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Abstract 
This thesis is a study of industrialization within the Swedish construction 
industry. Today the steel and timber building industry has a market advantage 
over cast-in-situ concrete constructions. One reason for this is the increased 
use of 3D modeling programs at the design stage. 

A problem for the cast-in-situ industry is that their drawings must show both 
the concrete and the reinforcement, to be accurate to Swedish standards. The 
3D modeling programs do not represent the reinforcement in concrete 
structures, according to these standards. While timber and steel constructions 
only have to show the contour of the materials, which are easily generated 
using a 3D model. 

The purpose of the thesis is to discuss and give proposals of how steel 
reinforcing, produced by a 3D-modeling program, can be presented. Also the 
use of 3D modeling for the prefabricating reinforcement units, are also 
investigated. 

The conclusions drawn, point towards a modernization of cast-in-situ 
construction modeling, in order to move forward a more industrialized 
construction. It has been identified that standards in drawing production are 
not the issue. However, if it is vital that the new technique show the 
reinforcement in a similar manner to the existing standard to reduce the loss of 
production. 

Four different proposals of reinforcement drawings are included in the thesis. 
Their advantages and disadvantages are discussed. The results indicate that 3D 
modeling of reinforcement concrete have the greatest potential in the 
premanufacture industry. 
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Sammanfattning 
I byggbranschen går byggprocessen alltmer mot ett industriellt byggande. Trä- 
och stålindustrin har kommit långt i utvecklingen medan platsgjutna betong-
konstruktioner har hamnat på efterkälken. En anledning till detta är att utveck-
lingen av 3D-modelleringsprogram för trä respektive stål har gjort det möjligt 
att ur modellen genera ritningar och information. För armerade konstruktioner 
däremot är ritningarna mer komplicerade eftersom konstruktionerna består av 
två material som redovisas på en och samma ritning. Redovisningen sker enligt 
en fastställd redovisningsmetod som har utvecklats för att underlätta ritarbetet 
för hand. 

Dagens CAD-program gör det möjligt att modellera armeringen tredimensio-
nellt och sedan genera ritningar ur modellen. Problemet är att ritningar inte 
följer den fastställda ritningsstandarden. På grund av detta hämmas den indust-
riella utvecklingen för platsgjutna betongkonstruktioner. 

Syftet med examensarbetet var att diskutera och ge förslag på hur armeringsrit-
ningar, framtagna ur en 3D-modell, skulle kunna presenteras. Samt att se till 
möjligheten att producera förtillverkade armeringsenheter med hjälp av 3D-
modellen. 

Arbetet inleddes med att upprätta två stycken armerade betongkonstruktioner i 
Enterprixe. Därefter togs ett alternativt ritningsförslag fram för att användas 
som diskussionsunderlag vid intervjuer. Sju olika intervjupersoner valdes ut 
inom olika områden i byggbranschen. 

Intervjuerna sammanställdes och utifrån dessa drogs slutsatser om eventuella 
möjligheter till att redovisa armeringen på annat sätt. Olika redovisningsförslag 
av armeringsritningar togs fram och redovisas i rapporten. 

I första förslaget redovisas under- respektive överkantsarmeringen med samma 
linjetyp men förses med text (UK respektive ÖK) som beskriver hur 
armeringen ligger i konstruktionen. Fördelen med detta förslag är att den 
redovisar armeringen på ett liknande sätt som den nuvarande standarden, men 
kan dock bli svårtydd. 

Nästa förslag visar monteringsförfarandet steg för steg av en armeringsstruk-
tur. Problemet med detta förslag är att konstruktören och armeraren måste 
tänka lika i monteringsskedet. Fördelen med redovisningen är att monteringen 
på byggarbetsplatsen kan följa ritningen steg för steg som en ”IKEA-ritning”. 

Tredje förslaget redovisar armeringens bockningstyper var för sig. Fördelen är 
att ritningen blir lättöverskådlig medan den kan behöva mycket efterarbete på 
grund av att dubbel information skapas av programmet. Om en detalj har 
många olika bockningstyper kommer det att resultera i många ritningsvyer och 
därmed många ritningar. 

Att dessa förslag inte redovisar armeringen lika effektivt som den befintliga 
standarden och därmed ökar mängden ritningar ses inte som något problem. 
Eftersom ritningarna kommer att genereras automatisk och inte kräva något 
ritningsarbete annat än ”frisering”. 
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Framtagna förslag lämpar sig dock inte för större armeringsstrukturer som 
bjälklag och liknande. Förslagen anses mer lämpade för detaljer och mindre 
armeringsstrukturer där omfattningen av armering inte är så stor. Vid tillverk-
ning av till exempel bjälklag finns det i dagsläget effektiva metoder som platt-
bärlag och håldäck. Armering av ett platsgjutet bjälklag kan också göras med 
BAMTEC® som har en effektiv metod att redovisa armeringen. 

Ett förslag på tillverkningsritning läggs fram i rapporten. Tanken med detta 
förslag är att tillverkningsindustrin, till exempel Fundia, skall kunna förtillverka 
monteringssvetsade konstruktioner direkt utifrån ritningen. 

På tillverkningsritningen redovisas en planvy, en tvärsektion samt en isometrisk 
vy över konstruktionen. Även ”svårigheter” i armeringsmodulen läggs in som 
förstoringar för att göra det tydligare. Till skillnad mot armeringsritningen som 
används i produktionen så måttsätts armeringen på tillverkningsritningen. 
Även en armeringsförteckning bifogas till ritningarna för att underlätta i förtill-
verkningen. En annan tanke med tillverkningsritningarna är de skall skrivas ut 
på A4:or respektive A3:or för att på så vis bli enklare att hantera under förtill-
verkningen till skillnad mot att redovisa ritningarna på A1:or. 

Slutsatsen som kan dras är att så länge det klart och tydligt framgår vad som 
skall göras på armeringsritningen så måste inte den befintliga standarden följas. 
Om det införs en ny redovisningsstandard så borde den vara så lik den 
befintliga som möjligt för att underlätta vid införandet.  

Tillverkningsindustrin som förtillverkar armeringsmoduler såg en stor potential 
i att kunna få fram tillverkningsritningar med rätt information. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts som ett samarbete mellan avdelningen för 
byggandets organisation och ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och 
avdelningen för konstruktionsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Initiativ-
tagare till examensarbetet, tillika handledare, har varit Jan-Olof Edgar vid 
DDD, SWECO. Examinator för respektive skola har varit vid KTH, Thomas 
Westin, och vid LTU, Thomas Olofsson. 

I och med att utvecklingen inom byggprojektering går alltmer mot 3D-model-
lering av byggnadsobjekt eller produktmodeller så finns det möjlighet att ur 
modellerna genera ritningar och information automatisk. Denna utveckling har 
lett till ökat industriellt byggande vid olika områden så som vid stålproduktio-
nen. Till skillnad från stål så består dock armerade betongkonstruktioner av två 
material dessutom redovisas dessa enligt en särskild ritstandard.  

Denna studie skall utröna om det är möjligt att generar armeringsritningar ur 
3D-modellen som följer den befintliga ritstandarden samt belysa problemen 
kring detta. 

Under examensarbetets gång har vi haft förmånen att träffa och intervjua in-
tressanta personer som är mycket kunniga och engagerade inom sina områden. 
Vi vill rikta ett stort tack till dessa personer. Raouf Abdel-Salam vid DDD, 
SWECO som bistod med mycket kunnande och långa utlägg om SteelCAD. 
Conny Bergström vid Tyréns Byggkonsult som redde ut många frågetecken 
kring 3D-modellering i projekteringen. Thorbjörn Dorbell beskrev den plats-
gjutna processen. Lars O. Eklund förklarade armerarens syn på armering i pro-
duktionen. Rogier Jongeling som bistod med sin kunskap inom Enterprixe. 
Anders Rönneblad som beskrev de programmeringstekniska bakom CAD-
program. Jan Sandberg med sitt stora ”järnkunnande” inom armeringsteknik. 

Till sist vill vi tacka vår handledare Jan-Olof Edgar som har hjälp oss med allt 
från att svara på frågor till sittplats och dator på BLOCO. 

Vår förhoppning med slutsatsen av examensarbetet är att den skall leda vidare 
till en djupare diskussion inom området. 

Stockholm, december 2002 

 
 
________________________ 
Jakob Levander 
 
 
____________________ 
Björn Ribbhagen 
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Figur 1.1 Armeringsritning över 
bjälklag enligt nuvarande standard. Källa: 
Sandberg, J. &  Hjort, B. (1996) 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens byggbransch vinner den industriella stål- och träproduktionen mark 
gentemot betongproduktionen. Att situationen ser ut som den gör beror på att 
stål- och träindustrin har utvecklat sina metoder och följt den industriella ut-
vecklingen. Till skillnad mot den platsgjutna betongindustrin som har utveck-
lats i en lägre takt. En av förändringarna i stål- och träindustrin har skett i pro-
jekteringsskedet där de använder sig av 3D-modellering. 

Stål- och träproduktionen har den fördelen att ritningarna av tradition ritas 
som de ser ut i verkligheten. Detta gör det möjligt att utifrån 3D-modellerna 
enkelt generera de erforderliga ritningarna som används i produktionen. Denna 
process gör det mer ekonomiskt lönsamt att arbeta med stål. 

Problemet med betongkonstruktioner är 
att de består av två material och dessa 
redovisas på en och samma ritning enligt 
en standard, se figur 1.1, som togs fram 
då ritarbetet utfördes för hand. Förenk-
lingar av armeringsritningen med sym-
boler och beteckningar i form av fördel-
ningslinjer och olika linjetyper effek-
tiviserade ritarbetet.  

Med dagens CAD-program, till exempel 
ConcreteCAD1, är det möjligt att model-
lera betongkonstruktioner i 3D, se figur 
2.1, samt generera 2D ritningar vilka 
beskriver armeringen i betongen. Dess-
värre följer inte ritningarna armerings-
standarden och 3D-modellernas fulla 
potential utnyttjas inte. 

Företaget BLOCO2 har använt ConcreteCAD för att modellera betong-
konstruktioner sedan mitten av 1980-talet. De har haft dilemmat att det är 
mycket oekonomiskt och tidskrävande att generera de erforderliga armerings-
ritningar som följer den befintliga ritstandarden. Därav skulle en redovis-
ningsmetod, anpassad till 3D-tekniken, vara lämplig. Då skulle armeringsrit-
ningar enkelt kunna genereras från 3D-modellen med automatik och på så vis 
skulle betongproduktionen följa stål- och träindustrins utveckling mot en mer 
industriell produktion. 

                                                 
1 Datorprogram för att rita upp 3D-modeller av betongkonstruktioner 
2 Konstruktionsföretag inom SWECO-koncernen. 
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Figur 1.2 Armeringsstruktur 
upprättad i ConcreteCAD. Källa: 
Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) 

Genom att använda3 förtillverkade arme-
ringsenheter vid brobyggen, som blev tillå-
tet i och med Bro944, har det visat sig enligt 
Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) att monte-
ringstider förkortas. Till exempel vid pro-
duktionen av Höga Kusten-brons pyloner 
där det användes prefabricerade armerings-
korgar. Detta resulterade i att monteringsti-
den blev en bråkdel av vad den skulle ha 
blivit med den gamla tekniken.  

En annan fördel med förtillverkning av 
armeringsenheter, som diskuteras i en rap-
port av Björk, E., Glimskär, B. & Ljungk-
rantz, C. (1988), är ur arbetsmiljömässig 
synvinkel. Där förknippas armeringsarbetet 
med många ergonomiska belastningsskador 
såsom olämpliga arbetsställningar, tunga 
arbetsmoment, ensidiga rörelser, olycksris-
ker. Det har då visats i rapporten att pre-
fabricering av armeringsnät har gett både 
ergonomiska och ekonomiska förbättringar 
på byggplatsen. 

1.2 Syfte 

Examensarbetets huvudsyfte är diskutera och ge förslag på hur armerings-
ritningar, framtagna ur en 3D-modell, skulle kunna presenteras. Ritningarna 
skall vara genererade ur en 3D-modell, upprättad i Enterprixe5. Tanken är att 
ritningarna skall kunna tjänstgöra, jämte nuvarande standard för armeringsrit-
ningar, som bygghandlingar i byggprocessens alla led. Examensarbetet kommer 
även att diskutera produktmodeller och möjligheten att producera förtillver-
kade armeringsenheter med hjälp av 3D-modellen. Frågeställningarna som 
ställts upp är följande. 

• Hur kan en armeringsritning, anpassad efter branschfolkets krav, som 
är genererad ur en 3D-modell presenteras? 

• Vilka krav ställs på en armeringsritning för att få användas i produktio-
nen? 

• Går det att generera samtliga armeringsritningar till ett projekt ur 3D-
modellen? 

• Effektiviserar 3D-modellen uppförandet av armeringsritningar? 
• Hur fungerar tillverkningsprocessen av förtillverkade armeringsmodu-

ler? 
• Hur avancerade armeringsstrukturer är det möjligt att förtillverka i en 

armeringsverkstad? 

                                                 
3 Häftsvetsade armeringsenheter får användas där spänningsvidden (2σa) för last enligt 22.26 är 

högst 60 MPa. 
4 Bro 94 är ett regelverk för hur broar ska konstrueras. 
5 Datorprogram för att generera produktmodeller som kommer ut på marknaden vid årsskiftet 

2002/2003. 
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1.3 Metod 

Litteraturen som behandlas i teoridelen söks i bibliotek, på företag6 samt i tid-
skrifter. Litteraturen som söks berör allt från 3D modellering, produktmodel-
ler, armeringsteknik, ritteknik, ritningsstandard till verkstadstillverkning. 

Två olika armeringsstrukturer upprättas som 3D-modeller i Enterprixe. Struk-
turerna väljs ut i samråd med kunnig person på BLOCO och är av vanlig före-
kommande typ. Ur 3D-modellerna genereras ett förslag av armeringsritning 
som sedan diskuteras under intervjuer med branschfolket.  

Intervjupersonerna väljs ut av Jan-Olof Edgar, vår handledare på BLOCO. 
Kvalitativa intervjuer utförs personligen och materialet insamlas skriftligt samt 
med bandspelare. Under intervjuerna insamlas även förslag och kommentarer 
från intervjupersonerna angående presentationen av armeringsritningarna. 
Därefter diskuteras och analyseras det insamlade materialet från intervjuperso-
nerna och några förslag på armeringsritningar redovisas. 

En intervju görs med Jan Sandberg på Fundia AB7 för att diskutera frågor 
kring hur förtillverkningen av armeringsmoduler går till på Fundia AB. 

Om det är nödvändigt kommer även kontakt tas med programtillverkarna av 
Enterprixe för att diskutera frågor kring programmets utvecklingsmöjligheter 
inom armeringspresentation. 

1.4 Avgränsningar 

Endast Enterprixe kommer att användas för att upprätta modellerna. Exa-
mensarbetet kommer inte att ta fram en standard för redovisningen av arme-
ringsritningarna utan enbart föra en diskussion kring problemet samt ge olika 
förslag på presentation av armeringsritningar genererade ur en 3D-modell. 
Arbetet kommer att använda sig av befintliga armeringsmetoder, inga framtida 
visioner kommer att beaktas. Antalet intervjupersoner begränsas till sju 
stycken: 

• Raouf Abdel-Salam, DDD  
• Conny Bergström, Tyréns 
• Thorbjörn Dorbell, Betongindustri 
• Lars O. Eklund, PEAB  
• Rogier Jongeling, Betongindustri  
• Anders Rönneblad, Strusoft  
• Jan Sandberg, Fundia AB 

1.5 Källkritik 

Urvalet av intervjupersonerna kan leda till en viss vinkling av arbetet, då de inte 
är slumpvist utvalda men skall representera alla olika led i byggbranschen. 

Större delen av litteraturen om armering är av äldre version, vilket kan bidra till 
vissa brister då viss utveckling inom området har skett. 

