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2012

för

Undertaksmontering

mellan

Sveriges Byggindustrier

och
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Ackordsriktpunkt

År 2012-05-01 155,00 kr

År ........................................................................ ........................................................................

År ........................................................................ ........................................................................

År ........................................................................ ........................................................................

För att få fram arbetskostnaden per enhet, multiplicera enhetstiden med  
ackordsriktpunkten.

Exempel: Punkt 0101
Enhetstid = 0,112 tim/m2                  Ackordsriktpunkt = 155,00 kr
Arbetskostnad = 0,112 x 155,00 = 17,36 kr/m2
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Undertak 
Allmänna bestämmelser Kommentarer

A Förutsättningar A Förutsättningar
a) Utrymme där undertak ska monteras ska vara fritt från hinder för ställningsbyggnad 

eller rullställning.
b) Arbetsgivaren tillhandahåller erforderliga verktyg. b) Daglig tillsyn av handverktyg och maskiner ingår.
c) Till eldrivna handverktyg ska uttag tillhandahållas i resp. våning och inom 20 m från 

monteringsstället.
d) Arbetsgivaren tillhandahåller erforderliga ritningar och ackordsunderlag bör finnas i 

samband med arbetets start.
e) Lossning av material från lastbil bör ske med maskin eller baklyft.

B I enhetstiderna ingår om ej annat angivs B I enhetstiderna ingår om ej annat angivs
a) Klippning och bockning av pendlar, borrning av hål, fastsättning av pendlar medelst 

fastskjutning, borrning och proppning, skruvning, spikning eller popnitning, montering 
av bärskenor i pendlar med fastsättning av erforderliga hållare eller genom popnitning, 
montering av distansjärn, kortlingar, avväxlingar med kolvning samt justering av bär-
skenor och rengöring av monterad yta.

a) Proppning med slag- eller trådexpander.

b) Erforderlig lossning från transportredskap, in- och uttransport av takmaterial samt 
hopsamling och uttransport av överblivet material och emballage.

c)

d)

Ställningsbyggnad eller flyttning av rullställning för arbeten t.o.m. 3,0 m höjd.

Kvalitetssäkring – egenkontroll enligt Byggavtalet § 11.2 ingår.

c) Höjden räknas till underkant undertak. Vid beordrat avbrott i arbetet, vilket medför 
att ställning får byggas mer än en gång, utges ersättning för extra ställning enligt 
punkt 7030.
Ställningsmaterial tillhandahålls i det första utrymmet som monteras och varje  
montör ska ha tillgång till ca 30 m2  ställningsmaterial om så erfordras.
Rullställning tillhandahålles vid intagsplats. Gäller punkt 0101–7040.

C Mätningsbestämmelser
a) Allt arbete mäts netto om ej annat angivs. Öppningar mindre än 0,75 m2 avdrages ej.

D Inkörningstillägg D Inkörningstillägg

a) Se punkt 9001–9003 Utöver enhetstiderna utges ett inkörningstillägg med 2 %,  
baserad på mätningssummornas storlek på objekt över 200 m2 undertaksyta.
Vid objekt över 100 m2 t.o.m. 200 m2 undertaksyta utges inkörningstillägg med 5 %, 
baserat på mätningssummornas storlek.

Vid objekt under 100 m2 undertaksyta utges inkörningstillägg med 10 %,  
baserat på mätningssummornas storlek.

b) Etablering ersätts med 1 timme ackordsriktpunkt/person och objekt. b) Utges en gång per objekt. Avbryts arbetet längre tid än 10 arbetsdagar utges dock 
etableringstillägget på nytt när arbetet återupptas. Etableringstillägget utges ej efter 
återkomst från semester eller annan ledighet.
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Kommentarer

A Förutsättningar A Förutsättningar
a) Utrymme där undertak ska monteras ska vara fritt från hinder för ställningsbyggnad 
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d) Arbetsgivaren tillhandahåller erforderliga ritningar och ackordsunderlag bör finnas i 

samband med arbetets start.
e) Lossning av material från lastbil bör ske med maskin eller baklyft.

B I enhetstiderna ingår om ej annat angivs B I enhetstiderna ingår om ej annat angivs
a) Klippning och bockning av pendlar, borrning av hål, fastsättning av pendlar medelst 

fastskjutning, borrning och proppning, skruvning, spikning eller popnitning, montering 
av bärskenor i pendlar med fastsättning av erforderliga hållare eller genom popnitning, 
montering av distansjärn, kortlingar, avväxlingar med kolvning samt justering av bär-
skenor och rengöring av monterad yta.

a) Proppning med slag- eller trådexpander.

b) Erforderlig lossning från transportredskap, in- och uttransport av takmaterial samt 
hopsamling och uttransport av överblivet material och emballage.

c)

d)

Ställningsbyggnad eller flyttning av rullställning för arbeten t.o.m. 3,0 m höjd.

Kvalitetssäkring – egenkontroll enligt Byggavtalet § 11.2 ingår.

c) Höjden räknas till underkant undertak. Vid beordrat avbrott i arbetet, vilket medför 
att ställning får byggas mer än en gång, utges ersättning för extra ställning enligt 
punkt 7030.
Ställningsmaterial tillhandahålls i det första utrymmet som monteras och varje  
montör ska ha tillgång till ca 30 m2  ställningsmaterial om så erfordras.
Rullställning tillhandahålles vid intagsplats. Gäller punkt 0101–7040.

