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EXAMENSARBETE 

Författare: Fredrik Wickholm 

Utbildningsprogram och ort: Byggnadsteknik, Raseborg 

Inriktningsalternativ/Fördjupning: Konstruktionsplanering 

Handledare: Niklas Nyman, Yrkeshögskolan Novia 

 

Titel: Kostnads- och tidsberäknare i Excel räkneprogrammet för bostadshus 

_________________________________________________________________________ 

Datum    23.3.2015 Sidantal     42   Bilagor  5 

_________________________________________________________________________ 

Abstrakt 

Detta examensarbete är gjort på beställning av byggföretaget TeamRac Ab Oy i Sibbo. 

Arbetet innehåller en kostnads- och tidsberäkning över ett av TeamRacs projekt som heter 

Lintukaari. Hela arbetet fungerar även som en instruktionsbok för användningen av beräk-

naren i Excel programmet. Syftet med examensarbetet är att beskriva de kostnads- och 

tidsberäkningsmetoder som används i Finland, att dra nytta av dem och konstruera en be-

räknare i Excel programmet som är användarvänlig, snabb och förmånlig. 

 

Programvaran som valdes för att göra denna beräknare blev Microsoft Excel 2007. Detta 

på grund av att Excel möjliggör att skriva ner stora mängder information, samt att ordna 

och sortera data. Men framför allt är Excel lämpad för att göra långa och tunga beräkningar 

som är svåra att göra för hand och tar mycket tid. Hela beräknaren, som är uppbyggd i Ex-

cel, består av nerfällningsbara lådor, minneslistor, snabbkontrollknappar (snabbtangenter). 

Det finns mycket information att välja mellan när man gör beräkningar. Kostnads- och 

tidsberäknaren är designad enligt Talo-2000 klassificeringssystem. Detta betyder att det 

finns en minneslista av Talo-2000 klassificeringssystemet på nästan varje sida i beräkna-

ren. Genom att följa minneslistan delas beräkningarna upp enligt klassificeringssystemet. 

 

Resultatet är att beräknaren i Excel räkneprogrammet fungerar rätt så bra för mindre egna-

hemshus. Eftersom beräknaren inte har provats ordentligt ännu så är det svårt att säga hur 

exakt den är.  
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö on tehty TeamRac Ab Oy:n toimeksiannosta. Yritys toimii rakennus-

alalla Sipoossa. Työ sisältää kustannus- ja aikataululaskennan TeamRac:in Lintukaari -

projektista. Koko opinnäytetyö toimii myös Excel-ohjelman ohjeena. Opinnäytetyön ta-

voitteena on perehtyä Suomessa käytettäviin kustannus- ja aikataululaskentamenetelmiin, 

sekä rakentaa Excel-laskuri, joka on käyttäjäystävällinen, nopea ja edullinen.  

 

Laskuri on tehty Microsoft Excel 2007 -ohjelmistolla. Tämä johtuu siitä, että Excel antaa 

mahdollisuuden kirjoittaa suuria määriä tietoja sekä järjestää ja lajitella tietoja. Ennen 

kaikkea Excelissä pystyy tekemään pitkiä ja raskaita laskelmia, jotka ovat vaikeita ja aikaa 

vieviä käsin laskettuna. Koko laskuri on rakennettu Excelissä ja se koostuu laskevista laa-

tikoista, tarkastuslistoista, nopeista painikkeista sekä monista muista tiedoista, joita voi 

käyttää laskelmien tekoon. Kustannus- ja aikataululaskuri on suunniteltu Talo-2000 -

nimikkeistölle. Tämä tarkoittaa, että ohjelmassa on tarkastuslista Talo-2000 -

nimikkeistöstä lähes joka sivulla. Seuraamalla listaa laskentatulokset on jaettavissa helposti 

nimikkeistön mukana. 

 

Lopputulokset osoittavat, että Excel laskuri toimi hyvin pienten omakotitalojen kohdalla. 

Koska laskinta ei ole vielä kokeiltu kunnolla, on vaikea arvioida, kuinka tarkka se tulee 

olemaan. 
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Abstract 

My Bachelor's thesis has been commissioned by Team Rec Ab Oy, a building enterprise in 

Sipoo, Finland. The thesis work includes a cost and time estimate of one of TeamRac's 

project called Lintukaari. The entire thesis will also serve as a manual for the use of the 

Excel program. The aim of the thesis is to describe the cost and time estimating methods 

used in Finland, to learn from these and use the knowledge when designing  a user-

friendly, fast and affordable calculator in Excel. 

 

The software that was chosen to make this program with was Microsoft Excel 2007.  Excel 

makes it possible to  write down large amounts of information and also to settle and sort 

data.
 
 Excel is best suited for making long and heavy calculations that are difficult to make 

by hand and would be time-demanding. The entire program, which is structured in Excel, 

consists of dropdown lists, checklists and quick check buttons. There is a lot of other in-

formation to choose  between when making  calculations. The cost and time estimator is 

also designed for Talo-2000 nomenclature, which means that there is a checklist of the 

Talo-2000 nomenclature on almost every page of the program. By following the checklist 

the  calculations are  divided according to the  nomenclature. 

 

The  result of my work is  that the calculator in Excel will work pretty well for smaller 

houses.
 
However, since the calculator has not yet been tested properly  it is difficult to say 

just how accurate it is.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Detta examensarbete gjordes åt företaget TeamRac Ab Oy och motivet var att skapa en 

kostnads- och tidsberäknare i Excel räkneprogrammet för bostadshus. Som handledare för 

examensarbetet fungerade byggmästare Staffan Sundman för TeamRacs del och från sko-

lans sida lektor Niklas Nyman. Företaget hade köpt tre tomter i Eriksnäs, Sibbo där det 

skulle byggas tre stycken identiska egnahemshus. På husen skulle det göras kostnads- och 

tidsberäkningar. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Företaget TeamRac Ab Oy behöver en kostnads- och tidsberäknare för att kunna kontrolle-

ra och styra projektens kostnader samt ha en överblick över vad tidsåtgången kommer att 

bli för de olika projekten. Syftet med examensarbetet var att fördjupa sig i de kostnads- och 

tidsberäkningsmetoder som används i Finland, dra nytta av dem och konstruera en räknare 

i Excel räkneprogrammet som är användarvänlig, snabb och förmånlig. 

 

Beräknaren består av en sammanställning av många olika böcker, de flesta publicerade av 

Rakennustieto Oy: 

 ROK - Rakennusosien kustannuksia 2011-2013 

 KOR - Korjausrakentamisen kustannuksia 2011-2013 

 Byggnadskalendern 2011 

 Pientalon kustannukset 

 Rakennustöiden menekit 2010 

 Aikataulukirja 

 RT- kort 

 RATU- kort 

 Excel 2007 : fördjupning  
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1.3 Metoder 

 

Utgångsläget var att konstruera en kostnads- och tidsberäknare för bostadshus. Programva-

ran som valdes för att göra denna beräknare blev Microsoft Excel 2007. Detta på grund av 

att Excel ger dig möjligheten att skriva ner stora mängder information, samt även att ordna 

upp och sortera data. Men framför allt är Excel lämpad för att göra långa och tunga beräk-

ningar som är svåra att göra för hand och tar mycket tid. En av de viktigaste grundstenarna 

vid valet att använda Excel vid utformningen av denna beräknare var även det faktum att 

nästan varje kontorsdator vid olika företag är utrustade med ett Excel programvara av nå-

got slag, vilket gör att man kan öppna kostnads- och tidsberäknaren på nästan vilken dator 

som helst. 

 

Hela beräknaren som är uppbyggd i Excel, består av nerfällningsbara lådor, minneslistor, 

snabbkontrollknappar och mycket information att välja mellan när man gör beräkningar. 

Kostnads- och tidsberäknaren är designad enligt Talo-2000 klassificeringssystemet. Detta 

betyder att det finns en minneslista av Talo-2000 klassificeringssystemet på nästan varje 

sida i beräknaren. Genom att följa minneslistan delas beräkningarna upp enligt klassifice-

ringssystemet. 
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2 Byggnadskostnaders tillkomst 

 

En byggnads kostnader orsakas av olika beslut som fattas för att tillverka hela byggnaden 

från början till slut. (Haahtela & Kiiras 2011, s.19) 

 

Figur 1. Fastställande och tillväxten av kostnader i ett byggnadsprojekts olika skeden. (Lindholm 

2009, s. 9) 

 

För att kunna hantera och ha ett inflytande på prisuppgifterna i ett projekt måste man veta 

vad det är som orsakar dem. Det är viktigt att man undersöker de beslut och krav som har 

satts för projektet samt hur det är tänkt att leverera projektet till beställaren, för det är de 

som i slutändan bildar den totala kostnaden för projektet. Olika exempel på vad som orsa-

kar en byggnads kostnader är följande: 

 

 utredning av utrymmesbehov 

 användningsändamål 

 förhållanden 

 konstruktionslösningar 

 renovering i en byggnad 

 metod av genomförande 

 tidtabell för genomförandet av projektet  

(Haahtela & Kiiras 2011, s.19) 
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2.1 Utredning av utrymmesbehov 

 

Behovet av ett utrymmen kan starta av vad som helst, det kan vara till exempel att ditt före-

tag eller din organisation växer, efterfrågan på produkter stiger eller så är det frågan om ett 

helt nytt företag/ ny organisation som skall starta eller bara helt enkelt att du behöver ett 

egnahemshus. För att få utrymmesbehoven tillfredställda finns det ofta många alternativ. 