                                                 
6 BLOCO, Fundia och Svensk Byggtjänst. 
7 Företag som både utvecklar och levererar armeringsprodukter. 
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1.6 Uppdelning 

Litteraturen söks gemensamt och arbetet med teoridelen delas upp. Modelle-
ringen genomförs tillsammans samt upprättandet av ritningarna. Vid intervju-
erna kommer båda vara närvarande för bättre insamling av materialet. Övrigt 
rapportarbete kommer att genomföras både tillsammans och uppdelat. 
Redovisningen av examensarbete genomförs tillsammans vid respektive KTH 
och LTU. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Informationsteknologi i byggbranschen 

Förr i tiden, innan ritningarna fanns, var det byggherren som hade en mental 
bild av byggnaden som skulle byggas. Byggherren försökte sedan förmedla den 
till sina arbetare under arbetets gång och problem löstes vartefter de uppstod 
under produktionen. Arbetet med ett projekt kunde pågå i flera årtionden i 
extrema fall århundraden. Men allt eftersom projekten blev mer avancerade 
och ställde högre krav på ekonomin var branschen i behov att förbättra sina 
byggmetoder. Det kom metoder som till exempel att bygga skalenliga modeller 
och komplettera modellen genom att redovisa sina tankar om byggnationen på 
2D-ritningar. 2D-ritningar har länge varit och är fortfarande det mest 
ekonomiska och fördelaktigaste sättet att redovisa informationen om ett 
projekt men allt eftersom datorer och program utvecklas uppkommer nya 
metoder för att redovisa informationen. (Collier, E. & Fischer, M. 1995) 

Ett problem med 2D-ritningar är dock att alla aktörer själva får skapa sin egen 
bild av bygganden. Alla människor tänker olika, därav kan olika variationer av 
slutprodukten uppstå under produktionen. Det är även svårt att uppfatta om 
byggdelar krockar eller ligger över varandra när flera olika ritningar används 
som visar olika vyer av objektet. Detta upptäcks ganska omgående om 
byggnaden modelleras i 3D i en dator. Eftersom det är enklare att upptäcka 
kollisioner mellan byggdelar när modellen upprättas i 3D än att arbeta efter 
flera vyer från 2D-ritningar. (Collier, E. & Fischer, M. 1995) 

Arkitekterna skapar ofta fysiska modeller av byggnader för att enkelt kunna 
beskriva vad de vill bygga. Ett syfte med den fysiska modellen är att 
byggherren och andra intressenter av byggnaden kan stå runt modellen och 
diskutera utformningen av byggnaden. En nackdel är att alla åskådare inte kan 
se samma vyer och detaljer samtidigt som det pratas om dem. Med IT ut-
vecklingen i byggbranschen kan de däremot använda sig av 3D-modeller där 
byggherren kan se hur byggnaden kommer att se ut och vandra runt i den. En 
del ändringar kan göras direkt i realtid under mötets gång, om byggherren har 
några ändringar som behöver göras. Vidare kan till exempel en grupp 
människor titta på 3D-modellen samtidigt då modellen kan projiceras på en 
stor skärm och på så vis kan alla se samma saker som diskuteras och specifika 
detaljer kan zoomas in om så önskas. (Collier, E. & Fischer, M. 1995) 

När en 3D-modell i datorn är utformad är det relativt enkelt att generar de 
erforderliga 2D-ritningar som behövs i produktionen. Modellen kan redigeras 
och nya planritningar såväl som detaljritningar uppdateras automatiskt. (Collier, 
E. & Fischer, M. 1995) 

Ritarbete i 3D på datorer har förekommit i över två decennier och fortfarande 
utvecklas programmen och tekniken i hög takt (Collier, E. & Fischer, M. 1995). 
Enligt Danielsson P. m fl. (1997) utvecklas programvaror, datorer och 
operativsystem så fort att det hinner komma ut nya versioner innan den förra 
har börjat annonseras. Detta strider mot byggbranschens struktur där ett 
projekt oftast sträcker sig över flera år och förvaltningsskedet är i flera 
decennier.  
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Enligt Wikforss, Ö. (1993) är byggbranschen den affärsgren som väntat längst 
med att ta informationsteknologin i bruk. Arkitekt- och konstruktionsföretagen 
började inte använda datorstöd i projekteringen i någon större utsträckning 
förrän i början av 1990-talet. 

En anledning till detta menar Wikforss, Ö. (1993) är att dagens byggbransch 
har sitt ursprung i miljonprogrammets dagar. Den stora omstrukturering som 
branschen var tvungen att genomföra för att producera en miljon bostäder på 
tio år blev inte klar förrän långt efter miljonprogrammets slut. Därefter tog en 
byggkris vid och branschen hamnade i en svår lågkonjunktur. Många företag 
avskedade sin personal och enligt SCB8 gick 2 727 byggföretag i konkurs 1992. 
Med denna lågkonjunktur hade inget företag råd att vare sig satsa på ny teknik 
eller utveckling och idag, 30 år senare, arbetar vi fortfarande i en industri som 
har sina huvuddrag i miljonprogrammet. Därmed finns en stor inbyggd tröghet 
som motverkar en förändring och ett ointresse att acceptera den föreliggande 
verkligheten. 

En annan anledning till att byggbranschen hamnat på efterkälken jämfört med 
andra svenska industrigrenar när det gäller IT-stöd för processer är enligt 
Edgar, J-O. (2002) att det är svårt att visa ”vem som tjänar på vad” i 
byggprocessen. Vilket företag skall bära investeringskostnaderna för ny IT 
teknik, då byggbranschen är så fragmentiserad. Resultatet av den nya tekniken 
kommer först till användning och nytta för ett annat företag senare i processen. 
För att det till exempel skall löna sig för projektörer att bygga upp 
produktmodeller, se nedan, fordras det också att den uppbyggda informationen 
kommer till användning i den senare produktionsfasen. De kostnads-
besparingar detta ger för processen skall motivera mottagaren att betala extra 
för modellen. Annars kommer traditionella metoder som att producera 
ritningar och beskrivningar till ”lägsta pris” alltjämnt vara dominerande i 
branschen. 

Byggbranschen håller ett hårt grep om ett föråldrat arbetssätt. Den nya 
teknikens möjligheter till effektivisering har därför inte kunnat utnyttjas till 
fullo. CAD-tekniken har bara använts för att producera ritningar. I de system 
som nu utvecklas kommer hela byggnader att modelleras. Fakta och goda 
exempel hämtas ur databaser, som möjliggör återanvändning och förädling av 
olika lösningar. (Wikforss, Ö. 1993) 

Computer Aided Design, CAD 

CAD kan översättas till datorstödd eller datorautomatiserad konstruktion och 
ritning. CAD-systemen kan beskrivas som ett verktyg för att skapa och spara 
ritningar i elektronisk form. (Wright, V. 1989) 

I början av 1980-talet var det bara ett fåtal pionjärer inom byggbranschen som 
vågade satsa på CAD-programmen. Det första CAD-programmet i 
byggbranschen som dominerade marknaden var MEDUSA. Programmet gick 
endast att köras från stordatorer där ett visst antal terminaler anslöts och 
arbetades ifrån. Det var först när persondatorerna slog igenom som CAD-
programmen började spridas och idag är de flesta ritningar framtagna med 
något sorts CAD-program. Det CAD-program som spridits mest och 
                                                 
8 Statistiska centralbyrån 
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fortfarande har flest användare, 
se figur 2.1, är AutoCAD från 
företaget Autodesk enligt 
Danielsson, P. m fl. (1997).  

Ett skäl till varför AutoCAD har 
haft en sån stor framgång jämte 
andra CAD-program är enligt 
Danielsson, P. m fl. (1997) att 
det är relativt enkelt att själv 
komplettera programmet med 
specialfunktioner. Detta med 
hjälp av AutoLisp som är ett 
inbyggt programmeringsspråk. 
Med AutoLisp kan applikationer 
till AutoCAD utvecklas som är 
inriktade efter användningen till 
en viss bransch eller ett specialområde. Med funktioner skrivna i AutoLisp kan 
komplexa moment utföras snabbare som till exempel insättning av armering. 

Inom CAD-tekniken arbetas det med två olika principer för att lägga upp 
CAD-filer. (Bygghandlingar 90 del 8, 1996) 

• Ritningsorienterad CAD vilket är en ren efterbildning av det manuella 
sättet att framställa ritningar.  

• Modellorienterad CAD vilket betyder att en 3D-modell av 
byggnadsverket modelleras i datorn 

Ritningsorienterad CAD 
Ett CAD-program kan enligt Edgar, J-O (1996) jämföras med en elektronisk 
ritplanka. I ett CAD-program som AutoCAD kan grafik ritas som sedan lagras 
i olika ritningsfiler. Ritningen byggs upp av ett ritningsark, till exempel en A1 
med textruta. Användaren kan sedan rita grafik (linjer, cirklar osv.) på samma 
sätt som på en ritplanka, fast nu i digital form. Användaren kan även skapa 
symboler och symbolbibliotek genom att gruppera grafik till så kallade block. 
Ett block kan till exempel vara ett fönster, en trappa eller en vägg. Till 
grafikblocken kopplas attribut9, det vill säga information angående blocket som 
till exempel bredd, höjd, längd och material för en vägg. Blockens attribut kan 
sedan extraheras för att ge information om till exempel antal armeringsjärn 
med en viss längd, vilket skulle kunna genera en armeringsförteckning.  

Enligt Edgar, J-O (1996) är all grafik i CAD-programmen indelade i olika lager. 
Ett lager definierar oftast ett material eller ett block till exempel fönster, genom 
denna lagerindelning kan olika grafikobjekt tändas respektive släckas i 
programmet. För att enkelt hantera de olika materialen arbetas det oftast i ett 
lager åt gången, men när alla lager tänds så visualiseras om byggnadsdelarna 
kolliderar. 

                                                 
9 ”Attribut är en datateknisk benämning på egenskaper som knyts till objektet. Objektet vägg 

kan till exempel ha attributet ”tjocklek” med värdet 200.” Bygghandlingar 90 (1996) 

Arkitekter och tekniska konsulter, totalt

AutoCAD
72%

Handritande
14%

Annat
8%

Microstation
2%

Archi-CAD
3%

ADT
1%

 
Figur 2.1 Andel av total projekteringstid 
som resp. teknik används i Sverige. Källa: 
Samuelsson, O. (2001) 
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Introduktionen av CAD-tekniken i byggbranschen har enligt Edgar, J-O. 
(1996) i princip inte ändrat något i dess process. CAD-system används 
huvudsakligen för att framställa ritningar på digital väg och har därmed uppnått 
en viss produktivitetsökning i projekteringsarbetet medan byggprocessen i 
övrigt knappt påverkats alls. 

Modellorienterad CAD 
De mer avancerade CAD-programmen har utvecklats till att modellera 
byggnader i så kallade produktmodeller. Enligt Edgar, J-O. (2002) uppkom 
begreppet produktmodell i och med att CAD-programmen, som från början 
enbart hanterade grafik, kopplades samman med databaser. 

En produktmodell kan beskrivas som kärnan i byggprocessen, den beskriver 
den logiska strukturen av en byggnad i datorn. Tanken är den enligt Wikforss, 
Ö. (1993) att om produktmodellen är tillräckligt sinnrikt konstruerad, ska 
aktörerna själva kunna hämta informationen ur den. Aktörerna, vilka är 
involverade i projektet, väljer själva hur mycket och vilken information de vill 
hämta för sitt speciella område.  

Enligt Edgar, J-O. (2002) har CAD-tekniken utvecklats i och med 
produktmodeller. Ritarbetet har övergått till modellering av byggobjekten. I 
början knöts informationen till 2D-grafikblock men vidareutvecklades genom 
3D-tekniken till 3D-grafikblock. Dessa kan ses som objekt och det talas nu 
mer om objekt och objektsorientering istället för block bland tekniska 
konsulter. 

Edgar, J-O. (2002) beskriver ett objekt som ett paket med data. All data kring 
till exempel en byggdel paketeras, kapslas in, i ett paket. Paketet, objektet, 
innehåller förutom en grafisk presentation även objektets egenskaper i text och 
numerisk form. Egenskaperna skulle kunna vara bredd, höjd, längd, vikt, 
materialkvalitet etc. I databasen har varje objekt ett specifikt ID-nummer, 
vilket gör objekten unika. Detta förenklar framtagningen av till exempel en 
mängdförteckning då alla objekt enkelt kan adderas. 

För en produktmodell finns tre aspekter på objekt enligt Edgar, J-O. (2002) 

• Strukturell beskrivning. Logiska samband, som beskriver ett objekts 
uppbyggnad (Composition). En dörr kan till exempel vara uppbyggd av 
karm, dörrblad, trycke osv. 

• Funktionell beskrivning. Beskriver objektens beteenden (Functions). 
Till exempel att dörrbladet i en dörr går att öppna, eller att dörren när 
den sätts in i en vägg skall skära upp ett hål. 

• Grafisk beskrivning. Vi kan representera allt med ”dum” grafik, men 
kan inte göra något intelligent, utan den strukturella och funktionella 
beskrivningen. 

 
Enligt Edgar, J-O. (2002) delas alla objekten in i objektsklasser, vilket är en 
programmeringsteknisk fördel samt ett sorteringsbegrepp. En objektsklass kan 
till exempel vara en dörr. När ett dörrobjekt skapas sparas det i databasen och 
ärver alla egenskaper som definierats i dörrklassen. Detta innebär att 
dörrobjektet ”vet om” att det är en dörr, och således är det möjligt att pro-
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grammera in funktioner i dörrobjektsklassen, det vill säga den funktionella 
beskrivningen. Om dörren till exempel träffar en vägg, så kan dörren endast 
placeras parallellt med väggen och så vidare. 

Objektsklassen innehåller även alla egenskaper som finns lagrade i objektet, 
den strukturella beskrivningen. Ändras egenskapen bredd, så uppdaterar 
programmet den grafiska beskrivningen av dörren. Programmet förstår att 
egenskapen, bredd för dörrobjektet, betyder just dörrens bredd. Objektens 
intelligens ligger således i objektsklassen, som vet hur den skall bearbeta 
informationen. Objektet i sig är bara ett paket med sparad data, se figur 2.2. 
(Edgar, J-O. 2002) 

Vidare skriver Edgar, J-O. (2002) att det finns en stor fördel med ett 
databasdrivet (modellorienterat) system gentemot ett grafikbaserat 
(ritningsorienterat) system. Grafiken lagras nämligen aldrig i databasen, utan 
enbart i parametrar. Det är databasen som genererar grafiken på skärmen. 
Detta innebär att grafiken kan återskapas i olika gränssnitt. Bland annat 
utvecklades en version av SteelCAD10 som kördes med AutoCAD som grafiskt 
gränssnitt. Som jämförelse blir databaserna i SteelCAD och ConcreteCAD 
sällan över en megabyte för ett helt byggprojekt inklusive 1000-tals ritningar. 
Inte ens ritningarna sparas som grafikfiler utan enbart parametrarna, vilket 
innebär att ritningen återskapas i realtid, varje gång någon vill titta på den. 

Industry Foundation Classes, IFC 

Enligt Rönneblad, A. & Olofsson, T. (2002) kommer användningen av 3D-
modelleringsverktyg att öka de kommande åren. Modellerna måste kunna 
användas av de medverkande deltagarna i projekten, för olika syften. Om till 
exempel arkitekten skapar en modell så skall konstruktören kunna använda 
samma modell för att utföra beräkningarna utan att behöva ändra allt för 
mycket i modellen. Detta måste förverkligas genom att en gemensam standard 
används som har möjligheten att kommunicera mellan de olika systemen. 

                                                 
10 Datorprogram för att modellera stålkonstruktioner i 3D. 

Figur 2.2 Figuren visar hur ett väggelement är upp delat i objekt. Varje objekt, till exem-
pel en dörr eller fönster, har tillhörande data som ses till höger. Källa: Edgar, J-O. 2002 
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Sedan 1996 har den internationella organisationen IAI, International Alliance 
for Interoperability, utvecklat en standard, IFC. IFC definierar en uppsättning 
objektsklasser och regler för samband (relationer) mellan databaserna, se figur 
2.3. IAIs avsikt är att beskriva hur de olika delarna som finns i ett 
byggnadsverk (både de funktionella/fysiska som väggar, dörrar, fönster och 
sådana som organisation, process) skall representeras i en strukturerad 
datamodell. Detta skulle leda till att olika programvaror enkelt skulle kunna 
kommunicera med varandra utan att förlora värdefull information. (Edgar, J-
O., 2002) 

Ett problem enligt Edgar, J-O. (2002) med IFC är att varje kommersiell 
programvara oftast hanterar en mer detaljrik information, än vad som ingår i 
den överenskomna standard som IFC-modellen bygger på. Detta innebär att 
en hel del detaljrikedom går förlorad vid en konvertering till IFC.  