C Mätningsbestämmelser
a) Allt arbete mäts netto om ej annat angivs. Öppningar mindre än 0,75 m2 avdrages ej.

D Inkörningstillägg D Inkörningstillägg

a) Se punkt 9001–9003 Utöver enhetstiderna utges ett inkörningstillägg med 2 %,  
baserad på mätningssummornas storlek på objekt över 200 m2 undertaksyta.
Vid objekt över 100 m2 t.o.m. 200 m2 undertaksyta utges inkörningstillägg med 5 %, 
baserat på mätningssummornas storlek.

Vid objekt under 100 m2 undertaksyta utges inkörningstillägg med 10 %,  
baserat på mätningssummornas storlek.
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Kommentarer

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt Aktivitet

0100 Synligt bärverk
0101 kassetter, skivor och plattor 600 x 1200 mm,  

900 x 900 mm och 1200 x 1200 mm inklusive synligt bärverk......... m2 0,112
0101

0105

Kassett kännetecknas av att den har stadkant på fyra sidor. För plattor och 
skivor av hårdpressad mineralfiber, gips, mjukfiberskivor eller träull t.o.m.  
30 mm tjocklek utges ersättning enligt denna punkt. 

0102 d:o 600 x 600 mm.............................................................................................. m2 0,110
0103 kassetter, skivor, plattor inklusive synligt bärverk med bärande 

profil c/c 1800 mm............................................................................................ m2 0,097
0103 Gäller ytor större än 75 m2 med format 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm,  

900 x 900 mm, extra pendlar för armaturer och dylikt ingår ej.
0104 korridorskivor...................................................................................................... m2 0,085 0104 Avser korridorskivor på vägglist eller T-profil.
0105 kassetter, skivor och plattor som monteras i förband, inklusive 

synligt bärverk.................................................................................................... m2 0,150

0200 Tillägg vid montering av synligt bärverk
0201 plattor med kant E............................................................................................ m2 0,006
0202 finelinebärverk samt T-15 bärverk............................................................... m2 0,007
0203 dikt montering t.o.m. 150 mm..................................................................... m2 0,026 0203 150 mm avser avståndet mellan befintligt tak och undersida undertak.
0204 dikt montering av tjockare skivor än fria måttet................................... m2 0,050 0204 Tillägget utges då det fria måttet mellan profilrygg och befintlig takyta är t.o.m. 

150 mm. Gäller vid all montage med fyrsidigt upplag kant A. Gäller även under 
installationer.

0205 sammansatta plattor eller träullsplattor t.o.m. 35 mm........................ m2 0,052 0205 Avser plattor bestående av 2 lag, hoplimmade t.o.m. 40 mm tjocklek och inklu-
derar merarbete för montering, transport etc. Tillämpas även för plattor med ett 
lag gips och ett lag fiber t.o.m. 40 mm tjocklek.

0206 diagonalmontering av bärande konstruktion enligt  
punkterna 0101–0105..................................................................................... m2 0,065

0206 Vid diagonal montering utges ersättning för sned skärning.

0207 avslutningslist vid fältmontage enligt punkterna 0203–0204......... m 0,062 0207 Tillägg enligt punkt 5301 utgår ej.
0208 avväxling i synligt bärverk.............................................................................. m 0,021 0208 Gäller vid uppdelning av modul vid armatur, ventilationsdon eller liknande.
0209 clips för låsning av skivor................................................................................ st 0,015
0210 målning av A-kant............................................................................................. m 0,029 0210 Rengöring av verktyg ingår.
0211 målning av E-kant, 2 gånger ingår.............................................................. m 0,088 0211

0300 Trälister vid synligt bärverk
0301 dekorlist t.o.m. 16 mm höjd.......................................................................... m 0,042 0301 Kapning och ger ingår.
0302 dekorlist  mot vägg.......................................................................................... m 0,057 0302
0303 för dekorlist över 16 mm t.o.m. 45 mm tillägges utöver punkter-

na 0301–0302.................................................................................................... m 0,011

1100 Dolt bärverk
1101 plattor med kant D, DS och DG inklusive dolt bärverk........................ m2 0,200 1101 För plattor och skivor av hårdpressad mineralfiber t.o.m. 30 mm tjocklek. 

Tillägg utges vid gipstak enligt punkt 5303.
1102 plattor kant C och plattor av gips, kant D inklusive dolt bärverk.... m2 0,250 1102

Arbetsmoment
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Kommentarer
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na 0301–0302.................................................................................................... m 0,011
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Kommentarer

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

1200 Tillägg vid montering av dolt bärverk
1201 diagonalmontering av dolt bärverk enligt 1101–1102 ...................... m2 0,065 1201 Vid diagonal montering utges ersättning för sned skärning.
1202 plattor med kant D och DG i format 1200 x 1200 mm........................ m2 0,020

1300 Limning av plattor på hel underyta
1301 limning av platttor med tjocklek t.o.m. 20 mm och  

storlek t.o.m. 0,5 m2.......................................................................................... m2 0,126
1301 I enhetstiden ingår erfoderliga splines och förbehandling av plattorna. Rengöring 

av underlaget ingår ej. Ersättning för omkrets utges ej då vägglist eller annan list 
med motsvarande funktion är uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller 
för fält med hela plattor.