Om du till exempel har ökad efterfrågan på dina produkter kan du fundera på att investera i 

nya utrymmen för att få de nya produkterna och rymmas, eller investera i tekniken i de 

gamla utrymmena så att du kan fortsätta använda samma utrymmen. (Haahtela & Kiiras 

2011, s.19) 

 

 

2.2 Användningsändamål 

 

Från användarens perspektiv är en byggnad ett utrymme. För användaren har byggnaden 

olika utrymmen, där hen kan bo och bedriva verksamhet. Användaren kräver också att ut-

rymmena skall klara av de krav användningen förutsätter. Verksamheten som kommer att 

bedrivas i utrymmena kan ställa olika krav på till exempel utrymmenas storlek, höga ut-

rymmen, varma utrymmen eller tvättmöjligheter. (Haahtela & Kiiras 2011, s.19) 

 

De krav som ställs för utrymmena bestämmer hur stort hela projektet kommer att bli. Med 

hjälp av de krav som beställaren ställt för projektet kan man räkna ut hur stora utrymmen 

som behövs. Ett exempel kan vara storleken på ett hotellrum för att ett visst antal hotelgäs-

ter skall rymmas och vistas i utrymmet, eller att kontorslokalen är tillräckligt stor för alla 

anställda som skall jobba där. (Haahtela & Kiiras 2011, s.19) 

 

Kraven som ställs för de olika utrymmena avgör det slutliga priset för hela projektet. Olika 

krav på utrymmena gör att priserna kan variera. Till exempel en lagerhall kan kosta ca 500 

€/m
2
 medan ett laboratorieutrymme kan kosta upp till ca 5000 €/m

2
, vilket gör att laborato-

rieutrymmet kommer att kosta 10 gånger mera att bygga än lagerhallen. De stora skillna-

derna på enhetspriserna i olika utrymmen  gör att bara samma sorts utrymmen går att jäm-

föra med varandra. (Haahtela & Kiiras 2011, s.19) 
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2.3 Förhållanden 

 

Även byggnadsplatsens förhållande kan leda till användningen av resurser, vilket inte har 

någonting att göra med verksamheten som bedrivs i byggnaden. Sådana resurser är till ex-

empel om grunden behöver förstärkas (pålning, bärande bottenbjälklag, masshackning, 

stabilisering av marken m.m.), sprängning av bergsytor samt fyllningar. (Haahtela & Kiiras 

2011, s.20) 

 

Årstiderna är tidsmässiga förändringar i förhållanden. De grund- och ramkonstruktioner 

som är genomförda vintertid ökar arbetsåtgången och energiförbrukningen märkvärdigt. 

Det är i allmänhet inte möjligt att ändra och styra förhållanden, men däremot går det att 

anpassa sig till dem, på ett sådant vis att inte onödiga kostnader uppstår. Till exempel kan 

planeraren placera byggnaden på tomten på ett sådant vis, att så lite markförstärkning som 

möjligt behöver göras eller att väggar som är tänkta att muras på vintern, flyttas till en 

varmare årstid. De problem som förhållanden ställer ekonomiskt på ett projekt kan ibland 

vara komplicerade. Till exempel blir arbetstiderna längre vintertid, men även arbetets en-

hetspris sjunker vintertid eftersom arbetare är förmånligare och lättare att få tag på då än 

sommartid. (Haahtela & Kiiras 2011, s.20) 

 

 

2.4 Konstruktionslösningar  

 

Olika konstruktörer kan konstruera samma utrymmen på samma byggnadsplats på olika vis 

och resultaten kan skilja sig mycket i resursanvändningen och enhetspriserna. Också de 

aktuella modetrenderna har en inverkan på planeringen och enhetspriserna. (Haahtela & 

Kiiras 2011, s.20) 

 

I renoveringsbyggandet kan utrymmeskalkylen anpassas till den befintliga byggnaden på 

många olika sätt. Om de nya utrymmena inte får plats eller inte är möjliga att placera i den 

gamla byggnaden, leder det oftast till stora rivningsarbeten och renoveringsarbetet kan 

expandera mycket. (Haahtela & Kiiras 2011, s.20) 
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2.5 Renovering i en byggnad  

 

I ett renoveringsprojekt uppstår de största kostnaderna då det planeras in egenskaper för 

utrymmena som inte finns färdigt i den gamla byggnaden som skall bli renoverad. Till ex-

empel om utrymmenas verksamheter kräver att det skall finnas möjlighet för handtvätt, och 

det inte finns tillgång till vatten i det gamla utrymmet, så måste en ny vattenpost installe-

ras. Om utrymmeskraven är olika än vad den gamla konstruktionen erbjuder, så uppstår det 

utgifter för dem, fastän konstruktionen annars skulle vara i tekniskt bra skick. En gammal 

konstruktions skick förorsakar oftast renoveringskostnader. Till exempel kan ett plåttak 

behöva förnyas på grund av att det har rostat. Det är viktigt att komma ihåg att en byggnad 

börjar åldras direkt efter att den har blivit klar. Ett exempel på detta är att man märker olika 

slags bucklor eller rispor i målningsytorna då man flyttar in i en lägenhet eller utrymme. 

(Haahtela & Kiiras 2011, s.20) 

 

 

2.6 Metod av genomförande 

 

Ett projekt kan under byggnadstiden delas upp i olika projektkostnader. Valet av metod 

kan orsaka prisskillnader mellan projekten beroende på projektets storlek och typ av pro-

jekt samt av den pågående konkurrenssituationen, vilken i sin tur är beroende av bygg-

nadsmängden och den ekonomiska situationen av den aktuella verksamheten. (Haahtela & 

Kiiras 2011, s.20-21) 

 

I renoveringsprojekt är man ofta tvungen att ta i beaktande den fortskridande verksamheten 

i byggnaden, vilket innebär att man delar upp projektet i olika delar som i sin tur kan leda 

till att arbetsåtgången kan öka. (Haahtela & Kiiras 2011, s. 21) 
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2.7 Tidtabell för genomförandet 

 

I nybyggen är det oftast kraven på byggnadsarbetet som brukar bestämma tidsplanen för 

genomförandet av projektet. Undantagsfall är vissa industriella byggnader, vars tidtabell är 

kopplad till olika maskinleveranser och produktionsstarten av någon viss produkt. (Haahte-

la & Kiiras 2011, s.21) 

 

Förhållandet mellan byggnadstiden och priserna har studerats i flertal olika undersökning-

ar. En optimal tidtabell har trots det inte uppfunnits. En alltför kort byggnadstid leder till 

skiftesarbete som i sin tur betyder att kostnaderna stiger. En alltför långvarig tidtabell leder 

till ineffektivitet och mera tidsbundna arbetsplatskostnader. I ackordsarbete är arbetstiden 

mer flexibel, vilket leder till att inverkan på priserna är relativt liten. (Haahtela & Kiiras 

2011, s.21) 

 

I renoveringsprojekt är det vanligt att verksamheten i byggnaden ofta sätter olika gränser 

för tidtabellen i projektets genomförande. De arbeten (buller, damm, fukt) som stör verk-

samheten i byggnaden måste oftast göras mycket snabbt, vilket leder till att priserna stiger, 

på grund av till exempel skiftesarbete, förflyttning av verksamheten eller skyddande av 

väggar. Likaså kan även verksamheten fördröja byggandet, och då drar det ut på hela tidta-

bellen för renoveringsprojektet. Långvariga renoveringsarbeten orsakar extra kostnader 

både för användaren och för entreprenören jämfört med nybyggen. (Haahtela & Kiiras 

2011, s.21) 

 

 

3 Kostnadsberäkningsmetoder 
 

Ett projekts kostnader kan beräknas på många olika vis och i olika skeden av hela proces-

sen. Det börjar med grova beräkningsmetoder som används i början av projektet till mera 

exakta metoder som används när olika stadier av planeringen är färdiga, ända till slutet där 

man använder beräkningsmetoder för att följa upp hur projektets kostnader stämde överens 

med de beräkningar som hade gjorts för projektet. Beräkningsmetoderna består av tre olika 

komponenter: 
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1. Beräkningsmetod 

 standard kostnadsberäkning 

 målspecifik kostnadsberäkning 

2. Hur noggrant projektet delas upp i 

 anläggningar och system 

 byggnads- och utrustningsdelar 

 insatser (arbete, anskaffningar och utrustning) 

3. Information som används vid kostnadsberäkningen. 

(Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 110) 

 

Komponenterna kan kombineras med varandra på olika vis. Med standard kostnadsberäk-

ning menar man en metod, där alla delar som skall beräknas är standardlösningar. Standard 

kostnadsberäkningen för ett projekt delas upp enligt följande: 

 

 uppdelningsstruktur 

 mängdinformation och 

 åtgångsinformation samt pris- och kostnadsinformation 

(Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 110) 

 

I den målspecifika kostnadsberäkningen är alla delar i beräkningen riktig information, allt-

så standardkonstruktionerna har modifierats för att motsvara projektets planlösningar, ge-

nomförande metoder och insatser som kommer att användas i projektet. I praktiken betyder 

det att ingen ren standardkostnadsberäkning kommer att förekomma, för att beräkningen 

alltid grundar sig på något målspecifika uppgifter. I allmänhet är alltid en del av informa-

tionen standardiserad i lösningarna. Kostnadsberäkningen är olika i planeringsskedet och 

genomförandeskedet. Syftet med kostnadsberäkningen i planeringsskedet är att utveckla 

ekonomin inom planeringen (styrning av planering). Genomförandeskedet i sin tur behand-

lar preliminära beräkningar för att bestämma anbudspriset samt övervaknings- och efterbe-

räkningar som används som hjälpverktyg vid styrning av genomförande skedet men även 

för att upprätthålla beräkningsinformationerna. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 

110) 
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3.1 Utrymmeskalkyl  

 

Utrymmeskalkylen används i projektplaneringsskedet. I det här skedet bör det finnas in-

formation om utrymmena, som kommer att byggas i konstruktionen. Det är även skäl att ta 

i beaktande kvalitetskraven på utrymmena. De uppgifter som behövs är namnen på utrym-

mena, antalet utrymmen och deras storlek. Utrymmesprogrammet (Fig. 2) fungerar ypper-

ligt som grund för att göra en utrymmeskalkyl (Fig. 3). De faktorer som berör priserna är 

byggnadsdelarna, förhållandena, ytstrukturer och utrustningar. (Haahtela & Kiiras 2011, 

s.85-87). 