Vid arbete i ett projekt uppstår problem, då vardera av konsultgruppens egna 
CAD-program endast förstår semantiken11 för sina egna objektsklasser. Med 
andra ord kan till exempel inte en arkitekts CAD-program automatiskt tolka 
information från andra konsulters CAD-program. På grund av att dessa 
objektsklasser saknas helt i arkitektprogrammet. Alltså är det enbart objekt som 
kommer från modeller skapade i andra arkitektprogram som kan återskapas i 
det egna formatet med bibehållen intelligens. Övriga objekt blir ”ointelligenta”, 
det vill säga de får bara en grafisk presentation. (Edgar, J-O. 2002) 

2.2 Armeringshandlingar 

Innan konstruktören kan rita en armerad betongkonstruktion i till exempel 
AutoCAD måste konstruktören räkna igenom konstruktionen för bestämma 
dess sammansättning av armering och betong. Konstruktörens beräkningar 
baseras på vissa givna förutsättningar. Beräkningarna måste vidare ta hänsyn till 
och baseras på byggregler och Boverkets handbok om betongkonstruktioner, 
BBK94. Dessa bestämmelser har tillkommit för att de betongkonstruktioner 
som uppförs skall vara beständiga och funktionsdugliga. Ta en balk till 
exempel. När konstruktören skall dimensionera denna utgår konstruktören 
                                                 
11 Semantik – Betydelselära (National encyklopedin) 

Arkitekt Konstruktör VVS EL

Entreprenör Leverantörer Förvaltning

DB DB DB DB

DB DBDB

DBDB DBDB DBDB DBDB

DBDB DBDBDBDB

IFC-fil IFC-fil IFC-fil

IFC-fil IFC-fil

IFC-filIFC-fil IFC-filIFC-fil IFC-filIFC-fil

IFC-filIFC-fil IFC-filIFC-fil

 
Figur 2.3 Figurer visar hur aktörerna i ett projekt kommunicerar med varandra genom 
sina databaser. Med hjälp av IFC standarden finns ett filformat som gör det möjligt att 
kommunicera mellan databaserna. Källa: Edgar, J-O. (2002) 
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från de yttre belastningar som balken kommer att utsättas för. Utifrån dessa 
förutsättningar och de dimensionerande värdena på betongen, de 
dimensionerande värdena på armeringen samt armeringens placering12 

dimensioneras balken. Dessutom tar konstruktören hänsyn till särskilda 
bestämmelser som gäller speciellt för balkar och det är byglarnas utformning 
och placering. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1996) 

Betong 

I Sverige har armerad betong i många år varit det mest använda materialet för 
utförande av byggnader och anläggningar. Anledningen till detta är betongens 
höga tryckhållfasthet tillsammans med armeringens höga draghållfasthet. 
Dessutom betongens goda formbarhet som ger nästan obegränsade 
möjligheter till formgivning och ytstrukturering. (Sandberg, J. & Hjort, B. 
1998) 

De betongpåkänningar som kan utnyttjas beror på betongens så kallade 
hållfasthetsklass. I BBK94 delas betongen in i tolv olika hållfasthetsklasser 
(uttryckt i MPa): K16, K20, K25, K30, K35, K40, K45, K50, K55, K60, K70 
och K80. Kraven är strängast för K80 och lindrigaste för K16, det vill säga 
K80 klarar en högre belastning än K16. De vanligaste betongkvaliteterna är 
K25 och K30. Utvecklingen går mot en allt högre betongkvalitet, K100, som 
används till exempel som vägbeläggning. Hur höga påkänningar som kan 
utnyttjas enligt bestämmelserna beror på utförandet av betongarbetet. En 
indelning har gjorts i tre utförandeklasser, klass I, II och III. De högsta kraven 
ställs på klass I och de lägsta på klass III. Indelningen är gjord med avseende 
på bland annat kontroll, jämnhet och arbetsledningens kompetens. (Sandberg, 
J. & Hjort, B. 1996). 

Armering 

I BBK94 anges vilka armeringspåkänningar som kan utnyttjas. Konstruktören 
måste vid dimensionering av armering i betongkonstruktioner till exempel ta 
hänsyn till armeringens stångdiameter, täckande betongskikt, avstånd mellan 
armeringsstänger, förankring och skarvning. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1996) 

Stångdiameter 
Vid dimensionering av en armerad betongkonstruktion beräknar konstruktören 
fram en erforderlig armeringsarea för att klara dragspänningarna. I nästa steg 
väljs antal stänger med en viss diameter, vars sammanlagda area är minst lika 
stor som den erforderliga armeringsarean. För att få bästa möjliga samverkan 
mellan betong och armering skall konstruktören välja en så liten stångdiameter 
som möjligt. Även ur sprickbildningssynpunkt bör en så liten stångdiameter 
som möjligt väljas. Konstruktören måste dock oftast välja en grövre 
stångdiameter på grund av praktiska skäl som att underlätta i gjutningsarbetet, 
själva armeringsarbetet och främst i monteringsarbetet. (Sandberg, J. & Hjort, 
B. 1996) 

                                                 
12 Täckskiktets tjocklek, avstånd mellan stänger. 
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Täckande betongskikt 
Enligt Sandberg, J. & Hjort, B. (1996) får armeringen i betongen inte ligga för 
nära betongytan utan måste täckas med ett betongskikt med en viss tjocklek. 
Betongskiktet har i huvudsak två uppgifter att fylla: 

• Täckskiktet skall göra det möjligt för god samverkan mellan betongen 
och armeringen. Den skall möjliggöra för kraftöverföringen genom 
vidhäftningen mellan armeringen och betongen. Kraftöverföringen är 
speciellt viktig vid armeringens förankring samt vid skarvning av 
armeringsstänger. 

• Täckskiktet skall också skydda armeringen mot den yttre miljön utanför 
betongen. Vid för litet täckskikt kan armeringen angripas av allt för hög 
värme vid brand samt av korrosion. Risken för korrosion beror på 
vilken miljö konstruktionen befinner sig i.  

 
Detta har tagits hänsyn till i BBK94 där miljöerna delas in i olika miljöklasser: 

• Extremt armeringsaggressiv miljö, A4. Konstruktionsdelar i kontakt 
med klorider, till exempel kantbalkar vid brokonstruktioner. 

• Mycket armeringsaggressiv miljö, A3. Konstruktionsdelar i måttlig med 
kontakt klorider. 

• Måttlig armeringsaggressiv miljö, A2. Konstruktionsdelar i kontakt med 
sötvatten eller inomhus vid relativ hög luftfuktighet. 

• Obetydlig armeringsaggressiv miljö, A1. Konstruktionsdelar inomhus i 
kontor eller bostäder. I miljöer med låg relativ luftfuktighet. 

 
När det gäller täckande betongskikt bör även följande observeras: 

• Vid gjutning direkt mot mark bör minsta täckskiktet ökas till 50-100 
mm beroende på markens beskaffenhet. 

• Täckande betongskikt räknas från de yttersta delarna på armeringen, 
det vill säga om det används kamstänger räknas täckskikten från toppen 
på kammen 

• Vid skarvning och förankring skall täckskiktet ökas enligt BBK94. 
• Redovisning av täckande betongskikt sker efter tillgänglig dimension på 

distansklossen. Till exempel om konstruktören räknar fram minsta 
täckskikt till 28 mm så väljs en distanskloss på 30 mm, då det är 
standard. 

• För broar gäller strängare kvar. 

Avstånd mellan armeringsstänger 
När konstruktören fortsätter sin dimensionering av betongkonstruktionen skall 
hänsyn tas till armeringens placering i balken. Enligt Sandberg, J. & Hjort, B. 
(1996) måste parallella armeringsenheter placeras med ett minsta fritt avstånd 
mellan armeringsenheterna. Regler finns angivna i BBK94. En sådan regel 
motiveras med att betongen skall kunna tränga ner i mellan armeringsstängerna 
vid gjutning samt med hänsyn till spjälkningsrisken vid förankring och 
skarvning.  
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Förankring 
En viktig uppgift för konstruktören är att kraftupptagande armering har 
tillfredsställande förankring. Det vill säga att kraften från armering tas upp av 
betongen. Om tillräcklig förankring inte erhålls kan så kallade förankringsbrott 
inträffa, vilket i princip innebär att armeringen dras ut ur betongen. För att 
uppnå tillräcklig förankring kan några av följande alternativ ur BBK94 följas: 
(Sandberg, J. & Hjort, B. 1996) 

• Förankring genom en över armeringens yta fördelad 
vidhäftningspåkänning 

• Förankring genom koncentrerade krafter vid påsvetsade tvärtrådar eller 
tvärpinnar 

• Förankring genom ändankare  
 
I den färdiga konstruktionen slutar det oftast med att förankringen är en 
kombination av ovanstående alternativ. 

Skarvning 
I vissa fall måste konstruktören skarva armeringen i en betongkonstruktion. 
Orsaken kan dels vara att tillgängliga armeringslängder (tolv meter) inte är 
tillräckliga och dels att armeringen måste skarvas av arbetstekniska skäl. En 
skarv mellan två armeringsstänger måste kunna överföra en kraft (tryckkraft 
eller dragkraft) från den ena stången till den andra. I princip finns det tre olika 
sätt att åstadkomma en kraftöverförande armeringsskarv: (Sandberg, J. & 
Hjort, B. 1996) 

• Skarvning genom omlottskarvning 
• Skarvning genom svetsning 
• Skarv genom mekanisk skarv 

 
Med en omlottskarv innebär det att armeringsstänger överlappar varandra med 
en skarvlängd lika med förankringslängden. Syftet är då att kraften skall föras 
från ena armeringsstången till den andra genom betongen. Till skillnad mot 
svetsad och mekanisk skarv där järnen är kopplade med varandra. 

Byggnadsdelar 

Förutom de generella och allmängiltiga bestämmelser som berörts i det 
föregående, måste konstruktören vid projekteringen ta hänsyn till speciella 
förhållanden som gäller för vissa typer byggnadsdelar och konstruktioner. 
Några byggnadsdelar, vilka berörs av särskilda bestämmelser är: (Sandberg, J. & 
Hjort, B. 1996) 

• Balkar, måste i vissa fall förses med skjuvarmering13 för att förstärka 
betongkonstruktionen i avseende skjuvkrafter. Denna skjuvarmering 
kan utgöras av vertikala byglar, snedställda byglar. Byglarna skall vidare 
omsluta armeringen i balkens dragzon och förankras i tryckzonen. 

                                                 
13 Förhindrar betongen att spricka på grund av skjuvpåkänningar. ”Skjuvpåkänningar är 

påkänningar, som påverkar i en snittytas plan” Hammarstedt, S. Å. & Schlyter, H (1970) 
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• Pelare14 och väggar15, För armering av pelare och väggar gäller 
anvisningar enligt BBK94.  

Ritningsstandard 

Konstruktörens sista del i arbetet med betongkonstruktionen är att upprätta 
armeringshandlingar. Armeringshandlingar är ett samlingsnamn för 
armeringsritningar och armeringsförteckningar. Om konstruktören är utrustad 
med något CAD-program speciellt tillämpat för betongkonstruktioner, typ 
ConcreteCAD, underlättas arbetet med att ta fram armeringsförteckningen 
avsevärt då det sker automatiskt i programmet. Däremot måste konstruktören 
skapa armeringsritningar i 2D enligt nuvarande standard ”för hand” ur 3D-
modellen. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1996) 

En armeringsritning skall se ut på ett speciellt sätt enligt en viss fastställd 
standard, se figur 2.4. Enligt Sandberg, J. & Hjort, B (1996) beskrivs 
informationen på en armeringsritning enligt följande. 

”Ritningen till en betongkonstruktion skall enligt BBK94, innehålla uppgifter 
om armeringen beträffande bl a typ och hållfasthetsklass.  

Uppgifter som erfordras för armeringens anordning och inläggning är antal 
enheter, diameter, längd, bredd (nät), höjd och planläge, bockning och 
skarvning.  

Armeringen ritas med grova linjer och betongen antas inte skymma 
armeringen.” 

De vanligaste symbolerna som används på en armeringsritning anges i bilaga 1 

Vidare skriver Sandberg, J. & Hjort, B. (1996) att det inte räcker med att endast 
rita ritningssymbolerna på armeringsritningen. Ritningen måste också förses 
med text i anslutning till ritningssymbolerna för att all information om 
armeringen skall kunna presenteras på ett praktiskt och enkelt sätt, se bilaga 1 

Ritningstexten skall ge entydiga och fullständiga uppgifter beträffande följande: 

• Antal stänger eller enheter. 
• Diameter, anges med nominell diameter föregången av beteckningen 

∅. 
• Centrumavstånd, anges med beteckningen S följd av stängernas 

inbördes avstånd i mm. 
• Bockningstyp, se bilaga 2, för raka armeringsstänger anges ingen 

bockningstyp. 
• Löpnummer i armeringsförteckningen, se bilaga 3. För raka stänger 

utgörs löpnumret av stånglängden i mm. 
 

                                                 
14 Konstruktionsdel som huvudsakligen är påverkad av en tryckkraft i sin längdriktning och 

längden är avsevärt större än övriga mått. 
15 Konstruktionsdel som är påverkad av en tryckkraft i en riktning. Längden i denna riktning är 

betydligt större än tjockleken. Bredden är större än 5 ggr tjockleken.  
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En armeringsförteckning beskrivs av Sandberg, J. & Hjort, B. (1996) enligt 
följande. ”För att armeringen skall kunna tillverkas efter konstruktörens mått 
och ritningssymboler och med de krav på bockningsradier, täckande 
betongskikt, stålsort, förtillverkningsgrad, m m, erfordras emellertid alltid 
armeringsförteckningar. 

Armeringsförteckning används som hjälpmedel vid klippning och bockning av 
stängerna. De ligger också till grund för beställning och inköp av armering. Vid 
upprättande av armeringsförteckning bör standardiserade blanketter använ-
das”, se bilaga 3. 

En armeringsförteckning skall innehålla följande information om armerings-
stängerna: (Sandberg, J. & Hjort, B. 1996) 

• Bockningstyp enligt typblad, se bilaga 2. 
• Löpnummer. Vid bockande stänger ingår löpnumret tillsammans med 

bockningstypen i ritningstexten. 
• Stålsort 
• Antal stänger, dels i en grupp och dels totalt. 
• Stångdiameter 
• Klipplängd, det vill säga den längd till vilken armeringen skall klippas. 

Vid raka stänger är klipplängden lika med stånglängden. Vid bockade 
stänger erhålls klipplängden som summan av delmåtten, samt vissa kor-
rektioner för bockningen. 

• Konstruktionsdelen eller byggnadsdelen i vilken armeringen ingår. 
• Färgmärkning av armeringsetapp. 

 
Figur 2.4 Armeringsritning över ett bjälklag med överkantsarmering (heldraget) och under-
kantsarmering (streckat). Källa: Armering, Riktlinjer för ritning och specificering. Rapport 30:1965
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2.3 Förtillverkning 

Förtillverkningen av armeringsenheter har ökat i produktionen, mycket bero-
ende på ett nytt tänkande i branschen. Förtillverkningen leder framförallt till 
kortare byggtider, vilket är en ekonomisk vinning. Men även att armerarna inte 
längre behöver lägga in ”stång för stång” utan de kan spara på sina ryggar och 
leder genom att använda kranar för att till exempel placera ut armeringsnät, 
vilket ger en bättre ergonomisk situation. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1998) 

Den del av armeringen som kan tillverkas i en armeringsverkstad enligt Sand-
berg, J. & Hjort, B. (1998) och levereras kan ske i fyra olika grader av förtill-
verkning: 

• Lagerlängder 
• Inläggningsfärdig armering, ILF 
• Monteringssvetsade enheter 
• Armeringsnät 

 
Lagerlängder levereras oftast till byggplatsen i längder om tolv meter. Dessa 
vidarebearbetas på arbetsplatsen genom klippning och bockning samt i vissa 
fall monteringssvetsning. Detta förfaringssätt kräver ofta stora upplagsytor och 
komplett bearbetningsutrustning vilket är mycket kostsamt och kräver därmed 
en stor armeringsproduktion för att bli lönsam. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1998) 

Inläggningsfärdig armering, ILF, klipps och 
bockas redan på armeringsverkstaden och 
levereras sedan buntad och ofta försedd 
med sling för snabb avlastning på arbets-
platsen, se figur 2.5. Vid leveransen är arme-
ringsdetaljerna färgmärkta för respektive 
byggnadsdel enligt armeringsspecifikationen. 
(Sandberg, J. & Hjort, B. 1998) 

Monteringssvetsade enheter är den mest 
ergonomiska och ekonomiska armerings-
tekniken vilket gör den till mest lämpliga, se 
figur 2.6. Tillverkningen sker på armerings-
verkstaden. De ingående järnen klipps och 
bockas för att därefter sammanfogas med en 
svets. För att sedan skickas som färdiga 
korgar eller pelare till byggarbetsplatsen. 
(Sandberg, J. & Hjort, B. 1998) 

Armeringsnät är den vanligaste typen av 
förtillverkning. Maskiner som motstånds-
svetsar ihop stängerna till nät har funnits i 
Sverige sedan 1950-talet. Idag är dessa ma-
skiner, som många andra moderna indu-
strimaskiner, datorstyrda för att erhålla bästa 
möjliga resultat och precision. Ett arme-
ringsnät består ofta av 10-20 längsstänger 
och 30-50 tvärstänger. (Sandberg, J. & 

 
Figur 2.5 ILF-armering för-
sedda med sling och märkning. Källa: 
Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) 

 
Figur 2.6 Monteringssvetsat 
fundament till banverkets kraftled-
ningsstolpar. Källa: Sandberg, J. & 
Hjort, B. (1998) 
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Hjort, B. 1998) 

Enligt Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) tillverkas ofta pelarkorgar på 
arbetsplatserna. Enstaka eller ett fåtal pelarkorgar kan, med provisoriska 
anordningar, relativt enkelt tillverkas. Behövs ett något större antal, låt säga 
mer än 20 stycken, kan det vara lämpligt att beställa dessa samtidigt med 
lagerjärn, nät eller inläggningsfärdig armering (ILF) från fabrik. Pelarkorgar är 
ur fraktsynpunkt relativt skrymmande, men samlastas dem med övrig armering, 
blir fraktkostnaden minimal. 