1302 limning av plattor med tjocklek t.o.m. 40 mm och  
storlek t.o.m. 0,5 m2.......................................................................................... m2 0,150

1302

1400 Montering av plattor med skruv eller clips
1401 storlek  t.o.m. 0,80 m2..................................................................................... m2 0,126 1401 I enhetstiden ingår erforderliga splines, fästbleck och z-profiler. Enhetstiden 

förutsätter montering på färdigt underrede.
1402 träullsplattor t.o.m. 50 mm tjocklek med stum fog.............................. m2 0,200 1402
1403 skruvning av plattor kant F mot träunderrede....................................... m2 0,107 1403 I enhetstiderna ingår erforderliga splines. Rengöring av underlaget ingår ej. Ersätt-

ning för omkrets utges ej då vägglist eller annan list med motsvarande funktion är 
uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller för fält med hela plattor.

1500 Tillägg vid montering av plattor
1501 utfyllnad med trä- eller stålreglar i tak inklusive avriktning...... m 0,050
1502 kant F mot betong........................................................................................ m2 0,004 1502 Monteras med clips som proppas i betong.

2000 Manuell skärning av plattor och skivor, ej plåt
2010 träullsplattor eller sammansatta skivor, dold eller synlig -rak..... m 0,030 2010

2040

Minsta mått 1,0 m. Sned skärning ersätts då det av ritning framgår att omslutande 
väggar sinsemellan ej är i rät vinkel med varandra.

2011 träullsplattor eller sammansatta skivor, dold eller synlig -sned.. m 0,045
2012 skärning av gipsskiva............................................................................... m 0,035
2020 plattor och skivor, dold -rak....................................................................... m 0,013
2021 plattor och skivor, dold -sned................................................................... m 0,022

2030 plattor och skivor, synlig -rak.................................................................... m 0,022

2031 plattor och skivor, synlig -sned................................................................ m 0,040
2040 plattor och skivor, synlig kant E samt dold skärning kant D, 

DS och DG.......................................................................................................... m 0,045
2040 Vid skärning med kant E tillhandahålles specialverktyg.

2100 Urtag i plattor och skivor, ej plåt
2101 plattor och skivor t.o.m. 200 mm omkrets.......................................... st 0,020 2101 Avser plattor eller skivor av hårdpressad mineralfiber eller gips.

2102 plattor och skivor t.o.m. 1000 mm omkrets....................................... st 0,047 2102 Avser plattor eller skivor av hårdpressad mineralfiber eller gips. Vid större urtag 
ersätts skärning enligt punkt 4310 varvid nettomått mätes.

2103 plattor och skivor över 1000 mm omkrets......................................... st 0,070 2103

Arbetsmoment
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Kommentarer

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

1200 Tillägg vid montering av dolt bärverk
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med motsvarande funktion är uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller 
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1403 skruvning av plattor kant F mot träunderrede....................................... m2 0,107 1403 I enhetstiderna ingår erforderliga splines. Rengöring av underlaget ingår ej. Ersätt-

ning för omkrets utges ej då vägglist eller annan list med motsvarande funktion är 
uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller för fält med hela plattor.

1500 Tillägg vid montering av plattor
1501 utfyllnad med trä- eller stålreglar i tak inklusive avriktning...... m 0,050
1502 kant F mot betong........................................................................................ m2 0,004 1502 Monteras med clips som proppas i betong.

2000 Manuell skärning av plattor och skivor, ej plåt
2010 träullsplattor eller sammansatta skivor, dold eller synlig -rak..... m 0,030 2010

2040

Minsta mått 1,0 m. Sned skärning ersätts då det av ritning framgår att omslutande 
väggar sinsemellan ej är i rät vinkel med varandra.

2011 träullsplattor eller sammansatta skivor, dold eller synlig -sned.. m 0,045
2012 skärning av gipsskiva............................................................................... m 0,035
2020 plattor och skivor, dold -rak....................................................................... m 0,013
2021 plattor och skivor, dold -sned................................................................... m 0,022

2030 plattor och skivor, synlig -rak.................................................................... m 0,022

2031 plattor och skivor, synlig -sned................................................................ m 0,040
2040 plattor och skivor, synlig kant E samt dold skärning kant D, 

DS och DG.......................................................................................................... m 0,045
2040 Vid skärning med kant E tillhandahålles specialverktyg.

2100 Urtag i plattor och skivor, ej plåt
2101 plattor och skivor t.o.m. 200 mm omkrets.......................................... st 0,020 2101 Avser plattor eller skivor av hårdpressad mineralfiber eller gips.

2102 plattor och skivor t.o.m. 1000 mm omkrets....................................... st 0,047 2102 Avser plattor eller skivor av hårdpressad mineralfiber eller gips. Vid större urtag 
ersätts skärning enligt punkt 4310 varvid nettomått mätes.

2103 plattor och skivor över 1000 mm omkrets......................................... st 0,070 2103
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KommentarerArbetsmoment

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

2110 urtag  i träullsplattor, sammansatta plattor och skivor t.o.m.  
200 mm omkrets............................................................................................... st 0,041

2111 urtag i träullsplattor, sammansatta plattor och skivor över  
200 mm omkrets............................................................................................... st 0,093

3000 Kabelrännor – fällbara luckor
3010 Kabelränna, som ej ingår i systemtak inklusive kapning t.o.m.  

200 mm bredd.................................................................................................... m 0,280
3010

3012

I enhetstiderna ingår montering av vägg- eller takkonsoler och i förekommande 
fall ankarskena.

