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Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Box 17144
10462 STOCKHOLM

Rosenlundsgatan 60

08-442 49 30

08-198073

www.malerifakta.se

Ackordsräkning
Sida 1

Uppgifter och siffror i exemplen är hämtade från faktiska ackordsräkningar men skall ändå ses som
exempel, som tjänar till att förklara innebörden av olika poster i ackordsräkningen.

ÄNDRINGSRÄKNING

Objektid är ett
nummer som
skapas i
Målerifaktas
system
Datum som
anger prislisteversion
Mätare från
Målerifakta
som utfört
uppdraget

Förekommer
ibland och
Indikerar då att
ändring skett från
ursprungsversion.
Förändringarna är
inte markerade.

H-GATAN 14, G-STAD
3 VINDS LGH ASTERIX

FÖRNAMN EFTERNAMN
E-GATAN 2
123 45 S-STAD

Adress där
uppdraget utförts
Projektnummer
som kunden
själv kan välja

FÖRETAG AB
A-GATAN 72
123 45 S-STAD

Karl Johansson
F-gatan 1
123 65 A-Köping

Ackordslagets
lagbas (ansvarige)
för ackordsräkningen

Företag som
anlitat
Målerifakta

Kan vara
olika typer av
objekt tex lgh, villa,
industri etc

Detta fält
används inte
för närvarande

Datum när ackords
räkningen
skickades

Ortstillägg kan
variera mellan
olika orter
ex: 13,70% av
4.044,95 kr
= 554,16 kr

Vad jobbet
mäter exkl.
ortsprocent

Extraarbete som
inte mäts.

Summa total inkl
Timtid att fördela
på alla i
ackordslaget

Det finns 3 typer
av timtid:
1. 143kr enl
avtal.
2. Timtid enl
ÖK kan variera
3. Timtid lagbas
176,40kr

Sidfot alla sidor utom sida 2

Kompletterande
information om
Mätare från
Målerifakta

Förnamn Efternamn

070-xx xx xx

0xx-xx xx xx

Sida 2
Bilden visar endast nedre delen av sida 2, eftersom övre delen är identisk med sida 1.

Grundlön
24 * 143 = 3432 kr

Ackordsöverskott
Är lika med
totala summan –
förskottslön
Fördelning till
respektive
arbetslagsmedlemmar

Här kan också
finnas ”extra
förskott” på tex
24 * 7 = 168 kr

600528-xxxx

Lars

A-sson

Det har då betalats
ut 24 * 143 och
24 * 7 kr i
förskottslön
5.049,11 – 3.432 =
1.616 kr

OBS viktigt!

Personnr. i
uppdraget och
korrekt mobilnr i
din profil
möjliggör
besked per
SMS.

1.617 kr – ev.
extra överskott =
överskott
Beloppet kan även
bli negativt, dvs
inget överskott
betalas ut.

Ackordsdeltagare kan vara
flera personer.
Dessa delar då
på beloppet.

Sidfot sida 2
Totala antalet
ackordstimmar
och timtid utom
ackordet

Har inga
tidlönstimmar
rapporterats,
visas här 0,5

Arbetsbeskrivning
Sidnumreringen börjar från 1 igen då detta är en ny del av ackordsräkningen.
Sidhuvudets och sidfotens information är densamma som i ackordsräkningen.

Arbetsbeskrivning

Denna del av ackordsräkningen redovisar vilka arbeten som uppmätts.

Arbetsstycke /
Arbetsyta
Koderna
förklaras längst
ner i detta
dokument

A-pris per
enhet. Kan vara
kvadratmeter,
löpmeter,
styckepris
Texten i
förkortade
prislistepunkter
HUS Ama eller
AMA Hus är en
standard.
Läs mer på
Svensk
byggtjänsts
webbplats:
http://ama.byggtjan
st.se/#VadArAma

Standarddetaljer

Denna del av ackordsräkningen redovisar vilka standarddetaljer som uppmätts.
Exempelvis fönster, dörrar, skåp etc.