 

 

Figur 2. Exempel på hur ett utrymmesprogram kan se ut. (Lindholm 2009, s. 11) 

 

 

 

Figur 3. Beräkning av kostnadsmål utgående av utrymmesprogrammet.(Lindholm 2009, s.12) 

 

3.2 Konstruktionsdelskalkyl  

 

En konstruktionsdelskalkyl används till att beräkna kostnader enligt olika konstruktionsde-

lar. Med en konstruktionsdel menar man en helhet som är uppbyggd av flera olika bygg-

nadsdelar, som till exempel olika slags element, ytstrukturer, grundsulor, utrustningar och 

olika VVS–helheter. Det vanligaste skedet där det brukar göras en konstruktionsdelskalkyl 

Utrymme m²/utrymme st m²

1h + kk 25 32 800

2h + kk 35 102 3570

2h + k 52 102 5304

3h + k 63 135 8505

4h + k 76 32 2432

Bastuavdelning 29 3 87

Tvättstuga 20 3 60

Förvaringsutrymme 50 3 150

Utrymme m²/utrymme st m² €/m² €

1h + kk 25 32 800 1900 1 520 000 

2h + kk 35 102 3570 2000 7 140 000 

2h + k 52 102 5304 2100 11 138 400 

3h + k 63 135 8505 2100 17 860 500 

4h + k 76 32 2432 2100 5 107 200 

Bastuavdelning 29 3 87 2500 217 500 

Tvättstuga 20 3 60 2800 168 000 

Förvaringsutrymme 50 3 150 1500 225 000 

Utrymmen tot. (moms. 0%) 43 376 600 
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är i planeringsskedet. Konstruktionsdelarnas kostnader prissätts på basis av vilka bygg-

nadsdelar som ingår i dem. Exempel på hur en konstruktionsdels kalkyl kan se ut visas i 

Figur 4 (Enkovaara, Haveri & Jenskanen 1998, s. 79-83). 

 

 

Figur 4. Exempel på hur en konstruktionsdelkalkyl kan se ut.(Fredrik Wickholm 2015) 

 

3.3 Byggnadsdelskalkyl  

 

Byggnadsdelskalkyl är en beräkningsmetod där byggnadskostnader beräknas enligt bygg-

nadsdelar som har angivits färdigt ungefärliga enhetspriser. Byggnadsdelskalkyl används 

främst vid utarbetande av offerter. Byggnadsdelskalkylen baserar sig på att ritningarna är i 

förlags eller skisstadiet men kan även vara i huvud- och arbetsritningstadie. Byggbeskriv-

ningen fungerar i beräkningen som en kvalitativ guide. I beräkningarna definieras kostna-

derna enligt byggnadsdelar  - alltså lite exaktare än vad det görs i konstruktionsdelskalky-

leringen. Byggnadsdelarna kan vara uppdelade till exempel i mellanväggar, plattor, balkar 

och mellanbjälklag. Exempel på hur en byggnadsdelskalkyl kan se ut visas i Figur 5 

(Lindholm 2009, s. 16). 

 

 

Figur 5. Exempel på hur en byggnadsdelskalkyl kan se ut i förlags och skisstadiet.(Lindholm 2009, s. 

16) 

Produktdel Mängd Enhet Tot. €

Grundsula 50 lm 15000

Betongelement 10 st. 120000

Ytstrukturer (tegelfasad) 170 m2 25000

määrä yks/brm² €/yks €/brm²

122 RUNKORAKENTEET

1221 VSS-rakenteet vsm² 45 0,105 300 31,4

K-väestösuoja

1222 Kantavat betoniseinät m² 200 0,465 60 27,91

elementtiseinät

1225 Maavarainen laatta rm² 25 0,058 32 1,86

120 mm

1226 Elementtilaatat m² 75 0,174 60 10,47

Ontelolaatta  320 mm

122 Yhteensä 452 71,63

Kohdekohtaiset tunnusluvut, joita voidaan verrata muihin kohteisiin

Talo 2000 

RO

Nimike

yks

Lasketut määrät ja hinnoittelu

Kohteen lähtötiedot määrälaskennasta

Hinnat yrityksen tai ohjelmiston tiedostoista
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3.4 Prestationskalkyl 

 

En prestationskalkyl används i huvudsak då när ritningarna är på huvudritningsstadiet. Pre-

stationskalkyl är ett traditionellt sätt att göra målspecifika kostnadsberäkningar och insats-

baserade kostnadsuppskattningar i anbudsskedet. I prestationskalkylering beskrivs sorti-

mentet både som byggnadsdelar och prestationsdelar, vilka prissätts på basen av kostnads-

information om insatserna. Prestationskalkylen härstammar från Talo-80 klassificeringssy-

stemet, där huvudgrupperna är byggnadsdelar, prestationer och kostnadstyper. (Lindholm 

2009, s. 25) 

 

Enligt Talo-80 klassificeringssystemet är byggnadsdelarna följande: 

 

1. Jord och grundläggning 

2. Grunden och yttre konstruktioner 

3. Stom- och vattentakskonstruktioner 

4. Kompletterande konstruktioner 

5. Ytkonstruktioner 

6. Möbler, apparater och maskiner 

7. Maskintekniska arbeten 

8. Arbetsplatsens brukskostnader 

9. Arbetsplatsens allmänna kostnader 

(Lindholm 2009, s. 25) 

 

Enligt Talo-80 klassificeringssystemet är prestationsdelarna följande: 

 

1. Formarbeten 

2. Armerings- och betongarbeten 

3. Metall och plåtarbeten 

4. Murning, rappning och plattläggning 

5. Elementarbeten 

6. Trä och skivarbeten 

7. Värme- och ljudisolering 

8. Vatten- och fuktisolering 

9. Övriga arbeten 

(Lindholm 2009, s. 25-26) 
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Enligt Talo-80 klassificeringssystemet är kostnadstyperna följande: 

 

 Kostnadsklass 1, Arbetskostnad (KK1) 

 Kostnadsklass 2, Materialkostnad (KK2) 

 Kostnadsklass 3, Underleverantörskostnad (KK3) 

 (Lindholm 2009, s. 26) 

 

Utöver dessa kostnadstyper kan olika företag ha egna kostnadstyper som de använder sig 

av vid prestationskalkylering, som till exempel egna tjänster. I de nyare versionerna av 

klassificeringssystemen kallas det inte längre till prestationskalkyl, utan någonting motsva-

rande så som i Talo-90 klassificeringssystemet heter det arbetstyp, eller i Talo-2000 klassi-

ficeringssystemet där man känner igen den vid namnet produktionsdel. Prestationskalkyle-

ring är en insatsbaserad beräkning, där man prissätter objektets mängder med hjälp av in-

satser och deras prisuppgifter. (Lindholm 2009, s. 26) 

 

 

Figur 6. Exempel på en prestationskalkyl. (Lindholm 2009, s. 29) 

 

3.5 Efterberäkning 

 

Efterberäkningen är en kostnadsberäkning som baserar sig på prestationsmängder och dess 

kostnader som har använts vid genomförandet av ett projekt. Målet med en efterberäkning 

är: 

 utredning av det slutliga resultatet, 

 lagring av information för företagets framtida projekt och 

 förbättring av program för kostnadsuppskattning 

 (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 117-118) 

RO SUO Määrä Yks.

h/yks h €/h €/yks Yht. huk. % €/yks Yht. €/yks Yht. €/yks Yhteensä

525 Sisäseinän laatoitus 10 m²

48 Laatoitustyö 1+0 (17/h) 10 m² 0,50 5,00 17,00 8,50 85,00 414,8 49,97 500

laatat 149 x 149 mm 10 m ² 5 30,0 315,0

kiinnityslaasti 35 kg 10 0,9 34,7

saumalaasti 12 kg 1,40 34,00 10 0,9 11,9

saumasilikooni 1 tuubi 0,50 34,00 3,2 3,2

kuljetus 1 erä 50,0 50,0

Koodi

NIMIKE JA SELITYS

Määrätiedot

Työkustannus, KL 1 Materiaalikustannus, KL 2 YhteensäAlihank., KL 3

Kustannustiedot
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Efterberäkningen är en sammanställning av övervakningsuppgifter. Inför lagringen av in-

formationen så korrigeras och kompletteras övervakningsresultaten med en slutrapport. 

Efterberäkningen används som, bland annat bilaga vid kostnadsberäkning för nya objekt 

och vid utarbetningen av företagsspecifika uppgifter. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, 

s. 118) 

 

Efterberäkning är en aktiv och fortskridande verksamhet, som kräver att företaget skapar 

en viss rutin för att hålla igång. En efterberäknings rutin kan till exempel innehålla följande 

verksamheter: 

 

 allmän genomgång av saker som är i behov av korrigering 

 kontrollering av de korrigerade uppgifterna 

 rapportering av slutresultatet och dess orsaker 

 utnyttjandet av arkiverad information 

 (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 118) 

 

Med hjälp av en efterberäkning kan man separera olika arbetsskeden, som behöver förbätt-

ring samt effektivering av tidtabell. Att lära sig av sina egna misstag är en av de effektivas-

te metoderna för att förbättra arbetsresultatet i framtiden. 

 

 

Figur 7. Exempel på en efterberäkning av en kostnadsuppskattning. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

 

 

 

 

 

Talo 2000 Panos Määrä yks Yhteensä Yhteensä seuranta Ero (€) Ero (%)

121 Bitumikermi perustuksen yläpinnassa 200 mm 50 jm 176,3 € 180,0 € -4 € 2 %

121 Betonimuottiharkko 200 mm 50 jm 4 067,2 € 4 060,0 € 7 € 0 %

121 Perusmuurilevy, h = 600 mm 50 jm 342,9 € 350,0 € -7 € 2 %

121 Perusmuurilevy, vedeneriste anturan liitoskohdassa 50 jm 763,7 € 500,0 € 264 € -35 %

121 Antura 600 x 200 mm, betoni 50 jm 2 280,4 € 2 500,0 € -220 € 10 %

121 Routasuojaus 100 mm, 1 m:n leveydelle, kallistus 1:10 50 jm 885,8 € 849,0 € 37 € -4 %

121 Salaoja 110 mm, muovia 1,0 m 50 jm 414,4 € 450,0 € -36 € 9 %

121 Sepelitäyttö 1 m³/jm 50 jm 2 163,3 € 2 100,0 € 63 € -3 %

ero tavoitteeseen: 11 094,1 € 10 989,0 € 105,1 €

Kustannusarvio Jälkilaskelma
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4 Byggnadsprojektets ekonomiska termer 

4.1 Tidsåtgångstermer 

 

För att man skall kunna fastställa en byggnadsprestations enhetspris, måste man känna till 

vilka olika insatser, åtgångar och priser som kommer att krävas för att utföra prestationen. 