3011 d:o t.o.m. 400 mm bredd................................................................................ m 0,398
3012 d:o t.o.m. 600 mm bredd................................................................................ m 0,500
3020 fällbara luckor max 1,5 m2/st....................................................................... st 0,062
3021 stansad upphängningsprofil........................................................................ m 0,088 3021 Inklusive popnit eller skruv.
3022 konsolmonterad list vid vägg....................................................................... m 0,142

3100 Kabelrännor – systemtak
3101 primär och sekundär t.o.m. 200 mm bredd............................................. m 0,171 3101 I enhetstiderna ingår kapning, skarvbleck, krysskopplingar samt ihopsättning 

och montering av pendlar.
3102 primär och sekundär över 200 mm bredd t.o.m. 400 mm bredd.... m 0,205 3102
3110 modulanpassade sekundärer t.o.m. 200 mm......................................... m 0,075 3110 I enhetstiden ingår fixering med popnit eller skruv.
3120 löst upplagda bafflar eller kassetter mellan kabelrännor................... st 0,035

3200 Tillägg för kabelrännor – fällbara luckor - systemtak
3201 för längre hängseljärn än 0,7 m tillägges för varje påbörjad 0,5 m st 0,018
3202 skiljeväggar i kabelrännor.............................................................................. m 0,008
3203 montering av 4 krokar/lucka......................................................................... st 0,040
3204 tillpassning av lucka......................................................................................... st 0,448

4000 Plåtkassetter, -paneler och –ribbtak
4001 kassetter i klämprofil........................................................................................ m2 0,182
4002 paneler.................................................................................................................. m2 0,105 4002 Avser paneler på vägglist eller T-profil.
4010 bärverk för ribb- eller spaltpanel................................................................ m2 0,120
4011 ribb- eller spaltpanel....................................................................................... m 0,015 4011 För erhållande av längden divideras ytan med c/c-avståndet uttryckt i m. I enhets-

tiden ingår montering av erforderliga låsclips samt erforderlig skarvning av paneler-
na. Tät panel monterad på stansad bärprofil ersätts enligt punkterna 4010 och 4011.

4012 diagonal montering enligt punkt 4010.................................................... m2 0,170 4012 Vid diagonal montering utges ersättning för sned skärning.
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Kommentarer

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

2110 urtag  i träullsplattor, sammansatta plattor och skivor t.o.m.  
200 mm omkrets............................................................................................... st 0,041

2111 urtag i träullsplattor, sammansatta plattor och skivor över  
200 mm omkrets............................................................................................... st 0,093

3000 Kabelrännor – fällbara luckor
3010 Kabelränna, som ej ingår i systemtak inklusive kapning t.o.m.  

200 mm bredd.................................................................................................... m 0,280
3010

3012

I enhetstiderna ingår montering av vägg- eller takkonsoler och i förekommande 
fall ankarskena.

3011 d:o t.o.m. 400 mm bredd................................................................................ m 0,398
3012 d:o t.o.m. 600 mm bredd................................................................................ m 0,500
3020 fällbara luckor max 1,5 m2/st....................................................................... st 0,062
3021 stansad upphängningsprofil........................................................................ m 0,088 3021 Inklusive popnit eller skruv.
3022 konsolmonterad list vid vägg....................................................................... m 0,142

3100 Kabelrännor – systemtak
3101 primär och sekundär t.o.m. 200 mm bredd............................................. m 0,171 3101 I enhetstiderna ingår kapning, skarvbleck, krysskopplingar samt ihopsättning 

och montering av pendlar.
3102 primär och sekundär över 200 mm bredd t.o.m. 400 mm bredd.... m 0,205 3102
3110 modulanpassade sekundärer t.o.m. 200 mm......................................... m 0,075 3110 I enhetstiden ingår fixering med popnit eller skruv.
3120 löst upplagda bafflar eller kassetter mellan kabelrännor................... st 0,035

3200 Tillägg för kabelrännor – fällbara luckor - systemtak
3201 för längre hängseljärn än 0,7 m tillägges för varje påbörjad 0,5 m st 0,018
3202 skiljeväggar i kabelrännor.............................................................................. m 0,008
3203 montering av 4 krokar/lucka......................................................................... st 0,040
3204 tillpassning av lucka......................................................................................... st 0,448

4000 Plåtkassetter, -paneler och –ribbtak
4001 kassetter i klämprofil........................................................................................ m2 0,182
4002 paneler.................................................................................................................. m2 0,105 4002 Avser paneler på vägglist eller T-profil.
4010 bärverk för ribb- eller spaltpanel................................................................ m2 0,120
4011 ribb- eller spaltpanel....................................................................................... m 0,015 4011 För erhållande av längden divideras ytan med c/c-avståndet uttryckt i m. I enhets-

tiden ingår montering av erforderliga låsclips samt erforderlig skarvning av paneler-
na. Tät panel monterad på stansad bärprofil ersätts enligt punkterna 4010 och 4011.

4012 diagonal montering enligt punkt 4010.................................................... m2 0,170 4012 Vid diagonal montering utges ersättning för sned skärning.
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Kommentarer

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

4100 Mineralullsisolering ovan undertak
4101 i ribb- eller spaltpanel t.o.m. 100 mm panelbredd............................... m 0,003 4101 I enhetstiden ingår begränsningsskärning av mineralull. Övrig skärning av  

mineralull är ej tidsatt.
4102 i paneler................................................................................................................ m2 0,027
4103 i kassetter............................................................................................................. m2 0,021 4103 Enhetstiden avser även isoleringsmaterial som läggs ovanpå andra konstruktioner. 

