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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Byggsektorn befinner sig i ständig utveckling där nya produktionslösningar och 
konstruktioner tas fram för att öka effektiviteten och minimera kostnaderna. Syftet med denna 
rapport är att utvärdera två relativt nya produktionssystem; rullarmering och den mer 
beprövade självkompakterande betongen. Data har samlats in för att analysera enhetstider, 
kostnadseffekter, kvalitet, hanterbarhet och arbetsmiljö för de nya metoderna. 
 
Lean Production är resurssnål eller mager produktion översatt till svenska och är en ide för 
utformning av produktionsprocessen som ett flöde utan spill. Grundtanken i Lean Production 
är att få rätt saker, till rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt kvantitet med minimalt slöseri 
samtidigt som produktionen är öppen för förändringar. I denna studie granskas projektets 
Lean-anpassning, framförallt för de nya metoderna men också hantverkarnas Lean-
anpassning. 
 
Undersökningens referensprojekt var Vägverkets byggnation av bron över Innanbäcken i 
Kalix där enhetstider, toleranser och kostnader studerades. Det var också vid detta projekt 
yrkesarbetarnas egna åsikter belystes genom en öppen intervju. Ett annat projekt som 
studerades för att erhålla mer mätvärden angående rullarmering var NCC’s byggnation av kv. 
Vesslan i Luleå. 
 
Rullarmering är en armeringstyp som tagits fram för att förkorta den vanligtvis långa 
armeringstiden vid betongbyggnationer. Vid undersökningen av rullarmeringen studerades 
enhetstider för att med dess hjälp erhålla produktionstider och kostnader som avgör om en ny 
metod är lönsam eller ej. Även mjuka parametrar som arbetsmiljö och inställningen till nya 
produktionsmetoder har beaktats då dessa punkter är minst lika viktiga som de ekonomiska 
parametrarna. Resultatet av rullarmeringsstudien visade att den inte bara var ekonomisk 
lönsam och sparade projektet värdefull platsbunden tid utan också omtyckt av hantverkarna.  
 
För att undvika arbetsbelastningar från stavvibratorer användes självkompakterande betong 
vid byggnationen av bron över Innanbäcken i Kalix. I denna rapport granskas denna 
betongtyp vidare och resultaten från det tidigare nämnda projektet studeras. Det visade sig att 
även den självkompakterande betongens resultat var positiva då arbetsstyrkan kunde 
minimeras med uppemot 75 % eftersom vibreringsmomentet uteblev. Den 
självkompakterande betongen var precis som den nya armeringstypen ekonomiskt lönsam 
samtidigt som rätt kvalitet uppnåddes vilket kan vara svårt, då betongen är känslig för 
variationer.  
 
Tester för att kontrollera stabiliteten på det använda betongreceptet genomfördes i 
laboratorium. Stabiliteten avgör till stor del om betongtypen går att använda. Ett antal 
blandningar gjordes där de ingående parametrarna ändrades för att därmed kontrollera 
receptets stabilitet. Det framgick att fillerhalten, vattenmängden och stenfraktionernas 
storlekar har hög påverkningsgrad på färsk betongs egenskaper. Hög vattenhalt, låg andel 
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fillermängd och låg mängd finare stenmaterial gör betongen separationsbenägen och görs 
ändringar i andra riktningen så mister betongen sin självkompakterande förmåga. 
 
En effektivitetsstudie över yrkesarbetarnas arbetsdag gjordes i sex omgångar, där antecknades 
vad den anonyme hantverkaren gjorde varannan minut. Effektiviteten för yrkesarbetare vid 
den undersökta arbetsplatsen låg på 30 % av tiden vilket betyder att 30 % av tiden utförs 
arbeten som direkt ökar värdet för kunden. Nästan lika stor del av arbetstiden, 27 % går åt till 
aktiviteter som är nödvändiga men ej värdeskapande. Återstående 43 % av arbetstiden är rent 
slöseri och består av exempelvis felaktigt utfört arbete och väntan under arbetspasset. 
 

iii 



Abstract 

Abstract 
The building sector is undergoing constant development with new production and 
construction solutions which will increase productivity and minimize the cost. The purpose of 
this report is to evaluate two rather new production systems; rebar carpet and the more 
acknowledged self compacting concrete. Data has been collected to evaluate unit times, costs, 
quality, handling and the work environment of the new methods. 
 
Lean Production is an idée for developing a production process as a flow without waste. Lean 
Production is basically about getting the right things, to the right place, in the right time, in 
the right quantity with minimal waste and at the same time keeping production open to 
change. In this study the projects Lean Production adjustment was evaluated, not only for the 
new methods but also the adjustment of the construction workers. 
 
This investigations reference project was the bridge over Innanbäcken in Kalix that was 
constructed by Vägverket. There studies where made to assemble unit times, tolerances and 
costs. An open interview with the construction workers where conducted at this construction 
site to collect their views on the new methods. Another project that was studied to collect 
sufficient data is the apartment buildings constructed in the housing area Vesslan in central 
Luleå. 
 
Rebar carpet is a reinforcement type that has been developed to minimize the usually long 
time of the construction of concrete structures. In this report unit times are studied to gain 
production times and costs that will show if this new solution is economical beneficial or not. 
The soft parameters like work environment and the construction workers attitude towards the 
new methods have also been considered as they are most as important as the economical. The 
result of the rebar carpet study showed that it was not only economical beneficial and saved a 
lot of time but it was also very appreciated by the construction workers. 
 
Self compacting concrete was used when building the bridge over Innanbäcken to avoid the 
workload of vibrating the fresh concrete. This concrete type is studied theoretically in this 
report and the results from the earlier mentioned project is analyzed. The conclusion was that 
the self compacting concrete had positive results; only 25 % of the workforce was used during 
the pouring of the concrete. The new concrete type had positive economical results and 
fulfilled the requirements regarding quality which can be difficult when using this technology. 
 
To study the stability of the concrete recipe, which determines the final quality of the 
concrete, the authors of this report conducted a series of concrete mixes in a laboratory. The 
parameters where altered to control the stability of the concrete recipe. The result showed that 
the amount of filler, water and size of the ballast particles had significant importance to 
stability of the self compacting concrete. High amount of water, low amount of filler and 
small particles of ballast makes the concrete more prone to separation and changes in the 
other direction will make the concrete lose its self compacting qualities. 
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A study of the construction workers efficiency was conducted by noting exactly what a 
worker was doing every two minutes. Work that directly increases the value of the 
construction at the studied project was 30 % of the working day. Almost as much time of the 
working day, 27 %, is consumed of activities that are needed but don’t add to the value of the 
finished product. The remaining 43 % of a construction workers day is pure waste for 
example incorrect performed work or nonscheduled brakes. 
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Förklaringar 

Förklaringar 
Arbetsplatsdisposition/plan = Plan för fördelningen av arbetsplatsen angående material 
Batch = Serie av produkter 
Benchmarking = Erfarenhetsutbyte 
B-järn = Bockat armeringsjärn med en 90° böj 
C-järn  = Bockat armeringsjärn med två 90° böjar 
FLS = Flytsättmått. Utbredelse mått vid betongprovning 
Flygaska = Restprodukt från pappersmassa tillverkning 
G-järn = Bockat armeringsjärn med formen som ett utdraget Z 
Naja = Sammanbinda armeringsjärn med ståltråd 
Just in time, JIT = Få rätt saker i rätt kvantitet till rätt plats vid rätt tid 
Kaizen = Ständiga förbättringar till det bättre 
Muda = Slöseri 
Silikastoft = Finkornigt industriellt avfall 
SKB = Självkompakterande betong 
Sloda = Redskap för ytavjämning vid gjutning 
T50 = Tiden det tar för betongen att nå en 500 mm diameter  
TPS = Toyota production system 
vct = Vatten/cement-tal 
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1 Inledning 

1 Inledning 
I detta avsnitt ges en kort inblick i orsakerna till valet av forskningsområde. En redogörelse 
över de problem som generellt finns inom byggsektorn och orsakerna till att denna rapport är 
befogad. Även forskningsmetoden presenteras.  

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn är en bransch med lång tradition men är i behov av nya produktionsmetoder för 
att driva utvecklingen framåt. Den senaste tiden har byggsektorn fått utstå mycket kritik 
gällande dålig arbetsmiljö, byggfusk, kartellbildning och löneavtal som understiger fackets 
minimikrav angående utländsk arbetskraft. Med hjälp av den forskning som bedrivs måste 
byggsektorn utvecklas i rätt riktning så att arbetsmiljön förbättras samtidigt som 
resursanvändandet minskar, vilket leder till lägre totalkostnad för byggnationen och 
lönsamhet för inblandade parter. 
 
Nya arbetsmetoder möter ofta motstånd vid införandet. För att byggsektorn ska fortsätta att 
utvecklas är det viktigt att nya produktionsmetoder får en ärlig chans att etablera sig på 
marknaden dels genom viljan att testa något nytt, tekniska analyser samt tester i praktiken. 
Marginalerna inom byggsektorn är små och en rädsla för att testa nya metoder finns eftersom 
nya metoder ofta har barnsjukdomar som måste trimmas bort innan positiva effekter märks. 
Därför väljs ofta gamla beprövade metoder istället för att försöka med något nytt som kan 
sänka produktionskostnaden på sikt med några procent men i det första försöket eventuellt gå 
med förlust. 
 
Inom byggbranschen finns i dagsläget en framtidsvision att Lean Production ska vara nyckeln 
till minskade resursanvändningar. Grundtanken i Lean Production är att få rätt saker, till rätt 
plats, vid rätt tidpunkt, i rätt kvantitet med minimalt slöseri samtidigt som produktionen är 
öppen för förändringar. En anpassning till byggbranschen går under namnet Lean 
Construction. (Toolanen, 2006). 
 
Arbetsmiljön för yrkesarbetare inom byggsektorn är påfrestande med relativt hög andel 
förslitningsskador. Traditionellt armeringsarbete medför dåliga arbetsställningar där tunga lyft 
i gjutningsprocessen genererar skador orsakade av vibrationer och lyft. En förhoppning finns 
att rullarmering ska förbättra arbetsmiljön för armerarna då en stor del av armeringsarbetet 
förflyttats från byggarbetsplatsen till att bedrivas vid en fabrik. Genom ny betongteknik skall 
även arbetsmiljön förbättras gällande vibrering. 
 
Ett annat mål med nya produktionsmetoder och kanske den drivande kraften är kortare 
byggtider som kommer att sänka totalkostnaden för byggnationen. Vid projekt som berör 
infrastrukturen gör samhället vinster i form av minskade störningar då byggtiden kortas, vilket 
är av stor vikt vid väg- och järnvägsprojekt.  
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Byggnationen av bron över Innanbäcken i Kalix som främst studerades var ett 
forskningsprojekt som drevs av Vägverket Region Norr och Vägverket produktion 
tillsammans Luleå Tekniska Universitet institutionen för Samhällsbyggnad avdelningen för 
Byggkonstruktion. I detta projekt skulle nya produktionslösningar och främst helt eller delvis 
prefabricerade element användas på hela konstruktionen. De inblandade parterna skulle även 
till högsta grad arbeta Lean-anpassat dvs. arbeta resurssnålt och se produktionsprocessen som 
ett flöde utan spill. 

1.2 Syfte 
Vår uppgift var att undersöka om nämnda produktionslösningarna vid byggnationen av 
överbyggnaden gav vinster i form av kortare byggtider, bättre arbetsmiljö, mindre 
resursanvändande samt lägre totalkostnad med bibehållna miljö- och kvalitetsmål. Rapporten 
skall förhoppningsvis ligga till grund för framtida val av produktionsmetoder vid uppförandet 
av betongbroar. 

1.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen är uppdelad i frågeställning, avgränsning och målgrupp.  

1.3.1 Frågeställning 
Är det möjligt att vid användning av nya tekniska produktionssystem (rullarmering och 
självkompakterande betong) uppnå besparingar i form av tidsvinster, resursanvändande (Lean 
Production) samt hälsosammare arbetsmiljö samtidigt som gällande kvalitetskrav uppfylls? 
 
Frågeställningen är vidareutvecklad och presenteras vidare i kapitel 4 ”Problemprecisering” 
där frågorna delas upp i segment. 

1.3.2 Avgränsning 
I examensarbetet har endast aktiviteter som ingår i byggnationen av överbyggnaden på bron 
över Innanbäcken undersökts. Övriga komponenter vid byggnationen till exempel 
markarbeten, skyddsräcken, slitlager och fundament behandlas ej i avhandlingen. 
Byggnationen av gjutformen för överbyggnaden är av traditionell typ vilket innebär att den ej 
behandlas i rapporten. 
 
I rapporten studeras idéerna som ligger till grund för produktionssystemet Lean Production. 
Orsaken till att huvuddelen av studien belyser Lean Production istället för Lean Construction 
som är anpassningen till byggbranschen är att Production är ursprunget till filosofin. 

1.3.3 Målgrupp 
Rapporten riktar sig i första hand till Vägverket Region Norr samt Vägverket Produktion och 
skall vara ett hjälpmedel i samband med val av produktionsmetoder vid framställandet av 
plattbroar av betong. Även andra personer med anknytning till byggbranschen har intresse av 
att läsa rapporten. 
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2 Metod 

2 Metod 
Denna del behandlar metoder som använts i forskningsarbetet och behandlar 
forskningsmetod, datainsamling, intervjuer och litteratur. 

2.1 Forskningsmetod 
Vid forskning av denna typ skall skillnad göras mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Avsikten med kvalitativa ansatser är att uttyda och förstå fenomen som behandlar frågeorden: 
vem, hur, varför och variablerna: kön, yrke, färdigheter m.m. En kvantitativ ansats syftar 
grovt taget till att mäta och förklara, denna metod används inom laborativa försök där replikat 
av experiment genomförs. Här behandlas frågorna: hur mycket, hur många, hur ofta, i vilken 
grad och variablerna vikt längd, antal m.m. I forskningen har både kvalitativa och kvantitativa 
metoder, mjuka och hårda parametrar använts. Ett exempel: Vibratorstavar används för att 
motverka håligheter i betongen, dock ej vid självkompakterande betong. Ur arbetsmiljö 
synpunkt kan buller och vibrationer studeras när vibratorstavar används. Kvalitativt genom att 
fråga användaren om dennes åsikter eller kvantitativt genom att studera decibelnivån. (Patel & 
Tebelius, 1987) 
 
Det som är viktigt vid en sådan här studie är att få reda på om det nya produktionslösningarna 
som används för att bygga en överbyggnad är mer effektivt än traditionell byggnadsteknik 
både ekonomiskt och hanteringsmässigt. Det är därför väsentligt att granska tidsåtgången för 
olika moment och ekonomiska konsekvenserna genom att ”klocka” och jämföra med 
tidsåtgången vid traditionella byggmetoder. 
 
Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga två identiska överbyggnader där en bro 
genomförs med traditionella metoder och en med metoderna som användes vid byggnationen 
av bron över Innanbäcken. Således har vi jämfört våra resultat från tidsstudierna med 
erfarenhetsmässiga enhetstider givna av platsledningen på det aktuella projektet. 
 
För att få grepp om den hanterings mässiga biten har yrkesarbetarna iakttagits när de monterat 
rullarmering och gjutit med SKB. Dessa har också refererats angående de nya metoderna i en 
öppen intervju. Det är viktigt att studera enhetstider och de ekonomiska konsekvenserna men 
kanske ännu viktigare att yrkesarbetarna får det lättare med avseende på hantering och 
arbetsmiljö.  
 
Induktiv och deduktiva ansatser används även vid utredande forskningsprojekt. En induktiv 
ansatts innebär att utifrån händelser i verkligheten skapa en teori. Deduktiv är motsatsen till 
induktiv vilket innebär att en teori testas på verkligheten och studerar om den stämmer eller 
inte (Patel & Tebelius, 1987). Under genomförandet av denna rapport har främst deduktiva 
ansatser använts t.ex. vi antar att det vid användandet av rullarmering går fortare att lägga in 
ett ton armering i en specifik konstruktion. 
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2.2 Datainsamling 
Inom Lean Production är slöseri en av grundpelarna. Författarna till rapporten har valt att 
studera hantverkarnas tid för att få en bild av hur mycket av en arbetares tid som är effektiv 
tid. Hantverkarna har då ”klockats”, det går ut på att anteckna precis vad de gör en given tid. I 
detta fall har dagen delats in i tvåminuters pass och deras aktiviteter har då antecknats när 
varje sådant pass börjar och på så sett få en bild av hantverkarnas effektivitet, enligt metoden 
som Josephson & Saukkoriipi, 2005 använt sig av. Studierna har gjorts på slumpvalda 
personer på bron över Innanbäcken och detta gjordes i samband med att armering monterades 
i överbyggnaden och form till ändskärmarna byggdes. Ur dessa totalt sex dagar har momenten 
noterats och analyserats. En närmare beskrivning om hur tidmätningen gick till återfinns 
under rubriken ” Kommentarer till tidsstudie över yrkesarbetarnas tid” i kapitel 4. 
 
När rullarmeringen användes antecknades tidsåtgången från att rullarna bands vid oket på 
kranen tills att rullarna var utrullade och justerade. Detta skulle sedan ge en relativt rättvis 
bild av tidsåtgången för denna armeringstyp. Studien gjordes på rullarmering vid bron över 
Innanbäcken och på NCC’s byggnation av bostäder i kv. Vesslan i Luleå. Både Fundia’s 
Bamtec och Tibnor’s rullarmering användes i Kalix. I Luleå användes endast Tibnor’s 
lösning. All data från dessa tillfällen varierar pga. olika lastfall, vikt och yta men för att få så 
mycket data som möjligt studerades flera projekt. En närmare beskrivning om hur 
armeringsrullningen gick till återfinns under rubriken resultat. 
 
Data har också samlats angående självkompakterande betong där prover har tagits på varje 
ingående lass till bron över Innanbäcken. Prover har tagits för att bestämma betongens 
flytsättmått, temperatur och luft halt. Ett annat moment som studeras i rapporten är hur 
betongen som användes vid det studerade projekten påverkas av justeringar i dess 
sammansättning. Detta gjordes i laboratorium där de ingående parametrarna i en betong 
blandning varierades. En närmre beskrivning om betongens sammansättning och om hur 
provtagning gick till återfinns i kapitel 3.1. 

2.3 Intervjuer 
För att få en representativ bild av situationen och de inblandades åsikter bör flera 
försökspersoner väljas ut till ett intervjutillfälle, samtliga med olika bakgrund och positioner. 
Intervjun som gjordes i denna studie genomfördes enbart med hantverkare vid bron över 
Innanbäcken och kan därför inte helt spegla verkligheten utan bara för det aktuella projektet.  
 
Samtliga respondenter hade anställning vid Vägverket och hade arbetat med armering och 
betong i brobyggen innan. Intervjun genomfördes av författarna under hösten 2006 och syftar 
till att få en uppfattning om hur de inblandade personerna uppfattade nya arbetsmetoderna. 
Frågorna har ställts muntligt och antecknats av undertecknade.  
 
Mötet ägde rum på yrkesarbetarnas arbetsplats i deras fikarum för att personerna skulle känna 
sig trygga och öppna inför frågorna. Vid tidigare möten med dem har det uppfattas som att det 
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inte finns någon kraftfull informell ledare som styr gruppen. Denna observation möjliggjorde 
en öppen grupp intervju där samtliga fyra respondenter öppet diskuterade frågor som ställdes. 
Intervjun pågick i cirka en timme. 

2.4 Litteratur 
Litteraturen som används under forskningsperioden är i huvudsak av tryckt eller elektronisk 
form. Litteraturstudierna har som bekant genomförts angående industrialisering av 
byggprocessen genom rullarmering och självkompakterande betong samt Lean Production. 
Den litteratur som finns tillgänglig i tryckt form behandlar ofta byggprocessen i stort men 
berör ej användandet av rullarmering. Dokumenterad data angående rullarmering består i stor 
del av fabrikanters hemsidor vilket bör granskas kritiskt då dessa oftast är publicerade i 
reklam syfte. Samtliga elektroniska källor som använts som källa har kritiskt granskats för att 
undersöka trovärdigheten.  
 
Information angående självkompakterande betong och dess egenskaper finns i en rad 
forskningsrapporter och examensarbeten. I rapporterna ligger tyngdpunkten på betongens 
tekniska egenskaper t.ex. stabilitet och tryckhållfasthet men också betongens hanterbarhet 
som eftersöktes till denna studie. 
 
Litteraturen har huvudsakligen införskaffats genom litteratursökning på Luleå Tekniska 
Universitets bibliotek. Elektroniska källor har införskaffats via databaser som är kopplade till 
bibliotekets hemsida. Även kurslitteratur som använts i tidigare lästa kurser har studerats 
tillsammans med litteratur som bisträckts av handledaren. Tidigare teorier och forskningar 
förekommer i denna rapport med referens. 
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3 Teori 
Den teoretiska delen av rapporten ger en bakgrund till rullarmering, självkompakterande 
betong, Lean Production och arbetsmiljö. 

3.1 Betong 
Byggnadsmaterialet betong har använts sedan romartiden, då med flygaska istället för cement 
som bindemedel, men det är inte förrän armerad betong uppfanns som materialet fick ett 
genombrott. Under de senaste hundra åren har betongen växt till ett av branschens ledande 
material på grund av sin formbarhet, bärighet och låga kostnad. 

3.1.1 Sammansättning 
Betong består av bindemedel, vatten, ballast och andra tillsatsmedel. Alla dessa ingredienser 
har specifika egenskaper som tillsammans bidrar till betongens hållfasthet, formbarhet och 
utseende. 
 
Bindemedlet och vattnet kallas gemensamt cementpasta och det är denna massa som håller 
ballasten på plats. Det vanligaste bindemedlet är ett cement som kallas Portlandcement efter 
en naturlig stenart som återfinns i England. Portlandcement framställs genom bränning av en 
finmald blandning av kalksten och lera, dess huvudbeståndsdelar är kalcium- och kiseloxider. 
Tillsammans med cement kan biprodukter från industrin användas t.ex. flygaska, silikastoft 
och slagg. Med dessa tillsatsmedel kan blandningar med specifika egenskaper skapas och 
miljöbelastningen minskas genom återvinning av restprodukter. (Carlsson och Tuutti, 1996) 
 
För att bestämma cementpastans hållfasthet används vattenbindemedelstalet, vbt, som är 
mängden vatten i förhållande till bindemedelsmängden. Då endast cement används som 
bindemedel används vattencementtalet som är mängden vatten i förhållande till mängden 
cement. 
 
Ballast är samlingsnamnet på betongens sten, grus, singel och makadam dvs. bergmaterialet i 
betongen som ger dess stora tryckhållfasthet. Olika fraktioner används i en betongblandning 
för att kunna styra egenskaperna hos både färsk och hårdnad betong. Mindre fraktioner av 
ballasten behövs för att fylla hålrum i cementpastan och utan de större fraktionerna skulle 
betongens hållfasthet fallera. (Carlsson och Tuutti, 1996) 
 
Det finns inget idealiskt betongrecept då blandningarna anpassas för rådande förhållanden och 
krav. För att påverka betongens egenskaper kan ytterligare tillsatsmedel blandas i betongen. 
Det finns flera olika tillsatsmedel för olika ändamål till exempel: luftporbildande, 
vattenreducerande, flyttillsats, accelererande, retarderande med mera. Dessa kan också 
användas i olika kombinationer.  
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3.1.2 Formsättning 
För att gjuta betong behövs formsättning. Formen formar betongkonstruktionen, agerar 
bärande då betongen är färsk och påverkar i stor grad ytan av den färdiga 
betongkonstruktionen. Formsättningen konsumerar en relativt stor tid av processen och upptar 
30-60% av kostnaden för konstruktionen (Carlsson och Tuutti, 1996). Det finns olika typer av 
formar för olika ändamål till exempel bärlagsform, formbord, balkform, kvarsittande form, 
glidform m.m. De kan tillverkas i plast, trä, stål och lösvirke som också är det mest vanliga.  
 
Till bron över innanbäckens överbyggnad användes en bärlagsform av plywood med kapade 
stockar som stämp vilka bar upp en bockrygg av stålbalkar. Ovan stålbalkarna placerades 
träreglar som bar bärlagsformen. När betongen hade uppnått tillräcklig hållfasthet avlägsnades 
formen. 