Ett ytterligare steg i förtillverkningen skulle kunna vara med de 
objektorienterade CAD-verktygen där armeringslistor genereras direkt ur 
databasen i sådan form att de kan användas som indata i den industriella 
produktionen av armering. En förutsättning för detta är att informationen i 
modellen är korrekt och tillräckligt detaljerad, vilket ställer höga krav på 
planeringen. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1998) 

Ett vanligt förekommande sätt att uppföra bjälklag i byggkonstruktioner är att 
använda sig av olika förtillverkade element. Enligt Sandberg, J. & Hjort, B. 
(1998) tillverkar elementindustrin olika typer av förtillverkade bärlag. 

Plattbärlag är en av de vanligaste typerna, se figur 2.7. Dessa finns i två 
varianter, slakarmerat och spännarmerat plattbärlag. Slakarmerat plattbärlag är 
den vanligaste, med spännvidder upp till åtta meter. Spännarmerade plattbärlag 
tillverkas för större spännvidder, upp till elva meter. Plattbärlagen, som är ca 50 
mm tjocka ställs på bockryggar och fungerar som kvarsittande form16. 

Den andra vanliga typen av förtillverkade bärlag är enligt Sandberg, J. & Hjort, 
B. (1998) håldäck, se figur 2.8. Dessa tillverkas på en spännbädd och 
armeringen består av linor. Spännvidden på dessa bärlag varierar. Till exempel 
håldäck med tjockleken 200 mm kan vara upp till nio meter medan håldäck 
med tjockleken 400 mm kan ha en spännvidd upp till 18 meter. Ofta görs en 
tunn 40-70 mm, övergjutning på dessa håldäck. På grund av det tunna skiktet 
av betong är stålfiber som armering en utmärkt metod, eftersom ”vanliga 
armeringsnät” kan bygga i höjd vid skarvarna. 

                                                 
16 Plattbärlagen sitter kvar med en pågjutning av betong ovan på. 

 
Figur 2.7 Montage av plattbärlag i bostadsbygge. Källa: Sand-
berg, J. & Hjort, B. (1998) 



Teoretisk referensram 

 18

Enligt Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) finns det vid platsgjutna bärlag 
effektiviseringar att göra. Ofta används någon typ av standardnät som 
armering. Konstruktören bör redan i projekteringsstadiet anpassa 
armeringsnäten till de geometriska och statiska förutsättningarna, på så vis kan 
betydande vinster såväl ergonomiskt som ekonomiskt erhållas. ”Med normal, 
god materialplanering på arbetsplatsen, och med konstruktörer som anpassar 
näten exakt till behovet av armering, kan man uppnå goda resultat.” (Sandberg, 
J. & Hjort, B. 1998). 

Ergonomi 

”Armeringsarbete på byggplatser är ett eftersatt område. Det bedrivs oftast 
hantverksmässigt med enkla metoder och redskap. 

Ur arbetsmiljömässig17 synvinkel är armeringsarbete på byggplatser förknippat 
med många ergonomiska belastningsfaktorer såsom olämpliga 
arbetsställningar, tunga arbetsmoment, ensidiga rörelser, olycksrisker, väder 
och vind.” Björk, E., m fl. (1988). 

Enligt Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) är de arbetsmoment som anses tyngst, 
lyftning och bärning av armeringsstål. Dessa arbetsmoment förekommer under 
hela armeringsprocessen. När armeringsjärnen kommer till byggplatsen i 
oklippta och obockade längder blir det mer manuellt arbete och därmed en 
större belastning. Klippning och bockning vid en armeringsstation är ett arbete 
som omfattar tunga lyft och tung bärning. Vid användning av ILF reduceras 
den manuella hanteringen vid armeringsstationen, se figur 2.9. 

Förtillverkning av armeringsenheter är naturligtvis ett radikalt sätt att förbättra 
armerarens ergonomiska situation. Metoden tillämpas idag allmänt när det 
gäller enkla armeringsenheter såsom pelararmering och balkarmering. Om mer 
komplicerade armeringsenheter skall kunna förtillverkas på ett optimalt sätt 
kräver det att konstruktören redan på projekteringsstadiet utformar armeringen 
med hänsyn till det. Faktorer som konstruktören måste ta hänsyn till är arme-
ringskarvar, variantbegränsning samt storlek och vikt hos enheterna. Enheter 
som ligger vid gränsen till vad som kan hanteras manuellt, både viktmässigt 
och storleksmässigt bör undvikas. Sådana enheter kan försämra den 

                                                 
17 Med arbetsmiljö menas allt som omger och inverkar på människan i hennes arbete: själva 

arbetsuppgiften, de maskiner, hjälpmedel och material som används, arbetsplatsens 
utformning, klimat, samspel mellan människor etc. Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) 

Figur 2.8 Montering av håldäck. Källa: Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) 
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ergonomiska arbetssituationen. Framförallt kan förtillverkade armeringsenheter 
bidra till att reducera förekomsten av olämpliga arbetsställningar. (Sandberg, J. 
& Hjort, B. 1998) 

”Arbetet i framåt-nedböjd arbetsställning förekommer i stor utsträckning, mest 
när man najar18 ihop armeringen. Detta arbetsmoment upplevs av armerarna 
som det mest ansträngande och tröttande arbetet, speciellt om stora ytor skall 
armeras.” (Björk, E., m fl. 1988) 

Vidare skriver Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) att armeringsarbetet är behäftat 
med många olycksrisker. De olycksrisker som upplevs som allvarligast är 
snubbling och halkning. Snubbling kan förorsakas av redan utlagd armering. 
Halkningsrisken är som störst vid monteringsarbetet och när armeraren rör sig 
på plyfaformar eller oljade formbord. Snubbling och halkning kan i sig för-
orsaka skador men om armeraren dessutom bär på tyngre bördor blir skadorna 
betydligt allvarligare. Andra olycksrisker är avklippta najtrådar; upp- och 
utstickande armeringsstänger, utstickande formstag samt snodda 
armeringsbuntar som, när de lösgörs kan förorsaka kroppsskador. 

Stress förekommer, som på de flesta arbetsplatser, även i armeringsarbetet. 
Stressbelastningen varierar självfallet från objekt till objekt, från person till 
person och från tidpunkt till tidpunkt. Ökad stress bidrar till ökat arbetstempo 
och därmed ökar risken för olyckor. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1998) 

För att förbättra armerarens arbetssituation anger Sandberg, J. & Hjort, B. 
(1998) följande punkter. 

• Eliminera så många som möjligt av de tunga arbetsmomenten; 
framförallt lyftning och bärning. 

• Eliminera så många som möjligt av de olämpliga arbetsställningarna, 
framförallt arbete i framåt-nedböjd ställning. 

• Eliminera olyckrisker. 
• Reducera stressbelastningen. 
• Ta tillvara på armeringsarbetets positiva sidor. 

                                                 
18 Fäster två armeringsjärn genom att linda en ståltråd runt järnen. 

 
Figur 2.9 Jämförelse i arbetsmoment och hantering på byggarbetsplats 
mellan lagerlängder och ILF-armering. Källa: Sandberg, J. & Hjort, B. (1998). 
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För att uppnå detta måste åtgärder vidtas på alla stadier i armeringsprocessen; 
det vill säga på projekteringsstadiet, på planeringsstadiet och på 
utförandestadiet. Åtgärder blir något olika beroende på vilken 
förtillverkningsgrad som tillämpas i det aktuella fallet. 

Ekonomi 

”Kännetecknande för armering är att kostnaderna varierar från fall till fall. 
Orsaken till detta är att ett stort antal faktorer inverkar på kostnadsbilden bland 
andra planering, objektstyp, seriestorlek, konstruktiv utformning, 
förtillverkningsgrad och stångdiameter. 

Armeringskostnadens andel av totalkostnaden för en betongkonstruktion kan 
variera mycket men enligt uppgifter i litteraturen utgör de 15-30 % av 
totalkostnaden. Arbetskostnaden har stigit mer än materialkostnaden.” Björk, 
E m. fl. (1988). 

Enligt Sandberg, J. & Hjort, B. (1998) kan produktionsekonomin för 
armeringen förbättras på ett flertal olika punkter. (Punkter som beaktas i 
examensarbetet är endast riktade mot projekteringen.) 

• Framtagning av fullständiga armeringshandlingar. Det viktiga är att 
både ritningar och förteckningar är fullständiga och tydliga. 
Armeringsförteckningen som i första hand ligger till grund för 
bockning och klippning på byggarbetsplatsen är en mycket viktig 
produktionsteknisk handling. Det är väsentligt att den utarbetas av en 
person som är väl insatt i det praktiska armeringsarbetet och att den 
utarbetas med hänsyn till etappindelningar etc. Armeringsförteckningen 
bör utarbetas efter samtal med armeringsverkstad och/eller aktuellt 
byggföretag. Idag erbjuder datortekniken stora möjligheter att förbättra 
och effektivisera framtagandet av armeringsförteckningar. Ett för det 
ändamålet framtaget datorprogram är Q-spec som används inom 
branschen. 

• Val av hög tillverkningsgrad. Valet av armeringens förtillverkningsgrad 
påverkar hela armeringsprocessen. Konstruktörens arbete och val är 
emellertid styrande då det ger förutsättningar för användning av en hög 
förtillverkningsgrad. Konstruktören är samtidigt beroende av 
information angående efterföljande led i processen. Denna information 
är en nödvändig förutsättning för att göra ett lämpligt val av 
förtillverkningsgrad. 

 
Konstruktören kan påverka valet av förtillverkningsgrad på framförallt följande 
två sätt: 

• Genom att välja armering i form av standardprodukter såsom nät och 
överkantsmattor för bjälklagsarmering istället för armering i form av 
lösa stänger. Vanligtvis brukar detta val främst bli aktuellt för armering 
av platta på mark, bjälklag och väggar i bostadshus och liknande. Val av 
denna typ är fördelaktiga vid serieproduktion eftersom tidsfaktorn är av 
stor betydelse. Men det är också fullt möjligt att använda dessa 
produkter på andra typer av objekt. 
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• Genom att konstruktören projekterar med traditionell armering så det 
går att förtillverka, företrädesvis i form av svetsade enheter. Dessa 
enheter kan sedan tillverkas i en armeringsverkstad eller ute på 
byggplatsen. Det kan vara svårt att anpassa produktionen i vissa 
konstruktionsdelar så allt går att förtillverka. I dessa partier kan 
traditionell armering användas med fördel, det vill säga lösa 
armeringsstänger. 

 
Vid en analys av förtillverkningsgradens betydelse på produktionsekonomin 
måste många olika faktorer vägas in, se tabell. 2.1. 

• Materialkostnaderna blir högre, dels på grund av högre pris för 
produkten som levereras till byggplatsen, dels på grund av något högre 
materialåtgång. 

• Utrustningskostnaden kan i vissa fall bli högre, till exempel om kran 
måste användas för transport och inläggning, i andra fall kan den bli 
lägre, till exempel kan armeringsstationen tas bort. 

• Objektstorleken kan inverka. På mindre arbetsplatser och vid 
arbetsplatser med litet armeringsinnehåll slår etableringen av en 
armeringsstation hårt, varför det blir ekonomiskt fördelaktigt att 
använda en högre grad av förtillverkningsgrad. 

• Hanteringskostnaden blir lägre till följd av att arbetstiden för inläggning 
av armeringen blir kraftigt reducerad. 
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Sammanvägning av ovannämnda faktorer kan självfallet leda till olika resultat 
från fall till fall. I många fall kan ökad förtillverkning leda till förbättrad 
produktionsekonomi. (Sandberg, J. & Hjort, B. 1998) 

 

Tabell 2.1 Jämförelse mellan olika kostnadskomponenter 
vid armeringsval. LL, lagerlängder. ILF, inläggnings-färdig. Nät, 
armeringsnät. FE, förtillverkade enheter. Källa: Sandberg, J. & 
Hjort, B. (1998). 

Kostnadskomponenter  Armeringsaltern. 
 LL ILF Nät FE
Materialkostnad     
Kostnad armeringsstål X X X X 
Manufakturering på arm. verkst.  X X X 

Transport till byggplats X X X X 
Spillkostnad på byggplats X    

Hanteringskostnad     

Mottagning     

Avlastning X X X X 
Interntransporter X X X X 

Sortering X X X X 
Uppläggning X X X X 
Beredning     

Interntransporter X    
Klippning X    

Bockning X    
Buntning X    

Märkning X    
Montering     

Förtillverkning av enheter (X)    

Interntransport X X X X 
Inläggning X X X X 

Utrustningskostnad     
Klippmaskin X    

Bockmaskin X    

Upplagsställning X    

Armerarbord X X X X 
Div. Utrustning X X X X 
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3 Fältstudie 

3.1 Företagspresentation 

SWECO-koncernen är ett av de marknadsledande konsultföretagen i Sverige 
och Norden. Koncernen är verksam inom installationsverksamhet, arkitektur, 
vatten och miljö. SWECO arbetar med industriinriktad byggteknik, projekt-
ledning, vattenkraft och anläggningskonstruktioner. Koncernen utgörs idag av 
tio dotterbolag och har totalt 2 000 konsulter och arkitekter. Varje dotterbolag 
är specialist på sin verksamhet. (www.sweco.se, 2002) 

Företaget BLOCO som ingått i SWECO koncernen sedan början av 1990-talet 
inledde sin historia 1924 då Karl Blomgren och några ingenjörer från Betong-
byggnadsbolaget Arcus, startade konsultföretaget Blomgren & Co Ingenjörs-
firma. De flesta kunderna fanns då inom cellulosaindustrin. (www.sweco.se, 
2002) 

Under 1950- och 1960-talet då skogsindustrins investeringar ökade markant i 
Sverige tilltog BLOCOs omsättning och företaget hade över 100 anställda. 
BLOCO är idag ett mycket väletablerat företag inom industrisegmentet. Före-
taget arbetar med projektledning, byggkonstruktion, arkitektur, ekonomi-
styrning, koordinering och samordning av såväl större som mindre projekt. 
Företagets målsättning är att fortsätta stärka sin roll som rådgivare åt svensk 
industri. (www.sweco.se, 2002) 

BLOCO har idag cirka 150 medarbetare i Sverige och en omfattande inter-
nationell verksamhet. Hemmamarknaden är Sverige med Norden och Öster-
sjöområdet som närmarknad. En betydande och växande utlandsverksamhet 
bedrivs också med fokus på Östeuropa, Asien, Afrika, Mellanöstern och Latin-
amerika. (www.sweco.se, 2002) 

BLOCO satsar på nytänkande i byggprocessen och användning av ny teknik 
för att reducera byggtider och kostnader. Företaget arbetar tillsammans med 
DDD, Digital Design Development, ett dotterbolag till BLOCO, för att driva 
utvecklingen inom 3D-teknik framåt. DDD specialiserar sig på att leverera, 
underhålla och utveckla avancerade 3D-modelleringssystem för bygg-
branschen. Bolaget startades 1995 som ett helägt dotterbolag till BLOCO med 
affärsidén att sälja respektive utveckla avancerade programvaror för produkt-
modellering i 2D och 3D för byggbranschen. (www.ddd.se, 2002) 

Idag arbetar DDD med företagsspecifik applikationsutveckling bland annat 
utveckling av applikationer avsedda att öka effektivitet hos olika programvaror 
som till exempel AutoCAD och SteelCAD. Bolaget håller även i utbildningar 
för olika 2D- och 3D CAD-program. 

DDD har under lång tid, i samråd med beställare och producenter utvecklat 
egna applikationer för att på ett rationellt och tidsbesparande sätt bygga upp 
3D-strukturer för vidare förädling till produktmodeller. Bolaget erbjuder även 
bearbetning av modeller i visualiseringsprogram för presentationer och försälj-
ning. (www.ddd.se, 2002) 
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DDD står inför nästa steg i utvecklingen av 3D-tekniken, där andra discipliner 
inom byggprojektering och byggprocessen ska inkluderas. Därför har de till-
sammans med partners utvecklat ett webbaserat system, Enterprixe, som kny-
ter samman hela byggprocessen i en gemensam projektdatabas. Det innebär att 
alla inblandade parter som konsulter, arkitekter, entreprenörer och fastighets-
förvaltare, kan arbeta mot en gemensam databas som är kopplad till varudata-
baser och e-handelslösningar. (www.ddd.se, 2002) 

3.2 Intervjupersoner 

Raouf Abdel-Salam 

Abdel-Salam arbetar sedan 1996 på DDD i SWECO koncernen. Innan 
arbetade han på ett arkitektkontor. Abdel-Salam främsta arbetsuppgift är 
CAD-projektering med SteelCAD och andra 3D modelleringsverktyg. Han 
arbetar även med supportfrågor kring CAD-systemen och utbildningar. För 
tillfället (november 2002) håller Abdel-Salam i en utbildning i CAD-system för 
ingenjörer med utländsk bakgrund. 