Enhetsbenämning av
standarddetalj
Standarddetalj
nummer S10
(unik för varje
ackordsräkning)
Bild över
standarddetaljen är i
detta exempel
ett fönster, men
kan ibland vara
en generell
detalj som visas
i form av ett
stiliserat ”G”
Kan ibland stå
F:4 1,00-1,00
Betyder
fönstertyp nr 4
Bredd 1,00
Höjd 1,00
Behandlingskoder. Vilka
behandlingar
som utförs
beskrivs i arbetsbeskrivningen

Summering
kr/öre
A-pris kr/öre
Enhet, kan vara
kvadratmeter,
löpmeter, stycke
Arbetsbeskrivning

Mätdata

Denna del av ackordsräkningen redovisar behandlingar av utrymmen.

Behandlade
utrymmen

H-GATAN 14

Adress

Summering
kr/öre

Övrigt tillkommer
materialtransport, jobb under
7500 kr, samt p
649
Lägenhetsbeteckning. Kan
vara flera olika
lägenheter

LGH ASTERIX

Delsummering
per utrymme

Rumsbeskriving
kan innehålla
olika rumsutrymmen med
olika
behandlingar
Tex KPR=
kapprum

...
..
.
Listan kan fortsätta med flera utrymmen, och kan även bestå av flera lägenheter.
Slutligen summeras listan med en total ackordssumma, som ska vara identiskt med det belopp som
redovisas på ackordsräkningens första sida.
.
..
…

Total
ackordssumma,
som ska vara
identiskt med det
belopp som
redovisas på
ackordsräkningens första
sida

Sammandrag/Specifikation standarddetaljer

Sammandrag/Specifikation av standarddetaljer är inte standard i en ackordsräkning. Önskas detta ingå i
ackordsräkningen ska det väljas vid beställning och/eller vid ifyllandet av tidlista.

Mätdata för alla
väggytor,
takytor etc.
Allt som inte
beräknas i
standarddetaljer

Summerar alla
standarddetaljer som
finns i ackordsräkningen

Förklaring av behandlingskoder
I detta avsnitt förklaras behandlingskoder för standardiserande målningsbehandlingar.
Det finns standardiserade målningsbehandlingar för olika arbetsstycken: Tak, Vägg, Golv, Snickeri
invändigt. Snickeri utvändigt, Bröstningar, Fasader och Detaljer.
Varje arbetsstycke innehåller Nymålning och Ommålning
Alla målningsbehandlingar inom dessa huvudgrupper betecknas med en numrerad bokstavskombination
som består av fyra bokstäver följt av siffror.
Första bokstaven
 T=Tak
 V=Vägg
 S=Snickeri invändigt
 U=Snickeri utvändigt
 G=Golv
 D=Detaljer
 F=Fasader
 B=Bröstningar

Arbetsstycke

Andra bokstaven
Nytt Ommålning
 N=Nytt
 O=Ommålning (reparation)
Tredje bokstaven
 B=Betong
 J=Järn
 M=Mur
 S=Skivor
 T=Trä
 R=Radiator/Rör
 L=Luckor/Ventiler

Underlag

gäller detaljer
gäller detaljer

Fjärde bokstaven
Behandling
 M=Målning
 T=Tapet
 V=Väv
 G=Gräng
 L=Lack Vid snickerimålning
 S=St. Styck vid detaljer t.ex. radiator
 L=Löp vid detaljer t.ex rör
Efter de fyra bokstäverna följer en numrering av en, två eller tre siffror
Vid en eller två siffror är behandlingsserien kopplad med en Hus-AMA (AMA Hus) kod.
Vid tre siffror är det en egenkonstruerad behandling av Målerifaktas mätare.

Exempel
Exempel 1
 TNBM1 Detta står för Hus AMA: 26-00008
 Arbetsstycke
 Ny/Ommålning
 Underlag
 Behandling

T
N
B
M

Tak
Nymålning
Betong
Målning

Exempel 2
 TOMM11 Detta står för Hus AMA: 966-00410
 Arbetsstycke
 Ny/Ommålning
 Underlag
 Behandling

T
O
M
M

Tak
Ommålning
Mur
Målning

Exempel 3
 VNST7 Detta står för Hus AMA: 51-03502
 Arbetsstycke
 Ny/Ommålning
 Underlag
 Behandling

V
N
S
T

Vägg
Nymålning
Skivor
Tapet

Exempel 4
 DORS1 Detta står för Hus AMA : 966-30037
 Arbetsstycke
 Ny/Ommålning
 Underlag
 Behandling

D
O
R
S

Detaljer
Ommålning
Radiator
Styck