3.1.3 Gjutning 
Först och främst ska betongen till arbetsplatsen från fabriken om inte en mobil betongfabrik 
används eller att betongen blandas på plats som förekommer på små gjutningar. Då betongen 
tillverkas i fabrik och transporteras till gjutplatsen med roterbil kan flera metoder användas 
för att få betongen till byggnationen. Om det är en mindre betongplatta som skall gjutas kan 
roterbilen placeras intill formen och med hjälp av en monterad ränna helt enkelt låta betongen 
rinna ner till formen. Vid större byggen används kranbask, en tratt upphängd i kran 
transporterar betongen från roterbilen eller mottagningsfickan till formen. Pumpning av 
betongen i rör är att föredra då tillgängligheten begränsas av redan gjutna bjälklag eller då 
gjutning sker i befintliga anläggningar med hinder för kranen. (Carlsson och Tuutti, 1996) 
 
Gjutningen anpassas efter störthöjd och stighastighet. Störthöjden, avståndet mellan 
munstycket på basken eller pumpröret och betongens slutliga läge, bör inte vara större än en 
meter för att motverka separation av de större stenarna i betongmassan. Gjutrör eller sidointag 
kan användas då formen är väldigt hög och smal. Stighastigheten, gjutningshöjd per tidsenhet, 
bör regleras så att gjutning sker i lager mindre än 0,3-0,4 meter. Vid större lager uppnås inte 
samma grad av kompaktering då betongen endast kan vibreras ett visst djup och betongen får 
således blåsor och separationer som normalt vibreringen avlägsnar. Om stighastigheten är för 
långsam kan gjutfogar uppstå som uppkommer då ett lager hinner stelna tillräckligt så att 
nästa lager inte sammanfogas med det tidigare. På så vis uppnår inte betongen sin tänkta 
hållfasthet, denna gjutfog påverkar också den estetiska utformningen. (Carlsson och Tuutti, 
1996) 
 
Som tidigare nämnts vibreras traditionell betong för att komprimera massan och motverka 
separationer av de olika stenmaterialen. Detta görs vanligtvis med hjälp av stavvibratorer som 
penetrerar den färska betongen i och med gjutning. Andra kompakteringsmöjligheter 
inkluderar ytvibrering, formvibrering eller manuellt genom stötar och stampningar i betongen 
eller på formen. Ett ytterliggare alternativ är att använda sig av självkompakterande betong 
som behandlas utförligt senare i denna rapport. 
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När gjutningen är klar eller i dess slutskede tar ytbehandlingen vid. För att erhålla en bra 
finish jämnas betongen till med hjälp av rätskiva, sloda eller vibratorbalk. Vibratorbalken är 
en vibrator fäst på en regel. För att erhålla rätt höjd på den tänkta ytan monteras skenor i 
formen som regeln ska löpa efter. Regeln dras sedan över ytan medan den vibrerar betongen 
och en jämn yta erhålls. Ofta används laser för att få en jämn yta.   

3.2 Självkompakterande betong 
För att förbättra produktiviteten och undgå många av de problemen som kan uppstå i samband 
med gjutning, med avseende på kompaktering av betongen, behövdes en ny metod. Japanerna 
ledde utvecklingen av självkompakterande betong i mitten av 1980-talet men på senare tid har 
det förekommit omfattande forskning om metoden även i Sverige. 
 
Av namnet avslöjas fördelen med betongtypen, den är självkompakterande. Det betyder i 
praktiken att hålrum i betongmassan undviks, betongen fäster och omsluter all armering och 
ingjutningsgods. Allt vibreringsarbete undviks vilket reducerar arbetsbelastningen och antal 
arbetstimmar för projekten.  
 
Den svenska förkortningen på självkompakterande betong, SKB, är vanligt förekommande i 
branschen och det är förkortning som används i rapporten. En annan benämning som 
förekommer i branschen är vibreringsfri betong och den engelska beteckningen är self-
compacting concrete och förkortas SCC. 

3.2.1 Tillämpning 
SKB kan användas i de flesta byggkonstruktioner broar, tunnlar, hus och andra anläggningar. 
Det är dock skillnader i betongens sammansättning för anläggningsbetong respektive betong 
för husbyggnad då anläggningsbetong har högre kvalitetskrav. Både platsgjutna och 
prefabricerade element går att utföra med betongtypen. Den första bron i Europa utförd med 
SKB byggdes i Sverige.  

3.2.2 Tillverkning 
Vid användning av traditionell betong kan variationer i betongens konsistens motverkas med 
vibrering. Detta är inte möjligt med SKB, då kraven på god tillverkning i fabrik är stora. Både 
vid tillverkning och innan gjutning är det viktigt att noggrant kontrollera tillståndet på 
betongen. Temperatur, konsistens och hållfasthet granskas gärna vid varje leverans för att 
försäkra sig om att betongen har uppnått erforderligt tillstånd. (Svenska Betongföreningen, 
2002) 
 
SKB använder sig i stort sätt av samma delmaterial som traditionell betong dvs. ballast, 
cementpasta och tillsatsmedel. Men det ställs stränga krav på delmaterialen och dess 
blandning för att betongen skall bli självkompakterande.  
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Det delmaterial som tillverkaren lätt kan anpassa är ballasten. Både natur- och helkrossballast 
går att använda till SKB. Mängden stora partiklar är viktigt att beakta då de största 
stenstorlekarna kan skapa bryggor som minskar betongens möjlighet att passera armeringen 
och omsluta allt inbyggnadsmaterial. En lägre andel av de stora stenfraktionerna minskar 
risken för dessa bryggor. Även de mindre fraktionerna påverkar betongens 
självkompakterande förmåga. Om fraktionerna <0,125mm ökas så minskas vattenpulvertalet, 
vikten vatten/vikten pulver, och därmed ökas betongmassans viskositet dvs. den blir mer 
trögflyttande. Då siktkurvan för grus, stenstorlekarna 0-8 mm, ändras skall passerande mängd 
material genom 0,25 mm vara 12-16 % för att vara godkänd ballast. (Svenska 
Betongföreningen, 2002) 
 
Cementstandarder och cementkontrollgränser är inte anpassade till SKB i dagsläget då de är 
baserade på provningar av cementpasta och ballast utan tillsatsmedel. Det är dock möjligt att 
använda all svensk standardiserad cement i tillverkningen av SKB. Tillverkaren skall ha i 
åtanke att cement reagerar olika med flytmedel när proportionering görs. 
 
Filler kallas de finmaterial som blandas in i betongen. Filler används för att öka pastamängden 
i anläggningsbetongen till cirka 400 liter/m3 och bidrar till att göra betongen mer 
sammanfogad. Den viktigaste egenskapen hos filler är att hjälpa betongen bli mindre 
blockeringsbenägen och stabilisera den. Sammanhållning och flytbarhet är något som 
eftersöks då filler används i husbyggnadsbetong. Vanligtvis varierar mängden filler mellan 
100-200 kg/m3 betong. Fillermängd bör väljas omsorgsfullt vid användandet av SKB. 
(Svenska Betongföreningen, 2002)  
 
För att betongen skall bli självkompakterande behövs ett väl fungerande flyttillsatsmedel. 
Medlet som används i SKB numera är kemiskt uppbyggda av långa kolkedjor som är både 
elektrostatisk vidhäftande och mekaniskt dispergerande, separerande. Dessa egenskaper gör 
att partiklarna i betongen inte låser i varandra och ökar också öppethållandetiden, dvs. 
hanteringstiden för den färska betongen. Viskositetsmedel tillsätts för att få betongen mer 
trögflytande. Detta regleras med mängden finmaterial av ballast. Luftporbildande och 
accelererande/ retarderande tillsatsmedel kan användas för att uppnå rätt lufthalt respektive 
öppethållande för betongen. (Svenska Betongföreningen, 2002) 

3.2.3 Begränsningar 
Även om SKB har en rad olika tillämpningsområden kan problem vid direktavforming och 
gjutning av konstruktioner med fria överytor i lutning ge problem. Dessa begränsningar beror 
på att SKB har hög flytförmåga som normalt är dess styrka. Då betongens kvalité är ännu mer 
avgörande för resultatet än med traditionell betong erfordras hög kompetens och arbetstid av 
platsledningen. Detta medför en extra kostnad som i traditionella fall skulle vara lägre. 
(Svenska Betongföreningen, 2002) 
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3.2.4 Kvalitetssäkring 
För att säkra kvaliteten hos betongen och försäkra sig om dess hållfasthet och gjutbarhet 
behövs verktyg. Mätningar och kontroller erfordras också då beställaren skall verifiera att 
beställd kvalitet levererats. Det vanligaste är att mäta under eller före gjutningen men prover 
bör tas ur färdig konstruktion för kvalitetskontroll. 
 
Det finns många metoder att mäta betongens sammansättning och många variabler som bör 
iakttas. De vanligaste mätningarna som görs i fabrik och vid byggarbetsplatsen är mätningar 
av gjutbarhet, frostbenägenhet, lufthalt, temperatur och hållfasthet. Övriga mätningar som kan 
göras är bl.a. täckskikt, karbonatiseringsdjup, kloridinnehåll. (Carlsson och Tuutti, 1996) 
 
Gjutbarhet prövas ofta på plats genom sättmått. Sättmått är inte så noggrant men det är en 
prövad metod att mäta gjutbarhet på plats. Testet går ut på att en kon fylls med betong 
vartefter den rycks upp så att betongen rinner ur konen. Den vertikala sjunkningen av provet 
mäts och jämförs med rekommenderade värden. Om den aktuella betongen har låg viskositet 
kan ett flyttsättmått tas på betongen. Det är samma metod som används vid sättmått men i 
detta fall mäts diametern på det utflutna provet. Ett T50-mått är också att rekommendera. Då 
mätts tiden det tar för betongen att flyta ut till en halvmeters diameter. Dessa varianter av mått 
jämförs också mot rekommenderade värden, riktvärdena varierar men i vår undersökning är 
det 720 +/- 40 mm för flyttsättmåttet och 3-5 sekunder för T50-måttet när SKB används. 
Ytterligare en metod är att mäta med Rapide-test och för mer noggrannare mätningar på 
fabrik görs det med omfattningsmätare. (Carlsson och Tuutti, 1996) 
 
I en aggressiv armeringsmiljö behövs mätning på frostbeständighet som görs genom att ta ett 
prov ur färdiga konstruktionen eller under pågående gjutning för att sedan frystestas i 
laboratorium. Ett komplement till detta är mätning av lufthalten som mäts i en lufthaltsmätare 
där ett betong prov packas med vakuum och lufthalten kan avläsas. (Carlsson och Tuutti, 
1996) 
 
Mätning av hållfasthet kan göras på flera sätt men oftast i form av en 
tryckhållfasthetsmätning. Denna görs för att klara produktionskrav angående rivning av 
formen, vintergjutning och för att klara av konstruktionens slutliga hållfasthet. Det finns flera 
olika sätt att mäta hållfastheten med. En av dessa är att mäta temperaturen vid gjutningen som 
genom mognadsgrad och tendenskurvor ger hållfasthet. Detta görs vanligtvis genom att 
placera termoelement i formen som sänder data till en mottagare. I denna mottagare, en mobil 
dator, läses informationen av och arbetsledaren kan därmed försäkra sig om hållfastheten 
under gjutning. Ett annat alternativ är att gjuta provkuber i laboratorium med samma 
blandning som den aktuella betongen. Dessa provkuber tryckprovas sedan och kan ge en 
uppskattning om den färdiga konstruktionens hållfasthet. En ytterligare variant är att borra ut 
prover ur den färdiga konstruktionen och provtrycka dessa i laboratorium. De mätmetoder 
som användes i laboratoriet till rapporten finns vidare förklarade i bilaga 1. (Carlsson och 
Tuutti, 1996) 
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För att kvalitetssäkra en betonggjutning krävs utöver mätningar av den färska betongen 
kontroller av formen, armeringen, gjutningen och övriga detaljer som är nödvändiga vid 
betongkonstruktioner. (Carlsson och Tuutti, 1996) 
 
Först och främst skall formen vara tillverkad av i ritningen föreskrivna material. Dessa 
material skall, om virke återanvänds, vara rengjorda och fria från spikar och annat som kan 
påverka resultatet. Om virke som inte är rengjort används kan ytorna påverkas negativt, det 
uppstår grusränder och ”skägg” på ytorna om gammal betong sitter kvar. En blandning av 
gammalt och nytt virke är inte heller att rekommendera då gammalt och nytt virke ger olika 
ytor. Nytt virke har en tendens till att suga åt sig betongen och därmed efterlämna en sargad 
yta med synliga träflisor. Skarpa hörn bör undvikas och för att motverka detta placeras en 
trekantslist i formens hörn så att konstruktionens hörn får en mer rundad kant som minimerar 
risken för sargade hörn. (Vägverket, 2003) 
 
För att formen enkelt skall kunnas tas bort utan skador på betongen krävs 
formsläppningsmedel. Detta medel som täcker formen skall vara miljövänligt och av 
vegetabilisk art. Medlet skall dessutom ha använts vid tidigare broprojekt med gott resultat. 
Innan gjutning ska arbetarna försäkra sig om att formen är ren från spillmaterial och annat 
som kan försämra betongens kvalitet. En annan sak som måste beaktas är is vid gjutning 
vintertid. Om isen smälter när betongen har uppnått en viss hållfasthet kan detta leda till stora 
ofyllda utrymmen i betongen som försämrar hållfastheten och dess yta. (Carlsson och Tuutti, 
1996) 
 
Armeringen skall helt omslutas av betong för att undvika att armeringen kommer i kontakt 
med elementen och börjar rosta. Överbliven najtråd kan ge upphov till genomslag, detta gäller 
även för tråd eller spik som är monterad i formen och bör därför avlägsnas. Armeraren följer 
ritningens anvisningar om täckskikt, avståndet mellan ytterkant armering och formytan, för att 
undvika genomslag. All svetsning i verksam armering är förbjudet om inte det framgår av 
ritningen. Om betongklotsar används istället för distansklotsar av plast skall klottsarna ha 
samma betongkvalitet som den övriga konstruktionen. (Vägverket, 2003) 
 
Gjutningen skall bidra med en solid betong utan håligheter och ytskador som kan uppstå då 
betongen inte är tillräckligt kompakterad. Vid användandet av SKB skall detta sköta sig själv. 
Entreprenören kan bli ansvarig att åtgärda problemen och estetiskt sett kan det bli komplicerat 
att åtgärda ytskikten. (Vägverket, 2003) 
 
Vägverket vill ha sprickfria betongkonstruktioner. Sprickor kan uppstå i slakarmerade 
konstruktioner där böjdragsspänningen överskrids på grund av belastningen från egenvikten 
under gjutning. Detta uppstår i sådana fall i betongens översida ovan stöden eller mitt på 
betongens undersida vinkelrätt med riktning på farbanan. Sprickorna karteras och noteras 
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vartefter eventuella åtgärder behandlas. Sprickor större än två millimeter injekteras och 
mindre sprickor förseglas vanligtvis. (Vägverket, 2003). 

3.3 Andra alternativa betongtyper 
SKB skall vara ett effektivt sätt att minimera byggtider och så småningom kostnader. Men det 
finns flera olika sätt att åstadkomma detta. Antingen genom att tillverka färdiga 
betongelement, sprutbetong, snabbtorkandebetong osv. Där den förstnämnda är vanligast. 
 
Byggnationer med prefabricerade betongelement är vitt förekommande i byggbranschen där 
elementen produceras i fabrik för att sedan levereras till byggarbetsplatsen och lyftas på plats. 
Mycket av en konstruktion kan tillverkas utav betongelement så som pelare, balkar, bjälklag, 
trappor, färdiga fasader m.m. Färdiga betongelement ger kortare byggtider och kräver en 
mindre arbetsstyrka men ställer höga krav på planering och projektering. 
Ändringsmöjligheterna på plats minimeras då alla element anländer prefabricerade till 
byggarbetsplatsen och kritik har riktats mot denna typ av byggnation pga. synliga fogar, 
enformiga hus osv. (Carlsson och Tuutti, 1996) 

3.4 Armering 
Som tidigare nämnt har betong funnits länge pga. att betong klarar stora tryckhållfastheten 
men ett problem är att draghållfastheten är cirka tio gånger mindre. För att motverka detta 
behövs förstärkning. Det finns numera ett antal lösningar, det mest vanliga är att armera med 
stålstänger. Det var Jean-Louis Lambot som först använde armerad betong 1848 men det var 
den franska botanikern Joseph Monier som erhöll patent på uppfinningen 1868 då han 
förstärkte blomkrukor med armeringsnät. 
 
För att betongen och armeringen skall samverka används oftast kamjärn. Dessa är räfflade för 
att järnen skall haka i betongen. Sverige har anpassat sig till den europeiska 
materialstandarden för armering. Detta är en standardisering av armeringen men innehåller 
också nationella dokument pga. de europeiska ländernas olika förutsättningar. Sveriges hårda 
krav på seghet hos stålet bidrar till att endast ståltypen B500B tillåts i Sverige. (Sveriges 
byggindustrier, 2005) 
 
Det finns en rad olika alternativa armeringstyper som används vid betongbyggande så som 
fiberarmering, fiberkompositarmering, rostfri armering, rullarmering, nätarmering och andra 
förtillverkade element. Dessa olika typer redovisas senare i detta kapitel. 

3.4.1 Armeringsteknik vid brobyggande 
Armeringsarbete vid brobyggande är ofta omfattande pga. de höga krav som ställs på broar 
med avseende på både säkerhet och brons livslängd. En bro skall ofta uppnå en livslängd på 
över 100 år.  
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I en bros överbyggnad, som denna rapport fokuserar på, behövs det armering i underkant för 
de dragspänningar som uppkommer vid nedböjning. Överkantsarmeringen behövs delvis för 
att brons skivstöd ger upphov till dragspänningar i överkant av överbyggnaden. Dessa två 
armeringsmoment utfördes med hjälp av rullarmering på det studerade objektet. Utöver dessa 
erfordras vertikala järn för att ta upp tvärkrafter och armering ovan stöden för att ta upp 
skjuvkrafterna.  
 
En mindre betongbro, som bron över Innanbäcken, kan traditionellt ha två olika 
armeringstyper; slakarmering eller spännarmering. Slakarmering utgörs av stålstänger i olika 
storlekar som placeras i gjutformen ovanpå distansklossar av plast för att undvika korrosion 
av stålet pga. koldioxid. Därefter sätts stängerna ihop en efter en med najtråd efter 
armeringsritningen med centimeternoggrannhet. Tillvägagångssättet är väldigt tidskrävande 
och är endast ekonomiskt försvarbart vid spännvidder mindre än 25 meter (Vägverket, 2006) 
 
Då spännvidden överstiger 25 meter bör spännarmering användas då detta minskar 
tidsåtgången. Rör läggs i formen för att sedan fyllas med stålstänger då gjutning skett. Då 
betongen härdats tillräckligt spänns stålet i rören med domkrafter och förankras därefter av 
ankare och kilar. När hälften av stängerna är åtdragna kan formen tas bort och rören injekteras 
med betong som verkar som korrosionsskydd åt stålet. Även om spännarmeringen bär upp 
större delen av belastningen behövs ändå en slakarmering på vissa ställen. (Vägverket, 2006) 

3.5 Rullarmering 
Rullarmering är en relativt ny armeringsprodukt som på vissa delar kan komma att ersätta 
traditionella armeringsmetoder med ett effektivare system som minskar monteringstiden. 
Systemet har provats på flera byggprojekt men bron över Innanbäcken i Kalix blev det första 
broprojektet i Sverige som tillämpade denna metod. På engelska benämns rullarmering rebar 
carpet. 
 
Tekniken går ut på att rullar av armering prefabriceras i fabrik och levereras till 
byggarbetsplatsen. Rullarna består av armeringsstänger som svetsas ihop med tunna plåtband 
så att de vid utrullning på plats formar en matta med armering. På detta sätt skall tidsåtgången 
för armeringsmomenten minska markant. Till bron över Innanbäcken användes två stycken 
fabrikat; Fundias Bamtec och Tibnors rullarmering. Se Figur 3-1 och Figur 3-2 för 
information angående tekniska lösningar för rullarmering. I ett första skede upphandlades 
armeringen med Fundia men deras Bamtec klarade inte av kravet att armering som är dragen 
med mer än 60 MPa inte får svetsas, vilket medförde att Tibnors rullarmering med sin 
speciella lösning kom att användas i underkantsarmeringen. 
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Figur 3-2. Teknisk lösning av svetsning på 
rullarmering. 
 
 
 Figur 3-1. Rullarmering från Bamtec 

3.5.1 Bamtec  
Det finns endast en fabrik i Sverige som tillverkar Bamtec, Ruukkis fabrik i Västerås. Där 
produceras rullarna i en maskin som lättsvetsar ihop stängerna med plåtbandet samt placerar 
stängerna i olika avstånd och storlekar enligt konstruktörens CAD-ritning. Rullarna 
produceras i storlekar upp till 1,5 ton och 15 meters längd. Här görs också justeringar för 
avkortade järn för håltagning och förskjutningar. Eftersom rullarna produceras i maskin utgår 
den mänskliga faktorn som skulle kunna öka felfrekvensen med avseende på stängernas 
inbördes avstånd. 
 
De färdiga armeringsrullarna transporteras ut med lastbil till byggarbetsplatsen där de med 
hjälp av kran placeras på den tilltänkta monteringsplatsen alternativt lagringsplatsen enligt 
byggets arbetsplatsdisposition/plan. 
 
Det tar ca 5-10 minuter att passa in rullen på rätt ställe och sedan rulla ut armeringen vilket 
betyder att metodtiden för en 1,5 tons rulle blir 12 ton/h eller 0,08 h/ton. Detta är endast en 
bråkdel av metodtiden för traditionella armeringstyper vilket betyder att det är något som bör 
studeras vidare. Ergonomiskt är detta ett mycket bra alternativ då armeraren slipper jobba 
med krökt rygg då han/hon najar och armeraren undviker att bära fram alla armeringsjärn när 
dessa ska placeras ut. (Sveriges byggindustrier, 2005) 
 
Det första Bamtec-relaterade projektet i Sverige var en galleria i Kista i Skanskas räkning. 
Där lyckades de reducera inläggningstiden med 70-80% mot vad det skulle ha tagit med 
traditionell armeringsteknik. De kunde också reducera arbetsstyrkan med 20 personer under 
de 7 veckor som inläggningstiden tog. (Sveriges byggindustrier, 2005) 
 
För beräkning och planering av Bamtec-armering har Fundia utvecklat mjukvara som 
appliceras i CAD. Beräkningarna görs med hjälp av finita element metoden (FEM). Ett 
speciellt dataprogram har utvecklats för att kontrollera brukstillståndet, sprickbildningar och 
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nedböjningar, behövs dock mer avancerade metoder. När beräkningarna är klara skickas 
ritningarna elektroniskt till tillverkarna som producerar armeringen efter dem. (Sveriges 
byggindustrier, 2005) 

3.5.2 Tibnors rullarmering 
Tibnors rullarmering fungerar på samma sätt som Bamtec med rullar av armeringsjärn med 
järn i en riktning. En stor skillnad mellan fabrikanterna är att Tibnor genomför sin tillverkning 
genom manuell svetsning till skillnad från Ruukki och Bamtec. Genom att använda sig av 
manuell svetsning kan kravet inom brobyggnationer uppfyllas då armering med 
spänningsvidd över 60 MPa inte får svetsas. För att lösa problemet svetsas en tråd ihop med 
plåtbandet och bildar öglor som armeringsjärnen fästs i, se Figur 3-3. Denna svetsning sker, 
till skillnad mot Bamtec's fall, för hand. Maskiner används dock genom att rulla upp 
armeringen och anpassa inbördes avstånd. Rullarna tillverkas i önskade längder upp till 12 
meter och med max vikt 2 ton. Dimensionerna på stålstängerna kan varieras från 10 till 32 
millimeters diameter. 
 
Även med Tibnors teknik kan värdefull tid sparas in. Enligt Tibnor tar det 3-4 mantimmar att 
armera 1 ton jämfört med 14-20 mantimmar för traditionella armeringsmetoder 
(www.tibnor.se, 2006) 
 

 
Figur 3-3. Teknisklösning angående normen för svetsningsförbud i dragen armering. 

3.6 Andra alternativa armeringssorter 
Rullarmering är en alternativ lösning för att försöka undgå tidskrävande armeringsmoment 
men det finns fler lösningar. I vissa fall används helt färdiga armeringskonstruktioner och 
andra fall produkter som verkar tillsammans med vanlig armering. 
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3.6.1 Förtillverkad armering 
Förtillverkad armering finns i olika nivåer med avseende på förtillverkningsgrad; 
Inläggningsfärdig armering, förtillverkade armeringsenheter och armeringsnät. Genom att 
använda förtillverkad armering skall tid sparas in och minimera arbetsbelastningen precis som 
med användning av rullarmering. 
 
Inläggningsfärdig armering bockas och klipps på fabrik och levereras normalt i buntar eller 
rullar till byggarbetsplatsen. Buntarna märks med littera som anger ordernummer, 
byggnadsdel och antal enligt armeringsförteckningen. Allt för att erhålla en så smidig 
inläggning av armeringen som möjligt. (Sveriges byggindustrier, 2005) 
 
Förtillverkade enheter bockas, klipps och sammanfogas vid en armeringsverkstad. De märkta 
elementen skickas sedan till byggarbetsplatsen där de monteras in i formen. Rullarmering är 
en sådan typ av lösning där rullarna svetsas och distanseras i en maskin. Förutom rullarmering 
finns det alla olika typer av inläggningsfärdiga element som monteringsstöd, sammanhållande 
byglar och armeringskorgar. Färdiga armeringskorgar användes vid byggnationen av bron 
över Innanbäcken då dess skivstöd och fundament skulle armeras. Armeringskorgarna 
monterades i de färdiga formarna. 
 