Skärning ingår.
4104 ovanpå ribb- eller spaltpanel ....................................................................... m2 0,032

4200 Urtag i plåt
4201 paneler eller kassetter t.o.m. 200 mm omkrets...................................... st 0,036
4202 paneler eller kassetter t.o.m. 1000 mm omkrets.................................... st 0,073 4202 Vid större urtag utges ersättning för skärning enligt punkt 4301 varvid nettomått 

mätes.
4300 Skärning i plåt
4301 längsgående i panel, kassett, dold -rak.................................................... m 0,017 4301 Minsta mått 1,0 m. Vid arbete med paneler eller kassetter av stålplåt (max 0,5 mm) 

tillhandahåller arbetsgivaren maskinella klippverktyg. Sned skärning ersätts då det 
av ritning framgår att omslutande väggar sinsemellan ej är i rät vinkel med varandra.

4302 längsgående i panel, kassett, dold -sned................................................ m 0,033
4310 tvärgående i panel, dold eller synlig -rak................................................ m 0,049
4311 tvärgående i panel, dold eller synlig -sned............................................. m 0,099 4311
4312 ribbpanel, dold -rak......................................................................................... st 0,009 4312 Minsta mått 1,0 m. Vid arbete med paneler eller kassetter av stålplåt (max 0,5 mm) 

tillhandahåller arbetsgivaren maskinella klippverktyg.
4313 ribbpanel, dold -sned..................................................................................... st 0,015
4314 ribbpanel, synlig -rak....................................................................................... st 0,029
4315 ribbpanel, synlig -sned.................................................................................... st 0,055 4315 Sned skärning ersätts då det av ritning framgår att omslutande väggar sinsemellan 

ej är i rät vinkel med varandra. Tillhandahålls specialverktyg utges ersättning enligt 
punkterna 4310–4311.

5000 Vertikaler och lutningar
5010 material av plåt t.o.m. 400 mm.................................................................... m 0,119 5010 I enhetstiderna ingår popnitning, stålspikning eller fastskjutning samt erforder-

liga knap eller mellanlägg och stag. Vertikalens yta inmäts i takytan. Förtillverkade 
avslutningslister t.o.m. 100 mm ersätts enligt punkt 5301.

5011 material av plåt över 400 mm höjd tillägges per påbörjad 100 mm m 0,011 5011
5020 platsbyggda vertikaler av annat material än plåt t.o.m. 1200 mm.... m 0,500 5020 I enhetstiden ingår popnitning, stålspikning eller fastskjutning samt erforderliga knap 

eller mellanlägg och stag. Vertikalens yta inmäts i takytan. Omkrets och skärning ingår.
5021 lutningar t.o.m. 1200 mm bredd och lutande högst 60 grader........ m 0,044

5100 Pelare
5101 fyrkantig pelare.................................................................................................. st 0,240 5101 Avser pelare eller trummor med t.o.m. 2400 mm rundmått. I enhetstiderna ingår 

skärning, avväxlingar och vägglister. Tillämpas ej för limmade plattor. Monteras ej 
vägglist utges istället ersättning för skärning eller urtag.

5102 övriga pelare....................................................................................................... st 0,305 5102 
5103 vid halv eller kvartspelare ersätts per utåtgående hörn..................... st 0,070 5103 Avser pelare eller trummor med t.o.m. 650 mm vinkelmått. I enhetstiden ingår 

skärning, avväxlingar och vägglister. Tillämpas ej för limmade plattor. Monteras ej 
vägglist utges istället ersättning för skärning eller urtag.

Arbetsmoment
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Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

4100 Mineralullsisolering ovan undertak
4101 i ribb- eller spaltpanel t.o.m. 100 mm panelbredd............................... m 0,003 4101 I enhetstiden ingår begränsningsskärning av mineralull. Övrig skärning av  

mineralull är ej tidsatt.
4102 i paneler................................................................................................................ m2 0,027
4103 i kassetter............................................................................................................. m2 0,021 4103 Enhetstiden avser även isoleringsmaterial som läggs ovanpå andra konstruktioner. 

Skärning ingår.
4104 ovanpå ribb- eller spaltpanel ....................................................................... m2 0,032

4200 Urtag i plåt
4201 paneler eller kassetter t.o.m. 200 mm omkrets...................................... st 0,036
4202 paneler eller kassetter t.o.m. 1000 mm omkrets.................................... st 0,073 4202 Vid större urtag utges ersättning för skärning enligt punkt 4301 varvid nettomått 

mätes.
4300 Skärning i plåt
4301 längsgående i panel, kassett, dold -rak.................................................... m 0,017 4301 Minsta mått 1,0 m. Vid arbete med paneler eller kassetter av stålplåt (max 0,5 mm) 

tillhandahåller arbetsgivaren maskinella klippverktyg. Sned skärning ersätts då det 
av ritning framgår att omslutande väggar sinsemellan ej är i rät vinkel med varandra.

4302 längsgående i panel, kassett, dold -sned................................................ m 0,033
4310 tvärgående i panel, dold eller synlig -rak................................................ m 0,049
4311 tvärgående i panel, dold eller synlig -sned............................................. m 0,099 4311
4312 ribbpanel, dold -rak......................................................................................... st 0,009 4312 Minsta mått 1,0 m. Vid arbete med paneler eller kassetter av stålplåt (max 0,5 mm) 

tillhandahåller arbetsgivaren maskinella klippverktyg.
4313 ribbpanel, dold -sned..................................................................................... st 0,015
4314 ribbpanel, synlig -rak....................................................................................... st 0,029
4315 ribbpanel, synlig -sned.................................................................................... st 0,055 4315 Sned skärning ersätts då det av ritning framgår att omslutande väggar sinsemellan 

ej är i rät vinkel med varandra. Tillhandahålls specialverktyg utges ersättning enligt 
punkterna 4310–4311.