Arbetsåtgången berättar hur stor arbetsinsats det krävs vid prestationen. Arbetsåtgång är 

den tiden det krävs för en arbetare att fullgöra en prestationsenhet. (Vuorela, Urpola & 

Kankainen 2001, s. 91) 

 

 

Figur 8. Tidsindelningen. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 91) 

 

 

T1 Grundläggande tid, dvs. den tid som används till själva arbetet  

TL1 Metodens tilläggstid grundar sig på valet av arbetsmetoden  

T2 Metodens totala tid är den tiden som har gått åt pga. vald arbetsmetod. 

 T2 är summan av grundläggande tiden T1 och metodens tilläggstid TL1 

TL2 Arbetsskiftets tilläggstid är små störningar, som består av under en  timme långa 

 avbrott i byggnadsskedet och pauser enligt arbetsavtalet (exempel  matpauser 

 och kaffepauser) 

 T3 Arbetsskiftets totala tid består av metodens totala tid och arbetsskiftets  tilläggs

 tid. T3 betyder den verkliga arbetstiden utan störningar. Arbetsskiftes tid används 

 som grundläggande information vid planeringen av tidtabellen för genomförandet 

 av projektet. 

TL3 Arbetsfasens tilläggstid, alltså stora störningar i arbetet, bildas av olika sorts 

 avbrott och väntanden som överskrider en (1) timme. Sådana saker kan till exempel  

 vara att arbetarna på arbetsplatsen hamnar och vänta på betongbilen för att kunna 

 fortsätta arbeta. 

T3p Små skilda arbetsfaser, är korta arbetsfaser som är nödvändiga för att den huvud

 sakliga arbetsfasen skall kunna gå vidare. Exempel på en kort arbetsfas är korriger-

 ing av armeringen 


Grundläggande tid Metodens tillägstid Arbets skiftets tillägstid Arbetsfasens tilläggstid Små skilda

T1 TL1 TL2 (små störningar) TL3 (stora störningar) arbetsfaser

-under en timmes avbrott T3p

- kollektivavtals raster

-över en timmes avbrott

-väntande

Arbetsfasens totala tid, Kostnadsberäkning

T4

Metodens totala tid

T2

Arbets skiftets totala tid, Arbetsplanering

T3
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T4 Arbetsfasens tid är den totala tiden som det tar att göra arbetet. 

 Arbetsfasens totala tid används vid kostnadsberäkningen. 

 (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 91-92) 

 

 

4.2 Materialåtgångstermer 

 

För att kunna förbättra användningen och kontrolleringen av material så delas de upp i oli-

ka användningsområden. I utarbetandet av en kostnadsuppskattning eller en tidtabell är det 

möjligt att dela upp innehållet i olika nivåer av materialåtgångstermer och tillägg. 

(Fig. 9) (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 92) 

 

 

Figur 9. Termer som används vid materialåtgångs beräkningar. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, 

s. 93) 

 

M2 Den teoretiska materialåtgången fås genom att beräkna materialmängderna utgå

 ende från planeringsdokumenten (ritningar). 

ML2 Metodens tillägg är den skillnad mellan metodens åtgång och teoretiska åt gången, 

 som förorsakats av arbetsinsatsens nödvändiga tilläggsbehov av material i vissa 

 arbetsobjekt eller -faser. 

M3 Metodens åtgång är den materialåtgången som det går åt för att göra den planera-

 de arbetsinsatsen. 

ML3 Arbetsskiftets tillägg är en skillnad mellan arbetsskedets åtgång och metodens 

 åtgång. Skillnaden består av extra åtgångar av material som uppstår på grund 

 av olämpliga arbetssätt, variation i kvaliteten på materialet samt av slösaktig 

 användning. 

Arbetsplats åtgång M5 Kostnadsberäkning

Arbets skedes åtgång M4 Anskaffningar

Metodens åtgång M3

Teoretiska åtgången Metod tillägg ML2

Total spill

Arbetsplats tillägg 

ML4Arbets skiftets tillägg 

ML3
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M4 Arbetsskedetsåtgången är den totala mängden använt material vid arbetsskedet 

 då arbetet är helt klart. 

ML4 Arbetsplatstillägg i materialåtgången består av olika tillägg som kommer av att 

 material går sönder, försvinner och av arbeten som man är tvungen att göra på 

 nytt pågrund av vårdslöshet vid arbetsinsatsen.  

M5 Arbetsplatsåtgången är den totala helheten av materialåtgången som det kom-

 mer att gå åt för att genomföra arbetsskedet till slut. 

 (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 92-93) 

 

 

4.3 Maskinarbetes prestationer 

 

När man talar om en byggnadsmaskins kapacitet, så är det frågan om hur stor del av ar-

betsåtgången per tidsenhet som maskinen står för. Prestationerna kan klassificeras in i oli-

ka nivåer (Fig. 10) (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 93). 

 

 

Figur 10. Maskinarbetets prestationer. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 94) 

 

K1 Grundkapaciteten är mängden arbete dividerat med grundläggandetiden 

K2 Metodkapaciteten är mängden arbete dividerat med metodtiden 

K3 Arbetsskiftskapaciteten är mängden arbete dividerat med arbetsskiftstiden 

K4 Arbetsskedets kapacitet är mängden arbete dividerat med arbetsfastiden 

(Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 93) 

 

Grundkapacitet

K1

Metod kapacitet

K2 = a1 x K1

Användnings kapacitet

K3 = a2 x K2

Arbets skedes kapacitet

K4 = a3 x K3

K1 - K2

K2 - K3

K3 - K4
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Grundkapaciteten används vid teknisk jämförelse mellan olika maskiner. Metodkapaciteten 

används vid jämförelse av maskiner och arbetsredskap samt vid synkroniseringsberäkning-

ar. Arbetsskiftskapaciteten används för måluppskattningen och för framställningen av pre-

liminära tidtabeller. Arbetsskedets kapacitet används vid kostnadsberäkningar och vid pla-

neringen av produktionshastigheten. 

(Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 93) 

 

 

4.4 Volymbegrepp och mängdkoefficienter 

 

När man talar om jord- och bergmassor så använder man oftast sig av följande volymbe-

grepp och mängdkoefficienter (Fig. 11). 

 

Figur 11. Volymbegrepp och masskoefficienter. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 95) 

 

m3ktr  Teoretisk fast volym för jord eller berg i naturligt tillstånd 

m3ktd  Verklig fast volym för jord eller berg i naturligt tillstånd 

m3itd  Verklig lös volym för jord- eller stenmaterial 

m3rtd  Verklig byggnadsvolym för jord- eller stenmaterial  

m3rtr  Teoretisk byggnadsvolym för jord- eller stenmaterial  

 (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 94) 
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4.5 Storleksbegrepp 

 

De vanligaste storleksbegreppen som ändvänds vid kostnadsberäkning är följande: 

 

 Rumsareal vars förkortning är (hum
2
) kommer från det finska ordet "huoneala". 

Rumsarealen begränsar sig vid rummets alla färdig väggytor. 

 Bostadsyta vars förkortning är (htm
2
) kommer från finska ordet "huoneistoala". Bo-

stadsytans gränser går vid inre sidan av väggytornas stomkonstruktion. 

 Våningsareal vars förkortning är (ktm
2
) kommer från finska ordet "kerrostasoala". 

Våningsarealens gränser går vid yttre väggarnas färdiga ytor. 

 Våningsyta vars förkortning är (kem
2
) kommer från finska ordet "kerrosala". Vå-

ningsytans gränser går vid ytterväggarnas utsida. 

(Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 95) 

 

Bruttoareal (brm
2
) är det viktigaste storleksbegreppet. Den beskriver omfattningen av hela 

byggnaden. Bruttoarealen fås genom att summera ihop alla våningsytor tillsammans. Vå-

ningsarealerna räknas som bruttoareor oberoende var våningen finns, vad den innehåller, 

rummens användningsändamål eller om rummen är kalla eller varma. (Vuorela, Urpola & 

Kankainen 2001, s. 95) 

 

 

4.6 Klassificeringssystem 

 

Klassificeringssystem är en standard, enligt vilken informationen delas upp. För att kunna 

styra ett projekts kostnader och hantera filer så behövs det ett allmänt sätt att strukturera 

mängd- och kostnadsinformation. Med hjälp av klassificeringssystem har alla olika parter i 

projektet möjlighet att bearbeta information med samma principer och grupperande. De 

olika klassificeringssystemen som är till förfogande för kostnadsberäkning är Talo-80, 

Talo-90 och Talo-2000 samt även företagsspecifika klassificeringssystem. Det klassifice-

ringssystem som används för ett projekt bestäms oftast av beställaren, men även entrepre-

nören kan själv välja vilket klassificeringssystem som hen vill använda. Sedan början av 

1980-talet har Talo-80 klassificeringssystemet använts i kostnadsberäkningssammanhang. 

Dessutom har det även från början av 1990-talet använts Talo-90 klassificeringssystem och 

från sekelskiftet 2000-talet så har det även börjat användas Talo-2000 klassificeringssy-
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stem. Vid behov kan de olika klassificeringssystemen konverteras över till ett annat klassi-

ficeringssystem, till exempel Talo-2000 klassificeringssystemet kan konverteras till Talo-

80 klassificeringssystem. (Lindholm 2009, s. 18; Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 

96) 

 

Klassificeringssystemets huvudsakliga uppgift är att fungera som ett hjälpverktyg vid över-

föring av information mellan de olika parterna i ett projekt och i samband med det fungera 

som ett enhetligt språk för branschen. Klassificeringssystemets huvudsakliga synpunkt är 

kostnadsberäkning. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, s. 96) 

 

Själva huvudklassificeringssystemet delas även upp i mindre klassificeringssystem. Exem-

pel på vilka delklassificeringssystemen är för Talo-2000: 

 utrymmesklassificeringssystem  

 projektklassificeringssystem  

 konstruktionsdelsklassificeringssystem 

 möbelklassificeringssystem 

 byggnadsdelsklassificeringssystem 

(Palolahti, Kivimäki, Lindberg, Lahtinen & Sahlstedt 2013, s. 7) 

 

 

5 Tidsberäkning 
 

För att man skall kunna lyckas med ett byggnadsprojekt krävs det att man uppnår målen 

som är uppsatta för projektet i genomförandeplaneringen. Den mest krävande delen av 

genomförandeplaneringen är planeringen av tidtabellen samt styrningen över den. (Lind-

berg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.18) 

 

Tidtabellen fungerar som en mall för projektets genomförande. Då man gör en tidtabell, 

alltså ett schema över när arbetsuppgifterna skall göras och hur lång tid de får ta, söker 

man fram en realistisk genomförandemall på basen av den information som man har till 

förfogande. I mallen sätts det ut mål för projektet och för enskilda arbetsuppgifter. Dessa 

mål bör vara realistiskt planerade samt mätbara, bundna till tiden och produkten. (Lind-

berg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.18) 

 



20 

 

 

 

Byggnadsprojektets tidtabell, alltså projekttidtabellen hör till byggherrens ansvar. Den för 

projektet valda arbetsformen inverkar även på tidtabellen. Av en projekttidtabell bör det 

framgå en realistisk vision över de olika byggnadsfasernas tidpunkter och varaktigheter. 

(Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.18) 

 

 

5.1 Linjär tidtabell 

 

Tidtabeller presenteras oftast i form av en linjär tidtabell. I en linjär tidtabell visas presta-

tionernas varaktigheter som ritade tidslinjer efter varandra på olika rader (Fig. 12).  Van-

ligtvis är prestationerna uppräknade längst till vänster i tabellen. I tidtabellen kan man även 

lägga in deltidsmål och saker som är beroende på tidtabellen. (Lindberg, Koskenvesa & 

Sahlstedt 2013, s.18) 

 

För att man skall kunna göra upp en linjär tidtabell så bör projektet spjälkas upp i lämpliga 

arbetshelheter som till exempel ytterdörrar, mellanväggsmurning och rappning av ytor 

samt målning. För varje arbetsuppgift uppskattas en start- och slutpunkt. (Koskenvesa & 

Sahlstedt 2011, s.21) 

 

 

Figur 12. Exempel på en linjär tidtabell. (Nissinen, Koskenvesa 2004, Pientalon kustannukset s. 17) 
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5.2 Planeringsprinciper 

 
För att man skall kunna fastställa tidtabeller och realistiska mål för ett byggnadsarbete be-

höver man information om arbetsinsatserna, arbetsåtgången och kapaciteten samt även 

arbetsgruppens storlek. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.19) 

 

Byggarbetsplatsens tidtabell är avsedd att beskriva produktionen. För att kunna styra och 

kontrollera produktionen behövs tidtabeller som beskriver insatser, alltså tiden i förhållan-

de till den färdiga produkten. I tidtabellen bör man även ta i beaktande störningar samt 

ändringar i planeringen och klimatet. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.19) 

 

För att tidtabellen skall vara funktionell ur både produktionens och arbetsledningens syn-

vinkel skall: 

 

 alla arbeten som ingår i tidtabellen skall vara mätbara, det vill säga korrekta kriteri-

er som exempel Ratu -arbetsåtgångar och -prestationer 

 reservera tillräckligt med tid för genomförandet, det vill säga att man inte har för 

bråttom så att det inte uppstår störningar och väntande. 

 reservera arbetsro för varje uppgift, vilket betyder att man inte har igång alla ar-

betsskeden samtidigt på ett och samma ställe 

 uppgifterna i tidtabellen vara tillräckligt stora, så att det är möjligt att styra och 

kontrollera dem, det vill säga att man inte spjälkar upp ett projekt i alltför små delar 

 hanteringen av bindningen mellan arbetsuppgifterna bör vara möjlig 

 tidtabellen presenteras så att det är möjligt att följa med produktionen 

(Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.18)  

 

 

5.3 Beräkning av den effektiva byggnadstiden 

 

Hela projektets byggnadstid är inte till förfogandet för produktionen av byggnaden. På en 

arbetsplats uppstår det många olika avbrytningar på grund av olika skäl, och dessa måste 

tas i beaktande vid framställningen av tidtabellen. Saker som orsakar avbrytningarna är till 

exempel semestrar, vardagshelger samt dåliga väderförhållanden och störningar i produk-

tionen. Störningarna i ett byggnadsprojekt påverkar mera på arbetsutvecklingen i grund- 



22 

 

 

 

och stomskedet än vad de påverkar i framställningen av de inre ytorna i en byggnad. 

(Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.20) 

 

När man framställer en tidtabell för ett arbetsprojekt använder man sig av T3-tid, vilket är 

arbetsskiftets totala tid utan störningar. På grund av att man använder sig av T3-tid som 

inte tar i beaktande störningar vid framställandet av tidtabellen, så reserverar man extra tid 

i tabellen för större avbrott för att realisera tidtabellen. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 

2013, s.21) 

 

 

5.4 Tidtabellens inverkan på kostnaderna 

 

Orealistiska tidtabeller skapar problem  på arbetsplatsen. I slutet av ett projekt kan orealis-

tiska tidtabeller ställa till med alltmöjligt som till exempel följande: 

 

 förhastade beslut 

 dåliga kontrakt 

 konstruktionsfel 

 olyckor 

 avvikelse i tidtabellen 

(Nissinen, Koskenvesa 2004, Pientalon kustannukset s. 17) 

 

På grund av att det förekommer avvikelser i tidtabellen skapas oftast extra hyrningskostna-

der som tillexempel hyrningen av arbetsreskap. Saker som har blivit på hälft i projektet så 

som konstruktionsplanering, ackordsarbete, transporter eller arbetsinsatser skapar oreda i 

tidtabellerna, och därigenom förorsakar de också tilläggskostnader för projektet. (Nissinen, 

Koskenvesa 2004, Pientalon kustannukset s. 17-18) 

 

En tidtabell håller då man gör arbetsinsatserna i hälsosamma förhållanden. Det betyder att 

alla säkerhetsrisker bör undvikas. Till de riskerna hör bland annat olycksfall, bränder, 

hoprasande schaktningar samt konstruktioner, avkapningar av kablar, sprängningsarbeten 

samt naturkrafterna. (Nissinen, Koskenvesa 2004, s. 18) 
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5.5 Tillkomsten av tidtabellsuppgifter 

 

De uppgifter som befinner sig i en tidtabell är arbete och funktioner, vilka är beroende av 

tid och resurser. Tidtabellsuppgifterna planeras på ett sådant vis att man är kapabel att han-

tera uppgifterna och hela arbetsplatsens framskridande enligt målsättningen. Uppgifterna 

bör vara i sådana helheter, att deras förverkligande är möjligt att kontrollera och att det är 

möjligt att styra produktionen. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.22) 

 

När man väljer uppgifterna, är det mycket viktigt att ta i beaktande samarbetet mellan alla 

de parter som finns på en arbetsplats. Uppgifterna kan vara till exempel sprängning, gjut-

ning av en platta på mark, formning av grundsulan och elementmontering. Till genomfö-

randet av uppgiften hör förutom det ordinära arbetet, även kompletterande prestationer så 

som igångsättnings, avslutande och upprätthållande. Exempel på kompletterande prestatio-

ner kan vara förflyttningar av material och arbetsredskap, städning, skyddande av något, 

installation av räcken och ställningsarbeten. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 

s.22) 

 

 

5.6 Arbetsuppgifternas omfattning 

 

För att kunna uppskatta arbetsåtgången och arbetsprestationen bör man ta i beaktande föl-

jande faktorer som inverkar: 

 

 arbetsgruppens storlek, erfarenhet och yrkeskunskap 

 objektets storlek samt svårighetsgrad 

 konstruktionslösningar och byggnadsteknik 

 maskinerna och arbetsredskapens kapacitet och skick 

 förhållandena utomhus 

 genomförandet av arbetsplaneringen 

 organisering av arbetsplatsen  

(Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.22) 
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5.7 Schemaläggning av arbetsuppgifterna 

 

När man skall schemalägga arbetsinsatser, är det vissa faktorer som man skall ta i beaktan-

de: 

 

 synkronisering av arbetsuppgifterna, så att arbetstiden är effektiv och kontrollbar 

 arbetsuppgifternas rytm, hur man kan hålla de fortlöpande ifall arbetsmängderna 

varierar 

 hur kan man hålla arbetsgrupperna kontinuerligt sysselsatta 

(Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.23) 

 

Förutom de här punkterna så utforskas det om arbetspunkterna och arbetsredskapen är till-

räckliga (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, s.23). 

 

 

6 Excel 
 

Excel är ett räkneprogram som är tillverkat av Microsoft och hör till gruppen Microsoft 

Office. Programmet är designat för kalkyleringar och enklare datahanteringsuppgifter. Ex-

cel är ett ypperligt kalkyleringsprogram för kostnadsberäkningar. Med hjälp av Microsofts 

inbyggda system VBA som står för "Visual Basic for Applications " så kan man göra 

mycket fina och avancerade program i Excel. VBA ger möjligheter till att kunna skriva in 

egna funktioner till programmet samt spela in vissa funktioner som skall göras om på nytt. 

 

Själva Excel räkneprogrammet är uppbyggt på massor av olika tomma sidor. Dessa tomma 

sidor går att fylla i med data och det går att kombinera data med varandra, vilket skapar en 

möjlighet att göra en databas. Excel har även tabeller och pivottabeller färdigt inbyggda i 

programmet som är lättåtkomliga. En Excel sida består av tusentals kolumner och rader 

som användaren har till förfogande vid inskrivandet av sitt data. 

 

 

 

 



25 

 

 

 

7 Kostnads- och tidsberäknare i Excel för bostadshus 
 

Kostnads- och tidsberäknaren som presenteras i detta arbete är gjort med Microsoft Excel 

version 2007. Beräknaren har även prövats och visats fungera i de nyare versionerna av 

Excel 2010 och 2013. Beräknaren går ut på att användaren fyller i de värden hen vill an-

vända i kostnads- och tidsberäkningen med hjälp av inbyggda nerfällningsbara lådor eller 

fält som går att fylla i med information. All data som finns färdigt inbyggt i beräknaren går 

att modifiera eller ta bort med hjälp av inställningar som finns med i beräknaren. Använda-

ren kan även lägga till information i beräknaren.  

 

Själva beräknarens funktioner och räkningar är gjorda med vanliga inbyggda Excel funk-

tioner, men även mycket med VBA -koder samt makron. Hela beräknaren är även skriv-

skyddad, vilket betyder att användaren inte tillåts att ha alla celler i Excel programmet till 

sitt förfogande vid beräkningarna. Största orsaken varför beräknaren är skrivskyddat, är att 

inte användaren i misstag skall kunna modifiera olika beräkningsfunktioner. Detta skulle 

leda till att beräknaren inte fungerar som den skall längre och stora fel kan uppstå vid slut-

resultaten.  