Färdiga armeringsnät är en annan typ av slakarmering där stålen svetsas ihop till färdiga nät i 
fabriken och monteras med hjälp av kran på byggarbetsplatsen. Armeringsnäten produceras i 
svetsmaskinen som med hjälp av inprogrammerade instruktioner svetsar samman de lösa 
järnen. (Sveriges byggindustrier, 2005) 

3.6.2 Fiberarmering 
I vissa fall kan det vara komplicerat att armera en konstruktion på grund av åtkomlighet. En 
lösning kan vara armering av betongen med fibrer av stål, plast eller kompositmaterial. De 
blandas i betongen som delvis ersätter den traditionella armeringen. Fibrerna tar upp 
dragkrafterna och motverkar sprickbildning i betongen. Fiberbetongproduktion är dock 
förhållandevis dyrbar och det går inte heller att åstadkomma samma bärförmåga som med 
ingjutna stålstänger. Fiberarmering ses snarare som ett komplement till traditionell armering i 
bärande konstruktioner. (www.byv.kth.se, 2007) 

3.6.3 Fiberkompositarmering 
En annan lösning med fiber är fiberkompositarmering eller fiber reinforced polymer, FRP. 
Armeringen utformas i form av stänger, kablar, kvarsittande form och kan även levereras i 
form av nätarmering. Till denna armeringstyp kan en rad olika material användas så som 
glasfibrer, aramidfibrer, kolfiber. (Sandberg & Hjort, 1998) 
 
Fibrerna impregneras med härdplaster vilket leder till att armeringen inte kan böjas efter 
avslutad härdning därför måste all formgivning ske vid produktionen i fabriken. Försök har 
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gjorts med termoplaster för att kunna böja materialet efter härdning men viss bristning på 
fibrernas dragsida uppstod. (Sandberg & Hjort, 1998) 
 
Inom byggbranschen används fiberkompositarmering oftast vid förstärkning av befintliga 
konstruktioner. Ett vanligt alternativ är att limma på en fiberduk på en bropelare eller farbana 
som måste förstärkas. Även om fibrerna skyddas med hjälp av impregneringen verkar 
solstrålningen nedbrytande på fibrerna och konstruktionen måste därför målas eller byggas in 
i betongen vid nybyggnation för att motverka detta. (Sveriges byggindustrier, 2005) 
 
Fördelarna med fiberkompositarmering är att den inte korroderar, den är omagnetisk och 
endast ett relativt tunt lager fiberkomposit erfordras vilket håller vikten låg. Nackdelarna med 
metoden är det höga materialpriset, stora deformationer på grund av den låga 
elasticitetsmodulen och att armeringen lätt kan ändra läge vid gjutning. En annan skillnad mot 
armering gjort av stål är att fiberkompostitarmeringens arbetskurva, där draghållfastheten 
mäts mot töjningen, går rakt upp till brott medan stålet tål en viss plastiskförlängning och 
lastökning före brott. (Sveriges byggindustrier, 2005) 

3.6.4 Rostfri armering 
Ett tillräckligt stort täckskickt skyddar armeringsstålet från rost genom korrosion. Ett annat 
alternativ för att minimera risken för korrosion är att utföra armeringen i rostfritt stål. Då 
kromhalten i stålet ökas till 12 % bildas en hinna av krom på stålet som förhindrar stålet att 
rosta på grund av oxidation. Ofta används en kromhalt på 18-20 % för att ytterligare höja 
motståndet mot korrosion. Nickel kan tillsättas för att erhålla segehetsegenskaper för stålet 
och vid tillsatts av 2-3 % molybden erhålls ett syrafast stål. (Sveriges byggindustrier, 2005) 
 
Rostfri armering har 5-10 gånger så högt materialpris som vanlig traditionellt armering och 
kan vara orsaken till att det inte används så ofta. I de fall det används är ofta kraven på 
korrosionsmotstånd höga eller när betongkonstruktionen är väldigt smal och det är svårt att 
uppnå erfordrat täckskickt. Rostfri armering används också i de fall då magnetiska material 
inte tillåts. (Sveriges byggindustrier, 2005) 

3.7 Lean Production 
Lean Production är ett produktionssystem som strävar mot minskat slöseri av resurser och 
fokus på kundorientering. Systemet utvecklades vid biltillverkaren Toyotas produktion.  

3.7.1 Kort historik och bakgrund  
Lean Production är resurssnål eller mager produktion översatt till svenska och är en ide för 
utformning av produktionsprocessen som ett flöde utan spill. Lean är i grunden allt som 
handlar om att få rätt saker, till rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt kvantitet med minimalt 
slöseri samtidigt som produktionen är öppen för förändringar. Det som är viktigast är inte 
innehållet i konceptet utan att principer är förstådda, antagna och accepterade av personerna 
som arbetar med systemet. (Liker, 2004) 
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Fords biltillverkning med löpandebandproduktion var inspirationskällan för grundarna till 
Toyota Motor Companys fabriker 1937. Kiichiro Toyoda och Taiichi Ohno ville tillsammans 
med andra medarbetare på Toyota skapa ett sätt att producera kontinuerligt samtidigt som 
möjligheten att möta kraven på produktvariationen erhålls. Till skillnad från Ford som 
producerade likadana bilar under en längre tid. Som exempel nämns Fords modell T vilken 
producerades i samma utförande under nitton år. (www.lean.org) 
 
Begreppet Lean Production, ursprungligen benämnd ”Lean Manufacturing”, myntades av 
James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos i boken ”The Machine that changed the 
World” 1990. Boken var ett resultat av en stor studie av bilindustrins utveckling i Japan, 
främst hos Toyota, som genomfördes vid Massachusetts Institutet of Technology (MIT). Ur 
dessa idéer skapades produktionssystemet Lean Production, vilket har sin grund i Toyotas 
produktionssystem. Ett produktionssystem som flyttar fokus från enskilda maskiner och dess 
utnyttjandegrad till att fokusera på flödet av produkten genom hela processen. För att uppnå 
Lean Production och ändra produktionen så att den anpassas till efterfrågad kvantitet och 
möjliggör tillverkning i mindre batcher, genom att stationen framför talar om vilka 
produktionsresurser som behövs. Skulle det bli möjligt att erhålla låga kostnader, variation i 
produktsortimentet, hög kvalitet samt kortare genomloppstider för att möta kunders krav. 
(Womack & Jones 1990) 

 
Lean Production berör alltså inte enbart tillverkningsprocessen utan är en genomarbetad 
industriell modell där hela flödet från underleverantör till kund granskas. Vid traditionell 
massproduktion koncentreras kontrollen och effektivisering av produktionen endast till 
arbetskraften och det fasta kapitalet men här betraktas hela produktionskedjan som ett nästan 
slutet system som förutom expansion är stabilt. (Liker, 2004) 
 
Bengt Toolanen, doktorand vid LTU, har skrivit en artikel i Väg och Vattenbyggaren där han 
anser att byggsektorn bör vara intresserade att anamma idéer från fordonsindustrins 
utveckling beträffande effektivitetsutveckling och uppfyllande av angelägna kundkrav 
beträffande ekonomi, tid och funktion. Han benämner även begreppet Lean Construction som 
är ett samlingsbegrepp på innovativa processmodeller för byggsektorn, utvecklade genom 
benchmarking med fordonsindustrin som utvecklat och applicerat Lean Thinking och Lean 
Production teorier (Toolanen, 2006). I denna rapport studeras användandet av Lean 
Production på grund av att det är ursprunget till filosofin. 
 
Begreppet Lean Production är omfattande och det finns en stor mängd information att tillgå. 
Inom avsnittet som behandlar Lean Production i denna rapport har ett urval av teorier 
genomförts av författarna. Urvalet har grundat sig i vad som anses vara av relevans för 
byggnadssektorn.  
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3.7.2 Uppbyggnaden av Lean Production konceptet 
Lean Production konceptet framhävs ofta som ett tempel enligt Figur 3-4. Det finns många 
olika versioner av Lean-templet eller Toyota huset som ger en bild av hur Lean Production 
konceptet är uppbyggt. Den största skillnaden mellan husen är att de ingående delarna är 
placerade på olika nivåer men det viktigaste är dock helheten. Utan helheten går det inte att 
implementera tankegångarna inom Lean Production. (http://extra.ivf.se) 
 

 
Figur 3-4. Lean templet. Källa: http://extra.ivf.se 

 
Grunden i Lean-templet består av standardisering för att uppgifter skall lösas på det mest 
effektiva sättet som finns tillgängligt. Standardiseringen medför att en optimal process tas 
fram med hänsyn till mänskliga faktorer, maskiner, utrustningens kapacitet och materialens 
egenskaper. Inom standardiseringsarbetet finns tre huvudsakliga element: (Verktyg för Lean 
Production, 1999) 
 

• Bearbetningssekvenser, behandlar prestationsdugligheten och effektiviteten vid 
processer med målet att standardisera dessa i ett enstycksflöde. 

• Takttid/Operatörens cykeltid, det intervall som kunden beställer varor eller tjänster 
vilket skall motsvaras av antalet produkter som produceras. Kunden bestämmer takten 
på vad som ska produceras. 

• Standard för produkter i arbete, systemet att finna ett optimalt antal produkter som ger 
ett bra flöde med minimala väntetider kallas för Kanban. Vilket är ett signalsystem 
som styrs av behovet längre fram i tillvekningen så att ett sug skapas genom 
produktionskedjan. För att Kanban ska uppstå krävs god ordning och kommunikation 
mellan processens aktiviteter. 
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För att kunna genomföra standardiseringar är det viktigt att veta om förändringar leder till 
positiv utveckling vilket med för att mätningar ofta placeras i grunden till Lean-templet. 
Genom mätningar skapar en organisation kontroll över sina processer och det blir också en 
grund för att bedriva framtida förbättringsarbete. Utan att veta hur arbetet fortskrider är det 
svårt att utvärdera och förändra arbetet. Genom mätningar kan företaget garantera att framsteg 
nås, problem eller framgång upptäcks och beslut fattas på fakta. (Verktyg för Lean 
Production, 1999) 
 
Templet har två pelare som benämns förbrukningsstyrd produktion, även kallad Just in Time 
och Kvalitet. Genom Just in Time minskas lager och rätt produkt finns på rätt plats vid rätt 
tidpunkt och ett kontinuerligt flöde uppstår. Målet är att undvika lager av råvaror och 
halvfabrikat som annars blir bundet i lager. I praktiken är det omöjligt att inte ha några lager 
utan mindre buffertlager krävs. (Sandkull & Johansson 2000) 
 
Den andra pelaren ökar kvaliteten för kunden. Verktyget TQM (Totaly Quality Management) 
är ett viktigt hjälpmedel för en ständig strävan efter att uppfylla och helst överträffa kundens 
behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad (Bergman & Klefsjö. 2001). Inom Toyota 
använder företaget sig av Jidoka som innebär att en produkt som upptäcks med ett fel inte får 
fortsätta att bearbetas längre fram i förbättringskedjan innan felet åtgärdats. Detta arbetssätt är 
mycket billigare och mer effektivt än att inspektera och reparera fel efter att produkten är 
färdig, vinsterna av Jidoka minskas dock om lagren av tillverkade produkter blir större. Det 
som blir vinsten är att produkter som blir rätt från första början ökar dramatiskt. (Verktyg för 
Lean Production, 1999) 
 
Mellan pelarna finns engagemang vilket är ett centralt begrepp inom Lean Production. 
Engagemanget skapas genom att allt förbättringsarbete sker med utgångspunkt från 
produktionen och alla anställda blir delaktiga i det kontinuerliga förbättringsarbetet. För att 
förbättra arbetsplatsens skötsel är det så kallade 5 S ett bra hjälpmedel som hjälper till att 
hålla ordning på arbetsplatsen samtidigt som det krävs engagemang från samtliga inblandade. 
En mer ingående förklaring av 5 S ges senare i rapporten. Ett annat hjälpmedel för att öka 
engagemanget inom personalstyrkan är att vara öppen inför förbättringsförslag från 
personalen som arbetar nära produktionen. Detta medför att personalen känner ett 
engagemang. Det är viktigt att förslag tas på allvar och leder till förändringar så att deras 
arbetsplats förbättras och personalen känner att det finns möjligheter att påverka beslut. (Liker 
& Jeffery, 2004) 
 
Taket består av kundfokus och kontinuerliga förbättringar eller Kaizen som är ett japanskt 
begrepp och betyder ”ständiga förändringar till det bättre”. Kaizen beskrivs som en strävan att 
upptäcka förändringar och därefter se till att de genomförs. Grundsynen är att alla ska se 
förbättringsarbetet som en självklarhet och att alla ska vara delaktiga i processen genom 
bildandet av förbättringsgrupper som träffas kontinuerligt. Uppföljning är viktig för att 
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undersöka vad som skett och kontrollera om det har uppstått önskvärda förändringar. 
(Sörqvist, 2004) 
 
Inom Lean-konceptet är kundfokus mycket viktig eftersom kunden är central inom filosofin. 
För att uppnå kundfocusering finns ett antal hjälpmedel, två av dessa är Kano-modellen och 
QFD (Kundfocuserad planering) vilka belyses nedan. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

 
Enligt Kano-modellen finns det tre olika behov hos kunder. Det första steget som måste 
uppfyllas är ”basbehov” där självklara krav från kunden måste uppfyllas t.ex. svara i telefon 
eller på e-post. Uppfylls inte dessa behov blir kunden missnöjd men kunden blir inte jätte nöjd 
om basbehoven uppfylls då dessa är självklara. Nästa steg inom kundbehov är ”uttalade 
behov” och det kan vara att en lösning på ett problem ska arbetas fram. Det högsta steget av 
kundbehov är ”omedvetna behov”. Om ett problem uppstår med en produkt startar 
tillverkaren med problemlösningen innan kunden kontaktat tillverkaren för att finna en 
lösning på problemet. se Figur 3-5 över Kano modellen. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 

 
Figur 3-5. Kano modellen. Av Noriaki Kano. 1995 

 
För att tillgodose kundens krav och förväntningar används en annan metod som kallas 
Kundfokuserad planering (QFD) där kundens krav definieras och jämförs med egna varor 
eller tjänster. Målet med kundfokuserad planering är att det klart och tydligt ska framgå vilka 
krav som är viktigast för kunden och att dessa krav går att uppfylla medan brister och fel på 
produkten eller tjänsten undviks. Förutom nöjdare kunder minskas även tillverkarens 
kostnader och tidsåtgång för att ta produkten till marknaden. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
För att lyckas med kundfokuserad planering är kvalitetshuset ett bra hjälpmedel där kundkrav, 
tekniska egenskaper, kundens värderingar av egenskaper och dennes mål för produkten eller 
tjänsten behandlas. Även samband mellan tekniska egenskaper analyseras så att samspel kan 
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upptäckas mellan olika tekniska krav, vilket ger en bild av hur värdehöjande tvärfunktionell 
samverkan kan skapas med minsta möjliga slöseri. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

3.7.3 Fem grundläggande principer som karaktäriserar Lean Production 
Strävan mot minskat slöseri av resurser och fokus på kundorientering kan sammanfattas i ett 
antal olika principer som genomsyrar alla organisationer som verkar för att införa Lean 
Production. I boken ”Lean Thinking” (1996) definierar Womack och Jones Lean thinking som 
den västerländska tolkningen av Toyota production system (TPS) och baserar den på fem 
grundläggande principer 

 
Värde 
En kritisk startpunkt inom Lean Production är ”Value” där det gäller att definiera vilka 
förväntningar kunden har på produkten och vilka egenskaper som gör att värdet ökar för 
kunden. För att producenten ska lyckas uppfylla kundens krav krävs det dock att denne kan 
definiera kraven. Efter att kunden definierat vad värde är bör tillverkaren tänka över var 
värdet skapas. Även frågor som hur de i produktionsföretaget ska göra för att skapa värde i 
produkten samtidigt som samhällets krav på fast anställning hos anställda och långsiktiga 
relationer med leverantörer är mycket viktigt. För att lyckas med Lean Production måste 
värdet definieras för specifika produkter med specifika egenskaper och ett specifikt pris. En 
lyckad definiering sker genom att företagen tänker på ett helt nytt sätt i förhållande till 
traditionell massproduktion. Inte utgå ifrån vilka tillgångar och tekniker som i dagsläget finns 
att till gå i produktionen utan fokusera på vad värde är för kunden. Att skapa något som 
kunden inte önskar är slöseri vilket tas upp senare i texten. (Womack & Jones, 2003) 
 
Identifiera värdeströmmen 
Efter att kundens uppfattningar av värde definierats är nästa steg inom Lean Production att 
identifiera hur värdet på produkten skapas genom produktionskedjan. Denna värdeskapande 
kedja kan delas upp i tre delar. Dels hur problem med framtagandet av produkten löses, 
hanteringen information inom företaget från att kunden lagt ordern till att produkten levereras 
och slutligen hur råmaterial blir till en färdigprodukt. För att uppnå dessa krav krävs det ofta 
att ett samarbete utanför det egna företaget sker där leverantörer i flera led bakåt i 
produktionen samarbetar för att ta fram en produkt som minskar slöseriet mellan varje 
företag. Målet med minskningen av slöseriet är att leverantörerna ska uppnå produkter som 
behöver så lite bearbetning som möjligt när den kommer till nästa förädlingssteg inom det 
egna företaget eller till nästa externa underleverantör. (Womack & Jones, 2003) 
 
För att uppnå en resurssnål produktion måste ett företags samtliga processer vara väl 
dokumenterade i detalj så att alla inblandade parter inom organisation kan ta del av 
informationen om hur företaget är uppbyggt. Lean Production kräver att hela värdekedjan är 
resurssnål och inte bara vissa delar. Efter att samtliga aktiviteter är definierade och inringade 
kan ett företag som vill implementera Lean Production starta med att förbättra värdeflödet i 
samtliga aktiviteter genom att minska genomloppstider, ställtider, lagernivåer, etc. och 
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förbättra utvecklingen av ingående processer. Ett stort steg på vägen till Lean Production är 
att arbeta med ovan nämnda mål samtidigt som organisationen strävar mot att bli en lärande 
organisation med ständigförbättring. (Womack & Jones 2003) 
 
Denna del av Lean Production dvs. att identifiera värdeströmmen, tas sällan på allvar från 
företagens sida samtidigt som den innehåller ett enormt stort slöseri av resurser enligt 
(Womack & Jones 2003) 
 
Flöde 
Efter att värdet definierats noggrant och värdeströmmen för produkten dokumenterats i detalj 
enligt de tre kraven under föregående rubrik så att de mest fundamentala slöserier eliminerats 
kan nästa steg inom Lean Production tas, att skapa ett flöde. (Womack & Jones, 2003) 
 
Det normala inom produktionsfilosofin har varit att samla liknande produkter och tillverka 
dessa i partier. Enligt Lean Production genererar denna typ av produktionskedja stora lager i 
produktionsskedet och flödet av produkter minskas. Eftersom hela batchen måste gå igenom 
en viss del av processen innan produkterna kan gå vidare till nästa steg. Produktionen är mer 
effektiv om fokus ligger på produkten och dess behov istället för organisationen och den 
utrustning som finns till förfogande, vilket medför att alla aktiviteter ska utformas för att 
försörja produkter i ett kontinuerligt flöde. (Womack & Jones 2003) 
 
Lean Produktion förespråkar enstyckstillverkning av produkter. Med detta menas att en 
produkt i taget går igenom varje aktivitet i processen utan avbrott. Genom att arbeta med Lean 
och enstyckstillverkning kommer andelen tid med värdeskapande aktiviteter i processen att 
öka. (Lean Forum, 2001) 
 
Dragande produktionssystem 
Vid traditionell produktion används ett tryckande produktionssystem där varor trycks ut på 
marknaden enligt en plan byggd på prognoser. Lean Production använder ett dragande 
produktionssystem som gör det möjligt att styra produktionen efter kundernas behov och krav 
dvs. kortsiktiga prognoser. Dragande produktionssystem bygger på ett annat centralt område 
inom Lean Production som nämnts tidigare nämligen Just-in-time (JIT). I idealfallet ska allt 
material befinna sig i en aktiv produktion, inte ligga i lager där kostnaderna ökar. Det är dock 
omöjligt i att i praktiken undvika lager helt och hållet utan mindre buffertlager måste finnas. 
(Sandkull & Johansson) 
 
För att ha en möjlighet att genomföra en dragande produktion ställs höga krav på kontakten 
med kunderna. Målet är att kunden ska få vad den vill ha när den vill ha det och i rätt 
kvantitet, efterfrågan ska bestämma vad som ska tillverkas samma filosofi som vid JIT inom 
produktionen. Genom en strategi definieras högt satta mål för så väl kunder som det egna 
företaget samt hur dessa ska förverkligas. Om målen inte är klara och tydliga kan 
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förbättringsarbetet övergå i slöseri vilket till högsta pris ska undvikas i Lean Production. 
(Womack & Jones, 2003) 
 
Strävan efter perfektion genom ständiga förbättringar 
Efter att föregående principer implementerats inom företaget är inte arbetet över utan nu 
gäller det att aldrig bli nöjd med vad som åstadkommits, utan hela tiden sträva efter att göra 
kunden mer nöjd, förbättra processer och operationer genom att reducera energiåtgången vid 
framställandet av produkter och tjänster. Genom ständiga förbättringar önskas bättre 
lönsamhet och ökad konkurrenskraft samtidigt som sänkta kostnader uppstår. (Womack & 
Jones, 2003) 
 
Kaizen är ett ofta använt begrepp inom Lean Production vilket belyses tidigare i texten. Ett 
annat sätt att ständigt sträva mot bättre lösningar är att minimera slöseri eller Muda som det 
heter på Japanska. Att minimera slöseri har stort utrymme i litteraturen som behandlar Lean 
Production vilket medför att slöseri får ett eget kapitel i rapporten.  

3.7.4 Olika typer av slöseri 
Enligt Toyotas produktionssystem ska varje process i produktionen analyseras utifrån 
kundens ögon. ”Vad vill kunden ha ut av den här processen?” Kunden behöver inte vara 
slutkunden utan det kan vara nästa steg i produktionskedjan. Kunden som ska ta över 
produkten önskar ett mervärde, allt annat är slöseri. Enligt Toyota finns det åtta 
huvudkategorier av slöseri. (Liker, 2004). 
 

• Överproduktion: Inget skall produceras som inte har en köpare. Att producera mot 
lager leder till överbemanning och onödiga kostnader för lagring och transporter. 

• Väntan: All tid då produktionen inte kan fortgå pga. väntan efter verktyg, delar, 
material, på att andra ska bli klara eller att maskiner ska lagas etc.  

• Onödiga transporter: Produkter, material, delar, etc. skall transporteras så korta 
sträckor som möjligt. Detta gäller även in i och ut ur lager samt mellan olika processer 
i produktionskedjan. 

• Onödigt eller felaktigt utfört arbete: Orsaken kan vara felaktiga eller uttjänade 
verktyg, bristfällig produktutformning eller om den färdiga produkten har för hög 
kvalité i förhållande till vad kunden kräver. 

• För stora lager av råvaror, produkter i arbete eller färdiga produkter: Om lagren är 
för stora orsakar det långa ledtider, inkurans, skadat gods, onödiga transporter och 
lagringar, förseningar etc. För stora lager döljer även produktionsstörningar som t.ex. 
problem med dålig produktionsplanering, sena leveranser från leverantörer, stillestånd 
och långa ställtider. 

• Onödiga rörelser och förflyttningar: Till skillnad från onödiga transporter berör denna 
punkt personalförflyttningar så som leta efter, sträcka sig efter, gå och hämta eller 
stapla delar, verktyg, råvaror, färdiga produkter, etc. 
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• Misstag och korrigeringar: Inspektion av producerade enheter är slöseri. Likaså 
reparera, göra om, ersätta och skrota produkter. 

• Outnyttjad kreativitet: Genom att inte lyssna på anställda förloras tid, idéer, 
kompetens, förbättringar samt tillfällen att lära av de personer som arbetar med 
produktion. 

 
I en rapport angående slöseri inom byggbranschen skriver (Josephson & Saukkoriipi, 2005) 
att det direkta slöseriet är 30-35% av projektkostnaden. Av den summan står fel och kontroller 
för 10 %, resursanvändning 10 %, hälsa och säkerhet 12 % samt system och strukturrelaterat 
slöseri för 5 %.  
 
Det som kommer att studeras i denna rapport är resursanvändandet i form av mantimmar hos 
yrkesarbetare. I Josephson & Saukkoriipi, 2005 har arbetstiden delats in i tre delar, den första 
är direkt värdeskapande tid, den andra är förberedelser och den tredje är rent slöseri.  
 
Direkt värdeskapande arbete är sådana aktiviteter som adderar ett direkt värde åt produkten 
som överlämnas till kunden vilket står för 17,5 % av arbetstiden. Den andra formen av 
arbetstid benämns förberedelser och syftar på aktiviteter som inte skapar något direkt värde 
för kunden. Men aktiviteterna är ändå nödvändiga för produktionen så som hantering av 
material och utrustning. Denna typ av arbete sker under 45,4% av arbetstiden. Den sista delen 
är rent slöseri som innebär att aktiviteten kan tas bort helt och hållet utan att den färdiga 
produkten påverkas tex omarbete, väntan och outnyttjad tid. I Josephson & Saukkoriipi 
(2005) upptog denna del 33,4% av arbetstiden. 

3.7.5 5 S: Verktyg för att organisera arbetsplatsen 
För att förbättra arbetsplatsens skötsel och eliminera slöseri från arbetsmiljön är 5 S ett bra 
verktyg. Vilket i praktiken betyder att du ska ha tillgång till det som behövs för att utföra 
arbetet när du behöver det, varken mer eller mindre. De 5 olika S’n står för japanska ord vilka 
översatts och en förklaring ges nedan. (Lean Forum, 2001) 
 

• Sortera: All personal som arbetar på arbetsplatsen markerar gemensamt åtgärder i 
anläggningen. Allt som försvårar rengöring eller smutsar ner ska åtgärdas. Detsamma 
gäller alla typer av kända fel och obekväma arbetsmoment som stjäl tid från nyttigare 
uppgifter. Alla onödiga objekt avlägsnas. 