Conny Bergström 

År 1976 började Bergström sin karriär med att arbeta åt VBB. Efter det var 
Bergström under en längre tid anställd som konstruktör på Arne Johnson 
ingenjörsbyrå och BLOCO innan han började arbeta på Tyréns. Bergström har 
en lång erfarenhet av CAD-projektering, han har varit med i utvecklingen 
sedan CAD-ritningar togs fram med det första CAD-programmet, MEDUSA. 

Bergström började arbeta på Tyréns 1998 och har varit med och utvecklat de-
ras 3D-verksamhet, med fokusering på förtillverkning. För närvarande arbetar 
Bergström på avdelningen för Prefab utveckling. Tyréns grundades 1947 och 
är ett etablerat konsultföretag i Sveriges inom bygg och infrastruktur. Företaget 
omsatte ungefär 470 mkr 2001 och har cirka 600 medarbetare utspridda på 
kontor över hela landet. (www.tyrens.se, 2002) 

Thorbjörn Dorbell 

Dorbell har arbetat på Betongindustri sedan sommaren 2002. Betongindustri är 
leverantör av fabriksbetong, företaget har totalt 26 fabriker med koncentration 
runt Storstockholm och Göteborgsområdet. Företaget omsätter cirka 400 mil-
joner kronor och har 125 anställda. Betongindustri ingår i den internationella 
byggmaterialkoncernen Heidelberg Zement som har cirka 37 000 anställda och 
är verksam i 40 länder. (www.betongindustri.se, 2002) 

Dorbell jobbade som konstruktör på NCC Teknik under åren 1984-1999. Där-
efter arbetade Dorbell vid Branschorganisationen för platsgjutna betong-
konstruktioner. Efter ett år var Dorbell tillbaka vid NCC Industri som 
produktchef på betongsidan. 

Dorbells nuvarande tjänst på Betongindustri går ut på att hjälpa entreprenörer 
och beställare med konstruktiva lösningar och rekommendationer till att välja 
rätt system för deras platsgjutna konstruktioner. Dorbell ger också tips och 
rekommendationer inom ljud och brand. Dorbell är delaktig i en nystartad 
projektgrupp som har som uppgift att driva frågor kring ökat industriellt byg-
gande inom betongindustri. Dorbell är mycket drivande i frågan och har goda 
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kunskaper inom platsgjutna betongkonstruktioner. Dorbells år som konstruk-
tör har gett honom en god inblick i produktionsarbetet samt problemställning-
arna kring projekteringsarbetet med armerade betongkonstruktioner. 

Lars O. Eklund 

Eklund har arbetat som platschef för PEAB i många år. För närvarande (no-
vember 2002) är Eklund platschef över Peabs etablering vid Södersjukhuset, 
där Peab bygger ett center för strålningsbehandling av cancersjukdomar. Ek-
lund har tidigare arbetat både som armerare och armeringsbas i många år vid 
ett flertal byggen och har goda kunskaper inom området. 

Peab är en byggkoncern som är verksam inom Norden. Koncernen bedriver 
bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Fin-
land. I Sverige är Peab rikstäckande med kontor i hela landet. I Norge och 
Finland är verksamheterna koncentrerade till Oslo- och Helsingforsregionerna. 
I Sverige ingår förutom bygg- och anläggningsverksamhet även byggrelaterade 
industriföretag inom betong och prefab, berg/grus, transporter, asfalt, kran-
uthyrning samt maskinuthyrning. Koncernen omsätter 19 miljarder kronor och 
har 11 000 anställda. Peab är det tredje största svenska företaget i branschen 
och åtar sig alla sorters bygg- och anläggningsarbeten. (www.peab.se, 2002) 

Rogier Jongeling 

Jongeling är från Holland, där han tog sin civilingenjörsexamen inom väg och 
vatten 2001. Jongeling arbetar för närvarande åt Betongindustri, vilka han kom 
i kontakt med genom Luleå Tekniska Universitet. Vid LTU var Jongeling sti-
pendiat under 2001-2002 och skrev uppsatsen, Product models for cast in 
place concrete. Jongeling kombinerar arbetet på Betongindustri med studier 
vid Kungliga Tekniska Högskolan där han läser en påbyggnadskurs i 
samhällsplanering för internationella studenter. 

Jongelings arbete på Betongindustri går ut på att modellera projektet Hotell-
viken-Marinan, som är ett pågående projekt, åt JM AB i programmet Enter-
prixe. Modelleringsarbetet pågår parallellt med projekteringen och baseras på 
traditionella 2D-ritningar framtagna av konstruktörer. Syftet med Jongelings 
uppdrag är att utreda JMs roll i ”produktmodelltänkandet” samt att redogöra 
vad JM AB kan tjäna på att använda produktmodeller. 

Anders Rönneblad 

Rönneblad har arbetat på Strusoft sedan sommaren 2002 då det startades som 
en avknoppning från Skanska IT Solutions, före detta Skanska Software. Innan 
Rönneblad började på Strusoft var han konstruktör på Tyréns under fem års 
tid. I dagsläget (november 2002) kombinerar Rönneblad arbetet på Strusoft 
med en doktorandtjänst vid Luleå Tekniska Universitet. Doktorandtjänsten går 
ut på att ta fram nya lösningar kring projekteringen av betongkonstruktioner 
inom både prefab och platsgjutet för byggindustrin. Rönneblad ska licensiera 
vid universitetet våren 2003. 

Strusofts kärnverksamhet består i att tillverka mjukvaruprogram för bygg-
branschen. Deras huvudprodukter är WIN-Statik programmen, FEM-Design 
serien, IMPACT samt POINT Reinforcement. I WIN-Statik programmen be-
räknas statiska strukturproblem. FEM-Design är ett mer avancerat beräknings-
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program i 3D, som beräknar den erforderliga armeringsarean till en konstruk-
tion. Det är även möjligt att importera en stomritning i FEM-Design och be-
räkna hur mycket armering konstruktionen bör ha. IMPACT är ett rit-
applikationsprogram med visualiserings effekter i 3D, mestadels avsett för 
projektering av prefab konstruktioner. POINT Reinforcement är en armerings-
applikation till CAD-program och kan användas av IMPACT. Applikationen 
hjälper användaren att rita in armeringen i 2D vyer i datorn. POINT Reinfor-
cement är främst avsedd för att armera platsgjuten betong. (www.strusoft.se, 
2002) 

Jan Sandberg 

Sandberg arbetar som teknikansvarig för Fundia AB i Sverige. Han har arbetat 
på Fundia AB i 37 år och skall sluta den 2 april 2003. Sandbergs tjänst går ut på 
att hjälpa entreprenörer och konstruktörer att ta fram den bästa armerings-
lösningen med hänsyn till ergonomi, logistik och kostnad. Sandberg har skrivit 
ett tiotal böcker och artiklar om armering samt sitter som enda svenska 
representant i europeiska stålstandardiseringskommittén. 

Fundia AB är en av Sveriges ledande tillverkare av armeringsstål och ingår i 
den nordiska stålkoncernen Rautaruukki. De har över 3000 medarbetare och 
riktar sig mest mot den nordiska marknaden. Den största omsättningen hos 
Rautaruukki har Fundia AB. Fundia AB förser den svenska byggnadsindustrin 
med armeringsstål. Huvudkontoret ligger i Halmstad och har produktion i 
Halmstad, Västerås och Vännäs. (www.fundia.com, 2002) 

Fundias armeringsavdelning har som huvudsyfte att förtillverka armerings-
enheter i armeringsverkstäder och leverera de färdiga enheterna till arbets-
platserna för montering. Fundia AB kan även lägga in armeringen i 
betongkonstruktionen. (www.fundia.com, 2002) 

Fundia AB introducerar en helt ny 
armeringsmetod i Norden som 
heter BAMTEC®, se figur 3.1. 
BAMTEC® som är ett tyskt patent 
går ut på att armeringen rullas ut 
över bjälklaget. Fundia har 
agenturen för BAMTEC® i 
Norden och har beställt två ma-
skiner för tillverkning av 
BAMTEC®-rullar, en till Sverige 
och en till Finland. Verkstäderna i 
Norge och Danmark har redan 
varsin maskin. (www.fundia.com, 
2002) 

BAMTEC® systemet bygger på att huvudarmeringen svetsas fast med tunna 
plåtband på rätt inbördes avstånd mellan stängerna. Armeringsrullarna, se figur 

 
Figur 3.1 Utläggning av BAMTEC®. 
Källa: www.fundia.com 
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3.1, är skräddarsydda19 efter konstruktörens beräkningar och levereras i enheter 
på upp till 1,5 ton. (www.fundia.com, 2002) 

I Kista utanför Stockholm användes BAMTEC® för första gången i Sverige. 
En grundplatta armerades med BAMTEC®-rullar (340 ton) på sju veckor och 
då med leverans, från Danmark, och inläggning inräknat. (www.fundia.com, 
2002) 

På byggarbetsplatsen blir monteringstiden20 av armeringsarbetet bara en 
bråkdel av vad den normalt kalkyleras till. Tekniskt betyder BAMTEC®-
metoden att alla stänger hamnar precis i rätt läge och med exakt precision. 
Ergonomiskt betyder den att det ofta tunga armeringsarbetet underlättas och 
därmed minskar risken för belastningsskador hos armerarna. 
(www.fundia.com, 2002) 

3.3 Informationsteknologi i byggbranschen 

Bergström har under lång tid arbetat med CAD-projektering och anser att 
effektiviseringskraven från beställaren ställs annorlunda på 3D-projektering 
gentemot traditionell projektering. Bergström säger att ”Arbetet måste vara 
dubbelt så bra bara för att det görs med 3D.” Visserligen tror Bergström att 
projekteringen har mycket att vinna genom 3D-modellering. Men som i allt 
annat finns det ett introduktionsskede som måste övervinnas. Bergström och 
hans avdelning på Tyréns använder ConcreteCAD och SteelCAD som 
modelleringsverktyg. De använder också POINT applikationer till AutoCAD. 

Bergström anser att 3D-modelleringen ger en bättre överblick av projektet. 
Under tiden projektet fortlöper går det i modellen att se hur de andra 
projektörerna arbetar och på så vis kan eventuella felaktigheter upptäckas i ett 
tidigt skede. Detta har enligt Bergström medfört avsevärt färre geometriska fel. 

Även Abdel-Salam anser att 3D-modellering ger en god överblick över 
projektet men projekteringen tar längre tid på grund av att det blir fler problem 
att lösa. I 2D-projektering ritas inte alla konstruktionslösningar utan endast 
typexempel som skall fungera i alla situationer. På grund av detta uppstår 
många problem på byggplatsen då detaljerna inte är genomtänkta innan. Men i 
3D-projekteringen behöver problemen lösas redan i datorn, för att alla listor 
och ritningar som nu kan genereras automatiskt ur programmet skall vara 
korrekta. Till exempel under modelleringsarbetet av JMs projekt upptäckte 
Jongeling felaktigheter i den bärande konstruktioner. Vilket var svårt att se på 
de traditionella 2D-ritningarna. 

Vidare säger Bergström att tidplanerna har pressats ordentligt de senaste åren 
och husen har blivit mer komplexa. Detta har medfört att projekterings fel är 
svårare att undvika. 

                                                 
19 Armeringsrullarna tillverkas med hänsyn till järn avkortade för håltagningar, förskjutna och 

anpassade till momentkurvan samt med rätt diameter och inbördes avstånd. Med andra ord 
exakt som konstruktören har armerat plattan på sin CAD-ritning. (Fundia AB, 2002) 

20 Vid Kista blev resultatet av att använda BAMTEC® en inbesparing på 70-80 % av 
inläggningstiden jämfört med den tid det skulle ta med traditionell armeringsmetod. 
(www.fundia.com, 2002) 
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Under utvecklingen av 3D-program diskuterades hur den färdiga modellen 
skulle kunna användas. Till exempel skulle byggnaden under ett byggmöte 
kunna projiceras på en duk och visas för en större grupp. Bergström anser 
dock att detta aldrig blev till någon stor vinning. Det finns ett visst värde att 
kunna visa modellen i konferensrummet, men det är först med 
produktmodeller som innehåller all information om byggnaden som kommer 
att revolutionera branschen anser Bergström. Går det att generera listor som, 
armeringsförteckningar, mängdningslistor mm., automatiskt så kan tid och 
pengar tjänas. Det riktigt smarta med produktmodeller är enligt Bergström att 
objekten är kopplade till listorna, ändras till exempel väggen så ändras de 
kopplade listorna. 

Vidare beskriver Bergström en av fördelarna med 3D-modellering att så fort 
själva modellen är skapad, vilket i och för sig kan ta en del tid, så kan oändligt 
många snitt tas ur modellen. Varje snitt måttsätts sedan med automatik. Till 
exempel för att skapa en planritning behövs därför endast ett snitt tas ur 
modellen och måttsättning av en elementritning skapas automatiskt. Bergström 
lägger dock till att det krävs ungefär 15 minuters ”frisering” av varje 
elementritning, då den automatiska måttsättningen ibland behöver justeras, till 
exempel kan det finnas för många måttsättningar av samma detalj vilket är 
överflödig information. Bergström menar att gentemot traditionell 2D-teknik, 
där planet först ritas upp och sedan måttsätts, är det mycket effektivare med 
3D-modelleringen. 

Rönneblad tror däremot inte att armering i 3D-modeller är något för framtiden 
då han anser att branschen går mot nya armeringslösningar, såsom BAMTEC®, 
UFO21 och skalmursväggar22. Med det menar Rönneblad att branschen först 
utvecklar produkten inte presentationen. 

Rönneblad anser dock att det skulle vara bra om det fanns ett program som 
klarar av att armera i 3D och generera armeringsritningar efter nuvarande 
standard. Däremot tror Rönneblad att det skulle bli för krångligt rent 
programmeringsmässigt. Det främsta problemet uppstår vid under- respektive 
överkantsarmering då den befintliga standarden föreskriver att 
underkantsarmeringen skall vara streckad medan överkantsarmering är en 
heldragen linje. Detta anser Rönneblad kan medföra vissa svårigheter då 
armeringsjärn både kan vara över- och underkantsarmering beroende på vilken 
vy som visas. 

Rönneblad beskriver Strusofts framtagning av armeringsritningar, med att först 
modellera konstruktionen i IMPACT. Sedan armeras elementritningar med 
hjälp av POINT Reinforcement. Enligt Rönneblad är den största fördelen med 
POINT Reinforcement dess förmåga att låta användaren själv konstruera egna 
bockningstyper, vilket underlättar i många krångliga konstruktioner. Vidare 
anser Rönneblad att en annan fördel med POINT Reinforcement är 
littreringen, vilken är automatiserad, av armeringsjärnen. Den är lämpad för att 
snabbt och enkelt kunna generera armeringsförteckningar. 

                                                 
21 Genomstansningsförstärkning 

22 Förtillverkade väggelement 
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På Tyréns kan Bergström genera armeringsritningar ur ConcreteCAD. Men 
inte enligt nuvarande standard. Det har dock aldrig varit något problem för 
Bergström eftersom de mestadels arbetar mot prefab industrin som ställer 
andra krav på armeringsritningar jämfört med platsgjutet. Om det skulle vara 
några oklarheter kring armeringen på ritningen som till exempel att under- och 
överkantsarmering har samma linjetyp så anger Bergström direkt på ritningen i 
förklarande text vilket som är vad. Bergström anpassar ritningen efter prefab 
fabrikens krav. Ibland används till exempel fördelningslinjer på 
armeringsritningarna medan vid andra tillfällen visa alla järnen, det ändras 
mellan projekten och fabrikerna. 

Bergström beskriver vidare att ConcreteCAD armerar modellen efter vissa 
givna koder. Det finns till exempel olika koder som beskriver lösningar på hur 
en vägg armeras. Bergström anser att det är en oerhört effektiv metod att låta 
programmet armera. Till exempel kan programmet armera en vägg utan större 
komplikationer, måttsätta denna samt skapa en armeringsförteckning på 
mindre än en minut. Bergström menar att det är minst en faktor ett på tio att 
upprätta armeringshandlingar med 3D-projektering jämfört med traditionell 
2D-projektering. En nackdel med automatiseringen enligt Bergström är att 
konstruktören till slut inte tänker. Konstruktören måste ha kontroll över sina 
ritningar för att inte fel ska uppstå. En annan nackdel med att använda koder 
för att armera är enligt Rönneblad att det inte ger utlopp för något nytänkande. 
Konstruktören blir låst till vissa givna armeringslösningar och slutar tänka. 