 

Tidsåtgången som används i beräknaren är uppbyggt enligt Ratu - arbetsåtgångsinforma-

tion, som är gjord för större projekt. Detta betyder att tidsåtgångarna är relativt små efter-

som de är räknade för större ytor och arbetsskeden. Eftersom beräknaren är avsedd för 

mindre egnahemshus så finns det en svårighetsgradskoefficienten som går att öka på så att 

man skall få mera precision på tidsåtgången som används för varje enhet i beräknaren. 

Även husets våningsantal har stor inverkan på tidsåtgången. Ifall man har två eller flera 

våningar i sin beräkning bör det även tas i beaktandet i svårighetsgradskoefficienten. 

 

7.1 Kostnads- och tidsberäknarens uppbyggnad 

 

Kostnads- och tidsberäknaren är uppbyggt på ett sådant vis, att det består av en mängd oli-

ka mellansidor. Tanken bakom beräknaren är att man börjar med att fylla i basinformation 

om kostnadsberäkningen på beräknarens framsida ("Etusivu") och sedan fortsätter till de 

följande sidorna. Beräknarens alla olika sidor som finns till förfogande för användaren kan 

hittas längst ner på sidan i Excel programmet, och är markerade med olika namn och färger 

(Fig.13). 
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Figur 13. Kostnads- och tidsberäknarens olika sidor i Microsoft Excel 2007. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

Kostnads- och tidsberäknaren består av följande sidor: 

 

 Framsidan ("Etusivu") 

 Konstuktionsdelsberäknare ("Tuoterakennelaskuri") 

 Byggnadsdelsberäknare ("Rakennusosalaskuri") 

 Egen beräknare ("Oma laskuri") 

 Resultat ("Tulokset") 

 Snabbräknare ("Pikalaskuri") 

 Tidsberäknare ("Aika laskuri") 

 Helgdagar ("Pyhäpäivät") 

 

7.1.1 Framsidan 

 

Framsidan är beräknarens första sida. På denna sida fyller användaren i basinformation om 

projektet, så som projektets namn, beskrivning om projektet, storlek, områdeskoefficient, 

svårighetsgradskoefficient samt vilket årtal för prisuppgifter som beräknaren skall ändvän-

da. 

 

Projektets namn, beskrivningen om projektet och storleken som skrivs in på framsidan 

kommer att överföras till de andra sidorna automatiskt och användas som information där. 

Områdeskoefficienten varierar beroende på vilken ort användaren gör beräkningar för. Det 

vill säga att beroende på om man beräknar för konstruktioner som befinner sig i huvud-

stadsregionen eller ute på landet så använder man olika koefficienter. Exempel på olika 

koefficienter som kan användas visas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Byggnadsplatsens inverkan på arbetskostnaderna. 

 

(Palolahti, Kivimäki, Lindberg, Lahtinen & Sahlstedt 2013, s. 8) 

 

Plats Nummer Koefficient

Huvudstadsregionen och dess när områden Område 1 1,45

Andra storstäder samt växande områden Område 2 1,20

Landsbygden Område 3 1,00
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7.1.2 Konstruktionsdelsberäknare 

 

Konstruktionsdelsberäknaren är den första av de fyra olika beräknare som finns med i 

kostnads- och tidberäknaren. Med beräknaren kan man räkna ut kostnader i ett projekt en-

ligt olika delar, så som beskrivet i kapitel 3.2. Denna beräkningssida i beräknaren går ut på 

att användaren väljer och fyller information genom att använda rutorna och nerfällningsba-

ra lådorna som finns till förfogande på Excel sidan. Ett exempel på hur detta ser ut visas i 

figur 14. 

 

 

Figur 14. Sida för konstruktionsdelsberäkning. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

Genom att användaren trycker på det röda plustecknet som finns längst till vänster i figur 

14, så visar beräknaren tilläggsinformation om konstruktionsdelen som man har valt i just 

denna rad (Fig. 15). 

 

 

Figur 15. Konstruktionsdelsberäkning sidans tilläggsinformation. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

Varje konstruktionsdel som finns färdigt inbyggt i beräknaren går att modifiera eller ta bort 

helt och hållet. Användaren kan även lägga till egna konstruktionsdelar i beräknaren ge-

nom att gå in vid fliken inställningarna som finns på varje sida i beräknaren. Konstruk-

tionsdelarna består av olika byggnadsdelar som är inprogrammerade i beräknaren. 
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7.1.3 Byggnadsdelsberäknare 

 

Byggnadsdelsberäknaren är den andra i ordningen av de fyra olika beräknarna. I denna 

beräknare kan användaren använda sig av byggnadsdelar vid beräkningen av kostnader. 

Det är samma byggnadsdelar som är inprogrammerade vid konstruktionsdelsberäknaren 

som används i den här beräknaren.  

 

Varje byggnadsdel som används i beräknaren består av en mängd material som krävs för 

att konstruera byggnadsdelen samt även den arbetstid som kommer att gå åt vi byggandet 

av den. Alla arbetstider som används i beräkningarna är T4-tider, vilket menas att alla 

tänkbara avbrott har tagits i beaktandet. Sidan för byggnadsdelar är uppbyggd på exakt 

samma vis som sidan för konstruktionsdelar och fungerar även på samma sätt. Enda skill-

naden mellan dem är att när man trycker på det röda plustecknet i byggnadsdelsberäknaren 

kommer det fram vilka material och arbetsinsatser som använts vid den valda byggnadsde-

len (Fig. 16). 

 

 

Figur 16. Byggnadsdelsberäknarens tilläggsinformation. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

 

7.1.4 Egen beräknare 

 

"Egen beräknaren" är en kostnadsberäknare som till utseendet ser helt lika ut som de två 

tidigare beskrivna kostnadsberäknarna. Skillnaden mellan de två tidigare beräknaren och 

"Egen beräknaren" är att man själv måste fylla i alla värden som man vill beräkna med. Det 

vill säga att man kan använda "Egen beräknaren" nästan till vad som helst som skall kost-
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nadsberäknas. Exempelvis kan man använda den för att beräkna kostnaderna för konstruk-

tionsdelar, byggnadsdelar, prestationer eller material. 

7.1.5 Resultat 

 

Resultatsidan är en sida som samlar ihop alla resultat från de olika räknarna. Sidan samlar 

ihop resultat från konstruktionsdels-, byggnadsdelsberäknaren samt "Egen beräknaren" och 

sammanställer dem i tabellformat. Resultaten på sidan går sedan att ställa in på hur mycket 

information som skall visas. 

 

Hela resultatsidan fungerar på det viset att användaren fyller i de konstruktionsdelar och 

byggnadsdelar och eventuellt andra egna beräkningar som de vill beräkna på. När använda-

ren är klar med ifyllandet kan hen flytta sig till resultatsidan, var det finns en knapp för att 

uppdatera hela sidan ("Päivitä sivu"). Därefter det överflyttas all information till resultatsi-

dan (Fig. 17).  

 

 

Figur 17. Resultatsidan i kostnadsberäknaren (Fredrik Wickholm 2015) 

 

 

7.1.6 Snabbräknaren 

 

Snabbräknaren är den sista av de fyra olika kostnadsberäknaren. Snabberäknaren har ing-

enting att göra med de andra räknarna som finns med i kostnads och tidsberäknaren, utan 

är en helt självständig räknare. Beräknaren är utrustad med en egen resultatsida som finns 

på samma sida som räknaren. 
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Idén varför snabbräknaren finns med i kostnads- och tidsberäknaren är för att man skall 

snabbt kunna få sig en överblick hur stora kostnader det rör sig om i projektet. Snabbräkna-

rens precision av hur noggrant den räknar är inte testat ännu i detta skede av examensarbe-

tet och kommer eventuellt inte att tas i beaktande. Snabbräknaren går ut på att användaren 

fyller i den informationen som finns till förfogande på sidan och modifierar de valbara ru-

torna så att de passar in på projektet som skall kostnadsberäknas.  

 

Ett exempel på hur snabbräknaren ser ut samt hur den fungerar finns i bilaga 1. 

 

7.1.7 Tidsberäknare 

 

Tidsberäknaren är en skild sida i beräknaren och är inte beroende av de andra beräknings-

sidorna. Själva tidsberäknaren fungerar som ett Gantt diagram, det vill säga den vanligaste 

typen av ett linjärt tidsberäkningssystem som används vid projekthantering.  

 

Sidan fungera på så sätt att användaren fyller i basinformation om projektet högst uppe till 

vänster på sidan och därefter förflyttar man sig nedåt och börjar fylla i de projektdelar man 

vill ha med i tidsberäkningen (Fig.18). Efter det kan man börja göra själva tidsberäkningen, 

genom att fylla i startdatumet och antalet dygn som arbetsprestationen kommer att ta tid. 

Det är även möjligt att välja om beräknaren skall räkna med endast veckodagar eller om 

det skall räkna med veckosluten som arbetsdagar. 

 

Figur 18. Tidsberäkningsdelen i tidsberäknaren. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

Det är även möjligt att fylla i speciella helgdagar som till exempel julafton, nyårsdagen 

eller andra dagar man inte vill räkna som arbetsdagar. För att fylla i dessa dagar går man 

till följande sida i beräknaren som heter helgdagar ("Pyhäpäivät"), och där skriver man in 

alla de datum man anser som helgdagar. Tidsberäkningssidan noterar ändringarna som 

gjorts på sidan för helgdagar automatiskt, så därefter är det bara att fortsätta tidsberäkna. 
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7.1.8 Efterberäkning 

 

Efterberäkningen i beräknaren har ingen separat sida eller eget räkningsprogram. Efterbe-

räkningarna kan göras på varje kostnadsberäkningssida (Konstruktionsdels, Byggnadsdels, 

och egen beräknare). Efterberäkningen befinner sig alltid längst till höger på sidorna (Fig 

20.), men är inställt på att vara gömda vanligtvis när beräknaren är igång. Detta på grund 

av att det inte skall ta så onödigt mycket utrymme på skärmen eftersom det är rätt sällan 

som en efterberäkning behöver göras i skala med kostnadsberäkningar. 

 

Att få fram efterberäkningsspalten på varje sida går lätt genom att trycka på en knapp som 

finns till förfogande högst uppe på varje beräkningssida (Fig. 19). Rutan heter uppföljning 

("Seuranta") i beräknaren. Även andra spalter går att få fram från samma fält. 