5000 Vertikaler och lutningar
5010 material av plåt t.o.m. 400 mm.................................................................... m 0,119 5010 I enhetstiderna ingår popnitning, stålspikning eller fastskjutning samt erforder-

liga knap eller mellanlägg och stag. Vertikalens yta inmäts i takytan. Förtillverkade 
avslutningslister t.o.m. 100 mm ersätts enligt punkt 5301.

5011 material av plåt över 400 mm höjd tillägges per påbörjad 100 mm m 0,011 5011
5020 platsbyggda vertikaler av annat material än plåt t.o.m. 1200 mm.... m 0,500 5020 I enhetstiden ingår popnitning, stålspikning eller fastskjutning samt erforderliga knap 

eller mellanlägg och stag. Vertikalens yta inmäts i takytan. Omkrets och skärning ingår.
5021 lutningar t.o.m. 1200 mm bredd och lutande högst 60 grader........ m 0,044

5100 Pelare
5101 fyrkantig pelare.................................................................................................. st 0,240 5101 Avser pelare eller trummor med t.o.m. 2400 mm rundmått. I enhetstiderna ingår 

skärning, avväxlingar och vägglister. Tillämpas ej för limmade plattor. Monteras ej 
vägglist utges istället ersättning för skärning eller urtag.

5102 övriga pelare....................................................................................................... st 0,305 5102 
5103 vid halv eller kvartspelare ersätts per utåtgående hörn..................... st 0,070 5103 Avser pelare eller trummor med t.o.m. 650 mm vinkelmått. I enhetstiden ingår 

skärning, avväxlingar och vägglister. Tillämpas ej för limmade plattor. Monteras ej 
vägglist utges istället ersättning för skärning eller urtag.
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Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

5200 Armaturer
5210 armaturer inklusive lysrör t.o.m. 625 x 625 mm..................................... st 0,161 5210 För armaturer görs ej avdrag i ytan. I enhetstiden ingår stickproppsanslutning. 

Avser armaturer, som levereras ihopmonterade.
5211 armaturer inklusive lysrör t.o.m. 1250 x 1250 mm................................ st 0,179 5211

5300 Generella tillägg om ej annat anges
5301 omkrets................................................................................................................. m 0,047 5301 I enhetstiden ingår montering av erforderliga vägg- och avslutningslister.  

Ersättning utges ej då vägglist eller annan list med motsvarande funktion är  
uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller för fält med hela plattor.

5302 omkrets vid bågformade väggar................................................................. m 0,090 5302
5303 enkel gipsskiva format 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm...................... m2 0,038 5303 Gäller tjocklek 9–13 mm.
5304 gering av skugg- och skuggavslutningslist............................................. st 0,021
5305 montering med spalt....................................................................................... m 0,012 5305 Distansmontering mot vägg max 50 mm.
5306 skylt eller T-profil inklusive hängseljärn t.o.m. 0,7 m längd............... m 0,050 5306 Enhetstiden tillämpas endast då skenan ej ingår i den bärande konstruktionen.  

Minsta mått 1,0 m.
5307 längre hängseljärn för varje påbörjad 0,5 m........................................... m 0,011 5307
5308 större sänkning av tak än 0,7 m per påbörjad 0,5 m............................ m2 0,011 5308 I enhetstiden ingår erforderlig ställningskomplettering.
5309 avtagning av skyddsplast från kassetter eller vertikaler..................... m2 0,064
5310 avtagning av skyddsplast från paneler eller lister................................. m 0,010
5311 pendlande lutande tak................................................................................... m2 0,030 5311 Gäller ej vertikaler.
5312 stagning av frihängande konstruktion per stag.................................... st 0,050
5313 montering av fritt hängande fält mellan kabelrännor eller  

genomgående armaturrader där bredden understiger 2,0 m......... m2 0,028
5314 borrning av balkar eller pelare av stål....................................................... m 0,020
5315 vid återgång för montering av skivor vid förmonterat bärverk 

per rum................................................................................................................. st 0,160
5315 Gäller endast vid beordrat avbrott.

5316 tg för rum t.o.m. 5 m2....................................................................................... st 0,500
5317 tg för mjukfiberskivor tjockare än 30 mm................................................ m2 0,010

6000 Industriakustik (mineralullsabsorbenter)
6001 i lättbetong – med skruvning........................................................................ m2 0,080 6001 Avser mineralullsabsorbenter med montagehöjd t.o.m. 6,0 m med format t.o.m. 

1200 x 1200 mm med 50 resp 80 mm tjocklek med max 6 st skruv per m2.
6002 i lättbetong – med tvåsidigt T 35-bärverk med direktfäste eller 

med hattprofil..................................................................................................... m2 0,090
6036 I enhetstider ingår montering, demontering och flyttning av ställning för montage-

höjd t.o.m. 3,0 m. Tillhandahålls mekanisk höj- och sänkbar ställning med arbets-
plattform får särskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetslag.