• Strukturera: Alla verktyg och hjälpmedel placeras på rätt plats. Allt som används ska 
märkas upp. Golvmarkeringar görs synliga. 

• Städa: Anläggningen rengörs grundligt. Allt skräp, smuts, damm och skrot tas bort. 
Arbetet dokumenteras för att skapa rutiner. Fotografier markerar den nya nivån. 

• Standardisera: Etableras med system för uppföljning så att den nya nivån upprätthålls. 
Se till att S 1, S 2 och S 3 blir till vanor. 

• Skapa vana: Arbeta enligt standarder, alla ska vara med, genomför regelbundna 
utvärderingar och ha tänk på ständiga förbättringar genom hela arbetet. 
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3.7.6 Lärande organisation 
Definitionen av Lärande organisationer är enligt Garvin genom Bergman & Klefsjö (2001) 
”En lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida 
kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter.” 
Ett starkt samband finns mellan lärande och ständiga förbättringar som är centrala delar inom 
kvalitetsutveckling. För att ständiga förbättringar, som är ett ledord inom Toyota, ska bli 
verklighet krävs en lärande organisation. Lärandet vid Toyota har som huvudprioritet att 
ständigt utveckla sina processer och produkter i små steg istället för att skapa innovativa 
genombrott. Två andra viktiga delar i det ständiga förbättringsarbetet är dels ”Toyotas fem 
varför” vilket innebär att då ett problem uppstått frågar sig de inblandade varför felet uppstått 
fem gånger för att finna den verkliga orsaken till problemet. Den andra är reflektion över vad 
som åstadkommits och vara ärlig mot sina egna svagheter, hur än bra något är går det för det 
mesta att förbättra lite till. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
I Femte disciplinen skriver Senge (2001) att han funnit fem discipliner som enligt honom är 
kritiska för lärande organisationer. Det är inte bara organisationerna som ska anpassa sig till 
nya krav från omgivningen utan organisationen ska ha förmågan att ändra på omgivningen till 
ett handlande som är fördelaktigt för organisationen. De fem discipliner som Senge nämner 
anges nedan med en kort beskrivning. 
 

• Personligt mästerskap: Berör personligt växande och lärande för organisationens 
individer. En organisations förmåga att lära sig beror helt och hållet på personerna i 
organisationen och vilken inställning de har på utveckling och lärande. 

• Mentala modeller: Våra mentala modeller styr vårt sätt att tolka det vi ser. Det är 
därför viktigt att vi kan förstå och styra våra mentala modeller i positiva riktningar. 

• Lära i grupp: Då kunskap blir gemensam blir den operativ i strävan efter att förbättra 
produkterna.  

• Gemensamma visioner: För att nå gemensamma mål utan en militärisk styrning krävs 
det att vi har gemensamma visioner så att alla inblandade parter strävar mot samma 
mål. För att gemensamma visioner ska uppstå och bli bestående måste dessa växa fram 
från personliga visioner. 

• Systemtänkande: System innehåller många interaktioner som vid förändringar 
påverkar varandra. Om det inte finns ett systemtänkande uppstår lätt suboptimeringar 
vid förändringar. 

3.8 Förändringsstrategi  
För att en förändring skall vinna acceptans måste det för det första finnas ett behov av 
förändringar inom organisationens ledning eller produktionssystem. Orsaker till förändringar 
kan vara dålig lönsamhet, låg kvalitet, förändrad personalsammansättning, tappade 
marknadsandelar, lågt förtroende på marknaden, nya lager och ny teknik. (Bruzelius & 
Skärvad, 1989) 
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En orsak till att motstånd finns vid förändringar är den stress som uppstår på grund av 
oklarheter vid ändringar av invanda mönster. Enligt Stewart (1985) går det att urskilja fem 
olika slags oklarheter vilka leder till negativ inställningen vid en förändringssituation. Dessa 
är målet, informationen, rollerna, metoderna och kriterierna. Personer som drabbas av stress 
påvisar ofta ökad sjukfrånvaro, depression, stöld, lägre toleransnivå, lägre uppmärksamhet, 
aggressivitet eller impulsivt uppträdande samt agitation. 
 
Oklarheter runt målet uppstår om det inte är exakt klart vad förändringarna ska leda till. Om 
en ny produktionsmetod skall införas och informationen till yrkesarbetarna brustit vet de inte 
vad syftet med förändringen är och en oro sprids. Den enda vetskap som finns är att de inte 
kan fortsätta som tidigare utan de måste gå ifrån de gamla invanda arbetsrutinerna och i värsta 
fall rationaliseras bort. (Stewart, 1985) 
 
Om arbetsledningen går ut med data som är oklar leder det ofta till att informationen är 
förvirrande istället för förklarande. Det är viktigt att den information som går ut på 
arbetsplatsen är väl förberedd och presenteras på ett lättförståligt sätt. Så att samtliga 
inblandade kan ta till sig rätt information angående förändringarna istället för att felaktiga 
rykten börjar florera på arbetsplatsen. (Stewart, 1985) 
 
I ett välfungerande arbetslag är rollerna ofta väl uppdelade och var och en av de inblandade 
har sina bestämda arbetsuppgifter. Vid förändringar rubbas denna rangordning och ingående 
parter måste finna sin nya roll med arbetsuppgifter och ansvarsområden. (Stewart, 1985) 
 
De nya metoderna att nå målet skapar oklarheter och inblandade parter vet inte hur de ska 
göra för att nå målet. En vilja finns att forcera men personerna i fråga vet inte hur de ska gå 
till väga med nya produktionsmetoderna. Istället för att ta reda på hur den nya processen för 
att nå uppsatta mål skall utvecklas tar personer egna initiativ som leder till att 
arbetsmetoderna utvecklas åt ett håll som inte följer ledningens uppsatta metodval. (Stewart, 
1985) 
 
En viktig parameter är vilka kriterier som finns för målet så att alla inblandade parter har 
möjligheten att se om ställda krav på färdiga produkter uppfylls. Vissa produkter har inte 
exakta mätbara kriterier utan en person skall avgöra om den färdiga produkten är estetiskt 
tilltalande. Detta kan leda till stress höjande effekter hos de personer som arbetat med 
produkten då dessa inte vet om arbetet blir godkänt. (Stewart, 1985) 
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Enligt Bruzelius & Skärvad (1993) blir reaktionerna vid förändringar extra starka om 
förändringsarbetet; 

• är genomgripande och radikal. 
• kommer oväntat, plötsligt och har diffusa mål 
• kan uppfattas som negativ för inblandade parter 
• möter motstånd pga. att det råder stark tilltro till hur arbetet utförs vid 

förändringspunkten 
• om det finns negativa erfarenheter från tidigare förändringar. 

 
Enligt båda källorna är det viktigt att informera berörda parter samtidigt som förändringen 
skall göras i små steg istället för att allt händer över en natt. 
 
På tjänstemannanivå finns det en rädsla för att testa nya metoder då marginalerna inom 
byggsektorn är små. Eftersom nya metoder ofta har barnsjukdomar som måste trimmas bort 
innan positiva effekter märks finns det risker att projekt kommer att gå med förlust om nya 
obeprövade metoder används. Därför väljs ofta gamla beprövade metoder istället för att 
chansa med något nytt som kan sänka produktionskostnaden på sikt med några procent men i 
det första försöket gå med en eventuell förlust. (Simonsson, 2007) 

3.8.1 Kännetecken för en framgångsrik förändring 
För att få en framgångsrik förändring bör samtliga stress ackumulerande faktorer 
genomarbetas så att de inte blir alltför framträdande och energikrävande. Energin skall istället 
användas till att utveckla processen som leder till det slutgiltiga målet. (Stewart, 1985) 
 
Enligt Bruzelius & Skärvad (1985) och Borgbrant (1990) finns det tre huvudsakliga metoder 
att införa förändringar på.  
 

• Expertmodellen 
• Förankringsmodellen eller Linjedialog 
• Processmodellen eller Representativa strategin 

 
Vid användandet av expertmodellen sätt en liten grupp av experter samman som så snabbt 
som möjligt skall finna en lösning på de problem som uppstått, experterna är ofta externa 
personer som genomför förändringen och medarbetarna som berörs av förändringen får ge 
sina synpunkter i efterhand. En nackdel med denna metod är att inflytandet från egna arbetare 
är låg men det finns en klar linje att följa vid förändringen. (Bruzelius & Skärvad, 1985 och 
Borgbrant, 1990) 
 
Förankringsmodellen enligt Bruzelius & Skärvad (1985) och Linjedialog eller kontinuerlig 
utveckling i linjen enligt Borgbrant (1990) är två benämningar på samma typ av 
förändringsstrategi. Modellerna bygger på att förändringarna förankras hos de personer som 
berörs, genom att tidigt få inflytande och möjligheten att påverka förändringen, ofta före 
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företagsledningen beslutar om att införa förändringen. Förändringarna ska ske där de hör 
hemma det vill säga i produktionen där dessa planeras, genomförs, utvecklas och följs upp. 
 
Den sistnämnda implementeringsmodellen enligt Bruzelius & Skärvad är processmodellen 
vilket är samma typ av förändrings strategi som Borgbrants (1990) benämner, representativ 
strategi. I denna förändringsstrategi är berörda parter med redan i problemformuleringsfasen. 
Idéer från personer som jobbar i produktionen tas med och utvecklas till målsättningar. När 
personalen får vara med och bestämma erhålls en känsla av delaktighet i projektet. En fördel 
med denna modell är att personal från samtliga led är med och beslutar i processen men det 
leder också till ett problem som är att förändringen blir tungrodd och tar lång tid införa. 
 
För att mäta effektiviteten i företag används utöver konventionella mättal som armerade ton 
per timme och gipsad yta per timme även förändringseffektiviteten. Hur bra företaget är på att 
göra rätt förändring i rätt tid med minsta möjliga resursanvändning. Detta blir allt viktigare i 
en omvärld då utvecklingen går fortare och kraven på att försvar och flytta fram strategiska 
positioner ständigt ökar. (Bruzelius & Skärvad) 

3.8.2 Implementering av förändring i grupp 
Inom byggsektorn möter implementeraren av förändringar en grupp som skall ta åt sig 
förändringen, det gäller alltså att förändra en hel grupp istället för att arbeta med enstaka 
personer. En av de viktigaste punkterna vid förändring i en grupp är att vara ute i god tid 
samtidigt som behovet av förändring känns så naturligt att gruppen självmant tar till sig 
förändringen. Det kan till exempel vara att ett nytt produktionssystem måste införas i 
företaget för att de ska överleva, på grund av att konkurrenterna redan använder det och deras 
produktivitet har ökat. Eller att det aktuella företag ska ligga steget före konkurrenterna vilket 
medföra att nya produktionslösningar måste testas. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
 
De flesta grupper har en informell ledare som övriga medlemmar respekterar. För att lyckas 
med implementeringen av en förändring kan det vara bra att i förhand informera den 
informella ledaren som förvarnar gruppen att förändringar är på gång. På så sätt har chefen 
åtminstone en viktig person i arbetslaget på sin sida vid presentationen inför resterande 
personer i arbetslaget, men endast om informella ledaren anser att förändringen är godtagbar. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.9 Arbetsmiljö 
Byggsektorn har varit och är en överrepresenterad bransch då antalet arbetsskador per anställd 
jämförs med rikets övriga yrkesgrupper. När det gäller direkta arbetsolyckor, olycka som 
föranlett minst en dags sjukfrånvaro, ligger byggrelaterad verksamhet på 12,7 olyckor per 
1000 anställda. Det är högre än tillverkningsindustrin i Sverige vilka drabbas av 11,7 olyckor 
per 1000 anställda. Om jämförelsen görs mot samtliga förvärvsarbetare i Sverige är 
byggsektor klart överrepresenterat i antalet arbetsplatsolyckor per anställd enligt statistik åren 
1995-2004. (Samuelsson & Lundholm, 2005) 
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Vid en jämförelse av arbetssjukdomar, skador som inte ger direkt fysisk- eller psykiskskada, 
är byggsektorn mindre sjukdomsdrabbat än tillverkningsindustrin men klart över 
genomsnittet. Hos förvärvsarbetare uppstår skador på grund av till exempel långvarig 
exponering, vilka består av olika belastningsfaktorer som kemiska ämnen, buller, vibrationer 
samt sociala eller organisatoriska faktorer. En arbetssjukdom karakteriseras av att ingen 
akutsjukvård krävs och den behöver ej leda till sjukfrånvaro. (Samuelsson & Lundholm, 
2005) 
 
Den vanligaste arbetssjukdomen under året 2004 var belastningsskador som stod för hela 70 
% av det totala antalet anmälda sjukdomsfall. Vanligaste orsakerna till belastningsskador är 
tunga lyft, dåliga arbetsställningar och ensidigt arbete. Armeringsarbetet karakteriseras av 
fysiskt tungt arbete med tunga lyft av armeringsjärn och dålig arbetsställning vid najning och 
svetsning. Eftersom armeringsjärnen måste läggas in ett i taget och passas in på rätt plats är 
det ofta svårt och tidskrävande att använda hjälpmedel vid inläggningen. 
Underkantsarmeringen som används i forskningsprojektet har en diametern 20 mm och en 
vikt av 2,47 kg/m vilket ger en vikt på knappt 30 kg för ett armeringsstål med längden 12 m. 
För att arbeta effektivt lyfter armerarna ofta mer än ett armeringsstål i taget och tyngden av 
armeringsstålet är snabbt uppe i 60 kg per lyft. Detta medför stora kroppsliga påfrestningar. 
Vid traditionellt armeringsarbete måste armeringsstålen najas eller svetsas samman för att de 
skall uppnå önskad lastupptagning. Vid najning- och svetsningsarbetet är arbetsställningarna 
ofta dåliga och yrkesarbetarna tvingas ofta arbeta framåtlutade vilket orsakar överbelastningar 
på axlar, rygg och höfter. (Samuelsson & Lundholm, 2005) 
 
Ett stort problem vid gjutning av traditionell betong är vibreringsarbetet då luft skall bort från 
betongmassan samtidigt som formen fylls ut. Vid långvarig vibrering av betong drabbas 
betongarbetarna av ”vita fingra” på grund av att blodkärlen i fingrarna drabbas av kramper 
vilka leder till syrebrist i fingrar. Den största orsaken till vita fingrar är vibrerande verktyg, 
nedkylning samt minskad blodgenomströming tillföljd av rökning. (www.fass.se) 
 
Den andra största orsaken till arbetssjukdomar är buller med 13% av de anmälda fallen. Enligt 
Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd ges omfattande information hur den enskilda 
personen skall skydda sig mot bullerskador utan att antalet anmälda fall minskar. En orsak till 
problemet anses vara att det slarvas med bullerskydd utanför arbetet på individernas fritid. 
(Samuelsson & Lundholm, 2005) 
 
På delad tredje plats över rapporterade arbetssjukdomar kommer sociala eller organisatoriska 
förhållanden och påverkan från biologiska eller kemiska ämnen med en frekvens på 6 %. 
Kontakt med biologiska och kemiska ämnen resulterar ofta i överkänslighet och allergier mot 
vissa ämnen en stor orsak till detta problem är Cementet och dess beståndsdelar. Cement 
består till stor del av kalciumsilikater vilka gör att betongen blir starktbasisk med ett pH värde 
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på ca 13 i förhållande till hudens pH värde på 4-5. Även krom har en allergiframkallande 
effekt vid kontakt med huden. (www.betongindustri.se) 
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4 Problemprecisering 
I detta kapitel behandlas precisering av problemen och frågeställningarna som förklarades i 
kapitel 1.3.1 Frågeställning. 

4.1 Problem 
I rapporten är huvudfrågeställningen om det uppstår effektivitetsvinster vid användning av 
rullarmering och självkompakterande betong inom det studerade objektet. Det är dock fler 
delfrågor som uppstår vid en sådan analys. Frågorna har också varierande grader av intressen 
och innebörd. För att erhålla en bättre bild av problem och frågeställningar delas de upp i 
relation till de studerade momenten dvs. rullarmering, SKB, Lean Production samt arbetsmiljö 
och hantering. 

4.1.1 Rullarmering 
Vid en effektivitetsstudie eller granskning av en ny produktionstyp är det flera frågor som 
uppkommer och mycket som skall tas i åtanke. Exempel på det är tider, kostnader, hantering, 
miljöpåverkan vilka alla påverkar resultatet av en utvärdering. Författarna till denna rapport 
har valt att belysa följande frågeställning; 
 

• Vad är det för produktionstid vid användning av rullarmering? Tidsåtgång för kranlyft, 
injustering, fästning, utrullning och eventuella efter justeringar. Hur stor är 
felmarginalen? Hur lång skulle produktionstiden ha varit med traditionell armering? 

• Uppstår skador på armeringsrullarna efter transport och hantering? Hur går 
korrigeringar till? Hur kan skador undvikas? 

• Rullarmering istället för traditionell armering. Det är högre inköpspris för 
rullarmering. Typen är beprövad på stora bottenplattor till hus men hur är det på en 
mindre bro som bron över Innanbäcken? 

• Kontroll av kalkylen. Är detta ett kostnadseffektivt sätt att jämföra ett broprojekt? Hur 
skulle kalkylen ha sett ut med traditionella metoder? Vågar entreprenören ändra 
kalkylen med avseende på rullarmering i framtiden? 

• Toleranserna för rullarmeringen. Placerades rullarna enligt ritning och har järnen 
erforderligt avstånd till varandra? 

4.1.2 Självkompakterande betong 
Självkompakterande betong är mer beprövat än rullarmering och mycket forskning kring 
ämnet är redan gjord. I det aktuella fallet studerades betongtypens påverkan på ekonomin, 
arbetsmiljön och byggtiden. Följande frågor belyses vidare rapporten; 
 

• Produktionstid för SKB? Tar det kortare tid med SKB jämfört med vanlig betong och 
vibratorstav? Varför? 
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• Kvalitén på betongen. Uppfylldes ställda krav på den självkompakterande betongen? 
Uppstod separationer, utfyllnadsproblem, gjutsår och/eller andra ytskador? 

• Självkompakterande betong istället för traditionell betong. Är det dyrare att använda 
sig av SKB, eller kan det även vara billigare då arbetsstyrkan kan minimeras i och 
med att vibratormomentet utgår? Samhällsekonomiska vinster? 

• Betongtypen används för att förbättra arbetsmiljön. Uppnåddes det målet? 
• Kontroll av kalkylen. Är detta ett kostnadseffektivt sätt att jämföra ett broprojekt? Hur 

skulle kalkylen ha sett ut med traditionella metoder? 
• Vad händer med betongens robusthet då mängden vatten, filler och cement varieras? 

Vad får ändrade siktkurvor av ballast för egenskap på betongmassan? 
• Uppfylldes kraven för betongens estetik? Förekom det sprickor och var? 

4.1.3 Lean Production 
Tanken var att byggnationen av bron över Innanbäcken skulle vara Lean-anpassad. 
Författarna till denna rapport har granskat om detta efterlevdes och gjort en tidstudie över 
hantverkarnas arbetsdag för att lokalisera eventuellt slöseri. Frågor som analyseras vidare i 
rapporten är; 
 

• Tidsstudie. Hur mycket av en yrkesarbetares arbetstid är effektiv tid, moment som 
måste göras men inte är värdeskapande och hur mycket tid är bara slöseri? 

• Var byggnationen av det studerade projektet Lean-anpassad eller var det bara ett mål 
från projektörerna? 

4.1.4 Arbetsmiljö och hantering 
Aspekter som bör studeras vid forskningsprojekt som detta är arbetsmiljö och hantering dvs. 
de mjuka parametrarna. En glad och frisk arbetare jobbar mer effektivt än en missnöjd och 
utsliten. Det är känt att skadefrekvensen och antalet sjukskrivningar är många inom 
byggbranschen, en kontroll genomfördes för att studera om nämnda produktionsmetoder kan 
minska arbetsbelastningen. För att erhålla information om arbetsmiljön och hanteringen av de 
nya produktionsmetoderna genomfördes en intervju vid byggnationen av bron över 
Innanbäcken. För komplett lista med intervjufrågor se bilaga 3. Några av frågorna som 
belystes var: 
 

• Hur uppfattade yrkesarbetaren de nya metoderna? Svårigheter, fördelar, nackdelar 
arbetsbelastning m.m. 

• Hantering av material. Behövdes det hjälpmedel? 
• Tillgång av plats. Fanns det tillräcklig lagringsplats för materialet innan montage? 
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Här behandlas rapportens empiri, hur momenten utförts då data har samlats in. 

5.1 Arbetsmoment vid montering av rullarmering 
Nedan följer en beskrivning av ingående arbetsmoment vid användandet av rullarmering i 
samband med att överbyggnaden armerades. Enhetstiderna i effektivitetsstudien är tagna från 
dessa moment 
 
Lyfta på plats 
Första momentet är att lyfta rätt rulle till rätt plats. Vid utläggning av underkantsarmering var 
samtliga rullar av samma kvalité avseende diameter, längd och avstånd mellan 
armeringsjärnen. För att genomföra lyftet användes en tornkran med ett ok. Vid lyftet roterade 
tornkranen 180 grader från upplagsplatsen till överbyggnaden. I momentet ingår även för 
kranföraren att vända armeringsrullen i rätt riktning med avseende på utrullningsriktningen.  
 
Markering av startplats och inpassning inför utrullningen 
Innan den slutliga inpassningen påbörjades märktes startplatsen ut för att veta var utrullningen 
skall starta. Mätningen genomfördes från överbyggnadens yttersida till startpunkten för varje 
specifik rulle.  
 
När startplatsen märkts ut justerades armeringen så att den hamnade på rätt geometriska plats 
i förhållande till armeringsritningen. Justeringen genomfördes i rullens längs- och tvärled 
innan den lades ner på underliggande tvärgående armering. Justeringen i höjdled genomfördes 
ej då den längsgående armeringen skall ligga ovan på tvärgående armeringsjärn som placerats 
på rätt nivå med hjälp av distansklotsar tillverkade i betong.  
 
Uppklippning och utrullning av rullarmering 
Då armerarna klippt bort plåtbanden som hållit ihop rullarna efter tillverkning, rullade 
armeringen ut av sig själv den första halvmetern. Den resterande längden tillryggalagdes 
genom att personalen tryckte lätt med foten tills rullen sträckt ut sig till full längd. 
Utrullningen avslutades med att cirkulära stöd som finns inuti varje armeringsrulle avlägsnas. 
Stöden är till för att behålla rullen cylindrisk. 
 
Justering och efter kontroll 
För att armeringen skall ligga på rättplats måste viss efterjustering genomföras. Samtliga 
mattor gick att flytta efter att utrullningen skett med mer eller mindre ansträngning. Genom att 
armerarna tillsammans drog i den utlagda armeringen förflyttades den till rätt plats. Om det är 
en längre stäcka som armeringen skall förflyttas måste flera omtag göras på grund av att det ej 
är genomförbart att förflytta hela armeringsmattan en längre sträcka i ett drag. 
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Efter att justeringen avklarats görs kontrollmätning för att fastställa armeringens position 
innan nästa armeringscykel startar. Även kontroll om armeringen har rätt inre distans mellan 
de olika stängerna genomförs.  
 
Naja fast i underliggande lager 
För att låsa fast varje armeringsmatta i redan inlagd armering najas dessa samman så att 
armeringen bibehåller sin position vid gjutning. 

5.2 Gjutning av brokonstruktion med Självkompakterande betong 
Gjutningen av bron över Innanbäcken delades in i fyra steg; två fundament, skivstöden, 
ändskärmarna med tillhörande vingar samt överbyggnaden. Denna rapport behandlar de två 
sistnämnda delarna. Gjutningen gjordes med SKB och utfördes under två dagar 20-21 oktober 
2006. 

5.2.1 Gjutning av ändskärmar med vingar 
Formarna till ändskärmarna var gjorda av formplywood som reglades upp av träreglar. 
Träreglar användes också som sträva för att ta upp de horisontella krafterna, se figur 5.1. För 
att få rätt tjocklek på betongkonstruktionen sköts stag av rostfritt stål genom formen och 
justerades med hjälp av stagbrickor. I och med att stagen var tillverkade i rostfritt stål kan de 
kapas när betongen har härdat utan risk att rost uppkommer genom fukt som i sin tur leder till 
korrosion. Formbotten utgjordes av skivor av cellplast som isolerade betongen från 
temperaturskillnader och utgjorde täckande skikt mot marken under. 
 
Extrema väderförhållanden kan som tidigare nämnts påverka gjutningen. I detta fall var vädret 
bra både vid samtliga gjutningar. 
 
Gjutningen utfördes av en pumpförare som skötte pumpbilen och en yrkesarbetare som förde 
pumpslangen. Till viss del användes ytterligare en yrkesarbetare som vibrerade betongen med 
vibratorstav. Vibreringen skall inte behövas vid gjutning med SKB men i det studerade fallet 
rättfärdigade platsledningen vibreringen pga. den stora armeringsmängd som monterats i 
bron. Det kan vara svårt att få alla stenstorlekar igenom armeringsnätet vid sådan 
armeringsmängd. Gjutningen av ändskärmarna och vingarna erfordrade åtta lass SKB. 