 

  

Figur 19. Dolda spalter på beräkningssidorna. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

 

Kuva 20. Efterberäkningsspalterna. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

Efterberäkningen fungerar på så vis att användaren fyller i spalten som är markerad med en 

röd text, de värden som konstruktionsdelen, byggnadsdelen eller egna beräkningsdelen 

blev att kosta på riktigt. Samtidigt som man fyller i värdena, så räknar beräknaren automa-
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tiskt ut skillnaden mellan det uppskattade värdet och det riktiga värdet samt ger ut en pro-

centskillnad och en grön eller röd boll. Om skillnaden har ett minustecken framför sig be-

tyder det att kostnaden blev större och om den har ett plustecken framför sig så har det 

blivit billigare. 

 

 

8 Projekt Lintukaari 
 

Projekt Lintukaari är ett projekt som startades år 2011. Projektet handlar om tre identiska 

egnahemshus som skall byggas i Eriksnäs, Sibbo. Nu för tillfället är redan två stycken av 

husen byggda och det tredje huset håller på att byggas.  Som ägare av tomterna och även 

fungerande huvudentreprenör för projektet är TeamRac Oy. TeamRac är ett byggnadsföre-

tag som har till största delen sin verksamhet inom Sibbos gränser, men gör även byggnads-

arbeten ytterom kommunens gränser. Företaget grundades år 2010. 

 

En enskild tomts storlek rör sig vid 1000 m
2
, och varje tomt har en byggrätt på 200 m

2
. 

Alla husens tomter och storlekar finns på situationsplanen i bilaga 2. På situationsplanen 

finns även en fjärde tomt som även den är identisk med de tre byggnaderna, men som dock 

inte hör till detta projekt, utan byggs av ett annat företag. 

 

8.1 Kostnadsberäkning 

 

Kostnadsberäkningen som gjorts i detta slutarbete handlar om huset på tomten T3 som 

finns i mitten på situationsplanen (bilaga 2). Ytan på husets första våning är 128 m
2
 och 

andra våningen är 71 m
2
 vilka utgör en total yta på 199 m

2
. Ritningar som använts vid 

framställandet av kostnadsberäkningen finns i bilaga 3. 
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Figur 21. 3D bild av huset som kostnadsberäkningen är gjord för. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

All kostnadsberäkning som gjorts har utförts med kostnads- och tidsberäknaren i Excel 

programmet. Prisuppgifterna på material och arbetskostnader som används vid beräkning-

en baserar sig på information av priser år 2014. Eftersom huset är beläget i Sibbo, som 

ligger ca 30 km öster om Helsingfors, så borde det användas en områdeskoefficient på 1,45 

(Område 1) enligt kapitel 7.1.1. Men eftersom lönerna i detta projekt redan är kända (Fig. 

22) så kommer ingen områdeskoefficient att tilläggas. Som svårighetskoefficient har det 

använts 1,2. Orsaken till koefficienten är att huset är ett tvåvåningshus, och nästan en hel 

sida av huset kommer att bestå av stora fönster som går från golvnivå ända upp till taknivå. 

 

Som medel lön för en byggnadsarbetare är det färdigt inställt i programmet 38 €/h (Moms 

0 %), vilket inkluderar en socialavgift på ca 40 % och är ungefär 15,65 €/h. Medellönen för 

en byggnadsarbetares hjälpman är på 21 €/h (Moms 0 %), vilket inkluderar en socialavgift 

på ca 40 % och är ungefär 8,65 €/h. Alla andra löner för specialarbetare så som plåtslagare, 

murare, VVS-montörer, grävmaskinschaufförer, elektriker och elementinstallatörer som 

berörs vid kostnadsberäkningen har en färdig inställd lön i beräknaren som rör sig mellan 

40-75 € (Moms 0 %). Arbetarnas enskilda timlön €/h som använts vid kostnadsberäkning-

en visas upp i figur 22. 
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Figur 22. Arbetarnas löner €/h (Moms 0 %). (Fredrik Wickholm 2015) 

 

Kostnadsberäkningen är uppdelad enligt Talo-2000 klassificeringssystem, och visas även i 

resultatet på ett sådant vis. Hela kostnadsberäkningsförslaget för projekt Lintukaari finns i 

bilaga 4. Kostnadsberäkningen är gjord endast för själva huset på tomten, vilket menas att 

det inte har tagits i beaktande följande saker i beräkningen: 

 

 tomtens pris 

 tillbehör till tomten (sopkärl, postlådor, bykställningar, osv.) 

 anslutning till allmän väg 

 garaget i sin helhet som tillhör huset 

 

Slutresultaten för kostnadsberäkningen (bilaga 4) blev följande: 

 

Husets totala kostnad för både arbete och material blev ca 301 253 € (Moms. 24 %), varav 

arbetsandelen är ca 126 271 € (Moms. 24 %) och materialandelen ca 174 982 € (Moms. 24 

%). I kostnadsberäkningens resultat kan man även få fram hur många procent var och en av 

byggnadsskedena kommer att utgöra av den totala summan. Procenten blev följande (Fig. 

23): 
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Figur 23. Byggnadsdelarnas kostnader i projektet. (Fredrik Wickholm 2015) 

 

 

8.2 Tidsberäkning 

 

Tidsberäkningen som är gjord för projekt Lintukaari, grundar sig på den information som 

använts vid kostnadsberäkningen, alltså den tid som det har tagit för att framställa den 

byggnadsdel. Alla tider som används vid beräknaren är T4 tider som är tagna ur böckerna 

Rakennusosien kustannuksia 2013, Rakennustöiden menekit 2010 och även från olika 

RATU-kort . I böckerna är det beskrivet direkt ut hur mycket tid det kommer att ta för att 

framställa en byggnadsdel per enhet.  

 

I och med att tiderna är T4 tider så skulle det inte behöva beräknas med några extra stora 

avbrott i tidsberäkningen, eftersom de redan är tagna i beaktande i T4 tiden. 

 

Eftersom byggandet av alla tre hus som ingår i projekt Lintukaari påbörjades samtidigt och 

är ett av TeamRacs egna projekt så har det inte funnits några direkta start och slutdatum för 

projektet. Dessutom har det hela tiden varit endast några arbetare åt gången som har byggt 

på husen, men ingen har varit konstant på jobb där. Vilket gör att arbetstiderna kommer att 

ta mycket längre tid i verkligheten än de beräknade. 

 

På grund av detta så kommer jag i detta arbete inte att ta i beaktande de riktiga start- och 

slutdatumen för projektet, utan kommer i stället att se på tidsberäkningen som en helhet. 

5 % 

5 % 

6 % 

27 % 

7 % 5 % 
8 % 

5 % 

29 % 

3 % Jord och grundläggning 

Grundkonstruktioner 

Bottenbjälklaget 

Stomkonstruktioner 

Fönster och dörrar mm. 

Terasser och trappor 

Mellanväggar mm. 

Fasta möbler 

VVS-installation 

Planeringskostnader 



36 

 

 

 

Det vill säga att jag har gjort tidsberäkningen enligt hur länge det skulle ha tagit att bygga 

ett av husen i en enda etapp från början till slut. 

 

Arbetsgruppernas storlek som har använts vid framställande av tidsberäkningen består  

huvudsakligen av tre stycken arbetare, varav två av dem är yrkestimmermän och en hant-

langare. Dessa arbetare sköter om allt byggnadsarbete. För  grävningsarbetena är det räknat 

med en grävmaskinschaufför samt en hantlangare som hjälper till vid behov. Vid VVS-

installation och elinstallation har det beräknats vara ungefär tre stycken arbetare på plats 

under hela installationen. Tidsberäkningen är beräknad enligt den principen att ett skede 

måste vara klart innan nästa skede kan påbörjas. Vilket betyder att om till exempel de tre 

timmermännen håller på med att konstruera taket på huset, så kan de inte börja konstruera 

golvet förrän de är färdiga med taket. 

 

Tidsberäkningen som jag gjorde för projekt Lintukaari finns i sin helhet i bilaga 5. I tidsbe-

räkningen framkommer det när hela projektet startade (min egen uppskattning) samt när 

det borde ha stått klart. Det framkommer även vid vilka tidpunkter det är tänkt att starta 

byggandet av vissa byggnadsdelar och när de borde vara klara för att inte överlappa var-

andra. De enda delarna som överlappar varandra är VVS- och elarbetena, detta på grund av 

att det är olika arbetare som utför dessa prestationer och därför kan de pågå samtidigt som 

det övriga byggnadsarbetena. Vissa byggnadsskeden är också beroende av VVS- och elar-

betena. Till exempel konstruerande av mellanbjälklaget  kräver att byggnadsarbetarna byg-

ger först den så kallade ramen för mellanbjälklaget, i vilket VVS-montörerna sedan instal-

lerar de rör som skall komma där, och därefter drar elektrikerna alla elkablar som kommer 

att komma i mellanbjälklaget. Det här kommer också att påverka tidsberäkningen som är 

gjord för byggnadsarbetet, på grund av att VVS-montörerna och elektrikerna inte alltid 

finns på plats på bygget som i sin tur leder till att byggnadsarbetet inte kan fortsätta på den 

byggnadsdelen och arbetet avbryts. En viss del av sådana avbrott är redan tagna i beaktan-

de i T4 tiderna, men jag har även lagt till ett par extra dagar i tidsberäkningen på vissa 

byggnadsdelar på grund av min egen erfarenhet av byggnadsarbeten - jag vet nämligen att 

de lätt leder till fördröjningar som är omöjliga att förutspå vid beräkningar. 

 

Den totala uppskattning av arbetstiden som förekom i kostnadsberäkningsskedet (Bilaga 4) 

var att det skulle ta ca. 2600 arbetstimmar totalt till alla byggnadsdelar vilket skulle inne-

bära ca. 325 dagar jobb för en arbetare. Men eftersom man gör vissa skeden samtidigt och 
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arbetsgrupperna är nästan genom hela projektet större  än en person så blev slutsumman 

det att om projektet startar 1.1.2015 (egen uppskattning) så skulle det enligt beräkningarna 

vara klart 12.6.2015. Alltså efter dryga sex månader från starten borde huset stå klart. I 

tidsberäkningen är det inte taget i beaktande alla årstider som har vissa inverkningar på 

projektet. 