Bergström påpekar även att det finns begränsningar med ConcreteCAD, ibland 
räcker inte koderna till för komplicerade armeringsdetaljer. Lösningen blir då 
att armera efter koderna och öka på tiden för ”friseringen” för att justera 
armeringen. En annan begränsning är att alla olika bockningstyper inte finns 
representerade i ConcreteCAD, men enligt Bergström finns de flesta som 
används. Programmet är mycket flexibelt, till exempel kan ett balkobjekt 
skapas med hjälp av ett väggobjekt om geometrierna för balken inte finns 
bland standardbalkarna. 

En funktion med ConcreteCAD som Bergström nämner är att programmet 
endast sparar ritningarna som parametrar och inte själva grafiken, vilket sparar 
kapacitet i datorn. När en ritning skall ses genereras den efter parametrarna i 
programmet och den grafiska representationen visas med de senaste 
uppdateringarna och återspeglar modellen. Nackdelen blir att programmet 
måste skapa alla grafikobjekt varje gång en ritning skall öppnas, vilket tar tid. 

Bergström berättar att de har haft en del problem med ConcreteCAD. Då det 
endast går att beskriva 500 000 noder, objekt i databasen. Vilket är i 
storleksordningen av ett sjuvåningshus, men databasen blir endast på tio 
megabyte. Problemet löstes genom att dela upp huset i olika etapper och 
placera dessa i olika databaser. 

På Tyréns är det bara projektörerna på prefab utveckling som använder 3D-
modellering. Bergström menar att Enterprixe får vara inkörsporten till 3D-
modellering i platsgjutna industrin på Tyréns. En svårighet med Enterprixe 
som Bergström trycker på, är att det är arkitekten som gör den första delen av 
modellen och det är verkligen viktigt att han får den korrekt eftersom alla 
efterkommande led är beroende av modellen. Till exempel om arkitekten 
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skriver att väggen är 200 mm tjock så skall den vara det i modellen också. 
Bergström har heller inte sett någon som kan förvalta denna modell som 
skapas i Enterprixe. En av poängerna med Enterprixe är just att modellen skall 
kunna användas långt efter att byggnaden står på plats i förvaltningssyfte. 

Bergström anser att någon måste börja tjäna stora pengar på produktmodeller 
och modellering för att branschen skall kunna utvecklas. Eftersom modellen 
kommer att innehålla ofantligt mycket information så skulle beställarna kunna 
värdera dem högt. Vidare tror Bergström på Enterprixe i framtiden då det är 
samma utvecklare som skapat ConcreteCAD och SteelCAD. 

I Tyréns framtidsvision finns Enterprixe med i tankarna, men de kommer 
troligtvis att använda ConcreteCAD och SteelCAD länge framöver. 
Förhoppningen är dock att detaljverktygen skall kunna användas mot 
Enterprixe. Bergström hoppas att Enterprixe ska bli något sorts allmänt 
projekteringsverktyg som alla konsulter kan använda i framtiden med sitt 
specifika nischade 3D-modelleringsverktyg.  

Att Enterprixe är Internetbaserat anser Bergström inte vara något unikt eller 
speciellt då det är ungefär så som arbetet sker nu. Med det menar Bergström 
att ritningarna redan skickas digitalt mellan aktörerna i ett projekt. Däremot att 
alla samarbetar i modellen är ett steg mot nollfelsprincipen det vill säga att inga 
fel uppstår på byggarbetsplatsen. Byggnaden skall vara komplett i datorn och 
alla tänkbara fel skall redan vara upptäckta och lösta innan produktionen 
startar. 

Enterprixe, modellorienterad CAD 

Enterprixe Software Ltd är ett finskt företag som startades under våren 2000. 
Det ägs av de anställda tillsammans med svenska och finska investerare 
SWECO AB, Tyréns Byggkonsult, SITRA och TEKES. Företaget startades av 
samma programmerare som utvecklat ConcreteCAD, SteelCAD och 
WoodCAD. De har över 15 års erfarenhet av programutveckling inom 3D 
CAD-system. Företagets kärnprodukt är mjukvaruprogrammet Enterprixe, ett 
avancerat modelleringsverktyg riktat mot alla led i byggbranschen. 
(www.enterprixe.com, 2002) 

Tanken med Enterprixe är att byggprocessen ska följa samma ordning som 
förut, med fördelen av att alla arbetar mot en gemensam databas över Internet, 
se figur 3.2. Detta leder till ett effektivare samarbete inom projektet då de 
senaste uppdateringarna alltid finns i databasen. (www.enterprixe.com, 2002) 

Varje aktör i ett projekt använder sitt eget CAD-program tillsammans med 
Enterprixe. Arkitekterna kan till exempel använda ADT23 medan 
konstruktören använder AutoCAD. Enterprixe fungerar som ett komplement 
till var konsults egen programvara med vissa gemensamt inbyggda funktioner. 
(www.enterprixe.com, 2002) 

                                                 
23 Architectural Desktop 
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Figur 3.2 ovan visar även att fastighetsförvaltningen är delaktig i processen. 
När förvaltaren tar över den verkliga byggnaden får han även en komplett 
datormodell av byggnaden. Några användningsområden som förvaltaren kan 
använda modellen till kan vara att visa hyresgästerna sin lokal, planering av 
ombyggnader och underhåll samt att förvaltaren kan visa upp lokaler som inte 
är upptagna för potentiella hyresgäster. (www.enterprixe.com, 2002) 

Dagens projekteringsprocess, se figur 3.3, medför mycket dubbelarbete 
eftersom konstruktören och arkitekten beskriver samma byggdelar. I 
Enterprixe däremot arbetar samtliga aktörer mot samma modell i databasen, 
vilket underlättar samarbetet och kommunikationen inom projektet. Detta 
leder i sin tur till att ”byggfel” upptäcks tidigare och kan åtgärdas direkt i 
modellen av lämplig aktör. Ytterligare en fördel är att projektledarna får en god 
överblick över hela projektets gång, de kan logga in och kontrollera samt 
kommentera arbetet när de vill. (www.enterprixe.com, 2002) 
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Figur 3.2 Alla de olika aktörerna kan enkelt arbeta tillsammans i modellen. När alla 
arbetar samtidigt uppmärksammas det omgående om någon aktörs delar sammanfaller med 
en annans eftersom de arbetar i samma modell. Detta kommer att minska kostnaderna 
under produktionen, eftersom fel lättare upptäcks redan i projekteringen i stället för på 
arbetsplatsen där de kostar avsevärt mer att åtgärda. Källa: Edgar, J-O. (2002). 
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Figur 3.3 I dagens projekteringsprocess uppför arkitekten ritningar efter ett 
framtaget program. Byggherren godkänner sedan arkitektens förslag efter omritningar och 
revideringar. Handlingarna går vidare till konstruktören som gör beräkningar efter 
arkitektens ritningar. Även här ritas handlingarna om. Sedan fortgår en liknande process 
genom hela ledet, VVS, Vent, EL, kalkyl och inköp. Källa: Företagspresentation, BLOCO 
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Enterprixe stödjer också inköpsprocessen där kalkylprogram och prislistor från 
leverantörerna kan kopplas mot Enterprixe. Eftersom samtliga delar i 
byggnaden är beskrivna i modellen kan Enterprixe generera en 
mängdförteckning och skapa en kalkyl med de senaste prisuppgifterna från 
leverantören. Jämför med inköpsprocessen idag, se figur 3.4. 
(www.enterprixe.com, 2002) 

Produktmodellen som byggs upp i databasen består av ”intelligenta” objekt 
som redovisas i 3D, se figur 3.5. Objekten anses intelligenta eftersom 
information finns knuten till objekten. Till exempel består väggen förutom av 
sina mått även av information om vilka material väggen består av samt hur lång 
tid den tar att sätta upp och vid vilken tidpunkt i projektet den ska monteras. 
(www.enterprixe.com, 2002) 

Med Enterprixe 4D funktion tillförs varje objekt ett visst tidsspann som är 
kopplat till ett tidplaneringsprogram. Genom denna funktion kan 
skedesplaneringar samt grova tidplaner genereras efter tidplanen. Även ett 
scenario kan spelas upp där det går att följa hur modellen monteras steg för 
steg i databasen. Vilket är en fördel logistiskt sätt då olika scenarier kan spelas 
upp och diskuteras. (www.enterprixe.com, 2002) 

Enligt Jongeling kan Enterprixe skapa och importera IFC-filer. Importen av 
IFC-filer fungerar med ADT som kompletteringsprogram till Enterprixe. 
Jongeling påstår att IFC standarden framförallt innehåller geometrisk 
information vilket medför att en hel del ”intelligent” information försvinner 
vid konvertering från Enterprixe modellen till IFC formatet. Skillnad mellan 
IFC och Enterprixe är framförallt att IFC är ett neutralt filformat, medan 
Enterprixe är ett databasdrivet system. I Enterprixe uppstår dock inga direkta 
behov av att skicka filer mellan varandra eftersom projektgruppen endast 
arbetar mot en och samma databas, vilket är styrkan i programmet. Därav 
behövs ingen IFC-standard i Enterprixe. En användning av IFC standarden 
kan alltså behövas för att kunna överföra modellen från Enterprixe till andra 
program som inte är kopplade till Enterprixe, till exempel Tipos4.0, som är 
kompatibelt med IFC, för att kunna planera stomdriften för en betongstomme.  
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Figur 3.4 I inköpsprocessen idag tar en mängdningsbyrå fram en mängdförteckning 
utifrån ritningar. Därefter förs mängderna in i ett kalkylprogram av en kalkylator och en 
uppskattad kalkyl genereras. Källa: Företagspresentation, BLOCO. 
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Modellering i Enterprixe 

I Enterprixe byggs som tidigare nämnts en produktmodell upp med hjälp av 
objekt. Produktmodellen sparas sedan ned på en databas i Finland. Det finns 
en mängd fördefinierade objekt som balkprofiler, väggtyper, fönster, dörrar 
mm, se figur 3.5. Men det går även att skapa egna företagsspecifika objekt. 
Jongeling har till exempel skapat JMs specifika väggtyper i Microsoft Excel 
som sedan enkelt kan läsas in i Enterprixe och användas till modellen. 

Varje objekt i produktmodellen har en ägare, beroende på vem som skapat det, 
och objekten kan antingen vara ”incheckade” eller ”utcheckade” till databasen. 
En användare kan tillfälligt checka ut ett objekt eller en hel modellhierarki för 
att under en tid arbeta med den delen av projektet. Dessa ”utcheckade” objekt 
blir då låsta för andra användare så att de inte kan modifieras. Dock är de 
fortfarande synliga, och det är dessutom möjligt att se vem som har checkat ut 
objekten. När utcheckade objekt checkas in publiceras den nya versionen. I 
samband med detta går det att välja att enbart vissa parter skall se den nya 
versionen. (Edgar, J-O. 2002) 

För att förenkla kommunikationen i projektet och därmed minska 
missförstånd har Enterprixe en inbyggd chatfunktion, se figur 3.5, som gör det 
möjligt för aktörerna att i realtid kommunicera med varandra medan de arbetar 
med modellen. (www.enterprixe.com, 2002) 

Jongeling anser att Enterprixe är relativt enkelt att komma igång med om 
tidigare kunskaper finns inom CAD-projektering, då huvuddelen av 
programmet bygger på det befintliga CAD-programmet. Eftersom det var en 
BETA-version av Enterprixe, upptäckte Jongeling en del buggar med sin 

Figur 3.5 Vy över en modell i Enterprixe med ett arkitektprogram, ADT, som 
komplement till Enterprixe. Till vänster ses modellhierarkin och på högra sidan finns 
chatfunktionen. Källa: Företagspresentation, BLOCO. 
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version, men på det hela taget anser Jongeling att Enterprixe kommer vara ett 
projekteringsverktyg för framtiden. 

3.4 Armeringshandlingar 

Bergström tror att det kan bli svårt att implementera armering i 3D-
projekteringen för platsgjutna konstruktioner om inte armeringsritningarna 
följer den befintliga standarden. Argumenten är att alla är välförstådda med 
den nuvarande standarden och den fungerar tillfredsställande. 

Inom prefab industrin levererar Tyréns ritningar direkt till fabriken som skall 
tillverka elementen. Fabriksrepresentanter och Tyréns har gemensamt gått 
igenom hur armeringsritningarna skall beskriva betongkonstruktionerna för att 
de skall kunna arbetas efter. Därmed kan Tyréns avvika från den befintliga 
standarden. Till skillnad mot om Tyréns skulle producera armeringsritningar till 
den platsgjutna industrin där det ofta är olika armerare från plats till plats som 
läser ritningarna på sitt sätt. 

Därav tror Bergström inte att Tyréns redovisningsstandard för prefab industrin 
skulle lämpa sig för de platsgjutna konstruktionerna, då det är för många olika 
parter inblandade som måste lära sig ett nytt sätt att tyda ritningarna. 

Inom prefab utvecklingen på Tyréns är det en ständigt pågående process att 
ändra layouten av armeringsritningarna framtagna ur 3D-modellen. Till 
exempel ville prefab industrin först ha med en 3D vy av betongkonstruktionen 
på ritningen för att se helheten men på senare tid har den tagits bort då den 
idag inte anses tillföra något berättar Bergström. 

Bergström tycker dock att det stora problemet med att genera 
armeringsritningar ur en 3D-modell ligger i att redovisa underkantsarmeringen. 
Enligt nuvarande standard skall underkantsarmeringen visas som en streckad 
linje, om den befinner sig i bortre kanten av en vy. Problemet uppstår i och 
med att det numera är enkelt att rotera datormodellen och visa vyer från alla 
olika håll och på så vis måste samma armeringslinje ibland vara streckad och 
ibland inte beroende på vilken vy som visas. Tyréns löste problemet med att 
skriva en förklarande text i anslutning till respektive armeringsjärn där de anger 
om det är under- respektive överkantsjärn. Den metoden tror Bergström 
möjligtvis skulle kunna fungera för platsgjutet, eftersom det tydligt redovisar 
vilket armeringsjärn som ligger vart. 

Eklund däremot anser att det viktigaste med armeringshandlingarna är att de 
skall vara exakta, det får inte vara någon gissningslek. Allt som behövs för att 
armeraren skall kunna utföra sitt jobb skall finnas med i handlingarna. En 
armeringsritning enligt den nuvarande standarden som är utförd på fel sätt kan 
vara mycket svårläst och därmed tidskrävande att arbeta efter. Därför anser 
Eklund att det är viktigt att konstruktören ritar efter standarden på ett 
pedagogiskt sätt så att det inte är otydligt för armeraren. Även Dorbell 
kommenterar det viktiga i att konstruktören och armeraren tänker lika. Det 
måste finnas en god kommunikation mellan konstruktion och produktion för 
att den platsgjutna processen skall flyta smidigt. 

Vidare anser Dorbell att införandet av en ny ritstandard skall vara så 
odramatisk som möjlig. Den nya standarden skall vara så lik den befintliga som 
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möjligt för att övergången skall gå så smidigt som möjligt. I dagsläget lär sig de 
blivande armerarna redan på byggprogrammen i gymnasiet hur de skall läsa 
armeringsritningarna. Kommer då en ny redovisningsstandard som skiljer sig 
från den befintliga blir det en stor omställning för hela branschen, vilket skulle 
kunna resultera i minskad produktion och konstruktioner kan rent av bli fel 
konstruerade. Om det bara är vissa delar som skiljer sig från den nuvarande 
standarden kan dessa lyftas ur och förses med en beskrivning/föreskrift på 
ritningen hur de skall läsas och tydas föreslår Dorbell. På så sätt skulle det leda 
till en lärande process på plats. 

Bergström och Rönneblad anser båda att om en ny ritstandard för 
armeringsritningar införs så bör den ligga så nära den nuvarande standarden 
som möjligt för att slippa utbilda branschen på nytt, på så sätt skulle den 
kunskap som finns utnyttjas i största möjliga mån och ingen förlust i 
produktionen skulle uppstå. Rönneblad kan dock acceptera lite förändringar av 
den nuvarande standarden för att förenkla ritningsframtagningen från 3D-
modellen. 

Abdel-Salam tycker en jämförelse kan göras med stålindustrin där 
ritningspresentationen har ändrats i och med introduceringen av 3D-
modellering. Med 3D-modellering i SteelCAD blev det möjligt att automatisk 
genera tillverkningsritningar ur modellen, och idag levererar Abdel-Salam 
avsevärt fler ritningar till verkstaden än tidigare. Den stora skillnaden jämfört 
med ritningspresentationen som fanns innan SteelCAD ligger i att förr i tiden 
redovisades detaljer sammanställda på A1:or. Med SteelCAD redovisas detaljer 
på separata ritningarna på A3:or respektive A4:or, vilket underlättar 
ritningshanteringen i verkstaden, men också ökar mängden ritningar som 
skickas till verkstaden. 