5.2.2 Gjutning av överbyggnad 
Formen till överbyggnaden var uppbyggd av formplywood som bars upp av ett träregelvärk 
som i sin tur vilade på I-balkar av stål. I-balkar stöttades upp av kapade trästockar som 
monterats på betongfundament. Se figur 5-1. Som tidigare nämnts var väderförhållandena bra 
men för att få bort löv och annat skräp i formen som kan påverka resultatet av gjutningen 
blåstes detta bort mekaniskt.  
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Figur 5-1. Formbyggnad 
 
Denna gjutning, precis som gjutningen dagen innan, erfordrade en pumpförare till pumpen 
och en yrkesarbetare som förde pumpslangen. Det var också här nödvändigt med en viss 
mängd vibrering enligt platsledningen pga. den armeringsmängd som monterats i formen. 
Vibreringen kan ha varit orsaken till att en viss separation uppkom, ett lager med skum av 
cementpasta lade sig ovan betongen. 
 
Ovan den självkompakterande betongen lades traditionell betong för att erhålla farbanans 
bombering. Det aktuella SKB-receptet hade för låg viskositet för att bombering skall kunna 
gjutas på ett enkelt sätt därför användes traditionell betong för ändamålet. Det krävdes utöver 
pumpföraren och den som förde pumpslangen två stycken vibrerare. Ytterliggare en 
yrkesarbetare användes när ytan skulle jämnas till med vibratorbrygga. 
 
När gjutningen av bomberingen var klar lades ett lager med fiberarmerad betong ovanpå för 
att agera slitlager. 

5.2.3 Mätningar vid gjutning 
Vid användning av SKB rekommenderas noggranna mätningar av betongen dels på fabrik 
men också vid leverans. Under de två dagar som bron över Innanbäcken gjöts mättes samtliga 
leveranser av SKB av undertecknade. Mätningar som genomfördes var lufthalt, T50, 
flytsättmått och temperatur. 
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5.3 Mätningar av Själkompakterande betong i laboratorium 
För att bestämma stabiliteten och hanterbarheten på betongreceptet som användes vid 
byggnationen av bron över Innanbäcken testades betongen i laboratorium, Complabb på Luleå 
universitet. Det som kontrollerades var variationer i receptet där fukthalt, fillermängd och 
ballastfraktioner testades mot varandra. Totalt testades 15 blandningar där fukthalten 
varierades mot fillermängden i de första 9 blandningarna och ballastfraktionerna varierades 
mot fukthalten i resterande 6 blandningar.  
 
Vid blandningarna användes flytsättmått, T50, V-tratt, lufthaltsmätare och viskometer. Dessa 
prover ger tydliga tecken på betongens färska egenskaper och gjordes på samtliga 
blandningar. Det är viktigt att vara konsekvent vid betongförsök i laboratorium för att få så 
pålitliga resultat som möjligt. Proverna har utförts av personer som gjorde samma moment vid 
varje test och i samma ordningsföljd för att minimera felkällor. 
 
Alla testmetoder finns beskrivna i bilaga 1 där också tillvägagångssättet för att erhålla den 
erfordrade kornfördelningen i ballasten återfinns tillsammans med ballastens packningsgrad.
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6 Resultat 
I detta kapitel behandlas resultaten av de undersökta metoderna och hanteringen av dessa. 
Resultaten analyseras vidare i nästa kapitel. 

6.1 Resultat vid användande av rullarmering 
Varje utrullningstillfälle redovisas separat och slutligen görs en sammanställning av resultatet. 

6.1.1 Längsgående underkantsarmering, Innanbäcken 
Utrullning av längsgående underkantsarmering på bron över Innanbäcken. Data redovisas i 
Tabell 6-1och händelseförloppet är beskrivet i efterföljande text. 
 
Tabell 6-1. Uppmätta värden vid utrullning av underkantsarmering, bron över Innanbäcken 

Rullarmering 061009, Innanbäcken längsgående underkantsarmering, Tibnor    
Rulle 

nr, 
Vikt 
[ton] 

Lyft start 
[min] 

Inpassning 
[min] 

Utrullning 
[min] 

Justering 
[min] 

Klar 
[min] 

Antal 
YA 

Tid/ton 
[min/ton]

1 1,14 - - - - - 4 - 

2 1,14 00:00:00 00:04:00 00:07:30 00:09:46 00:13:50 4 00:12:08

3 1,14 00:00:00 00:03:35 00:06:06 00:08:17 00:17:56 4 00:15:44

4 1,14 00:00:00 00:07:30 00:09:30 00:11:56 00:20:00 4 00:17:33

5 1,14 00:00:00 00:05:12 00:06:26 00:08:45 00:10:56 4 00:09:35

6 1,14 00:00:00 00:03:03 00:03:50 00:05:58 00:09:15 4 00:08:07

7 1,14 00:00:00 00:05:27 00:06:29 00:08:48 00:10:19 4 00:09:03

Medel 1,14 00:00:00 00:04:48 00:06:38 00:08:55 00:13:43 4 00:12:02
 
Användandet av rullarmering började med att den lyftes på plats från upplaget. Vid denna 
manöver tvingades kranen att svänga 180°. För att skynda på utrullningen förberedde 
kranföraren varje lyft genom att lasta kranen medan övrig personal arbetade med utrullning av 
föregående rulle. Det rådde dock viss variation i tiden för transporten mellan upplaget och 
utrullningsplatsen, variationen berodde till största delen på att rullen var felvänd vid 
ankomsten till utrullningsplatsen. 
 
Markeringen av startplats innebar inte några större problem för monteringen vilket medförde 
minimalt efterarbete. Inpassningstiden varierade något mellan de olika rullarna, men inga 
större problem uppstod i inpassningsarbetet. Om det slarvas med inpassningen får det följder 
vid justering av efterföljande rullar. 
 
Vid uppklippningen av förslutningsbanden uppstod det till en början problem då kapning av 
banden var svårt. Problemet löstes med att armerarna använde en vinkelslip för att öppna 
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rullarna. Detta medförde inga nämnvärda tidsfördröjningar men personalen tvingades att hålla 
reda på mer utrustning. 
 
Utrullningsmomentet gick väldigt bra ända tills de cirkulära stöden som höll upp rullen skulle 
avlägsnas. Problemet var av samma karaktär som vid öppnandet av rullarna, tråden som skulle 
avlägsnas var väldigt kraftig och stor kraft krävdes för att avlägsna dessa. Problemet löstes på 
samma sätt som vid öppnandet av rullarna, en vinkelslip användes. 
 
Justeringen innebar stora problem under monteringen av rullarmeringen. Vissa av rullarna 
hamnade fel och behövde flyttas, som mest ca 20 cm. Flytten var tidsödande och betungande 
då det medförde tunga arbetsmoment för armerarna som tvingades att dra hela mattan med en 
vikt på 1,14 ton i rätt läge. För att minimera eller att helt undvika arbetsmomentet kan en 
noggrannare inpassning av startpositionen genomföras. Svårigheten med inpassningen är att 
förutspå var utrullningen kommer att starta då rullen läggs ner och klipps upp. Den första 
biten av armeringsmattan faller tillbaks och avståndet är svår att uppskatta.  
 
Ett problem vid fastsättningen av armeringsmattan i underliggande armering är de små 
avstånden mellan armeringsjärnen. Vid underkantsarmeringen är c/c-måttet endast 50 mm 
mellan armeringsjärnen som i sin tur har en diameter på 20 mm plus kammar på 5 mm per 
järn, detta med för ett fritt avstånd på 25 mm mellan armeringsjärnen. 
 
På grund av att banden som höll armeringsjärnen på plats inte klarade av krafterna från 
armeringsjärnen blev längden som varje rulle tillryggalade kortare och påverkade armeringens 
c/c-mått. Det medförde att armeringen inte täckte hela farbanans bredd och armerarna 
tvingades att komplettera med lösa järn. Mer om järnens c/c-mått återfinns senare i rapporten. 

6.1.2 Längsgående överkantsarmering, Innanbäcken 
Utrullning av längsgående överkantsarmering på bron över Innanbäcken. Data redovisas i 
Tabell 6-2 och händelseförloppet är beskrivet i efterföljande text. 
 
Tabell 6-2. Uppmätta värden vid utrullning av längsgående överkantsarmering, bron över Innanbäcken 
Rullarmering 061016, Innanbäcken längsgående överkantsarmering, Bamtec     

Rulle 
nr, 

Vikt 
[ton] 

Lyft start 
[min] 

Inpassning 
[min] 

Utrullning 
[min] 

Justering 
[min] 

Klar 
[min] 

Antal 
YA 

Tid/ton 
[min/ton]

1 1,136 00:00:00 00:04:32 00:08:00 00:09:10 00:12:47 3 00:11:15
2 1,136 00:00:00 00:03:46 00:07:44 00:09:53 00:11:10 3 00:09:50

Medel 1,136 00:00:00 00:04:09 00:07:52 00:09:31 00:11:58 3 00:10:32
 
Inga märkbara problem uppstod vid transporten från upplaget till överbyggnaden men pga. 
felaktig avläsning av armeringsritning tvingades armerarna skjuta upp utrullningen en timme 
och 30 minuter för att fortsätta med förarbetet. Problemet som uppstod var att längden på 
armeringen underskattats och det fanns inte tillräckligt med stöd längst ut i ändarna av 
armeringsjärnen samt att uppstickande monteringsjärn måste kapas. Det uppskattade 
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tidsslöseriet var 30 minuter och bestod av att läsa ritning, kontrollmäta armeringsrullen och 
diskutera fram en lösning på problemet. Felet ansågs ej bero på rullarmeringen vilket 
medförde att förskjutning av utrullningstiden inte togs med i beräkningarna. 
 
Uppklippningen av förslutningsbanden förlöpte utan problem men utrullning medförde vissa 
problem då armeringsrullarna ej var svetsade längst ut på armeringsjärnen. Det problem som 
uppstod var att osvetsade ändjärn trasslade ihop sig vilket försvårade utrullningen. Problemet 
med armeringsjärnen som trasslade ihop sig fortsatte då dessa lade sig på fel plats efter det att 
utrullningen var avslutad. Detta medförde att justeringstiden ökade innan ändarna låg på rätt 
plats. Sammanfogningen med underliggande lager genomfördes i efterhand tillsammans med 
G-Järnen som stack upp från ändskärmarna och najades samman med överbyggnaden. 

6.1.3 Tvärgående överkantsarmering, Innanbäcken 
Utrullning av tvärgående överkantsarmering på bron över Innanbäcken. Data redovisas i 
Tabell 6-3 och händelseförloppet är beskrivet i efterföljande text. 
 
Tabell 6-3. Uppmätta värden vid utrullning av tvärgående överkantsarmering, bron över Innanbäcken 
Rullarmering 061018, Innanbäcken tvärgående överkantsarmering, Bamtec  

Rulle 
nr. 

Vikt 
[ton] 

Lyft start 
[min] 

Inpassning 
[min] 

Utrullning 
[min] 

Justering 
[min] 

Klar 
[min] 

Antal 
YA 

Tid/ton 
[min/ton]

1 0,424 00:00:00 00:04:00 00:11:34 00:16:41 00:16:59 2 00:40:03
2 0,184 00:00:00 00:03:19 00:06:58 00:08:10 00:08:10 2 00:44:23

Medel 0,304 00:00:00 00:03:40 00:09:16 00:12:25 00:12:34  00:42:13
 
Inga nämnvärda problem uppstod vid transporten från upplaget till bron. Även markering av 
startplats och inpassning inför utrullningen genomfördes utan anmärkningar. Startplatsen 
märktes ut från insidan av ändskärmen vilket var ett enkelt och effektivt sätt. 
 
Uppklippningen och utrullningen genomfördes utan problem men enhetstiden för utrullningen 
av rulle nummer ett förlängdes på grund av att rullarmeringen najades fast i underliggande 
lager allt eftersom utrullningen skedde. Ingen efterjustering behövdes då efterkontrollen inte 
tillkännagav felaktig placering av armeringen i förhållande till armeringsritningen.  
 
Eftersom utrullningen gav överbyggnaden dess sista och översta lager av armering, krävdes 
enligt armerarna en tätare najning till underliggande lager för att undvika lyftning av 
armeringsjärnen vid gjutning. Med lyftning menas att armeringen flyter upp till 
konstruktionens yta då betongen pumpas till formen. Händelsen kan orsaka för tunt täckskickt 
samt minskad hållfasthet för konstruktionen.  
 
Vid utrullningen närvarade endast två armerare vilket bör beaktas vid framtagandet av 
enhetstider. Enligt leverantören av Bamtec är optimal arbetsstyrka tre man, en som kör kran 
och två som sköter utrullningen. 
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6.1.4 Bjälklagsarmering, kv. Vesslan Luleå 
Utrullning av bjälklagsarmering vid NCC’s byggnation kvarteret Vesslan Luleå centrum 
 
Tabell 6-4. Uppmätta värden vid utrullning av bjälklagsarmering, Luleå vid NCC’s kv. Vesslan 
Rullarmering 061026, Vesslan. Luleå centrum underkantsarmering bjälklag, Tibnor 

Rulle 
nr. 

Vikt 
[ton] 

Lyft start 
[min] 

Inpassning 
[min] 

Utrullning 
[min] 

Justering 
[min] 

Total tid 
[min] 

Antal 
YA 

Tid/ton 
[min/ton]

1 0,865 00:01:30 00:02:30 00:04:00 00:10:00 00:18:00 3 00:20:49 
2 0,46 00:02:45 00:01:02 00:00:56 00:02:30 00:07:13 4 00:15:41 
3 0,152 00:02:02 00:01:37 00:01:19 00:04:25 00:09:23 4 01:01:44 
4 0,092 00:01:30 00:02:20 00:01:35 00:03:57 00:09:22 4 01:41:49 
5 0,179 00:02:30 00:02:05 00:00:55 00:03:40 00:09:10 4 00:51:13 
6 0,164 00:02:00 00:03:40 00:01:25 00:01:50 00:08:55 4 00:54:22 

Medel 0,319 00:02:03 00:02:12 00:01:42 00:04:24 00:10:21  00:50:56 
 
Inga nämnvärda problem uppstod vid transporten från upplaget till bygget. På grund av att 
armeringsjärnen var relativt tunna med en diameter på 10 och 12 mm trycktes rullarna ihop 
under transporten från upplaget till utrullningsplatsen. Efter att rullarna lossats återfick dessa 
sin ursprungliga form förutom vid två tillfällen, vid ett av dessa hade staget inuti rullen givit 
vika och rullen blev svårare att rulla ut. 
 
Eftersom rullarna sträckte sig över hela ytan behövdes det inte göras någon inmätning av 
startplatsen då armeringen skulle börja och sluta vid byggnadens väggar. Samtliga 
startpunkter missbedömdes av yrkesarbetarna och det anses bero på slarv. Istället för att vara 
mer noggrann vid startpunkten genomfördes en efterjustering för att få armeringen på plats. 
 
För att underlätta utrullningen vid väggar som hade uppstickande armering flyttades 
armeringen ca 200 mm i tvärled. Efter att mattan var utrullad flyttades den till rätt läge. 
Uppklippningen genomfördes utan problem då en stor bultsax användes.  
 
Utrullningen förlöpte utan problem så länge stagen, vilka håller upp rullen var intakta. I de 
fall då stagen givit vika krävdes det mer kraft för att få rullen att rulla ut. En av rullarna hade 
tidigare skadats och var platt istället för rund vilket medförde problem vid utrullningen. 
Armerarna tvingades då lyfta runt armeringsrullen som var platt istället för att rulla den.  
 
På grund av att inpassningen inte genomfördes på ett tillfredställande sätt blev 
efterjusteringen omfattande. Ett annat problem som bidrog till att justeringen blev omfattande 
var att armeringen skulle binda ihop väggen med bjälklaget. På grund av armeringens ringa 
diameter och stora distanser mellan järnen gick justeringen relativt bra förutom att den 
krokade ihop med underliggande lager. 
 
Eftersom att det var underkantsarmering genomfördes ingen najning mellan utlagd armering 
och underliggande lager. Det genomfördes inte heller någon sammanfogning mellan befintlig 
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armering i väggarna och den utrullade mattan. Efterkontrollen var relativt kortfattad då 
armerarna genomförde en kort okulärbesiktning och om armeringen såg bra ut gick de vidare 
till nästa arbetsmoment. 

6.2 Sammanställning av resultat från användande av rullarmering 
Vid beräkningen av enhetstider för rullarmering har tre olika beräkningar genomförts. Den 
första beräkningen behandlar hur stor tidsåtgången är per utlagt ton armering för en 
yrkesarbetare. Den andra beräkningen har arbetsstyrkan korrigerats till att tre hantverkare 
arbetar med armeringen även om fler eller färre är delaktig i arbetet. Vid den slutliga 
beräkningen av enhetstider har endast tiden för att rulla ut armeringen kontrollerats utan 
hänsyn till vikten.  
 
Enhetstider för traditionell armering har införskaffats genom diskussion med arbetsledningen 
vid brobyggnationen samt handledare Peter Simonsson. 

6.2.1 Enhetstider: Tid per ton och yrkesarbetare 
Vid denna beräkning har enhetstider beräknats utifrån hur lång tid som använts vid 
utrullningen tillsammans med antalet yrkesarbetare som närvarade vid arbetet samt vikten på 
armeringen. Enhetstiderna framgår av Tabell 6-5. Vid beräkningen framgår det att 
tidsåtgången vid husbyggnationen är betydligt längre än armeringsarbetet vid 
brobyggnationen. Det får till följd att medeltiden för de olika projekten delas upp och 
presenteras som separata värden. Vid brobyggnationen är tiden det tar för en hantverkare att 
armera ett ton armering genom att använda rullar ca 48 minuter för underkantsarmeringen och 
58 minuter för överkantsarmeringen medan motsvarande tid för underkantsarmeringen vid 
husbyggnationen är 3 timmar och 20 minuter.  
 
Tabell 6-5. Beräknade enhetstider, tid per ton och yrkesarbetare. 

              Plats 
Tidsåtgång 

Kalix 061009 
Längsgående 

underkantsarmering 

Kalix 061016 
Längsgående 

överkantsarmering

Kalix 061018 
Tvärgående 

överkantsarmering

Kvarteret Vesslan 
061028 Armering av 
bjälklag, husbyggnad 

Rulle nr 1 00:48:32 00:33:46 01:20:07 01:02:26 
Rulle nr 2 01:02:55 00:29:29 01:28:46 01:02:45 
Rulle nr 3 01:10:11   04:06:56 
Rulle nr 4 00:38:22   06:47:15 
Rulle nr 5 00:32:27   03:24:51 
Rulle nr 6 00:36:12   03:37:29 
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Sammanställning enhetstider rullarmering [tid per ton]
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Figur 6-1. Beräknade enhetstider, tid per ton och yrkesarbetare. 
 

6.2.2 Enhetstider: Tid per rulle och yrkesarbetare med optimal 
arbetsstyrka 

Enligt instruktioner från leverantören är optimal arbetsstyrka vid utrullning 3 hantverkare, en 
person som kör kran och två personer som utför själva utrullningen. Vid de studerade 
utrullningstillfällena har personalstyrkan varierat mellan två och fyra personer. Detta medför 
antagandet att utrullningstiden inte förbättras i någon större utsträckning om arbetsstyrkan 
ökar från tre till fyra personer men med minskad arbetsstyrka försvåras utrullningen. Med 
antagandet om arbetsbelastningen genomförs en beräkning av enhetstider då aktuell 
utrullningstid delas upp på tre man istället för två eller fyra yrkesarbetare. 
 
Medeltiden det tar för en hantverkare att armera ett ton rullarmering vid brobyggnationen är 
36 minuter för underkantsarmeringen och 44 minuter för överkantsarmeringen, Vid 
husbyggnationen tar det 2 timmar och 32 minuter för underkantsarmeringen, när det antas att 
tre personer arbetar vid vardera utrullning. 
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Tabell 6-6. Beräknade enhetstider, tid per ton och yrkesarbetare med optimal arbetsstyrka 3 man. 
           Plats 
aaaaaaa 
Tidsåtgång 

Kalix 061009 
Längsgående 

underkantsarmering 

Kalix 061016 
Längsgående 

överkantsarmering

Kalix 061018 
Tvärgående 

överkantsarmering

Kvarteret Vesslan 
061028 Armering av 
bjälklag, husbyggnad 

Rulle nr 1 00:36:24 00:33:46 00:53:24 01:02:26 
Rulle nr 2 00:47:12 00:29:29 00:59:11 00:47:04 
Rulle nr 3 00:52:38   03:05:12 
Rulle nr 4 00:28:46   05:05:26 
Rulle nr 5 00:24:21   02:33:38 
Rulle nr 6 00:27:09   02:43:07 

 

Sammanställning enhetstider rullarmering tid per ton, vid 
användande av optimala arbetsstyrka 3 man [tid per ton]
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Figur 6-2 Beräknade enhetstider, tid per ton och yrkesarbetare med optimal arbetsstyrka 3 man. 

6.2.3 Enhetstider: Tid per rulle utan hänsyn till vikten av rullen 
Slutligen presenteras en sammanställning av utrullningstiden per rulle utan hänsyn till vikten. 
Orsaken till att denna typ av data presenteras är att det är av intresse att undersöka hur vikten 
på rullen påverkar utrullningstiden. Vissa av rullarna har liten diameter på armeringsjärnen 
och stort avstånd mellan järnen vilket ger en låg vikt per rulle. Andra rullar har grövre 
stångdiameter och mindre avstånd mellan järnen. Se tabell 6-8 jämförelser mellan 
rullarmeringens utformning. 
 
Vid studien varierade tiden mellan 7 och 20 minuter. Av uppmätta tider visar det sig att 
medeltiden för en utrullning vid brobyggnationen är något längre än vid husbyggnationen i 
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Luleå, 13 minuter respektive 10 minuter och 20 sekunder. Medelvikten på rullarna varierar 
betydligt mer, vid brobyggnationen är rullarna i medeltal mer än tre gånger så tunga som i 
husbyggnationen. 
 
Tabell 6-7. Utrullningstid per rulle utan hänsyn till vikt. 
           Plats 
aaaaaaa 
Tidsåtgång 

Kalix 061009 
Längsgående 

underkantsarmering 

Kalix 061016 
Längsgående 

överkantsarmering

Kalix 061018 
Tvärgående 

överkantsarmering

Kvarteret Vesslan 
061028 Armering av 
bjälklag, husbyggnad 

Rulle nr 1 00:13:50 00:12:47 00:16:59 00:18:00 
Rulle nr 2 00:17:56 00:11:10 00:08:10 00:07:13 
Rulle nr 3 00:20:00   00:09:23 
Rulle nr 4 00:10:56   00:09:22 
Rulle nr 5 00:09:15   00:09:10 
Rulle nr 6 00:10:19   00:08:55 

 

Sammanställning enhetstider rullarmering, tid per rulle utan 
hänsyn till vikt [tid per rulle]
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Figur 6-3. Utrullningstid per rulle utan hänsyn till vikt. 

6.2.4 Skillnader mellan olika projekts rullarmering 
I detta kapitel ges exempel på vad det finns för skillnader mellan de olika projekten som har 
studerats angående rullarmeringen samt hur de olika arbetslagen som behandlats under 
studien arbetar med armeringstypen. Vissa av dessa skillnader medför att resultatet som 
utvärderas utifrån uppmätt data inte kan jämföras fullt ut mellan olika projekt. 
 
Största skillnaden mellan bron över Innanbäcken och kv. Vesslan är att det första projektet är 
ett anläggningsbygge medan det senare är ett husbyggnadsprojekt. Det är betydligt större krav 
som ställs på en brobyggnation än på en husbyggnation. Bron har livslängdsklass 100 år 
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(L100) medan huset har en kortare livslängdsklass. Vid bestämning av livslängd tas det 
hänsyn till tre parametrar användningstid, teknisk och ekonomisk livslängd. I en 
livskostnadsberäkning för en vägbyggnation skall även trafikantkostnader i samband med 
avstängning för reparation eller utbyte ingå. (www.vv.se, 2007) 
 
Vid byggnationen av bron användes betydligt mer armering och som överlag hade grövre 
diameter. Underkantsarmeringen som rullades ut i brons form hade en diameter på 12 mm för 
tvärgående armering och 20 mm för den längsgående armeringen. Överkantsarmeringen på 
bron hade en diameter på 12 mm i tvärled och 16 mm i längsled. Motsvarande 
armeringsdiametrar för husbyggnationens underkantsarmering är 10 och 12 mm. Det är inte 
bara diametern på armeringsjärnen som skiljer utan avstånden mellan järnen varierar också 
med tätare c/c-avstånd vid brobyggnationen. Vid brobyggnationen är avståndet mellan järnen 
50-200mm medan husbyggnationen har ett avstånd mellan 150 och 300 mm. Även längden på 
armeringsjärnen som ingår i rullarna varierar, se Tabell 6-8 för information 
 
Tabell 6-8. Rullarmeringsförteckning. 
Betäckning Diameter 

Φ [mm] 
Avstånd 
s [mm] 

Längd 
[mm] 

Antal 
rullar 

Underkant, bro, längdled, A110 20 50 12700 7 
Överkant, bro, tvärled, A106 12 200 11500 2 
Överkant, bro, tvärled, A107 12 200 5200 2 
Överkant, bro, längdled, 16 100 9350 2 
Underkant, hus, längdled, Rulle 5 & 6 10 300 12000 2 
Underkant, hus, ländgled, rulle 3 10 300 10200 1 
Underkant, hus, tvärled, rulle 1 & 2 12 150 6800 2 
Underkant, hus, ländgled, rulle 4 10 300 10200 1 

 
Vid byggnationen i Kalix var lyftkranen den begränsande faktorn för hur stora rullar som gick 
att tillverka. Kranens maximala lyftförmåga var 1,3 ton medan den ena fabrikanten av 
rullarmering klarade av att göra rullar med 1,5 ton armering i varje rulle, dessa begränsades 
alltså till 1,3 ton. Detta medförde att utrullad längd per rulle skilde sig stort mellan över- 
underkant samt läng- tvärled i Kalix.  
 