 

 

8.3 Jämförelse 

 

På grund av att alla tre hus som finns med i projekt Lintukaari började byggas vid samma 

tidpunkt, var det ganska omöjligt att göra en jämförelse mellan mina resultat för kostnads-

beräkningen och tidsberäkningen, i synnerhet då mina uträkningar var specificerade för ett 

av husen. Detta ledde även till att igen efterberäkning kunde göras för ett enskilt hus av de 

alla tre, då all dokumentation av fakturorna var hopslagna. Till exempel grunden för husen, 

gjordes alla samtidigt och samma formar användes för att göra de tre olika projekten och 

det resulterade i att det bara fanns i fakturorna summor på vad hela grundarbetet hade kos-

tat och samma gällde även materialåtgången. 

 

Samma situation var det med tidsberäkningen för de tre husen, eftersom de började byggas 

samtidigt och har sedan dess gjorts i etapper så har det inte riktigt funnits något egentligt 

start- och slutdatum för vart och ett av husen. Detta leder även till att det inte går att jämfö-

ra mina tidsberäkningar med den tid som det har tagit att bygga dessa hus. 

 

Eftersom ett av husen redan har blivit sålt så finns den totala prisinformationen till förfo-

gandet. Då ett av husen såldes gjordes en ungefärlig uppskattning av vad huset hade blivit 

att kosta. Summan som hade uppskattats innehöll alla kostnader för ett av husen, det vill 

säga i uppskattningen fanns med bland annat tomtens pris och garaget. Men i min kost-

nadsberäkning hade jag inte tagit i beaktande tomtens pris eller räknat med garaget som 

tillhörde tomten, så jag tog bort de summorna från uppskattningspriset och fick fram en 

summa på ca 335 000 €. 

 

När man jämför detta pris med det pris som jag fick fram i Excel programmet på 301 253 € 

så kan man konstatera att det är en skillnad på ca. 11 %. Skillnaden är inte särskilt stor. 

Faktorer som skillnaden kan bero av kan vara till exempel att materialet har varit dyrare 
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från de leverantörer som det har tagits ifrån på riktigt, än de prisinformationer som använts 

i Excel beräknaren. Excel beräknarens prisuppgifter baserar sig på Rakennusosien kustan-

nuksia 2013 boken samt prisuppgifter från nätbutiken Taloon.com som är en järnhandel på 

internet. 

 

 

9 Slutsatser 
 

I stora drag lyckades projektet bra. Beräknaren i Excel programmet  verkar fungera som 

det var planerat att göra. Kostnadsberäkningsmetoderna som beräknaren var uppbyggt med 

verkar stämma ganska bra för mindre egnahemshus. Fastän ingen riktig jämförelse kunde 

göras med projekt Lintukaari, eftersom efterberäkningen inte fanns med så kan man ändå 

konstatera att mina resultat av kostnadsberäkningen kom relativt nära den slutliga summan 

som huset blev att kosta. 

 

Tack vare att beräknaren i Excel programmet var uppdelat enligt Talo-2000 klassifice-

ringssystemet var det väldigt enkelt att dela upp projektet i olika byggnadsdelar och få 

fram relativt exakt hur mycket tid och kostnader det gick åt för varje byggnadsdel. Prisin-

formationerna som fanns med i beräknaren var tagna direkt ur branschens facklitteratur 

Rakennusosien kustannuksia 2013 och internetjärnhandeln Taloon.com och verkade stäm-

ma relativt bra med de verkliga priserna i vanliga järnvaruaffärer. 

 

Tidsberäkningsdelen i Excel programmet fungerade även bra, detta också på grund av att 

projektet Lintukaari var här även uppdelat enligt Talo-2000 klassificeringssystem vilket 

gjorde det enkelt att sätta start- och slutdatum för de olika byggnadsskedena. Tidsberäk-

ningen gjordes med hjälp av uppgifter om tidsåtgång från branschens facklitteratur  Ra-

kennusosien kustannukset 2013, Rakennustöiden menekit 2010 och Aikataulukirja 2013. 

Jag lade även till en svårighetskoefficient 1,2 på projektet för att få mera realistiska tidsåt-

gångsvärden. Detta på grund av att projektet var ett tvåvåningshus med många fönster. 

 

Beräknaren har även använts vid ett antal andra projekt på sidan om detta projekt Lintukaa-

ri, men inget av dessa projekt har blivit färdiga ännu och heller ingen efterberäkning har 

gjorts på dem. Tanken med beräknaren, är att man i framtiden skall använda den för att 

göra olika kostnads- och tidsberäkningar för olika bostadshus och sedan fylla i efterhand 
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efterberäkningen som finns inbyggd i beräknaren. När man har slutfört projektet kan man 

direkt se skillnaden mellan den verkliga kostnaden och den uppskattade kostnaden. På ba-

sen av den informationen kan man sedan kalibrera prisiuppgifterna och koefficienterna i 

beräknaren så att den skall motsvara ens egna närbutikers och järnvaruaffärers prisuppgif-

ter samt områdets eller byggnadsföretagets egna prisuppgifter.  

 

Det mest utmanande med hela kostnads- och tidsberäknaren var att göra den så användar-

vänligt som möjligt, men på samma gång få fram många avancerade räkningsmetoder i 

beräknaren. Jag fick även läsa in mig en hel del på hur man använder programkoder för att 

kunna använda den inbyggda funktionen VBA som finns med i Microsoft Excel 2007. 

 

 

10 Sammandrag  
 

Detta examensarbete gjordes på beställning av företaget TeamRac Ab Oy och syftet var att 

skapa en kostnads- och tidsberäknare i Excel för bostadshus. Företaget hade köpt tre tomter 

i Eriksnäs, Sibbo där det skulle byggas tre stycken identiska egnahemshus. På husen skulle 

det göras kostnads- och tidsberäkningar. 

 

Tanken var att få en realistisk kostnads- och tidsberäknare som sedan kan användas i fram-

tida projekt av samma storlek, detta skulle leda till att företaget lättare kunde kontrollera 

sina utgifter och styra budgeterna mera noggrant samt även ha en realistisk tidslinje för 

projekten. 

 

Faktorer som inverkar på en kostnadsberäkning är bland annat besluten om hur stora och 

hur många utrymmen som behövs samt vad utrymmen skall användas för, klimatet och 

byggplatsens förhållanden, konstruktionslösningar, metod av genomförandet och förverk-

ligandet av tidtabellen. 

 

Det finns ett antal olika kostnadsberäkningsmetoder som man kan använda sig av beroende 

på vilket skede av projektet som man vill göra kostnadsberäkningen för. De olika kost-

nadsberäkningsmetoderna som jag tog upp i detta examensarbete var bland annat utrym-

meskalkyl, konstruktionsdelskalkyl, byggnadsdelskalkyl, prestationskalkyl och efterberäk-
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ning. De metoderna som beräknaren i Excel programmet baserar sig på är främst bygg-

nadsdelskalkyl, konstruktionsdelskalkyl och efterberäkning. 

 

Tidsberäknaren som finns med i beräknaren är uppbyggt som ett Ganttschema. Schemat är 

lättläst och enkelt att fylla i, då beräknaren ger dig möjligheten att dela upp projektet enligt 

Talo-2000 klassificeringssystemet. 
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          Bilaga 1, (2/2) 

 

 

 
  

LASKENTATULOKSET VALITUILLA ARVOILLA

Nimike määrä yks tth Materiaali € Työ € Yht. €/yks Yht. € ALV 0 %

Maaosat 256 m³ 57 5 939 € 3 036 € 35 € 8 975 € 5 %

Perustukset 45 jm 94 5 806 € 3 100 € 197 € 8 906 € 5 %

Alapohjat 128 m2 56 5 359 € 2 120 € 58 € 7 480 € 4 %

Välipohjat 0 m2 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 %

Yläpohjat 128 m2 210 12 445 € 7 646 € 157 € 20 091 € 12 %

Ulkoseinät 109 m2 207 9 193 € 7 297 € 152 € 16 490 € 10 %

Räystäsrakenteet 49 jm 30 751 1086 37 € 1 836 € 1 %

Väliseinät 96 m2 90 1 730 € 3 153 € 51 € 4 883 € 3 %

Väliovet 8 kpl 8 922 € 290 € 152 € 1 212 € 1 %

Ikkunat 30 kpl 45 12 840 € 1 623 € 482 € 14 462 € 9 %

Ovet 2 kpl 3 1 836 € 102 € 969 € 1 938 € 1 %

Kalusteet 1 erä 20 13 120 € 726 € 13 846 € 13 846 € 8 %

Hormi ja tulisijat 6 jm 30 6 256 € 870 € 1 208 € 7 126 € 4 %

Paalutus 0 jm 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 %

Vesikattovarusteet 1 erä 70 2 795 € 2 624 € 5 419 € 5 419 € 3 %

Sauna 9 m2 46 1 433 € 1 547 € 331 € 2 980 € 2 %

Pesuhuone 1 15 m2 60 2 318 € 2 099 € 294 € 4 417 € 3 %

Pesuhuone 2 0 m2 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 %

WC 1 6 m2 10 312 € 327 € 106 € 639 € 0 %

WC 2 0 m2 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 %

Portaat 0 kpl 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 %

Terassi 100 m2 124 2 375 € 4 505 € 69 € 6 880 € 4 %

Ilmanvaihto osat 128 brm2 47 4 330 € 2 074 € 50 € 6 404 € 4 %

Sähköosat 128 brm2 108 7 578 € 5 312 € 101 € 12 890 € 8 %

Putkiosat 128 brm2 197 21 607 € 448 € 172 € 22 055 € 13 %

Yhteensä 128 m² m2 1512 tth 118 944 € 49 985 € 1 320 € 168 929 € 100 %

Rakennuksen laajuus 128 brm²

Rakennuskustannukset yhteensä (alv 0 %) 168 929 €

Rakennuskustannukset yhteensä (alv 24 %) 209 472 €

Rakennukustannukset per bruttoneliö  (alv 0 %) 1320 €/brm²

Rakennukustannukset per bruttoneliö  (alv 24 %) 1636 €/brm²
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14 

 

 

 

Bilaga 5, (2/3) 

 



15 

 

 

 

Bilaga 5, (3/3) 

 
 