Enligt Abdel-Salam var det ett visst motstånd i början mot den större mängden 
ritningar, men så fort beställarna tagit till sig den nya ritningspresentationen 
ville de i fortsättningen inte ha något annat. 

I SteelCAD delas konstruktionen in i olika detaljeringsgrader från plåtritningar 
till sammanställningsritningar över hela konstruktionen. Till exempel beskrivs 
en stålbalk med hjälp av en sammanställningsritning på balken med alla plåtar 
och håltagningar samt en ritning med varje konstruktionsdel för sig med 
måttsättning och förklaringar. I SteelCAD upprättas olika ritningslayouter för 
varje byggdel och sedan genereras ritningar automatiskt med samma layout på 
alla byggdelar av samma typ, vilket är mycket tidsbesparande och effektivt 
enligt Abdel-Salam. 

Dorbell påpekar att den relativt nya armeringsmetoden BAMTEC® som 
kommit till Sverige har ett nytt sätt att redovisa armering, se figur 3.6. 
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Diskussionsunderlag 

Nedan redovisas intervjupersonernas tankar och idéer om ritningsförslaget 
som har tagits fram med Enterprixe, se bilaga 4. Ritningsförslaget diskuterades 
under intervjuerna som möjligheter kring en ny redovisningsstandard. 

Sandberg tycker ritningarna är överskådliga och förklarande, speciellt den 
isometriska vyn. Sandberg påpekar dock att de som förtillverkar 
armeringsmodulerna skulle föredra att få armeringen måttsatt till skillnad från 
produktionen där betongens geometrier skall vara måttsatt. 

Eklund tycker som Sandberg att ritningarna är lätta att förstå men ovana att se 
på. Eklund anser att presentationen där ritningen är uppdelad i olika 
bockningstyper skulle gå att arbeta efter, men att det till exempel i ett bjälklag 
där det finns mycket armering skulle resultera i många ritningar. Eller vid en 
komplicerad knutpunkt kan det bli rörigt och att det skulle behövas en 
förstoring av detaljen för att den ska kunna förstås. 

Ytterligare tankar från Eklund var att det är synd att det inte går att se vilka 
som är under- respektive överkantsjärn på ritningarna. Men positivt att 
”byggubbarna” kan se hur många byglar han skall ta med sig och hur de skall 
ligga i konstruktionen. Eklund avslutar med kommentaren om standarden 
skulle till att ändras så är det viktigt att försöka att komma så nära den 
nuvarande standarden som möjligt. 

Ett förslag som diskuterades vid sidan av ritningsförslagen var att redovisa 
armeringsjärnens bockningstyper i olika färger. Där ansåg Rönneblad att 
eftersom platsgjutna konstruktioner ofta medför många olika bockningstyper 
så skulle det bli ”grötigt” med de olika färgerna och svårt att begripa. 

Figur 3.6 Redovisningsritning för BAMTEC®. Det som framgår på ritningen är ett 
tydligt littera som anger rulle och utrullningsriktning med hjälp av en pil. Källa: 
Betongindustri, (2002). 
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Rönneblad föreslår däremot en uppdelning av armeringsjärnen i under- och 
överkant på ritningarna. 

3.5 Förtillverkning 

Eklund har arbetat länge i produktionen med armering och anser att 
förtillverkning av armeringsmoduler är ett utomordentligt sätt att effektivisera 
armeringsarbetet i produktionen. En mycket viktig del i förtillverkningen enligt 
Eklund är dock att de förtillverkade armeringsmodulerna kommer i rätt tid så 
att de inte tar utrymme på byggarbetsplasten och inte stoppar upp kranen vid 
monteringen när den behövs på annat håll. 

Vidare berättar Dorbell att förtillverkning av pelar- och balkarmering är en 
väletablerad process som har använts länge i branschen. Vid förtillverkningen 
är det emellertid nödvändigt att skicka olika handlingar till olika intressenter. 
Till exempel är Fundia inte intresserade av konstruktionsritningar utan har 
endast intresse av att se vad som skall tillverkas och av vilken 
förtillverkningsgrad. Produktionen däremot vill ha konstruktionsritningar som 
anger placeringen av armeringsjärnen med tydliga littera, så att rätt 
armeringsjärn hamnar på rätt plats. Sandberg tillägger att Fundia gärna skulle 
vilja se måttsättningen utförd på armeringen istället för betongen. Kan det även 
levereras klipp- och bocklistor skulle det effektivisera Fundias verksamhet 
avsevärt. 

På Fundia idag är den enda serieproduktion av maskinellt tillverkade 
armeringsmoduler, armeringsnät. Dessa motståndsvetsas i datorstyrda 
maskiner samt robotsvets för överkantsenheter. Två ny inköpta maskiner som 
tillverkar BAMTEC®-rullar kommer att vara i drift till våren. Övrig svetsning 
till byggplatser sker ”för hand” av Fundias medarbetare vilket resulterar i att 
Fundia kan producera avancerade armeringsmoduler. Även om modulerna 
tillverkas ”för hand” i fabriken så är det både effektivare och bättre 
ergonomiskt jämfört med att tillverka dessa på byggplasten. Då arbetet sker i 
inomhusklimat under kontrollerade förhållande och med rätt utrustning. 
Anledningen till att Fundia ännu inte har någon serieproduktion av 
förtillverkade enheter med hjälp av robottillverkning beror på att 
armeringsbeställningarna oftast har för små kvantiteter för att det skall bli 
lönsamt. De enda moduler Fundia har funderat på att robotisera är 
fundamenten till banverkets kraftledningsstolpar, se figur 2.6, för järnvägar, 
men det ligger endast på diskussionsstadiet. 

Vidare berättar Sandberg att Fundia oftast får ritningar från beställaren digitalt 
eller på fax. När de fått ritningarna gör Fundia tillverkningsritningar för deras 
verkstad. Oftast finns inte informationen Fundia vill ha bara på en ritning, utan 
måttsättningen, och då av betongen, kanske är på en ritning medan 
bockningstyperna på en annan. Det kan ibland vara tidskrävande för Fundia att 
skapa egna tillverkningsritningar från beställarens ritningar. Anledningen till att 
Fundia behöver göra tillverkningsritningar är att verkstaden endast är 
intresserad av tillverkningsritningar med måttsättning på järnen och inte på 
betongen. 

Ibland får Fundia armeringsspecifikationer tillsammans med ritningarna från 
beställaren. Armeringsspecifikationen matar de in i deras egna 
armeringsprogram, Q-spec, som sedan genererar tillverkningsritningar för 
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verkstaden. Här tror Sandberg att en armeringsspecifikation i digital form från 
konstruktören skulle kunna användas för att direkt matas in i Q-spec, 
möjligtvis behöver Fundia konverterar filen efter deras format eller om 
konstruktörens anpassar sitt program. 

Sandberg anser att den begräsande faktorn med förtillverkning av 
armeringsmoduler är transporten. De största armeringselement som Fundia har 
levererat hittills med lastbil var till Södra länken där elementen var elva meter 
långa och två meter breda. Begränsningen på storleken av elementen låg i att 
lastbilarna inte kunde leverera större. Fundia har dock levererat 23 ton tunga 
förtillverkade armeringsmoduler till Norge och då med järnväg som klarar 
större enheter. 

I dagens bostadsproduktion säger Rönneblad att kombinationen av betong och 
stål i stommen är en effektiv lösning. I dessa stombyggnationer används så 
kallade plattbärlag och skalmursväggar tillsammans med stålbalkar för att 
konstruera stommen. Det leder till en reducerad armering i 
bostadsproduktionen och förtillverkning av armeringsmoduler blir då endast 
aktuell i samband med gjutningen av grunden enligt Rönneblad. 

Rönneblad har dock vid ett tillfälle stött på motstånd mot förtillverkning av 
armering hos entreprenörerna. Det var under ett av Rönneblads större projekt 
som konstruktör vid Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset. 
Där ville entreprenören inte ha förtillverkade armeringsmoduler till pelarna på 
grund av att dessa skulle bli ohanterliga. Anledningen till detta var att pelarna 
skulle ha ett så litet tvärsnitt som möjligt och detta gav en ”hårt armerad” 
pelare. Entreprenören ville då använda lagerlängder för att armera upp pelarna 
”för hand” i detta specifika fall. Rönneblad menar att det beror på från fall till 
fall hur stor omfattningen av förtillverkning av armeringen blir. 

Vidare anser Sandberg att själva poängen med förtillverkningen är att 
elementen kan vara stora och svårhanterliga. Ju större enheter som förtillverkas 
desto mindre manuellt armeringsarbete på byggplatsen. Större enheter innebär 
också tyngre enheter och då hanteras dessa med kran och på så vis förbättras 
armerarnas ergonomiska arbetssituation. 

Vidare anser Rönneblad att BAMTEC® är något att satsa på inför framtiden 
vid armering av bjälklag, istället för dagens armeringsnät. Det är en väl 
fungerade armeringsmetod som har används i stor utsträckning i utlandet, 
främst Tyskland och Australien. Sandberg samtycker och påpekar att 
BAMTEC® är den största innovationen i armeringsbranschen på över 30 år. 

Sandberg anser att alla fördelar pekar på förtillverkade enheter men att 
tidsbristen är emot. Sandberg har träffat entreprenörer som säger att ”de 
jobbar efter faxen” de hinner inte planera sitt arbete. Entreprenörerna ser 
också fördelarna med förtillverkning men hinner inte beställa i tid, om 
gjutningen skall vara klar nästa vecka, kan de inte beställa förtillverkade enheter 
från Fundia som levereras efter tre veckor. Sandberg påstår att vägverket har 
en inarbetad och effektiv metod vilken innebär att entreprenörerna måste 
planera projektet en viss tid innan produktionen börjar. Detta har lett till att 
Vägverket använder mycket förtillverkning i sina betongkonstruktioner. 
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4 Diskussion och slutsats 

4.1 Diskussion 

Informationsteknologi i byggbranschen 

Produktmodellering är ett generellt namn på en metodik som syftar till att, i en 
objektorienterad databas, upprätta en struktur. För att sedan mer eller mindre 
automatiskt generera information som ritningsunderlag, tillverkningsritningar, 
montageritningar, materiallistor, tid- och leveransplaner. 

Trots att 3D-modellering på datorer funnits inom byggbranschen i över två 
decennier är det fortfarande endast expertgrupper riktade mot enstaka indu-
strier som projekterar med 3D-verktyg. För att produktmodeller skall bli eta-
blerat, måste 3D-modelleringen först bli ett vedertaget arbetssätt i projekte-
ringen. 

Det finns ett tydligt hinder som måste övervinnas innan 3D-modellering kan 
bli en etablerad process i projekteringen. Det är att tidplanerna för pro-
jekteringen pressas allt hårdare. Att arbeta i 3D kräver mer tid än traditionell 
2D-projektering eftersom konstruktören i 3D-projekteringen måste lösa 
betydligt fler konstruktionstekniska problem i modellen. Detta medför att tiden 
ökar och därigenom kostnaden för projekteringen. 

Men det innebär också att de flesta problem som kan uppstå i produktionen är 
lösta, och ju tidigare dessa problem löses desto billigare för processen. Detta 
tas dock ingen hänsyn till i upphandlingen, då är det endast den som kan sälja 
ritningar till lägsta möjliga pris som får uppdraget. Beställaren måste inse att 
när väl modellen är upprättad så finns det information att hämta till alla led i 
byggprocessen. 

Trots att 3D-modellering och produktmodeller har visat sig effektivt och 
tidsbesparande för hela byggprocessen, så finns det fortfarande ett 
introduktionsskede att klara av innan branschen kan få upp ögonen för 3D-
tekniken. 

Introduktionsskedet är att kunna påvisa ”vem som tjänar på vad” med att an-
vända produktmodeller. Ett pågående projekt som nämns i rapporten har till 
uppgift att bland annat försöka reda ut denna fråga. När det väl är bevisat vil-
ken part som tjänar på att använda produktmodeller är branschen redo att ta 
till sig tekniken. 

Att byggbranschen i första hand arbetar med att utveckla produkten kan vara 
möjligt men till slut måste även processen utvecklas för att kunna bli effekti-
vare och gå mot en mer industriell produktion. Produktmodeller och Enter-
prixe kan vara ett steg i den riktningen. 

Enterprixe 
Om Enterprixe kommer att bli ett allmänt 3D-projekteringsverktyg återstår att 
se. Att det finns goda möjligheter råder det ingen tveka om, då det är samma 
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programutvecklare bakom Enterprixe som bakom de väletablerade 3D-model-
leringsverktygen SteelCAD, ConcreteCAD och WoodCAD. 

Eftersom Enterprixe bara är ett komplement till konsulternas ritverktyg så 
kommer nog införandet att gå smidigt. Aktörerna behöver inte lära sig ett helt 
nytt program. Utan arbetet i 3D är fortfarande detsamma. Enterprixe tillför 
endast några nya funktioner men i helhet påverkas inte ritningsförfarandet. Det 
enda kravet är att projekteringen sker i 3D, vilket nog i sig kan vara ett högt 
ställt krav. 

En av fördelarna med Enterprixe kommer att vara de preliminära kalkyler som 
kommer att genereras i realtid. Detta medför möjlighet till en snabb överblick 
av hur mycket byggnaden kostar vid den tidpunkten då konstruktören ritar. En 
noggrannare kalkyl blir nog ändå aktuellt att utföra då det blir komplicerat att 
få med alla detaljer i Enterprixe.  

Även tidplaneringen kommer att vara mer övergriplig då 4D-funktionen gör 
det möjligt att snabbt och enkelt gå igenom de olika tillvägagångssätten för hur 
objektet skall/kan byggas. Det går snabbt och enkelt se om det uppstår ar-
betsmoment som inte går att genomföra och en välplanerad tidplan för pro-
duktionen genereras. 

Nackdelen med alla dessa nya funktioner blir att projekteringstiden kommer att 
öka då det blir fler moment i projektering att ta hänsyn till. Men i gengäld är 
projektet mer genomarbetat innan produktionen startar och det leder troligtvist 
till att den extra kostnad som uppstår under projekteringen tjänas in under 
produktionen. 

Ytterligare en effektiviseringsmöjlighet med Enterprixe ligger i att alla i pro-
jektgruppen arbetar mot en gemensam databas. Arbetet sker direkt mot data-
basen och det är alltid den senaste versionen av modellen som sparas. Detta 
leder till att de senaste revideringarna och ändringarna alltid finns tillgängliga 
och att de finns med på de ritningar som genereras automatiskt ur modellen. 

För att Enterprixe skall kunna bli ett allmänt projekteringsverktyg måste mo-
dellen kunna användas i andra sammanhang utanför databasen med program 
som inte är kompatibla med Enterprixe. För att underlätta detta så bör Enter-
prixe stödja IFC-standarden. 

Armeringshandlingar 

Den befintliga redovisningsstandarden för armeringsritningar är mycket effek-
tiv. Den riktar sig dock mot att armeringsritningarna skall göras för hand och 
har på ett effektivt sätt minskat tiden för ritarbetet i förhållande till hur mycket 
information som redovisas. Redovisningsmetoden är dock avancerad och stäl-
ler höga krav på att den som gör armeringsritningarna är väl insatt i armerings-
processen. Är inte en armeringsritning utförd på rätt sätt blir den svår att för-
stå.  

Men om armeringen förs in i 3D-modellen där konstruktören kan armera ”som 
det ser ut” och sedan automatiskt generera armeringsritningar enligt en fast-
ställd ritningslayout. Måste då den gamla redovisningsmetoden följas till punkt 
och pricka?  
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Att försöka hålla sig så nära den befintliga armeringsstandarden som möjligt är 
bra ur produktionssynpunkt då alla är medvetna om hur den fungerar och 
tillämpas. Men om det inte går att generera ritningar exakt som den befintliga 
standarden så måste ritningarna vara så tydliga som möjligt. Det skall klart och 
tydligt framgå på ritningarna vad som skall göras och vilka järn som skall place-
ras vart. Som Eklund sa under intervjun ”det får inte vara någon gissningslek”. 
Eklunds kommentar kan tolkas så att om armeringen redovisas på ett sådant 
sätt att informationen klart och tydligt framgår behöver inte den befintliga 
standarden vara ett måste. 

Att kunna redovisa under- respektive överkantsarmering på en armeringsrit-
ning är mycket viktigt. Men att genera armeringsritningar med olika linjetyper 
för under- respektive överkantsarmering ur 3D-modellen kan nog inte vara ett 
krav då det anses vara för krångligt rent programmeringsmässigt. Men att i text 
ange på ritningen i anslutning till armeringen om det är under- respektive över-
kantsarmering skulle kunna vara en möjlig redovisningsmetod. Tyréns använ-
der sig av en sådan metod men då mot prefab industrin. Skulle det vara någon 
skillnad mot den platsgjutna industrin? 