Vid utrullningen av längsgående underkantsarmering i Kalix tillryggalades 2,00 meter per 
rulle medan den tvärgående armeringen tillryggalade 9,40 meter. Grövre armering och mindre 
avstånd mellan järnen ökar vikten på armeringsnätet betydligt vilket påverkar 
utrullningslängden. Om startpunkten blivit felaktig innebar det mycket större problem vid 
utläggningen av anläggningsarmeringen än armeringen som användes vid husbyggnationen. 
Vid brobyggnationen tvingades armerarna flytta armeringen flertalet gånger och då flyttades 
den endast några centimeter per lyft medan armerarna på husbyggnationen i Luleå lyfte hela 
mattan och lade ner den på rätt ställe istället för att ta omtag under flytten. Detta ledde till att 
en mer noggrann utläggning genomfördes på bron jämfört med husbyggnationen. Armerarna 
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vid kv. Vesslan hade som system att inte passa in armeringsmattan så noggrant utan de riktade 
istället in sig på att justera läget i efterhand. Vid något enstaka fall orkade inte armerarna 
flytta armeringen så den lades ut längre än den skulle för att sedan klippas av till rätt längd, 
stumpen som blev över lades där det saknades armering i början av utrullningsytan. 
 
Två av rullarna som användes vid husbyggnationen hade inte anpassats till den 
utrullningslängd som passade exakt in i konstruktionen utan mattan klipptes av när tillräcklig 
längd uppnåtts. Sedan skulle mattan användas vid armering av nästa våning, rullarmering 
hade således tillverkats på löpmeter. 

6.3 Gjutning av överbyggnad och ändskärmar med SKB 
Gjutningen av ändskärmarna och överbyggnaden på bron över Innanbäcken genomfördes utan 
stora problem. Data från betongtesterna visade heller inte på onormala förhållanden som 
skulle kunna äventyra gjutningens resultat. Mindre problem som uppstod var vid leverans av 
betongen som inte kom vid utsatt tid, betong rann ut ur skarvar i formen och viss separation 
av betongen uppstod i dess överkant. Denna separation berodde troligtvis på att betongen som 
var självkompakterande vibrerades till en början för att passera den omfattande armeringen. 
På detta sätt skapades en separation av cementpastan som följde med på betongens ovansida 
under gjutningen. 
 
Vid kontroll av betongens färska egenskaper provades som tidigare nämnt FLS, T50, 
temperatur och lufthalt. De två dagarnas 23 betongleveranser sammanfogades för analys. 
 
Flytsättmåttet varierade något från lass till lass dock oftast innanför de rekommenderade 
ramarna för det aktuella betongreceptet. Resultatet varierade från 650 till 770 mm med ett 
medelvärde på 727 mm. Det var totalt tre lass som visade upp FLS som var utanför de 
rekommenderade värdena 720 +/- 40 mm. Vid fall med höga kvalitetskrav kan lass som inte 
uppfyller kraven kasseras, i det aktuella fallet togs inte sådana åtgärder pga. för långa avstånd. 
Figur 3-1 visar variationen på FLS vid gjutningen. 
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Figur 6-4. Redovisning av uppmätta flytsättmått vid gjutning av bron. 
 
Betongens T50-mått varierade också från lass till lass, samtliga tider låg under 6-7 sekunder 
som är den rekommenderade övre gränsen för SKB. Uppmätta värden varierade från 2,2 till 
5,3 sekunder med ett medelvärde på 3,8 sekunder. Variationer i T50-måtten visas grafiskt i 
Figur 6-5. 
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Figur 6-5. Redovisning av uppmätta T50-värden vid gjutning av bron. 
 
Temperaturen på betongproverna varierade från 6,0 till 18,3 grader med ett medel på 12,8 
grader under de två dagarna. Inget samband kunde dras mellan temperaturmätningen och de 
andra mätmetoderna. Lufthalten kontrollerads för vissa slumpvalda prover och visade på en 
viss variation, 3,4 till 6,8 %. Medelvärdet för lufthalten var 4,8 % på de uppmätta proverna 
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vilket är nära det rekommenderade värdet på 5 % lufthalt. Mätdata från samtliga lass i fält 
finns i bilaga 2. 

6.4 Mätningar av självkompakterande betong i laboratorium 
Som tidigare nämnts undviker entreprenören ofta SKB på grund av att betongens egenskaper 
kan variera något från lass till lass. Därför kontrollerades de ingående parametrarna i SKB i 
labboratoriet vid Luleå Universitet för att se om receptet som användes vid gjutningen av bron 
över Innanbäcken var robust. 
 
Mängden vatten varierades i samtliga 15 blandningar och visade sig vara betydelsefull för 
betongens egenskaper. Det som kontrollerades var hög (+1,0 %), ordinarie och låg (-1,0 %) 
vattenmängd. En sådan variation skall motsvara en naturlig skillnad i vattenhalten mellan 
olika betongblandningar under produktionen. I blandningen med låg fillermängd och hög 
vattenhalt ökades vattenmängden endast med +0,5 % då separationsrisken var hög.  
 
En ökning av vattenhalten minskar betongens viskositet dvs. den gör betongen mer 
lättflytande. En fortsatt ökning kan leda till separation av betongen vilket påverkar betongen 
negativt. Rent visuella tecken på att betongen är separerad kan vara ljusare områden på 
betongens yta dvs. cementpastan har separerat, få stenar längs kanten på flytsättmåttet eller att 
de större stenfraktionerna faller till botten av blandaren. Dessa indikationer användes vid 
betongblandningarna i laboratoriet. För att motverka separationer av betongen kan 
vattenmängden minskas, betongens vct skall dock följas (0,39-0,40 i det aktuella fallet). En 
sänkning av vattenmängden gör dock betongen mer trögflytande och reducerar därmed 
betongens självkompakterande egenskaper. En mer rekommenderad åtgärd är att minska 
flyttillsattsmedlet. 
 
Fillermängden varierades från 80 till 160 kg/m3 där medeltalet var 120 kg/m3 vilket användes 
vid bron över Innanbäcken och användes som referens vid laborationen. Fillermängden i 
betongen påverkar normalt blandningens flytbarhet och efter provningarna i laboratoriet 
kunde klara indikationer på detta urskiljas.  
 
En ökning av fillermängden minskade betongens benägenhet att flyta, det blev en övergång 
till mer traditionell betong. En minskning av fillermängden gjorde betongen mer lättflytlig 
men kan ge upphov till separationer vilket uppkom vid laborationerna då större stenfraktioner 
sjönk till botten av blandaren. 
 
Stenfraktionerna varierades för två serier i laboratoriet för att åskådliggöra dess påverkan på 
betongblandningen. 0-8 mm fraktionen av ballasten dvs. gruset varierades genom att dels 
tillföra grovt material och dels genom att använda en grusblandning med finare material. 
Finkornigt grus har 5,7 % mer material som passerat 0,25 mm sikten medan grovkornigt grus 
har 3,5 % mer material som passerat 0,25 mm sikten i förhållandet till ursprungsmaterialet. Se 
bilaga 1 för kornfördelningskurva.  
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Då grovkornigt grus användes uppträdde betongen mer lättflyttande och därmed mer 
lättarbetad. Då finkornigt grus användes blev betongen mer trögflytande. 

6.4.1 Flytsättmått 
Flytsättmåttet eller FLS ger indikationer på betongens flytbenägenhet och visade klara 
skillnader på de olika testserierna. Blandningen med hög andel finkornigt grus hade väldigt 
låga flytsättmått och som var långt under de rekommenderade värdena på 720 +/- 40 mm. 
Detta kunde också urskiljas ur blandningen med hög fillermängd. 
 
Ett samband mellan vattenhalt och flytsättmått kan dras med hjälp av Figur 6-6 där de flesta 
serierna visar en ökning i flytsättmått då vattenhalten ökades. 
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Figur 6-6. Uppmätta flytsättmått efter variationer av ingående parametrar i laboratorium. 
 

6.4.2 T50 
Måttet T50 är starkt påverkad av den mänskliga faktorn men felen kan minimeras om samma 
person utför tidtagningen vid varje försök, en konstant felfaktor införs således. Vid de aktuella 
proverna utfördes tidtagningen och övriga moment av samma personer och på samma sätt. 
 
T50 är ett mått på hur betongen flyter och gav indikationer på just detta i laboratorieförsöken. 
Den uppmätta tiden bör vara under 6-7 sekunder för självkompakterande betong vilket den 
också var i alla utom ett fall. Den blandning som uppvisade ett T50 på nästan nio sekunder 
var en blandning med finkornig sand samt ordinarie mängd vatten och var troligtvis fel.  
 
Vattenmängden visade sig inte påverka utfallet av T50 mätningarna i samma utsträckning 
som filler och grusets kornstorlek gjorde. Dessa två faktorer visade på liknande resultat som 
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vid flytsättmåttet dvs. låg fillermängd eller låg andel finkornig ballast gav snabb utrinning 
vilket ger indikationer på en lösare blandning. 
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Figur 6-7. Uppmätta T50-mått efter variationer av ingående parametrar i laboratorium. 

6.4.3 V-tratt 
Precis som T50-måttet så är resultaten från V-tratten påverkade av den mänskliga faktorn 
vilket minimerades i detta fall genom att samma person gjorde samma moment vid varje 
försök precis som tidigare. 
 
V-tratten ger också indikationer på hur betongen flyter och om blockering uppstår. I samtliga 
serier gav V-tratten godkända resultat då det högsta uppmätta värdet var strax under 12 
sekunder och det lägsta något över 3 sekunder. Resultaten visade att ökad vattenmängd gör 
betongen mer lättflytande. I övrigt var resultaten från V-tratten de samma som i övriga 
testmoment dvs. låg fillermängd eller låg andel finkornig ballast gav snabb utrinning vilket 
ger indikationer på en lösare blandning. 
 

 51



6 Resultat 

V-tratt

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00

O
rd

in
ar

ie

Fi
lle

rm
än

gd
80

kg
/m

3

Fi
lle

rm
än

gd
16

0k
g/

m
3

Fi
nk

or
ni

gt
gr

us
.

G
ro

vk
or

ni
gt

gr
us

.

Ti
d 

[s
] Låg vattenmängd

Ordinarie
Hög vattenmängd

 
Figur 6-8. Uppmätta V-trattmått efter variationer av ingående parametrar i laboratorium. 

6.4.4 Lufthalt 
Lufthalten togs på första blandningen av en ny serie för att kontrollera att den inte var allt för 
hög eller låg. Inga justeringar gjordes för denna då endast betongens färska egenskaper togs 
med i beräkning under denna laboration. Resultaten av lufthaltsmätningen gav värden från 10 
till 12 % vilket är högt över det rekommenderade värdet, runt 5 %, men någon justering 
gjordes alltså inte. 

6.4.5 Viskometer 
Viskometern anger betongblandningens flytgränsspänning, kraften som erfordras för att sätta 
betongen i rörelse, samt dess plastiska viskositet, flytbarhet mäts. 
 
Ur tabellen nedan kan ett visst samband urskiljas mellan flytgränsspänningen och fillermängd 
samt grusets kornstorlek. En ökning av fillerhalten eller andelen finkornigt grusmaterial ger 
en lägre flytgränsspänning dvs. en högre andel finmaterial i betongen gör betongen mer 
trögstartad vid omrörelse. Vattenmängdens bidrag är svårare att tyda men en viss indikation 
på att en ökad vattenmängd sänker betongens flytgränsspänning kan uttydas. 
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Figur 6-9. Flytgränsspänning i förhållande till ingående parametrar 
 
Den plastiska viskositeten erhålls ur skjuvspänningshastigheten. Provningen visade liknande 
resultat som den för flytgränsspänning men också ett klarare samband mellan viskositeten och 
vattenmängden. En ökad vattenmängd bidrog till en lägre plastisk viskositet dvs. mer vatten 
ger en lösare konsistens. Figur 6-10 nedan visar plastiska viskositeten för de olika testserierna. 
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Figur 6-10. Skjuvhastighetsspänning i förhållande till ingående parametrar 

6.4.6 Samband mellan olika testmetoder 
Generellt sett skall T50 och V-tratt ge snarlika resultat dvs. ett lågt T50 betyder att också 
värdet från V-tratten är lågt. Om metoderna ger låga värden bör de följas av låga flytsättmått 
då en trögflytande betong oftast är segutrunnen vilket visade sig vid laborationen. Följande 
figurer visar samband mellan de olika testmetoderna och i figurerna har en linje plottas. 
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Figur 6-11. Samband mellan värden från V-tratten och flytsättmåttet 
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Figur 6-12. Samband mellan värden från V-tratten och T50 
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Figur 6-13. Samband mellan värden från viskometern och flytsättmåttet 
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Figur 6-14. Samband mellan värden från viskometern och V-tratten 
 
Gemensamt för de olika modifikationerna av betongreceptet var att ändringen gjorde 
betongen antingen mer trögflytande eller mer lättflyttande men med större risk för 
separationer. En sänkning av fillermängden, en ökning av vattenhalten eller en ökning av 
andelen finkornigt ballastmaterial minskade betongens viskositet dvs. dessa ändringar gjorde 
blandningen mer lättflytande. Ändringarna i kombination gav ännu mer extrema resultat i 
laboratoriet.  
 
 

6.4.7 Grusets packningsgrad 
Grusets packningsgrad testades i laboratorium. Fyra tester togs på de tre olika grustyperna 
varefter medelvärdet togs ut till beräkning. Packningsgraden är förhållandet mellan 
skrymdensiteten och kompaktdensiteten för ett prov. Nedanstående Tabell 6-9 visar 
resultaten. 
 
Tabell 6-9. Grusets packningsgrad 
 1 2 3 4 medel Vcyl. ρkompakt Pack.grad
Grustyp [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [dm3] [kg/dm3] [%] 
Ordinarie 
Grus 1,555 1,548 1,560 1,564 1,557 0,943 2,650 62,3 
Finkornigt 
grus 1,585 1,583 1,570 1,589 1,582 0,943 2,650 63,3 
Grovkornigt 
grus 1,569 1,559 1,578 1,610 1,579 0,943 2,650 63,2 
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6.5 Ekonomiska resultat av rullarmering och självkompakterande 
betong 

Med de nya konstruktionslösningarna som användes vid byggnationen av bron över 
Innanbäcken följde nya kostnader. Inköpspriset för armeringsrullarna och den 
självkompakterande betongen var dyrare än traditionella material. Hanteringskostnaderna var 
dock lägre i samtliga fall.  
 
Materialkostnaden för rullarmering är ungefär 30 % högre än inköpta lösjärn med samma 
vikt. Projektet sparade dock över 37 000 kr genom att använda rullarmering istället för 
traditionell platsmonterad armering. Detta var möjligt då monteringstiden för rullarmering var 
så pass mycket lägre jämfört med traditionella metoder. Det tog 48 minuter för en hantverkare 
att montera 1 ton rullarmering jämfört mot 14 timmar om traditionella lösjärn skulle ha 
använts då underkantsarmeringen monterades. När överkantsarmeringen monterades var 
effektiviteten ännu högre och monteringstiden sjönk från 20 timmar till en timme. Genom 
denna effektivisering användes endast 6 % (3,8 av 103,2 timmar) av den kalkylerade 
armeringstiden vilket motsvarar cirka 99 insparade platsbundna timmar eller över en hel 
arbetsvecka om alla fyra hantverkare hade armerat. Ekonomiska detaljer för armeringen ses 
nedan i Tabell 6-10. 
 
Tabell 6-10. Ekonomiska resultat av rullarmering 
Moment Rullarmering Traditionell 
Mängd armering U.kant [ton] 9,6 9,6 
Mängd armering Ö.kant [ton] 3,6 3,6 
Tid per ton och person U.kant [h/ton*st]  0,8 14,0 
Tid per ton och person Ö.kant [h/ton*st] 1,0 20,0 
Total utläggningstid per person [h/st] 11,3 206,4 
Antal hantverkare [st] 3,0 2,0 
Total platsbunden tid[h] 3,8 103,2 
Hantverkarkostnad [kr/h] 390,0 390,0 
   
Montagekostnad armering 4 399 80 496 
(Montagekostnad/kg) 1,5 6,9 
   
Mängd armering [ton] 13,2 13,2 
Material kostnad [kr/kg] 9,4 6,5 
   
Materialkostnad armering [kr] 90 240 85 800 
   
Totalkostnad Armering [kr] 128 479 166 296 

 
Användandet av själkompakterande betong minskade kostnaderna för gjutningen av bron över 
Innanbäcken pga. av den låga hanteringskostnaden. En minskning med 900 kr var resultatet 
eller en total kostnadsminskning med 0,4 %. De låga hanteringskostnaderna var en 
konsekvens av att det endast erfordrades en hantverkare och en pumpförare vid gjutningen. 
Om traditionell betong gjutits skulle det behövts ytterliggare tre hantverkare med vibratorer 
för att genomföra gjutningen och det hade lett till en ökning i tidsåtgång. Genom införandet 
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av SKB användes endast 36 % av den kalkylerade hanteringskostnaden då ca 43 
hantverkartimmar sparades in. Denna ekonomiska besparing begränsades genom att totala 
materialpriset ökades med ca 5 %. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för användandet av SKB istället för traditionell armering 
visas i Tabell 6-11. 
 
Tabell 6-11. Ekonomiska resultat av SKB 
Moment SKB Traditionell
Betongmängd [m3] 137 137 
Tid [h] 8,5 13 
Pump [kr/h] 1 000 1 000 
Mätning/kontroll 0 0 
Vibrator [st] 0 3 
Hyra Vibratorstav [kr] 0 300 
Hantverkare [st] 1 4 
Hantverkarkostnad [kr/h*st] 390 390 
   
Hanteringskostnad [kr] 11 815 33 280 
   
Betongmängd [m3] 137 137 
Betongkostnad C50/60 [kr] 1574 1424 
   
Betongkostnad [kr] 215 638 195 088 
   
   
Total gjutningskostnad [kr] 227 453 228 368 

 
Kalkylerna är beräknade utifrån enhetstider erhållna av Hans Bohman, Vägverket och 
verkliga priser för projektet. Mätning och kontroll av den självkompakterande betongen 
utfördes av författarna till denna rapport och gjordes därmed utan extra kostnad för projektet. 
I verkliga fall kan kontrollen läggas till som en kostnad, alternativt för tillverkaren, och 
därmed öka kostnaderna för SKB. 

6.6 Kvalitet och toleranser 
Nedan behandlas några moment som undersöktes för att kontrollera kvaliteten på 
byggnationen. En bro skall ha en livslängd på 100 år enligt Vägverket och för att det skall 
uppnås erfordras en rad egenskaper. 

6.6.1 Variationer i rullarmeringens c/c-mått 
För att armeringen skall uppfylla uppsatta krav behöver c/c måtten vara korrekta. Med c/c-
mått menas avståndet mellan centrum av armeringsjärnet till centrum av närliggande 
armeringsjärn. Måttet studerades på längsgående underkantsarmeringen på bron över 
Innanbäcken. Om måttet är för litet kan problem uppstå då betongens olika stenstorlekar skall 
kunna passera igenom och för stort c/c-mått leder till försvagad hållfasthet.  
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Som tidigare nämnts så uppkom det problem med att armeringsrullarna komprimerades pga. 
egenvikten och bidrog till att banden som håller järnen på plats trycktes ihop. Då detta 
åtgärdades uppkom en spridning i c/c måttet allt eftersom järnens position justerades för hand. 
Det aktuella c/c-måttet skulle vara 50 mm och de uppmätta värdena hade medeltalet 49,8 mm 
med standardavvikelse 4,6 mm. De olika c/c-måtten varierade från 37,5 mm till 65,0 mm. 
Nedan plottas variationerna i förhållande till uppmätta värden.  
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Figur 6-15. Redovisning av uppmätta c/c vid utläggning av längsgående underkant armering. 
 

6.6.2 Betongens ytskikt 
En färdig betongkonstruktion kan innehålla ett antal sprickor som uppstår av en rad olika 
anledningar. Tidigare i teori kapitlet nämndes det att sprickor kan uppstå i slakarmerade 
betongbroar pga. att böjdragspänningen överskrids under gjutning. Detta uppstår eftersom 
färsk betong väger mer än torkad och konstruktionen utsätts därmed för stora belastningar. I 
det studerade objektet upptäcktes inte sådana sprickor. 
 
Det som dock kunde noteras var fel i betongens ytskikt. Troligtvis var detta separerad 
cementpasta som uppstod då SKB’n vibrerades under gjutningens början och gav troligtvis 
endast kosmetiska fel och inte bärighetsproblem. Se figur nedan. 
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Figur 6-16. Separation av cementpasta. 

6.7 Yrkesarbetarnas åsikter kring industrialiserat byggande 
Samtliga yrkesarbetare vid brobygget vid Innanbäcken föredrog nya innovativa lösningar 
framför mer traditionella lösningar. Detta grundades i att utvecklingen måste gå framåt inom 
byggbranschen. Det var väldigt omtyckt att jobba med prefabricerade element utan att den 
hantverksmässiga biten blir lidande. Utvecklingen i branschen går mot ett mer prefabricerat 
tänkande men yrkesarbetarna vid detta bygge ansåg att de ändå får utlopp för deras 
hantverkskunnande i och med att många moment i brobyggandet måste utföras på plats. 
 
Största önskan hos arbetslaget var en prefabricering av tvärkraftsarmeringen ovan skivstöden 
som var den mest komplicerade och svårmonterade delen av farbanans byggnation. I den 
delen ingick G-järnen som yrkesarbetarna hade många oftast negativa åsikter om. Orsaken till 
missnöjet var att dessa järn var snedställda och monterades tillsammans med vertikala C-järn. 
Detta gav en kombination som försvårade inläggningen av tvärgående armeringsjärn, A-järn. 
För att lägga in dessa tvärgående armeringsjärn tvingades yrkesarbetarna att borra hål i 
formen och trä in järnen från sidan. Konstruktören hade tänkt ut att dessa skulle monteras 
genom att G-järnen böjdes isär, vilket inte fungerade. 
 
Arbetslaget tyckte att rullarmering var en bra lösning mot det något enformiga 
armeringsjobbet som traditionellt används. Det är också ett sätt att undvika skador på ryggar 
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genom att minimera tunga lyft och en dålig arbetsställning då armeringen najas fast. Men den 
största fördelen med rullarmeringen var att då överkantsarmeringen rullats ut kunde 
personalen gå och arbeta på den utan att skada sig eller riva sönder sina arbetskläder. 
Skadorna uppkommer då järnen till överkantsarmeringen lagts ut men ej najats fast, det är då 
lätt att halka och falla igenom lösa järn. Arbetslaget ansåg att både inpassningen och 
utrullningen gick utmärkt och att de gärna vill jobba med systemet i framtiden. 
 
Även om den allmänna åsikten var att rullarmering är något bra och något som bör användas 
så finns det dock nackdelar enligt yrkesarbetarna. Det krävdes mer omfattande förberedelser 
än vid traditionellt armeringsarbete. En skillnad, som arbetslaget ansåg vara en nackdel, var 
att det gick åt mycket betongsklotsar tillsammans med raka armeringsjärn för att distansera 
armeringen mot formytan. Orsaken var att en relativt liten yta skulle bära upp hela tyngden 
för en armeringsrulle vid utrullning. De raka järnen ovan betongklotsarna fungerar också som 
skenor under utrullningen. Ett ytterliggare problem med rullarmeringen var tidigare nämnda 
band som järnen svetsas mot veckade sig.  
 
Den andra stora förändringen för arbetslaget var användandet av SKB. Samtliga var positivt 
inställda till att använda betongtypen vid byggnationen. Gjuthöjden var relativt låg till 
skillnad mot andra byggnationer där gjuthöjder över 8 meter förekommit. Det tyngsta 
momentet vid gjutning av traditionell betong är just att dra vibratorstaven upp och ner dessa 
nivåer och inte själva vibrationerna eller ljudnivån enligt hantverkarna. Då SKB används 
undviks vibratorer. Så länge det finns en form att gjuta i är SKB ett bra val enligt 
yrkesarbetarna. Om inte form finns att tillgå vid lutande gjutning, t.ex. vid gjutning av 
bombering, undviker de gärna betongtypen. 
 
Sammanfattningsvis är yrkesarbetarna positivt inställda till nya metoder inom industrialiserat 
byggande men de vill få mer information om metoderna innan användandet på bygget. Ett 
missnöje finns bland arbetslaget att det för ofta står ”löses på plats” på ritningen. Ett önskemål 
finns om att när konstruktören konstruerar byggnationen skulle denne ge kommentarer hur 
denne tänkt att arbetet ska utföras, t.ex. i vilken ordningsföljd armeringsjärnen ska läggas in 
för att undvika problem. 