6003 i lättbetong – med fyrsidigt T 35-bärverk................................................. m2 0,094
6004 i lättbetong – med fyrsidigt T 35-bärverk, skivor med mindre 

format än 1200 x 1200 mm........................................................................... m2 0,103
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5200 Armaturer
5210 armaturer inklusive lysrör t.o.m. 625 x 625 mm..................................... st 0,161 5210 För armaturer görs ej avdrag i ytan. I enhetstiden ingår stickproppsanslutning. 

Avser armaturer, som levereras ihopmonterade.
5211 armaturer inklusive lysrör t.o.m. 1250 x 1250 mm................................ st 0,179 5211

5300 Generella tillägg om ej annat anges
5301 omkrets................................................................................................................. m 0,047 5301 I enhetstiden ingår montering av erforderliga vägg- och avslutningslister.  

Ersättning utges ej då vägglist eller annan list med motsvarande funktion är  
uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller för fält med hela plattor.

5302 omkrets vid bågformade väggar................................................................. m 0,090 5302
5303 enkel gipsskiva format 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm...................... m2 0,038 5303 Gäller tjocklek 9–13 mm.
5304 gering av skugg- och skuggavslutningslist............................................. st 0,021
5305 montering med spalt....................................................................................... m 0,012 5305 Distansmontering mot vägg max 50 mm.
5306 skylt eller T-profil inklusive hängseljärn t.o.m. 0,7 m längd............... m 0,050 5306 Enhetstiden tillämpas endast då skenan ej ingår i den bärande konstruktionen.  

Minsta mått 1,0 m.
5307 längre hängseljärn för varje påbörjad 0,5 m........................................... m 0,011 5307
5308 större sänkning av tak än 0,7 m per påbörjad 0,5 m............................ m2 0,011 5308 I enhetstiden ingår erforderlig ställningskomplettering.
5309 avtagning av skyddsplast från kassetter eller vertikaler..................... m2 0,064
5310 avtagning av skyddsplast från paneler eller lister................................. m 0,010
5311 pendlande lutande tak................................................................................... m2 0,030 5311 Gäller ej vertikaler.
5312 stagning av frihängande konstruktion per stag.................................... st 0,050
5313 montering av fritt hängande fält mellan kabelrännor eller  

genomgående armaturrader där bredden understiger 2,0 m......... m2 0,028
5314 borrning av balkar eller pelare av stål....................................................... m 0,020
5315 vid återgång för montering av skivor vid förmonterat bärverk 

per rum................................................................................................................. st 0,160
5315 Gäller endast vid beordrat avbrott.

5316 tg för rum t.o.m. 5 m2....................................................................................... st 0,500
5317 tg för mjukfiberskivor tjockare än 30 mm................................................ m2 0,010

6000 Industriakustik (mineralullsabsorbenter)
6001 i lättbetong – med skruvning........................................................................ m2 0,080 6001 Avser mineralullsabsorbenter med montagehöjd t.o.m. 6,0 m med format t.o.m. 

1200 x 1200 mm med 50 resp 80 mm tjocklek med max 6 st skruv per m2.
6002 i lättbetong – med tvåsidigt T 35-bärverk med direktfäste eller 

med hattprofil..................................................................................................... m2 0,090
6036 I enhetstider ingår montering, demontering och flyttning av ställning för montage-

höjd t.o.m. 3,0 m. Tillhandahålls mekanisk höj- och sänkbar ställning med arbets-
plattform får särskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetslag.

6003 i lättbetong – med fyrsidigt T 35-bärverk................................................. m2 0,094
6004 i lättbetong – med fyrsidigt T 35-bärverk, skivor med mindre 

format än 1200 x 1200 mm........................................................................... m2 0,103
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6010 Tillägg för betong (mineralaullsabsorbenter)
6011 montering  med isolerhållare av plast....................................................... m2 0,021
6012 montering med hattprofil.............................................................................. m2 0,021
6013 montering med tvåsidigt T 35-bärverk med direktfäste..................... m2 0,010

6020 Tillägg för plåt (mineralullsabsorbenter)
6021 vid infästning i TRP-plåt tillägges för punkterna 6001–6002............ m2 0,005

6030 Tillägg oavsett underlag (mineralullsabsorbenter)
6031 skärning enligt punkterna 6001 och 6002................................................... m 0,011

6032 omkrets inklusive skärning vid arbete enligt punkterna 6003  
och 6004.. m 0,055

6032 Utges även för pelargenomgång.

6033 skivor tjockare än 80 mm............................................................................... m2 0,010
6034 uppläggning av lös T-profil............................................................................ st 0,005
6035 per påbörjad m för montagehöjd över 6 m............................................ m2 0,008
6036 om ej mekanisk lyft tillhandahålls vid montagehöjd över 3,5 m, 

tillägges per påbörjad m................................................................................ m2 0,008

7000 Ställningar 
7010 flytt av rullställning när montagehöjden överstiger 3,0 m per  

påbörjad 0,5 m................................................................................................... m2 0,004
7010 Avser flyttning av rullställning där montagehöjden överstiger 3,0 m. Vid monte-

ring av industriakustik (mineralullsabsorbenter) gäller montagehöjd 6,0 meter. 
Betjänad takyta mäts. Montering av rullställning för höjd över 3,0 m ersätts enligt 
punkterna 7110–7220.