En jämförelse kan göras med SteelCAD som har ökat den industriella produk-
tionen av stålkonstruktioner sedan det introducerades. När SteelCAD infördes 
så fanns det motstånd mot det nya sättet att redovisa stålritningarna. Den nya 
ritningspresentationen skilde sig mot den dåvarande med avseende på mäng-
den ritningar som levererades och dess detaljrikedom och utförande. 

SteelCAD gjorde också att ritningsframställningen blev effektivare då förins-
tällda ritningslayouter generade tillverkningsritningar automatiskt. Det arbete 
som konstruktören gör är att upprätta en 3D-modell av stålkonstruktionen 
som skall byggas och sedan skapas detaljritningar, tillverkningsritningar och 
montageritningar automatiskt.  

Allt eftersom branschen började använda sig av SteelCAD och ritningspresen-
tationen försvann motståndet och i dagsläget vill inte tillverkningsverkstäderna 
eller produktionen använda sig av någon annan ritningspresentation. 

Om ett liknande arbetsförfarande kunde införas för armerade betongkonstruk-
tioner så skulle det också leda till en högre industriell produktion av platsgjutna 
industrin. 

Förtillverkning 

Enligt teori och praktik kan det fastslås att förtillverkning av armeringsmoduler 
både är en ergonomisk och ekonomisk fördel för produktionen. Trots denna 
kännedom används det relativt lite förtillverkade armeringsmoduler i produk-
tionen. Detta kan bero dels på att det inte finns någon genomarbetad metod 
för att framställa tillverkningsritningar på, och dels att det inte finns någon tid 
till att planera förtillverkningen. 

Den metod som används i dagsläget av tillverkningsindustrin för att upprätta 
tillverkningsritningar går ut på de gör egna ritningar utifrån konstruktörens 
armeringsritningar. Det innebär att tillverkningsindustrin får dels sådan 
information som de inte behöver och dels får de inte sådan information de 
behöver. Till exempel vill tillverkningsindustrin ha måttsättning på armeringen 
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och inte måttsättning på betongen som framgår på armeringsritningen som är 
framtagen av konstruktören. 

Att det inte finns någon tid till att planera förtillverkning på ligger, som tidigare 
nämnts, i att tidplanerna för projekteringen pressas allt mer. Vägverket där-
emot har en hög grad av förtillverkning av armeringsmoduler till sina betong-
konstruktioner jämfört med övriga företag i byggbranschen. Detta beror på att 
Vägverket har satt ett krav på produktionen. Kravet lyder att produktionen inte 
får starta förrän en viss tid efter det att projekteringen har börjat. Detta leder 
till att det finns tid att planera och därmed ökar graden av förtillverkningen. 

Då tiden i projekteringen pressas och förtillverkningen försummas medför 
detta både en ergonomisk och en ekonomisk förlust för entreprenören. Ju 
högre förtillverkningsgrad desto mindre manuell hantering av tunga element på 
byggarbetsplatsen, vilket leder till att armerarens ergonomiska situation förbätt-
ras. Den ekonomiska fördelen ligger i att ökad förtillverkning ger kortare pro-
duktionstider och behovet av bockningsstationer upphör. 

Planeringen av graden på förtillverkningen av armeringsmoduler ligger i pro-
jekteringen. Förtillverkningen behöver inte endast bestå av monteringssvetsade 
armeringsmoduler, utan kan vara en kombination av lagerlängder, BAMTEC, 
ILF och monteringssvetsad. Det är viktigt för produktionen att projektören går 
igenom alla alternativ, för att finna den optimala lösningen såväl ergonomiskt 
som ekonomiskt för projektet. 

4.2 Slutsats 

3D-modellering och produktmodeller kommer att bli framtidens modellerings-
verktyg i byggbranschen och Enterprixe kommer att leda utvecklingen. Dess-
värre kommer införandet av produktmodeller kräva tid och innebära en om-
ställning av projekteringsförfarandet. Det kommer att ställas högre krav på 
konstruktören genom att de flesta problem skall lösas redan i projekteringssta-
diet. Men också att konstruktören får mer ansvar under projektering. Slutre-
sultatet med en produktmodell blir en välplanerad produktion och en stor in-
formationskälla. 

För att betongindustrin skall kunna följa utvecklingen inom den industriella 
processen måste det finnas en möjlighet att kunna generera armeringsritningar 
ur en 3D-modell. I dagsläget anses det dock vara för krångligt rent program-
meringsmässigt att generar armeringsritningar enligt den befintliga standarden. 
Men armeringsritningarna som genereras behöver inte nödvändigtvis följa den 
befintliga standarden bara ritningarna är tydliga och lätta att läsa. 

Några olika förslag som läggs fram i rapporten redovisar tänkbara presentatio-
ner. I bilaga 5 visas ett förslag där under- respektive överkantsarmeringen re-
dovisas med samma linjetyp men förses med text (UK respektive ÖK) som 
beskriver hur armeringen ligger i konstruktionen. Fördelen med detta förslag är 
att det ligger nära den nuvarande standarden, men kan dock bli svårtydd. 

Ett annat förslag visar monteringsförfarandet steg för steg av armeringsstruk-
turen. Problemet med detta förslag är att konstruktören och armeraren måste 
tänka lika i monteringsskedet. Fördelen med redovisningen är att monteringen 
på byggarbetsplatsen kan följa ritningen steg för steg som en ”IKEA-ritning”. 



Diskussion och slutsats 

 43

Ett sätt att göra detta förslag tydligare skulle kunna vara att visa 
bockningstyperna i olika färger. Nackdelen med att redovisa färger på ritningen 
är dels med hänsyn till färgblindheten och dels kravet på färgskrivare. 

Tredje förslaget är detsamma som diskussionsunderlaget. Där visas bock-
ningstyperna för sig. Fördelen är att ritningen blir lättöverskådlig medan den 
kan behöva mycket efterarbete på grund av dubbel information. Om en detalj 
har många olika bockningstyper kommer det att leda till många vyer som 
presenteras. 

Att dessa förslag inte redovisar armeringen lika ritningseffektivt som den 
befintliga standarden och på så vis ökar mängden ritningar ses inte som något 
problem. Eftersom ritningarna kommer att genereras automatisk och inte 
kräva något ritningsarbete annat än lite ”frisering”. 

Framtagna förslag lämpar sig nog inte för större armeringsstrukturer som 
bjälklag och liknande. Förslagen är nog mer lämpade för detaljer och mindre 
armeringsstrukturer där omfattningen av armering inte är så stor. Vid 
tillverkning av till exempel bjälklag finns det effektiva metoder som plattbärlag 
och håldäck. Armering av ett bjälklag kan göras med BAMTEC® som har en 
effektiv metod att redovisa armeringen. 

I förtillverkningen går det att skapa avancerade armeringsstrukturer, det som 
begränsar är transportmöjligheterna från verkstad till byggarbetsplats. Ett 
förslag på en måttsatt tillverkningsritning för en armeringskorg läggs fram i 
bilaga 6. Tanken med denna ritning är att tillverkningsindustrin, till exempel 
Fundia, skall kunna förtillverka monteringssvetsade konstruktioner direkt 
utifrån ritningen. Ritningen är upplagd på samma sätt som en 
tillverkningsritning i SteelCAD. 

På tillverkningsritningen redovisas en planvy, en tvärsektion samt en isometrisk 
vy över konstruktionen. Även ”svårigheter” i armeringsmodulen läggs in som 
förstoringar för att göra det tydligare. Till skillnad mot armeringsritningen som 
skall användas i produktionen så måttsätts armeringen på tillverkningsrit-
ningen. Även en armeringsförteckning bifogas till ritningarna för att underlätta 
i förtillverkningen. En annan tanke med tillverkningsritningarna är att de skall 
skrivas ut på A4:or respektive A3:or för att på så vis bli enklare att hantera un-
der  förtillverkningen. 
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Pelareritning 
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Bilaga 5 

Ritningsförslag 

Förslag 1, Samma linjetyper 

Förslag 2, Monteringsskede 

Förslag 3, Bockningstyper





Bilaga 5 

 23

Förslag 1, Samma linjetyper
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Förslag 1, Samma linjetyper
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Förslag 2, Monteringsskede
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Förslag 2, Monteringsskede
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Förslag 2, Monteringsskede
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Förslag 3, Bockningstyper
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Förslag 3, Bockningstyper
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Förslag 3, Bockningstyper 
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Bilaga 6 

Förslag på tillverkningsritning 
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Armeringsförteckning
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Tillverkningsritning
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Montageplan
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Intervjuunderlag 

 
 
Allmänna frågor: 

1) Beskriva dig själv? 
 

2) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

3) Vilken är din bakgrund? 
 

4) Beskriv företaget du jobbar på? 
 
 
Riktade frågor: 

1) Hur introducerades SteelCAD? 
a) Hur gick arbetet till? 
b) Hur blev SteelCAD mottaget? 
c) Vilka problem brottades Ni med? 
d) Vilka motargument hade ”motståndarna”? 

 
2) Hur arbetar man med SteelCAD? 

 
3) Hur ser de olika ritningslayouterna ut? 

 
4) Hur används SteelCAD idag? 

 
5) Vart går utvecklingen? 

 

Namn:  
Raouf Abdel-Salam 

Datum: 
2002-11-11 

Företag: 
DDD 

Plats: 
BLOCO 
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Intervjuunderlag 

 
 
Allmänna frågor: 

5) Beskriva dig själv? 
 

6) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

7) Vilken är din bakgrund? 
 

8) Beskriv företaget du jobbar på? 
 
 
Riktade frågor: 
6) Modellerar Ni betongkonstruktioner i 3D? 

a) Vilka program använder Ni? 
b) Fungerar det tillfredställande? Om inte, vad skall bättras? 
c) Hänger Ni med i marknaden på programsidan? 

 
7) Hur länge har Ni arbetat med modellering i 3D av armering? 
 
8) Tar Ni fram ritningar direkt ur modellen? Om ja, i så fall hur? 
 
9) Används Era ritningar som tas fram ur modellen på byggarbetsplatsen eller 

endast till prefabricerade betongkonstruktioner? 
 
10) Vilka redovisningsproblem har Ni stött på? 
 
11) Går det att generera samtliga armeringsritningar till ett projekt ur 3D-

modellen? 
 
12) Hur skall en armeringsritning, anpassad efter branschfolkets krav, som är 

genererad ur en 3D-modell presenteras? 
 
13) Fördelar att projektera i 3D gentemot 2D? 
 
14) Nackdelar att projektera i 3D gentemot 2D? 
 
15) Vad tycker beställarna om projektering i 3D? 

a) Vill dom betala för det? 
 
16) Övrigt? 
 
 

Namn:  
Conny Bergström 

Datum: 
2002-10-21 

Företag: 
Tyréns 

Plats: 
Tyréns 
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Intervjuunderlag 

 
 
Allmänna frågor: 

9) Beskriva dig själv? 
 

10) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

11) Vilken är din bakgrund? 
 

12) Beskriv företaget du jobbar på? 
 
 
Riktade frågor: 
1) Hur konkurrerar Betongindustri med stål- och träproduktionen i den 

industriella utvecklingen? 
 

2) Hur har Betongindustri drivit utvecklingen av industriell produktion av 
betongkonstruktioner? 
 

3) Vad anser Betongindustri om förtillverkade armeringsenheter? 
 

4) Hur mycket har Betongindustri arbetat med dessa tidigare? 
 

5) Har förtillverkade armeringsenheter ökat betongproduktionen? 
 

6) Vilka utvecklingsmöjligheter ser Betongindustri för förtillverkad armering? 
 

7) Vilka krav ställs på en armeringsritning för att få användas i produktionen? 
 

8) Hur arbetar Ni (Betongindustri) efter dagens armeringshandlingar? 
 

9) Hur upplever Ni dagens ritningspresentation? 
a) Ser Ni några begränsningar i ritningspresentationen? 
 

10) Skulle Ni kunna arbeta efter andra ritningspresentationer? 
 

11) Övrigt? 
 

 

Namn:  
Thorbjörn Dorbell 

Datum: 
2002-10-11 

Företag: 
Betongindustri 

Plats: 
Betongindustri 
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Intervjuunderlag 

 
 
Allmänna frågor: 

13) Beskriva dig själv? 
 

14) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

15) Vilken är din bakgrund? 
 

16) Beskriv företaget du jobbar på? 
 
 
Riktade frågor: 
1) Hur arbetar Ni efter dagens armeringsritningar? 
 
2) Hur upplever Ni dagens ritningspresentation? 
 
3) Vilken information behövs på armeringsritningen för att Ni skall kunna 

använda den i produktionen? 
 
4) Har Ni några egna funderingar kring armeringsritningspresentation?  

a) Förbättringar/förenklingar? 
 
5) Ser Ni några begränsningar i ritningspresentationen? 
 
6) Skulle Ni kunna arbeta efter andra ritningspresentationer? 
 
7) Har Ni använt förtillverkade armeringsmoduler? 

a) Vad anser Ni om dessa? 
 
8) Är det bättre ergonomiskt sett med förtillverkade armeringsmoduler? 
 
9) Övrigt? 

 
 

Namn:  
Lars O Eklund 

Datum: 
2002-10-15 

Företag: 
Peab 

Plats: 
Södersjukhuset 
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Intervjuunderlag 

 
 
Allmänna frågor: 

17) Beskriva dig själv? 
 

18) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

19) Vilken är din bakgrund? 
 

20) Beskriv företaget du jobbar på? 
 
 
Riktade frågor: 
1) Hur var det att komma igång och arbeta med EPX? 
 
2) Hur arbetar du i EPX? 

a) Fungerar det tillfredställande/är det smidigt? 
b) Har du hittat några buggar? 
c) Är det något du saknar i programmet? 

 
3) Ser du någon framtid för EPX? 
 
4) Berätta om projektet du utför åt JM? 

a) Vad tycker JM om produktmodellen i EPX? 
b) Kan JM tjäna pengar på produktmodellen? 
c) Går det enligt tidplanen? 

 
5) Är det en nackdel att EPX inte följer IFC-standarden? 

a) Kommer EPX kunna konkurrera mot IFC-standarden? 
 
6) Övrigt? 

 
 

Namn:  
Rogier Jongeling 

Datum: 
2002-11-01 

Företag: 
Betongindustri 

Plats: 
BLOCO 
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Intervjuunderlag 

 
 
Allmänna frågor: 

21) Beskriva dig själv? 
 

22) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

23) Vilken är din bakgrund? 
 

24) Beskriv företaget du jobbar på? 
 
 
Riktade frågor: 

1) Är det möjligt att generera armeringsritningar enligt den 
nuvarande standarden ur en 3D-modell? 

 
2) Går det att genera samtliga armeringsritningar till ett projekt ur 

en 3D-modell? 
 

3) Effektiviserar 3D-modellen uppförandet av armeringsritningar? 
 

4) Vart går nästa steg i programtillverkningen inom produceringen 
av armeringsritningar? 

 
5) Vilka program arbetar Ni med? 

 
6) Vilka utvecklingsmöjligheter finns det inom 3D projekteringen? 

 
7) Övrigt? 
 

 

Namn:  
Anders Rönneblad 

Datum: 
2002-10-14 

Företag: 
Strusoft 

Plats: 
Strusoft 
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Intervjuunderlag 

 
 
Allmänna frågor: 

25) Beskriva dig själv? 
 

26) Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

27) Vilken är din bakgrund? 
 

28) Beskriv företaget du jobbar på? 
 
 
Riktade frågor: 
1) Vad anser Ni om förtillverkade armeringsenhet? 
 
2) Hur går produktionen av förtillverkade armeringsenheter till på Fundia? 
 
3) Skulle det vara möjligt att föra över styrfiler från 3D-modellen till 

tillverkningsprocessen?  
a) Vilken sorts information behövs? 

 
4) Hur avancerade armeringsstrukturer är det möjligt att förtillverka i en 

armeringsverkstad? 
 
5) Vilka begränsningar finns det?  

a) Transporter, vikt, teknik, geometri, omhändertagande på arbetsplatsen, 
kompetens hos konstruktören, … 

 
6) Hur arbetar Ni efter dagens armeringshandlingar? 
 
7) Hur upplever Ni dagens ritningspresentation? 
 
8) Ser Ni några begränsningar i ritningspresentationen? 
 
9) Skulle Ni kunna arbeta efter andra ritningspresentationer? 
 
10) Övrigt? 

 
 
 
 

Namn:  
Jan Sandberg 

Datum: 
2002-11-07 

Företag: 
Fundia 

Plats: 
Royal Viking 
Hotel 