6.8 Tidstudie över yrkesarbetarnas tid vid anläggningsbyggande 
Yrkesarbetarnas produktivitet granskades under två dagar där deras arbetsmoment 
antecknades var annan minut. Studien gav en inblick i hur mycket av arbetstiden som är 
värdeskapande moment, nödvändig men inte värdeskapande och hur mycket av arbetstiden 
som är slöseri. Tidsstudierna gjordes under arbetsdagar med traditionellt armeringsmontage 
och formbyggnation. För att undvika yrkesarbetarnas namn i studien kallas de studerade 
personerna för armerare A eller formbyggare B osv. 
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Första tidsstudien genomfördes den 11 oktober 2006. Under dagen var 4 yrkesarbetare på 
plats med en arbetsledare på förmiddagen. Tidsstudien omfattade 2 yrkesarbetare i 8 timmar 
av deras 10 timmars skift. Yrkesarbetarna benämns armerare A och B. 
 
Andra tidsstudien genomfördes den 18 oktober 2006. Även denna dag var 4 yrkesarbetare på 
plats men med arbetsledare på plats hela dagen och tidsstudien genomfördes med samtliga 
yrkesarbetare i 8 timmar. Undantaget var formbyggare B som var ledig 2 timmar på 
morgonen. Dessa yrkesarbetare benämns armerare C och D samt formbyggare E och F. 

6.8.1 Armerare A  
En av yrkesarbetarna som studerades första dagen arbetade under förmiddagen med att justera 
redan inlagda armeringsjärn. Personens arbetsuppgifter bestod av att skära bort armeringsjärn 
som fästs vid G-järnen för att underlätta monteringen. Järnen som skars bort hade svetsas fast 
i G-järnen innan de lyftes upp på överbyggnaden och nu måste de avlägsnas för att järnen ska 
hamna på exakt rätt plats. Arbetsuppgiften var inte värdeskapande men nödvändig för 
byggnationen. Om armeringskonstruktionen fått en annorlunda lösning hade detta 
arbetsmoment undvikits. 
 
Utöver bortskärningen tvingades även armeraren att bryta isär den längsgående 
rullarmeringen för att få ner G-järnen till rätt nivå. Att bryta isär rullarmeringen tog betydligt 
kortare tid än att skära bort den tillfälliga monteringsarmeringen men med en annan lösning 
på armeringen hade även detta moment helt undvikits. 

6.8.2 Armerare B 
Den andra yrkesarbetaren som studerades första dagen började med att placera ut 
stödarmering som senare najades på plats. Efter rasten mätte denna person upp avstånd för 
monteringsarmering för att sedan hjälpa till vid svetsningen. Resten av dagen gick åt för att 
lägga i längsgående armering igenom G-järnen. 
 
Stödarmeringen ingår i konstruktionen och kan därmed anses som värdeskapande men med en 
annan lösning skulle detta arbetsmoment ha gjorts enklare. Mätningen i sig var inte 
värdeskapande men nödvändig, hjälpen vid svetsningen kunde nog ha undvikits även om det 
kanske skulle ta lite längre tid utan assistans. Inläggningen av den längsgående armeringen 
igenom G-järnen skulle ha kunnat utföras på ett bättre sätt genom en bättre konstruktion men 
kan ändå anses värdeskapande med rådande konstruktion. 

6.8.3 Armerare C 
Under första arbetspasset arbetade armerare C tillsammans med armerare D för att underlätta 
armeringsarbetet. Dessa två hjälptes åt med samma arbetsuppgifter, den ena höll uppe 
armeringen på rätt plats medan den andra najade samman konstruktionen. Arbetsuppgiften 
hade gått att undvika om monteringsjärn eller någon form av klämmor använts men 
arbetsuppgiften pågick under en begränsad tid vilket medför att arbetssättet är godtagbart. 
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Under dagen genomfördes två utläggningar av rullarmering vilket således blev en av två 
huvudsysslor under dagen. Själva rullningen genomfördes utan anmärkningar men efter 
utrullningen najades mattan väldigt noggrant samman med underliggande armering. 
Sammanfogningen var arbetskrävande och det finns inga riktlinjer för hur tätt den skall najas 
samman med övrig armering. Själva armeringsmattan är svetsad vid 5 punkter vilket borde 
medföra att sammanfogningen inte behöver göras i lika stor utsträckning som nu var fallet. 
Orsaken till att sammanfogningen genomfördes var att armeringen skall hållas på rätt plats vid 
gjutningen och framförallt för att undvika lyftning. 
 
Den andra huvuduppgiften under dagen var att åtgärda uppstickande G-järn. Järnen lutar 45 
grader och av någon okänd anledning stack dessa upp som mest 65mm över tänkt höjd, på 
överkantsarmeringen. Orsaken till att G-järnen var för högt placerade är okänd. Den totala 
tiden som armerare C lade ner på ändringsarbete i samband med felaktiga G-järn var 112 
minuter under aktuell kontrollperiod. 
 
Dagen avslutades med att montera B-järn i kantbalken samt att ta upp hål i armeringen där 
vägräcket skall placeras efter att bron gjutits. B-järnen monterades genom att sticka ner dessa 
på avsedd plats utifrån ritningen och sedan naja fast dessa, ett enkelt och rationellt arbetssätt. 
Vid vissa platser där vägräcket skulle monteras genomfördes håltagning i redan utlagd 
armering. Upptagningen av hålen i armeringen är slöseri då avkapningen kunde ha undvikits 
genom annan projektering. 

6.8.4 Armerare D 
Under dagen då tidsstudien genomfördes arbetade armerare C och D tillsammans vilket 
medförde att arbetsuppgifterna ofta gick hand i hand. Under första passet najade armerare D 
medan armerare C höll armeringen på plats. Även armerare D var inblandad i de båda 
utrullningarna av rullarmering samt den efterföljande sammanfogningen av armeringsmattan 
med underliggande lager vilket har kommenterats under föregående rubrik. 
 
Under dagen arbetade även armerare D med att rätta till problemet med G-järnen som fått en 
felaktig placering. Total tid som armerare D lade ner på problemet var 94 minuter.  
 
Armerare D avslutade dagen med att tillsammans med armerare C montera B-järn samt att ta 
upp hål i armeringen för kommande stolpar till vägräcket. Även här jobbade armerare C och 
D i lag vilket medförde att den ena höll armeringen på rätt plats medan den andre najade.  

6.8.5 Formbyggare E 
Formbyggare A spenderade större delen av denna dag med att regla upp formen för den södra 
ändskärmen med tillhörande vingar. Ett annat moment som också genomfördes var att 
distansera formplywood med hjälp av betongklotsar och spännjärn. Hantverkaren var relativt 
självgående vilket gav en relativt hög grad av värdeskapande tid.  
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6.8.6 Formbyggare F 
Den andra formbyggaren var ledig under första passet på dagen men när han anlände så 
reglade också han form på den södra ändskärmen. Denna yrkesarbetare var också 
hjullastarförare så mycket av hans arbete var inte värdeskapande men nödvändig för bygget. 
Yrkesarbetaren åkte med hjullastaren till en närliggande bräddgård där träreglar till 
formarbetet köptes in vilket också bidrog till den nödvändiga men inte värdeskapande 
kategorin. 
 
Ett moment som utfördes av formbyggare B var att rensa formplywood från spikade reglar 
detta kan anses vara slöseri då momentet skulle kunna ha undvikits om färdigkapade 
plywoodskivor hade införskaffats dock med tillhörande inköpspris. 
 

6.8.7 Sammanställning av tidstudie 
Under de två dagarna som tidstudien genomfördes åtgick det totalt drygt 45 dokumenterade 
arbetstimmar för arbetslaget. Av dessa 45 timmar var 31 % värdeskapande tid, 27 % icke 
värdeskapande tid men nödvändig och 43 % var rent slöseri som väntan och arbetsmoment 
som skulle kunna ha undvikits. Sammanställningen visas grafiskt i Figur 6-17. 
 

Sammanställd tidsstudie för anläggningsbyggande 061011- 061018

Värdeskapande tid 
31%

Icke värdeskapande 
tid men nödvändig 

27%

Slöseri 43%  
Figur 6-17. Sammanställning av arbetstids fördelning. 
 
Utöver väntan förekommer det slöseri i totalt 19 timmar och 30 minuter tillsammans för de 
undersökta personerna under dag 1 och 2. Denna typ av slöseri är allt arbete som författarna 
till denna rapport anser ha kunnats undvikas med rätt information, hjälpmedel, ritningar och 
material. Ett exempel är den andra dagen som tidsstudien genomfördes då det arbetades totalt 
6 timmar och 26 minuter med att göra om moment som blivit fel första gången G-järnen 
monterades. 
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Som tidigare nämnts åtgår ca en tredjedel av arbetstiden till aktiviteter som är nödvändiga för 
att värdeskapande aktiviteter skall kunna genomföras men som ej är värdeskapande i sig själv. 
Dessa moment bör minimeras men går ej att helt undvikas då t.ex. transporter av material, 
maskiner och manskap behövs. För att komma överens om hur arbetet ska fördelas och hur 
det ska lösas (läsa ritning och få instruktioner) krävs de tidigare nämnda aktiviteterna. 
 
Den direkt värdeskapande tiden innehåller arbetsmoment som ökar värdet på produkten, t.ex. 
lägga in armeringsjärn och naja eller svetsa fast dessa. Den värdeskapande tiden kan dock 
innehålla olika arbetsmoment som ökar värdet i olika takt men det tas ej upp i rapporten, ett 
exempel är då samma typ av armering tar olika lång tid att lägga in beroende på var i bron 
armeringen ska läggas in samt hur svårt det är att få den på plats utifrån redan inlagd 
armering.
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7 Diskussion och slutsats 
Meningen med examensarbetet var att granska effektiviseringen av byggnationen av en 
betongbros överbyggnad genom rullarmering och SKB. Studien har därefter utvecklas till en 
studie av inte enbart själva byggnationen men också arbetsmiljön och hanteringen av material 
i anslutning till arbetsplatsen samt graden av Lean-anpassning i momenten. Nedan analyseras 
olika delar var för sig följt av en summering. Det är under följande rubriker som författarna 
till rapporten ger sina åsikter om de studerade momenten. 

7.1 Rullarmering 
Rullarmering har utvecklats för att minska tidsåtgången i förhållande till den vanligtvis 
tidskrävande armeringsprocessen och skall vara mer ergonomisk då mycket av det 
traditionellt slitsamt armeringsarbetet utgår. Det var också den ansats som författarna till 
denna rapport började forskningen med. Längs studiens förlopp visade det sig att mycket tid 
kunde sparas in genom denna armeringstyp. Tid som kunde användas på andra moment och 
därmed korta ner byggtiden vilket är väsentligt vid vägbyggnationer som kräver omdirigering 
av trafik.  
 
Bron över Innanbäcken var den första bron i Sverige tillverkad delvis med rullarmering. 
Typen har tidigare använts vid husbyggnadsprojekt och andra byggen där stora grundplattor 
armerats. Det som var intressant att undersöka var om rullarmering även skulle kunna 
applicerbar och lönsam vid ett brobyggnadsprojekt där det ställs högre krav på de ingående 
materialen och där armeringsjärnen både är tjockare och fler per volymenhet. Eftersom att 
även ett husbyggnadsprojekt studerades i detta syfte så kunde en jämförelse göras och 
slutsatser dras. Det visade sig som bekant att armeringen till husbyggnaden tog dubbelt så 
lång tid att lägga som traditionell armering skulle ha gjort medan det var en markant 
effektivisering vid brobyggnationen. Enhetstiden för rullarmering visade sig vara under en 
femtedel av normal tidsåtgång vid armeringsarbete. 
 
I studien observerades stora skillnader mellan brobyggnationen och husbyggnationen i 
utläggningstid per ton armering. Den största orsaken till att enhetstiden för armering av 
farbanan på bron blev lägre var att utformningen av armeringen var mer fördelaktig. Den 
innehöll både fler och grövre järn per rulle dvs. tyngre rullar användes utan att själva 
utläggningstiden per rulle blev längre. Det som går att urskilja ur observationen är att ju större 
och tyngre rullar som används desto mer tid finns att tjäna. Arbetsbelastningen ökar inte 
proportionellt mot ökad vikt, en rulle som är fem gånger så tung är inte fem gånger så 
tidskrävande att lägga ut då armerarna inte behöver lyfta armeringen.  
 
Vid utrullningen av rullarna med största massan uppstod tunga arbetsmoment vid 
efterjusteringen som krävdes i de fall då armeringen hamnat på fel plats. För att undvika 
efterjusteringen hade det varit möjligt att genomföra inpassningen mer noggrant vilket inte 
skedde vid brobyggnationen, det kan bero på att personalen arbetade med rullarmering för 
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första gången. Eftersom att armeringsrullarna var betydligt lättare vid husbyggnationen gick 
dessa att förflytta i efterhand.  
 
En metod för att underlätta inpassningen är att fästa två snören längs rullen. Detta snöre ska 
sedan motsvara längden på icke utrullad armeringsmatta. Innan armeringsrullen läggs ner på 
sin slutgiltiga startplats kontrolleras avståndet mellan rullen och armeringens startpunkt med 
hjälp av snöret. Med denna enkla metod kommer armeringen att hamna på rätt plats och 
efterjusteringen att minska. Vid flertalet av utrullningarna behövdes justeringar i efterhand. I 
vissa fall räckte det med att dra armeringsmattan men vid några tillfällen tvingades armerarna 
att klippa lös järn från mattan och flytta dessa till rätt läge på grund av felaktig inpassning, det 
skedde både vid hus- och brobyggnationen. 
 
Om lagerhållningen jämförs mellan rullarmering och traditionella raka armeringsjärn är det 
enklare att lagra traditionella järn. Orsaken till det är att traditionell armering tar mindre plats 
plus att rullarmering kan plattas ihop om tyngden ovanifrån blir för stor. Det skedde vid 
husbyggnationen i Luleå. Bamtec-armeringen har en bättre lösning än Tibnor då 
spiralformade stag används vilka kan ta upp kraft över en längre yta och minska risken att 
stagen viker sig inne i rullen.  
 
Resursanvändandet vid en optimal utrullning är högre än vid traditionellt armeringsarbete, 
men resurserna krävs under betydligt kortare tid. För en optimal utläggning med rullarmering 
krävs tre man; en som hanterar kranen och två personer som gör själva utläggningen. Då två 
personer skötte utrullningen erhölls den längsta enhetstiden. När istället fyra personer deltog 
vid utrullningen var det inte mer effektivt än då endast tre personer deltog. Utifrån detta anses 
en arbetsstyrka på tre personer som optimal. 
 
Det ekonomiska resultatet av rullarmeringen var positivt pga. den tidigare nämnda 
effektiviseringen. 37 000 kr kunde sparas in vilket är 23 % billigare och ett väldigt bra resultat 
för en ny produktionslösning men den största vinsten var i form av tid, över en vecka sparades 
in. När en bro byggs på en så pass trafikerad väg som E4 är det viktigt att trafiken kan släppas 
på tidigt dels pga. samhällsfunktioner men också säkerhetsmässigt. 
 
För att höja industrialiseringsgraden ytterligare är det utifrån studien försvarbart att sträva mot 
användande av tyngre armeringsrullar. Vid jämförelse mellan av utrullningstiden för rullar 
med olika vikt framgår det att en rulle som är tyngre inte tar nämnvärt längre tid att rulla ut. 
Vinsterna som fås vid användandet av tyngre armeringsrullar är att färre rullar används vid 
arbetsplatsen är lättare lagerhållning och ett mindre antal rullar som ska lyftas på plats, 
klippas upp, injusteras samt efterjusteras. Rullarna kan dock inte bli hur tunga som helst utan 
någonstans finns ett optimum beroende på transport, hantering på arbetsplatsen, krankapacitet 
och rullmotstånd. 
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Arbetsmiljön ansågs av yrkesarbetarna som mycket bättre i förhållande till konventionell 
armering. Den största vinsten var att det går att gå och arbeta på järnen direkt efter att dessa är 
utlagda utan att personen halkar eller trampar genom lagret med skärskador som följd, det 
gäller både över- och underkantsarmering. En annan arbetsmiljöparameter var att 
najningsarbetet, då armeringsjärnen fästs till underliggande lager, nästan helt och hållet kunde 
undvikas. Detta medför att armerarna inte behöver gå framåtlutad för att utföra sitt arbete. 
Arbetsmoment utfördes dock till viss del på det sättet och i vissa fall i för stor utsträckning. 
 
En stor informationsbrist mellan beslutsfattarna av att rullarmering skulle användas och 
hantverkarna ledde till att yrkesarbetarna inte fick någon som helst information hur utläggning 
av rullarmering ska genomföras på bästa sätt. Det finns instruktionsfilmer som hade kunnat 
visas för personalen i förhand. 

7.2 Självkompakterande betong 
SKB skall vara en lätthanterlig produkt som kan användas i de flesta fall och den är mycket 
mer användarvänlig än traditionell betong då vibratormomentet undviks. Genom studien 
visade det sig att så också var fallet. Det var dock nödvändigt, enligt entreprenören vid det 
studerade fallet, att använda sig av en viss mängd traditionell betong då farbanans bombering 
gjöts i öppen form. Det går att gjuta bomberingen med SKB men pga. erfarenhetsbrist hos 
betongleverantören och Vägverket produktion användes inte SKB. I och med att traditionell 
betong användes strax efter gjutning med SKB blev den nyare betongtypens fördelar lätt 
synliga. Tre yrkesarbetare kunde göra något annat vid gjutningen istället för att vibrera 
betongen som de också skulle ha jobbat med långt efter att sista betonglasset hade pumpats i 
formen. Genom att tre yrkesarbetare kan göra andra moment på bygget kan tid sparas in som 
kan rättfärdiga den något högre materialkostnaden. 
 
Precis som rullarmeringen gav SKB positiva ekonomiska resultat pga. den effektiviseringen 
som den nya produktionslösningen innebar. Tre hantverkare kunde göra andra arbetssysslor i 
stället för att vibrera betongen vilket reducerade den platsbundna tiden ytterliggare. Ett 
positivt resultat ger anledning att pröva metoden igen vilket görs för att förbättra arbetsmiljön 
för de anställda. 
 
Vid gjutningen av farbanan och ändskärmarna uppkom inga större problem förutom den 
separation av cementpastan som troligtvis uppkom pga. vibreringen. Det kan diskuteras om 
denna vibrering var nödvändig. Vid användandet av SKB är vibrering onödig men i detta fall 
rättfärdigade yrkesarbetarna detta genom att det var för små hålrum i armeringsnäten för att 
betongens stenfraktioner skulle komma igenom. Ytterligare vibrering skulle kunna försämra 
kvaliteten på den färdiga produkten. Det uppkom en mindre separering av cementpastan som 
kan ha bidragit till de kosmetiska felen på överbyggnadens sida. 
 
Det som avskräcker folk i branschen från att använda SKB, förutom högre materialkostnad, är 
skillnaden i kvalitet som olika betonglass kan uppvisa. Ett bra lass kan följas av ett dåligt som 
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inte uppfyller kraven för självkompakterande egenskaper och därför måste kasseras. 
Entreprenören är ofta i tidspress och vill inte ha mer problem vilket leder till att betongen 
sällan kasseras.  
 
För att få ett grepp om stabiliteten hos det betongrecept som användes vid gjutningen av bron 
över Innanbäcken gjordes ett antal blandningar i laboratorium av liknande recept. Dessa 
blandningar testades med metoder som visar betongens hanterbarhet och flytförmåga. 
Resultaten från dessa serier var att fillermängd, kornstorlek hos ballast och tillsatt mängd 
vatten påverkar betongens egenskaper i hög grad. Referensserien visade upp de bästa värdena 
på de olika testmetoderna angående rekommenderade gränsvärden och kan därför ge 
indikationer på att rätt recept användes vid det studerade objektet. Det var dock flera värden 
som kan ha påverkats av felfaktorer då förväntade värden inte erhölls. 
 
Felkällorna uppkommer då dessa mätmetoder påverkas av den mänskliga faktorn, ett exempel 
är T50 där ett tidtagarur stannas och stoppas på 3-4 sekunder vilket ger skiftande resultat även 
om inga parametrar ändras. En annan sak som påverkar resultatets pålitlighet är att 
blandningarna som gjordes endast var på 30 liter vilket kan anses som för lite då betongens 
färska egenskaper påverkas av storleken på blandarens kapacitet. Typen av betongblandare 
varierar även mellan laboratoriet som använder sig av en tvångsblandare och betongfabriken 
som använder frifallsblandare. Testblandningarna som gjordes i laboratoriet kan alltså inte 
helt jämställas med betongen som användes vid gjutningen av bron över Innanbäcken som 
gjöts med betong framställt på fabrik. 
 
Att fillermängden och andelen finkornig ballast påverkar betongens flytförmåga och stabilitet 
var lätt att tyda i laborationsresultaten. Det som inte var lätt att tyda var vattenmängdens 
påverkan. En ökad vattenmängd bör göra betongen mer lättflytande och mer 
separationsbenägen vilket också märktes på blandningens konsistens men alltså inte helt på 
mätvärdena. Utifrån laborationsresultaten kan slutsatsen dras att en variation av vattenhalten 
på +/- 1 % som skall spegla verklighetens betongproduktion kan påverka betongens robusthet 
så användaren bör ha de naturliga fuktvariationerna i åtanke. 
 
I studien har ett laboratorieförsök per blandning genomförts pga. tidsåtgången. Författarna 
anser dock att värdena är trovärdiga då testerna genomfördes med stor noggrannhet. 
Tillvägagångssättet vid varje laboration har följt samma mönster där varje testmetod 
genomförts av samma person vid samma tid punkt efter att betong blandningen färdigställts. 

7.3 Lean Production 
Vid analysen av Lean Production studeras hur väl arbetet på plats stämmer överens med 
konceptet samt hur väl rullarmering och självkompakterande betong uppfyller tankarna inom 
Lean Production. Författarna har valt att benämna området Lean Production istället för Lean 
Construction. Orsaken att undertecknade har studerat teorierna bakom Production som är 
ursprunget och den del som utvecklats längst.  
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Tidsstudien som genomfördes vid byggnationen av bron över Innanbäcken i Kalix visade 
resultat som kan anses vara representativa för byggbranschen i dagsläget enligt Josephson & 
Saukkoriipi (2005). En relativt liten del åtgår till att genomföra värdeskapande moment som 
att armera, gjuta m.m. alltså moment som direkt har anknytning till en viss del av 
konstruktionen. Mycket av arbetstiden går åt till att diskutera lösningar, hämta material, bygga 
ställningar osv. vilket inte är direkt värdeskapande men ändå nödvändiga för att ett projekt 
skall kunna genomföras. Den största delen av en yrkesarbetares arbetsdag enligt den här 
undersökningen är rent slöseri. Detta slöseri är moment som till viss del skulle kunna ha 
undvikits med en annan produktionsmetod och planering. Orsaken till slöseriet är 
konstruktionsmissar, felaktigt utfört arbete eller så är det slöseri genom väntan under 
arbetstid. En orsak som ökade slöseriet var att stora resurser krävdes för att lägga G-järnen i 
rätt nivå. Rimliga orsaker till att G-järnen låg för högt kan vara felaktiga längder och vinklar 
på järnen vid tillverkningen, järnen eventuellt monterats på fel sätt eller så har konstruktören 
gjort fel vid framställandet av armeringsritningen. 
 
Inom Lean konceptet är kundfokus av central betydelse och beställaren har lämnat över en 
definition till entreprenören vad värde är för dem. Men hos yrkesarbetarna var kundfokus 
bristande vilket kan bero på att avståndet mellan produktionspersonlen av bron och kunden är 
långt. En annan orsak till detta kan vara att den slutliga kunden är samhället och det medför 
att personalen har svårt att definiera kundens krav. Personalen arbetade för att färdigställa 
bron inte för att uppfylla kundens krav på bästa sätt vilket går emot Lean Production.  
 
Engagemanget från personalen inför nya produktionslösningar var starkt vid den studerade 
byggnationen. Inom Lean Production strävas det mot att den teknik som används är beprövad 
och erkänt bra. Detta betyder att bara för att något är nytt är det inte bättre än den gamla 
tekniken. Lean Production är öppet för förändringar men resultatet av förändringen ska vara 
känt innan den appliceras fullt ut inom produktionen. Rullarmeringen har tidigare använts 
inom husbyggnationer med gott resultat, vilket kan verifiera användandet inom 
brobyggnationer. Även självkompakterande betong har tidigare använts vid byggnationer. 
 