7030 ställning av bockar, plank och luckor där montagehöjden är 
t.o.m. 3,0 m.......................................................................................................... m2 0,014

7030 Se kommentar till B c).

7031 ställning av bockar, plank och luckor där montagehöjden är  
över 3,0 m t.o.m. 3,5 m tillägges................................................................... m2 0,003

7040 demontering  inklusive montering och transport av rullställning 
mellan rum ......................................................................................................... st 0,199

7040 Avser rullställning för arbeten t.o.m. 3,0 m montagehöjd. Gäller även transport 
mellan våningsplan. Gäller ej 1:a montageställe.

7110 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger  
3,0 m t.o.m. 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monte-
ringstillfälle....................................................................................................................... m 0,177

7110

7120

Ställningar av lättmetall (typ Acty).

7120 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger  
4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringstillfälle....... m 0,354

7210 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger  
3,0 m t.o.m. 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monte-
ringstillfälle................................................................................................................. m 0,177

7210

7220

Ställningar av stål (typ Haki).
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Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

6010 Tillägg för betong (mineralaullsabsorbenter)
6011 montering  med isolerhållare av plast....................................................... m2 0,021
6012 montering med hattprofil.............................................................................. m2 0,021
6013 montering med tvåsidigt T 35-bärverk med direktfäste..................... m2 0,010

6020 Tillägg för plåt (mineralullsabsorbenter)
6021 vid infästning i TRP-plåt tillägges för punkterna 6001–6002............ m2 0,005

6030 Tillägg oavsett underlag (mineralullsabsorbenter)
6031 skärning enligt punkterna 6001 och 6002................................................... m 0,011

6032 omkrets inklusive skärning vid arbete enligt punkterna 6003  
och 6004.. m 0,055

6032 Utges även för pelargenomgång.

6033 skivor tjockare än 80 mm............................................................................... m2 0,010
6034 uppläggning av lös T-profil............................................................................ st 0,005
6035 per påbörjad m för montagehöjd över 6 m............................................ m2 0,008
6036 om ej mekanisk lyft tillhandahålls vid montagehöjd över 3,5 m, 

tillägges per påbörjad m................................................................................ m2 0,008

7000 Ställningar 
7010 flytt av rullställning när montagehöjden överstiger 3,0 m per  

påbörjad 0,5 m................................................................................................... m2 0,004
7010 Avser flyttning av rullställning där montagehöjden överstiger 3,0 m. Vid monte-

ring av industriakustik (mineralullsabsorbenter) gäller montagehöjd 6,0 meter. 
Betjänad takyta mäts. Montering av rullställning för höjd över 3,0 m ersätts enligt 
punkterna 7110–7220.

7030 ställning av bockar, plank och luckor där montagehöjden är 
t.o.m. 3,0 m.......................................................................................................... m2 0,014

7030 Se kommentar till B c).

7031 ställning av bockar, plank och luckor där montagehöjden är  
över 3,0 m t.o.m. 3,5 m tillägges................................................................... m2 0,003

7040 demontering  inklusive montering och transport av rullställning 
mellan rum ......................................................................................................... st 0,199

7040 Avser rullställning för arbeten t.o.m. 3,0 m montagehöjd. Gäller även transport 
mellan våningsplan. Gäller ej 1:a montageställe.

7110 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger  
3,0 m t.o.m. 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monte-
ringstillfälle....................................................................................................................... m 0,177

7110

7120

Ställningar av lättmetall (typ Acty).

7120 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger  
4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringstillfälle....... m 0,354

7210 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger  
3,0 m t.o.m. 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monte-
ringstillfälle................................................................................................................. m 0,177

7210

7220

Ställningar av stål (typ Haki).
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KommentarerArbetsmoment Kommentarer

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

7220 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger 
4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringstillfälle... m 0,442

8000 Yttillägg
8001 Yttillägg utöver 1............................................................................................... st 0,088 8001 Yttillägg utges för ytor över 1 i varje rum. Vertikala ytor eller lutande nivå- 

skillnader ingår ej.

9000 Inkörningstillägg
9001 2 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ 

person och objekt över 200 m2 undertaksyta.........................................
9001

9003

Utges en gång per arbetsplats. Avbryts arbetet längre tid än 10 arbetsdagar utges 
dock tidstillägget på nytt när arbetet återupptas. Semesterperiod eller annan 
ledighet räknas ej som avbrott.

9002 5 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ 
person och objekt över 100 m2 t.o.m. 200 m2 undertaksyta.............

9003 10 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ 
person och objekt som totalt understiger 100 m2 undertaksyta....

SVERIGES BYGGINDUSTRIER SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET
Staffan Sjömark Leif Ahlmén
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KommentarerKommentarer

Punkt Enhetstid 
Tim/enhet

Punkt

7220 för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger 
4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringstillfälle... m 0,442

8000 Yttillägg
8001 Yttillägg utöver 1............................................................................................... st 0,088 8001 Yttillägg utges för ytor över 1 i varje rum. Vertikala ytor eller lutande nivå- 

skillnader ingår ej.

9000 Inkörningstillägg
9001 2 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ 

person och objekt över 200 m2 undertaksyta.........................................
9001

9003

Utges en gång per arbetsplats. Avbryts arbetet längre tid än 10 arbetsdagar utges 
dock tidstillägget på nytt när arbetet återupptas. Semesterperiod eller annan 
ledighet räknas ej som avbrott.

9002 5 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ 
person och objekt över 100 m2 t.o.m. 200 m2 undertaksyta.............

9003 10 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ 
person och objekt som totalt understiger 100 m2 undertaksyta....
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