 
f0r grundläggning 

m3 

® Grundfundament 
oxid plintar 

m3 

@ Plintar m3 

® Pålning - etablering st 

- p;'\lnr ml 

- kapning st 

- bergsko st 

skarvning st 

-

® Aterfyllning - c!räneringslager m2 

- resternnde m3- inom husliv 
- m3- utanför husliv driinerande 

- resterande m3 

Dräneringsledning inkl brunn;ir ml 

® Transport av massor - berg m3 

- jord m3 

m2(§_0) Golv - på mark 

m2- fribärande 

@Il) övriga arbeten 
-- spont . , 

- speciella grund läggningsmetoder 
- förstärkning av grannfastighet 
-

-

(?J]) Korrigeri ngsfaktorer DELSUMMA 

- övergångszon 
- projektstorlek 
- bygg platsens åtkomlighet 
-

DELSUMMA 
- geografisk omräkningsfaktor 

ENTREPRENAD KOSTNAD - Grundläggning SUMMA 

SGI Varia 332



BILAGA 2 
Sid 3(5) 

SCHABLON KALKYL BERÄKNINGSBLANKETT 3 

Projekt Datum, handläggare 

ENTREPRENADARBETEN FÖR UTVÄNDIG MARK Prisläge 

® 
mängd sort a-oris kostnad 

Röjning - vegetation m2 

- jordmån m2 

- sly m2 

- skog m2 

Schakt berg m3~ -

- jord m3 

- tillägg vid bergschakt n,2 

Fyllning - befintliga massor m3 ~ 
- anskaffade massor m3 

Transport av massor - berg m3~ 
- jord m3 

Marköverbyggnade) 

e Fin planering 

. 

/f.Xt Markanläggningar<:v 

rM8\ Ledningar<___ ) 

(M9': Markförstärkningar,____ j 

Korrigeri ngsfa ktorer DELSUMMA~ 
- projektstorlek 

- - åtkomlighet 
-

DELSUMMA 

- qeoqrafisk omräkninqsfaktor 

ENTREPRENADKOSTNAD - Utvändig mark SUMMA 
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BILAGA 2 
Sid 4(5) 

BERÄKN I NGSBLAN KETT 4SCHABLON KALKYL 

Projekt Datum, handläggare 

-
ENTREPRENADARBETEN FÖR GRUNDFöRSTÄRKN I NG Prisläge 

rnän2:d sort a-nris kostnad 

@) Schakt och rivning 
- rivning av golv rn 2 
- sänkning av golvnivå rn3 

- balkar rn3 
- hel platta rn3 

Lastöverföri ngssystem~ 
- balkar rn3 

- hel platta rn3 

- inbrytningar/konsoler m3 

(0) Pålning - etablering st 
- pålar ml 
-

-~~~---- _,--~------------ --· 
- kapning st 

- skarvning st 
-· 

- spets st 

- stopps lagning :;t 

- förborrning ml 

- foderrörsborrning ml 

Undergjutning ml~ 

@ Betongsprutning, injektering 
- etablering st 

- sprutning m2 

- injektering m3 

@ Aterstäl In ingsarbeten 
- dränerings lager rn2 

- fyllning rn3 

- golv m2 

övriga arbeten8 

@) Korrigeringsfa ktorer DELSUMMA 
- projektstorlek 

- åtkornHghet 

-
-

DELSUMMA 
- geografisk omräkningsfaktor 

ENTREPRENAD KOSTNAD - Grundförstärkning SUMMA 
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BILAGA 2 
Sid 5(5) 

SCHABLON KALKYL KOSTNADSREDOVISN I NGSBLAN KETT 
Projekt Datum, handläggare 

OBJEKTDATA Prisläae 

Hustvp:!------'-~------- ------- --------------- ·---· 

Byggnadsarea: Tomtarea: 
------·-------------------1 

··-- ----·--------------· ·------ -·------

t--------------··--·-- .____________________________Hårdgjord yta: 

. ---··----------· 
___________________V_e_getationsy~_ta_:________ 

t------ ------------------ -

--------------------------------- ·--· -- -----·--·-·----------· -----·---------------------·-
KALKYLFöRUTSÄTTNINGAR 

Svfte:!----'-------------------------------- ---

,------------------- -----·--------------------------------- ----------· 
Omfattnina: 

Underlag:!-------~------------------------------- ______ ., --· --

1------------------·---------·-·-·-·--····-
Ka Ikvlmetod: 

Ingående kostnader (stryk ej i n~ående): 

ENTREPRENADKOSTNADER inkl/exkl arbetsplatsomkostnader BYGGHERRE(-OM-l KOSTNADER 

UTVÄNDIG HUSUNDER HUS VVS EL ANKNUTNA TILL* ÖVRIGT 
MARK BYGGNAD I NGAENDE ENTRE

PRENADARBETEN 

Röjning Schakt för hus Ytterväggar Yttre vatten och Yttre el Projektering Kapitalkostnader 
avloppVegetations jords- Fyllning för hus Innerväggar Ställverk, trans- Egen administration Fastighetsköp 

avtagning Vatten och avlopp formatorAterfyllning för Bjälklag Projektledning Rivning, eva-
i husSchaktning hus Kraft, belysning kuering

Yttertak Bygglednlng
GasUtfyllnad Ledningsgravar Tele Kommunala av-

Bärverk Kontroll
under hus Kyla gifterHårdgjord yta Styr, övervak-

Målning BesiktningarDränering Värme ning Anläggning utan·
Vegetationsyta Rumskomplette- Kopiering för tomtMarkisolering Luftbehandling Transport. hissNaturmark ring Geoteknisk utred- Div utredningarGropar Specialanlägg-Markanläggningar Trappor ning

ningar Inredning, ut-GrundläggningTomtutrustning Huskomplettering Tillkommande kost- rustning 
Konstruktioner till nader under bygg-Bygg för instal- lhdex underuk lägsta golv skedetlation· byggtid 

Mervärdeskatt 
Budgetreserv 

* Kostnadsandel av byggherreomkostnader som är hänförllqa tlll Ingående entreprenadarbeten 

övriqa förutsättninaar: 

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING .. - - ------ -----. . . 

_En__!_r::_e p renad kos..!!:1?_s:l ___-:::__Q_~LI_Q_Qjli.ggo_i ng ______ _ _ 
_:___ Ut':ändig mark, grovplan~ring __ _ 
-::____________~__f_i_n p I a ne_r:-i rig _______ ,. ___ 

------·---· . ··'---~dnin_gar _ ·---------------·· 
_- Gru~_c:l_först~r~ning______________ ---··---- .. 

•--=--------· ---------·-···-··· ---····---··-···-·--·-·- . ---------- .... ··-· ·- ..... DE l~ VMM..A.. 
Byggherreomkostnad__ 

DELSUMMA 
-1---------------,-------------·-··---···· ·-·····--

Mervärdeskatt · 

TOTAL MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSKOSTNAD SUMMA 

Bedömd kalkvlsäkerhet 
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