För att höja effektiviteten i produktionsfasen är standardiserade lösningar och ständiga 
förbättringar av stor betydelse. Standardiserat arbete inom brobyggnationen var en brist enligt 
personalen. Författarna anser att det bör vara enkelt och kostnadseffektivt att ta fram mer 
standardiserade lösningar vilket även efterfrågas av yrkesarbetarna. Vid denna konstruktion 
fungerade inte införandet av G-järn tillsammans med B-järn pga. att det blev svårt att föra in 
tvärgående armering. Armeringstypen är bra för konstruktionen men det extra arbete som 
dessa järn medförde väger inte upp vinster i form av mindre armering. Införandet av G-järnen 
lede inte till ständiga förbättringar vid det studerade projektet. För att G-järnen ska vara 
lönsamma krävs mer planering av inläggningsordningen av armering vilket kan underlättas 
genom att konstruktören underrättar armerarna hur denne tänkt. 
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Som tidigare nämnts har ingående parametrar som påverkar betongens egenskaper i färskt 
tillstånd studerats. Det är ett stort problem att variationen mellan olika blandningar med 
samma recept varierar så stort att dessa måste kasseras. Med hjälp av studien hoppas 
författarna att större kunskap ska leda till stabilare betongblandningar med bättre kvalité. För 
att uppfylla kvalitetssäkringen genomförs kontinuerliga egenkontroller istället för 
efterkontroller enligt Lean Production direktiv.  
 
Vid bedömningen av hur leveranser sker enligt Just in time modellen upptäcker vi att 
armeringen ligger i stora lager lång innan arbetet utfördes. Samtliga armeringsrullar 
levererades samtidigt till brobyggnationen trots att det var 9 dagar mellan 
utrullningstillfällena. Vid kvarteret Vesslan låg armeringen i lager långt innan den skulle 
användas vilket fick till följd att skador uppstod på grund av dålig lagerhållning. När det 
kommer till formsättning fungerade just in time bättre då formen spikades igen dagen för 
gjutning. Under själva gjutningen av farbanan och ändskärmarna anlände betongleveranserna 
enligt förutbestämt tidsschema vilket är mycket bra. 

7.4 Arbetsmiljö och hantering 
Intervjun som genomfördes med hantverkarna vid broprojektet i Kalix gav författarna relativt 
oväntade svar. Den generella åsikten var att rullarmering och SKB var något bra och något de 
kunde arbeta med i framtida projekt vilket kanske inte är den uppfattningen personer i 
byggbranschen har om hantverkares nytänkande. Missnöje uppkom däremot av andra moment 
i byggnationen där de intervjuade önskade större grad av förtillverkning. 
 
Undertecknade hade antagit att det mest positiva kring användandet av SKB var att 
yrkesarbetarna undvek vibrationerna från vibratorstavarna. Det som i själva verket var 
påfrestande enligt dem var momentet med att dra staven upp och ner mellan olika nivåer i 
betongen och därmed påfrestningar på axlarna. Även om antagandet var fel så var 
konsekvenserna samma, ömma leder, vilket undviks genom att använda SKB istället för 
traditionell betong. 
 
Rullarmeringen skall förbättra arbetsmiljön då najningsmomentet skall minimeras och de ska 
slippa bära en bunt armeringsjärn för att sedan lägga ut en efter en med böjda ryggar. 
Åsikterna var att arbetsmiljön var bättre med rullarmering istället för lösjärn men att najning 
inte helt kunde undvikas.  

7.5 Summering 
De nya metoderna som prövades vid byggnationen av bron över Innanbäcken visade stor 
effektiviseringsgrad och bör provas i fler projekt även om SKB har använts i flera tidigare 
projekt. 
 
När det gäller att anpassa byggprocessen till Lean Production uppstår svårigheter då 
personalen på plats inte vet vad som menas med de nya tankegångarna. Författarna anser dock 
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att det är möjligt att steg för steg ställa om till Lean Production då engagemanget är stort och 
viljan att förändra till det bättre finns.  
  
Målet med att montera armering med hjälp av prefabricerade rullar är att vinna tid och pengar 
vilket också uppnåddes vid det studerade projektet. Genom att endast använda 6 % av den 
kalkylerade armeringstiden kunde drygt 1 platsbunden vecka och 37 000 kr sparas in. Genom 
kortade byggtider kunde samhället göra vinster genom att bron vara klar för överfart minst en 
vecka tidigare än beräknat.  
 
Användandet av SKB ledde också till en viss tidsvinst och en mindre ekonomisk vinst men 
det som däremot var en stor vinst var arbetsmiljön. Det är arbetsmiljön som prioriteras då 
SKB används och allt eftersom utvecklingen drivs framåt kommer även kvalitén på 
betongtypen att förbättras. 
 
Genom den effektivisering som uppnåddes sparade entreprenören ingen stor men en 
symbolisk summa pengar på användandet av de nya metoderna vid bron över Innanbäcken. 
Det är en symbolisk summa eftersom det visar att de nya metoderna lönar sig ekonomiskt, 
med större kunskap och längre erfarenhet så kan detta nytänkande spara större ekonomiska 
summor samtidigt som en bättre arbetsmiljö uppnås. Samhället är den stora vinnaren på 
långsikt bland annat genom mindre sjukfrånvaro och förtidspensioneringar.  

7.6 Förslag till fortsatta studier 
Ett moment som bör behandlas djupare är i vilken utsträckning som rullarmeringen skall 
fästas i underliggande lager. Vid de två utrullningarna som genomfördes den tredje 
uttrullningsdagen najades rullarmeringen samman med underliggande armering i 84 min. För 
att på så sätt undvika att armeringslagret lyfter sig under gjutning enligt personal på plats. Är 
det nödvändigt med så omfattade åtgärder?  
 
Vid brobyggnationen i Kalix användes G-järn till skjuvarmeringen vilka krävdes för att 
rullarmering skulle gå att använda. G-järnen medförde mycket extra arbete som genom bättre 
konstruktion eller smartare inläggning kan effektivisera armeringsarbetet. 
 
En annan förbättrings åtgärd är att underlätta inpassningen som kan medföra stor tidsåtgång 
vid eventuell efterjustering. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Mätmetoder för SKB-laboration 
Följande mätmetoder är skrivna efter dels laborationshandledning daterad 20060918 för 
kursen Byggmateriallära 2006 vid LTU, Svenska Betongföreningens betongrapport nr.10. 
från 2002 samt Cement och betong Institutets uppdragsrapport nr 99002. 

Flytsättmått och T50 
Eftersom SKB har hög viskositet kan inte traditionella sättmåttet mätas därför används 
flytsättmått och T50. Tillvägagångssättet är dock snarlikt sättmåttet. Flytsättmått är ett mått på 
betongens flytförmåga och det som mäts är provets utbredningsdiameter. T50 är måttet på hur 
fort betongen flyter (SBF, 2002) och det som mäts är tiden det tar för provet att uppnå en 
utbredningsdiameter på 500 mm. 

Utrustning 
Sättkon 
Underläggsskiva med mått 
Tumstock 
Stoppur 

Genomförande 
Båda metodernas genomförande är snarlika sättmåttets genomförande som används vid 
mätningar av traditionell betong. Skillnaderna är vad som mäts och vid dessa mätningar 
komprimeras ej betongprovet. Mätningen utförs på en 1 kvadratmeters kvadratisk platta, helst 
med yta av förzinkad plåt, där två cirklar görs. En för sättkonens placering och en för T50-
måttet dvs en cirkel med 500 mm diameter. Sättkonen är av stål med 200 mm diameter i 
underkant, 100 mm diameter i överkant och med höjden 300mm.  
 
Plattan läggs ned plant med markeringarna uppåt vartefter konen placeras på utsatt plats och 
fylls med betongprovet. Ytan på plattan skall vara fuktad men inte blöt, konen ska också 
fuktad med vatten så att inte provet fastnar på insidan. Klockan startas samtidigt som 
sättkonen lyfts lodrätt uppåt och klockan stannas när provet omslutit 500 mm diameter. 
Vartefter flytningen avstannat tas flytsättmåttet och provet observeras för att notera eventuella 
separationstendenser. 
 
Rekommenderade värden för flytsättmåttet, som också användes vid laborationerna, är 720 
+/- 40 mm. Om provet får en lägre utbredningsdiameter än 680 är betongen för trögflytande 
och anses vara svår hanterlig. Är utbredningsdiametern över 760 anses provet för lättflytande 
och problem med separationer kan uppstå. Antydan till separationer skall också observeras 
efter att de båda mätningarna gjorts. Det rekommenderade värdet för T50 är kortare än 6-7 
sekunder. Över 6-7 sekunder är provet för trögflytande. Någon undre gräns finns inte 
dokumenterad i sökt litteratur men för snabb utflytning kan anses ge indikationer på 
separation av ballasten. 
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V-tratt 
Mätningar av betongen med V-tratt ger indikationer på provets viskositet och i viss mån 
stabilitet (SBF, 2002). Här mäts tiden som det tar för provet att rinna ur tratten och jämförs 
därefter med rekommenderade värden. 

Utrustning 
V-tratt 
Stoppur 
Behållare (hink) 

Genomförande 
V-tratten är ofta av stålplåt med stativ och är formad som ett V med tillhörande stativ. Den 
rymmer ca 10,5 liter betong och underst på tratten återfinns skjutluckan som dras ur för att 
betongen skall rinna ut. 
 
Provtagningen börjas med att V-trattens insida spolas vartefter skjutluckan stängs. En 
behållare placeras under V-tratten för att ta upp den rinnande betongen. Vid 
laborationstillfället placerades behållaren för lufthaltsmätning under för att spara betong. V-
tratten fylls sedan upp till toppen med betong vartefter betongen får sätta sig i minst en minut. 
Ingen komprimering är nödvändig vid användande av SKB. Stoppuret startas så fort som 
skjutluckan öppnas och stannas när ljus ses från botten i tratten. Notera även om det blir 
temporär eller permanent blockering av betongen i tratten. Om blockering förekommer kan 
det vara indikationer på instabilitet (SBF, 2002). 
 
Rekommenderade värden för mätning med V-tratt är t< 20 sekunder. Över 20 sekunder är 
betongen allt för trögflytande och blockering anses förekomma. Kort genomrinningstid ger 
indikationer på att betongen är för vattnig och detta kan leda till separationer och svårigheter 
vid gjutning. 
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Lufthaltsmätare 
För att mäta betongens beständighet mot frostskador erfordras en mätning av blandningens 
lufthalt. Detta görs med en lufthaltsmätare som kan användas ute på byggnadsplatsen eller i 
laboratorium. Lufthalten mäts i procent och jämförs mot rekommenderade värden. 

Utrustning 
Lufthaltsmätare 
Vattenflaska med tapp 

Genomförande 
Lufthaltsmätaren skall vara rengjord och kontrollerad att den är tät innan påfyllning sker med 
betong. Vid användandet av traditionell betong skall den fyllas upp till hälften och sedan 
blandas eller vibreras vartefter den fylls för att garantera att provet är komprimerat. Då SKB 
används som i fallet vid den aktuella laborationen fylls behållaren till bredden vid ett tillfälle 
utan vibrering. När behållaren är fylld torkas överbliven betong av på sidorna för att garantera 
mätarens täthet. Sedan sätts locket på och vatten sprutas sedan in i en av de två ventilerna på 
sidan av lock. Då behållaren är full rinner överblivet vatten ut ur andra ventilen och dessa 
stängs. Trycket pumpas upp till nollan på mätklockan med hjälp av den runda spaken på det 
övre locket och sedan släpps övertrycket ut. Värdet på lufthalten går nu att läsa av på 
mätklockan. 
 
Rekommenderad lufthalt för SKB är 5 % och det är det värde som användes som mätstock i 
den aktuella laborationen. 
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Viskometer 
Viskometern är en maskin som används i laboratorium tillsammans med en dator som mäter 
betongens flytgränsspänning och den plastiska viskositeten. Dessa två parametrar används för 
att bestämma betongens arbetbarhet. Flytgränsspänningen är den skjuvspänning som erfordras 
för att betongen skall börja flyta och den plastiska viskositeten anger hur lätt betongen flyter 
när den är i rörelse. 

Utrustning 
Viskometer 
Dator 
Tumstock 

Genomförande 
Viskometerns yttre cylinder fylls med tillräcklig mängd betong, mängden betong korrigeras i 
efterhand. Cylindern med betong förs in under den inre cylindern som är fäst i viskometern. 
Den inre cylindern har blad som betongen, med hjälp av den roterande yttre cylindern, pressas 
emot. Maskinen startas genom datorn och den inre cylindern sänks ned i den yttre och datorn 
beräknar hur mycket skjuvkraft som erfordras för att rotera den yttre cylindern. Detta görs 
stegvis i olika rotationshastigheter. Datorn räknar ut sambandet mellan rotationshastigheten 
och vridmomentet. 
 
Efter mätning av de inblandade delarnas geometri kan storheterna skjuvspänning, τ [Pa] och 
skjuvhastighet, γ [Pa*s] tas fram. Dessa plottas i ett diagram där en linje dras efter erhållna 
värden. Genom denna linje erhålls flytgränsspänningen, τ0 och den plastiska viskositeten, μ. 
Flytgränsspänningen är skjuvspänning då skjuvhastigheten är initierad och den plastiska 
viskositeten är skjuvspänningskomponenten i den plottande linjens lutning. 
 
SKB ger en relativt låg flytgränsspänning då den skall kunna flyta fritt utan tillförd energi och 
den ger en hög plastisk viskositet för att grövre ballast inte skall separera (Cement och betong 
institutet, 1999). 
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Framtagande av packningsgrad 
Packningsgraden är förhållandet mellan skrymdensiteten och kompaktdensiteten på ett prov 
och visar just hur packat ett prov blir efter blandning. 

Utrustning 
V-tratt 
Cylinder med volymen ≈ 1 dm3

Våg 

Genomförande 
Det finns ett flertal olika metoder för att få fram packningsgraden hos ballast. Den nedan 
beskrivna metoden går ut på att fylla en cylinder till toppen med grus som fallit ur en V-tratt. 
Det som behövs för ett sådant test är V-tratt, våg och en cylinder för att ta upp det utrunna 
grusmaterialet. 
 
Innan cirka 3 kg av materialet hälls i V-tratten skall dess lucka stängas och det torkade 
materialet skall blandas för att gruset skall vara homogent och därmed representativt. Under 
V-tratten placeras den cylinder som fångar upp gruset, denna behållare skall rymma strax 
under 1 dm3 och diametern skall vara minst 10 gånger större än största stenstorlek. Luckan 
öppnas sedan och fyller cylindern nedanför. Överblivet material tas bort från cylindern så att 
gruset når toppen av behållaren som sedan vägs. Detta görs så många gånger som möjligt för 
varje kornfraktion för att uppnå statistiska krav. 
 
Den erhållna vikten multipliceras med 100 och delas med kompaktdensiteten multiplicerad 
med cylinderns volym. Detta ger provets packningsgrad i procent. 
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Kornfördelning 
Kornfördelningskurvor används inom betongindustrin för att kontrollera att material som 
används uppfyller ställda krav. Kravet för grus (0-8 mm) vid betongframställning är att 12-16 
procent av provet bör passera 0,25 mm sikten. 

Utrustning 
Siktmaskin 
Våg 
Mikrovågsugn 
Ugnssäker form 
Siktdukar med storlek 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,071 mm 

Genomförande 
För att genomföra en beräkning av kornfördelningen tas ca 1000g grus ur det välomrörda 
ballastmaterialet. Sedan torkas provet innan det placeras i sikten. Efter att sikten skakat provet 
i 15 minuter vägs innehållet som stannar på varje siktduk. Slutligen förs mätvärdena in i ett 
Excel program som beräknar och plottar en graf över passerande mängd material vid varje 
siktduk. 

6 



Bilaga 1 

SKB-recept för laboration 
Det aktuella receptet var framtaget av Skanska och beskrivs nedan efter deras tillåtelse genom 
Kallax Grus och Betong. Laborationerna utfördes på 30 liters blandningar där vattenmängden, 
fillermängden och kornfraktionerna varierades. 
 
Tabell 1. SKB-Recept 
Typ Mängd Enhet 
   
Ballast   
0,8 Grus ( 65%) 1016 Kg/m3

8-16 Sten ( 35%) 542 Kg/m3

Cement   
Anläggningscement 450 Kg/m3

Vatten   
Vatten 175 Kg/m3

Filler   
Limus 40 122 Kg/m3

Flytmedel   
Evo26 ( 0,65% av cementhalt) 1,2 Kg/m3

Luftporbildande medel   
Micro Air ( 0,003% av cementhalt) 0,001 Kg/m3

 

Variationer 
En låg fillermängd sattes till 80 kg/m3 och en hög sattes till 160 kg/m3. Vattnet varierades 
med +/- 0,5-1,0 %. Kornstorleksfördelningen varierades enligt nästkommande rubrik. 
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Beräkning av materialåtgång till nya fördelningskurvor 
För att ändra utseende på kornfördelningskurvorna har två metoder använts med syftet att 
variera andelen fint material. För att öka andelen fint material mixades ordinarie ballast 
fraktion 0-8 med en ballast som har en sammansättning med mer fint material. Ballasten med 
finare sammansättning kommer från samma täckt levererad av GMI Munksund som användes 
som ordinarie ballast. För att få fram en ballast med grövre kornfördelning tillsattes material 
med fraktionen 1-8 mm från ordinarie ballast. I figur 1 visas hur kurvorna varierar. Original 
kurvan är den kurva som ligger i mitten av de tre linjerna i figuren och de nya varierade 
kurvorna ligger lägre respektive högre i grafen i förhållande till referenskurvan. 
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Figur 1. Kornfördelning för ballast som använts i undersökningen. Ursprungligkurva i mitten 
 
Tabell 2. Kontroll av kornfördelning för ursprunglig ballast. Invägd mängd material 1086 gram 

Maskvidd [mm] 
Kornfördelning ursprunglig kurva, vikt 

som stannar i sikten [g] Procent som passerar sikten [%] 
32,00 - 100,00 
16,00 - 100,0 
8,00 13,5 98,8 
4,00 92,5 90,2 
2,00 100,5 81,0 
1,00 186,5 63,8 
0,50 286,5 37,4 
0,25 248 14,6 
0,13 99,5 5,4 
0,07 26,5 3,0 

Bottenkopp 32,5 - 
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Ökning av andelen fint material 
För att uppnå önskad kornfördelning blandas den ursprungliga ballasten med en ballast som 
innehåller en större andel fint material än ursprungsmaterialet. För att uppnå önskad 
kornfördelningskurva blandas 50 % från varje material. Massorna som användes vid 
framtagandet av det nya materialet har sitt ursprung i samma grustäckt vilket medför att dessa 
bör vara av liknande karaktär med avseende på kornstruktur och mineralsammansättning. Den 
nya kurvan som varierar maximalt 14,5 procentenheter från original kurvan.  
 
Tabell 3. Kontroll av kornfördelning för ballast med större andel fin fraktion. Invägd mängd material 1299 
gram 

Maskvidd 
[mm] 

Nytt utseende av kornfördelningskurva 
ökning av andelen fintmaterial [g] 

Procent som 
passerar sikten [%]

Differens mot original- 
kurva [procentenheter] 

32,00 0 100,0 0,0 
16,00 0 100,0 0,0 
8,00 6 99,5 0,8 
4,00 63 94,7 4,4 
2,00 81 88,5 7,5 
1,00 132 78,3 14,5 
0,50 379 49,1 11,7 
0,25 375 20,2 5,7 
0,13 152 8,5 3,1 
0,07 54 4,4 1,4 

Bottenkopp 57 0 0,0 
 

Ökning av andelen grovt material 
För att uppnå en kornfördelning med större andel grovt material tillsätts fraktionen 1-8 mm 
till den ursprungliga ballasten. Fraktionen som tillsätts har siktats ut från ursprungsmaterialet 
för att inte variera kornstrukturen i testserien. För att uppnå en önskad variation i 
kornfördelningskurvan tillsattes 19 kg av fraktionen 1-8 mm vilket ger en förändring med 
maximalt 11,5 procentenheter i förhållande till ursprunget. 
 
Tabell 4. Kontroll av kornfördelning för ballast med större andel grov fraktion. Invägd mängd material 825,5 
gram 

Maskvidd 
[mm] 

Nytt utseende av kornfördelningskurva 
minskning av fraktionen 0-0,5mm [g] 

Procent som 
passerar sikten [%]

Differens mot original 
kurva [procentenheter] 

32,00 - 100,0 - 
16,00 - 100,0 - 
8,00 7,5 99,1 -0,3 
4,00 105 86,4 3,9 
2,00 106 73,5 7,5 
1,00 175 52,3 11,5 
0,50 194,5 28,8 8,7 
0,25 145,5 11,1 3,5 
0,13 55 4,5 1,0 
0,07 14,5 2,7 0,3 

Bottenkopp 22,5 - - 
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Bilaga 2. SKB-data 

Resultat från SKB-laboration 
 Typ T50 FLS V-tratt Luft τ0 μ 

  [s] [mm] [s] [%] [Pa] [Pas] 
1 Ordinarie 2,09 710 5,62 12,0 92,9 26,3 
2 Ordinarie. Vatten  -1,0% 3,34 570 8,18 12,0 69,8 36,8 
3 Ordinarie. Vatten +1,0% 1,63 670 5,62 - 70,4 32,8 
4 Fillermängd 80kg/m3 1,30 710 4,25 10,5 48,0 21,3 
5 Fillermängd 80kg/m3. Vatten  -1,0% 1,25 695 6,37 - 54,9 25,9 
6 Fillermängd 80kg/m3. Vatten +0,5% 1,07 760 3,65 - 57,5 29,4 
7 Fillermängd 160kg/m3 4,13 600 8,75 - 81,5 34,0 
8 Fillermängd 160kg/m3. Vatten  -1,0% 4,06 580 8,35 10,5 103,0 34,2 
9 Fillermängd 160kg/m3. Vatten +1,0% 1,81 680 4,88 - 59,7 32,5 

10 Finkornigt grus. 8,75 520 9,25 11,5 113,1 26,8 
11 Finkornigt grus. Vatten  -1,0%  4,53 550 11,94 - 130,5 25,2 
12 Finkornigt grus. Vatten +1,0% 4,60 580 6,65 - 99,3 27,5 
13 Grovkornigt grus. 0,78 770 3,94 10,0 26,1 23,3 
14 Grovkornigt grus. Vatten  -1,0% 1,10 750 3,91 - 37,4 35,2 
15 Grovkornigt grus. Vatten +1,0% 0,40 800 3,60 - 27,3 28,1 

 
Kommentarer till blandningarna: 
 
1. Prövad 2ggr med snarlika resultat 
2. Stor Klump vid T50-mått 
3. Prövad 2ggr med snarlika resultat. Vissa ljusa ränder 
4. - 
5. Lucka till V-tratt släppte inte helt 
6. Viss separation, ljusa ränder 
7. - 
8. - 
9. Mycket sten i botten av hink 
10. Troligtvis fel T50-mått 
11. - 
12. - 
13. Ljusa ränder. Stenar dock ut i kant 
14. Ljusa ränder. Stenar dock ut i kant 
15. Ljusa områden. Blöt 
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Resultat från SKB-test vid byggnation 
Lass Datum Ankomst FLS pump T50 pump Temp. Luft pump 

1 20-okt 09:50:00 720 3,56 9,2 4,5 
2 20-okt 10:25:00 740 2,53 18,3 5 
3 20-okt 10:58:00 720 2,18 14,3  
4 20-okt 11:18:00 710 2,37 15,3  
5 20-okt 11:50:00 720 3,22 15,1 6 
6 20-okt 12:10:00 710 4,60 13,8 5,8 
7 20-okt 12:52:00 690 4,72 13  
8 20-okt 13:15:00 650 4,47 11,5 6,8 
9 21-okt 07:00:00 750 3,44 6,00 4,50 
10 21-okt 07:17:00 730 4,29 9,70 4,50 
11 21-okt 07:34:00 740 3,50 14,80  
12 21-okt 07:54:00 720 4,29 12,40  
13 21-okt 08:03:00 730 5,00 16,30  
14 21-okt 08:31:00 730 3,50 11,60  
15 21-okt 08:47:00 740 4,06 17,20  
16 21-okt 08:59:00 750 3,28 14,20  
17 21-okt 09:21:00 740 3,69 12,50 3,50 
18 21-okt 09:33:00 730 3,62 13,70 4,20 
19 21-okt 09:51:00 770 3,28 11,80 3,40 
20 21-okt 10:14:00 770 2,50 12,20 5,50 
21 21-okt 10:26:00 730 4,50 11,10  
22 21-okt 10:47:00 720 4,90 11,00  
23 21-okt 10:54:00 720 5,32 9,10  
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till arbetslaget i Kalix 
 

1) Är det lätt att lära sig ett nytt arbetsmoment i allmänhet? Får ni någon/ 
tillräcklig information/ utbildning? 

  
2) Gick det bra att lära sig systemet med rullarmering? Ris och Ros? 

 
3) Hur gick inpassningen av rullarmeringen? 

 
4) Hur gick utrullningen? Förbättringar? 

 
5) Behövs det mer eller mindre justering med rullarmering t.ex. för 

håltagning? 
 

6) Finns det ett intresse från er sida att använda rullarmering i framtida 
projekt? 

 
7) Arbetsmiljömässigt. Fördelar/ nackdelar? 

 
8) Är armeringsjobb enformigt? Är rullarmering bättre på den punkten? 

 
9) Föredrar ni SKB istället för traditionell betong 

 
10) Vilka fördelar/ nackdelar finns det med SKB anser ni? 

 
11) Vad tycker ni om att införa ny teknik på bygget i största allmänhet? 

 
12) Vad tycker ni om konceptet ”just in time”? Har ni använt er av 

konceptet? Hur stor framförhållning vill ni ha på material?  
 

13) Hur är er inställning till Prefab i största allmänhet? Försvinner den 
”handverksmässiga” biten från ert arbete? 
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