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Förord 

I ett förord har författaren fria händer att fördela det skrivna ordet. Därför 

tänker jag passa på att rikta ett stort tack till alla personer som bidragit med sin 

kunskap, tid och engagemang för mitt examensarbete och mig. Det har varit en 

otroligt intressant och lärorik resa med många intressanta möten. 

Examensarbetet är en avslutande del i min examen från civilingenjör Väg- och 

Vattenbyggnad med inriktning konstruktion på Luleå tekniska universitet. 

Arbetet har utförts åt NCC Construction där olika produktionsmetoder och 

byggbarheten hos vindkraftverksprojekt har studerats. 

Denna studie har varit mycket lärorik och jag tar med mig den nya kunskapen 

in i mitt framtida yrkesliv. Till min hjälp för att utföra detta examensarbete har 

jag haft en otroligt stor grupp av personer som har bidragit med sin kunskap 

och tid. De har lyssnat på förslag och gett sina åsikter och delat med sig av sin 

erfarenhet. Först och främst vill jag rikta ett Tack till Johan Ramstrand och 

Johan Eriksson på NCC Construction i Gävleborg. Utan er hade inte 

examensarbetet blivit av. Jag vill även Tacka alla i platsledningen och ute i 

produktion i Jädraås vindkraftpark som hjälpt till med sin erfarenhet och 

kunskap inom ämnet. Tack! 

Vill även tacka Anders Berg och Peter Lundh som tog emot mig och visade 

mig runt på vindkraftparken i Solberg och delade med sig av sina erfarenheter 

från projektet. Var en givande dag. Tack! 

Jag vill även rikta ett stort Tack till mina handledare på LTU Kristina Laurell-

Stenlund och Peter Simonsson som hjälpt mig under hela arbetets gång. Vi har 

haft långa intressanta och givande diskussioner för att få ut det bästa av 

examensarbetet. 

 

Luleå, juni 2012 

Johanna Eriksson  
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Sammanfattning 

Utbyggnaden av vindkraftverk har ökat kraftigt i Europa och Sverige. Den 

explosionsartade utbyggnaden kommer i sin tur att ställa stora krav på 

byggföretagen som behöver optimera och effektivisera produktionen. Tidigare 

studier har visat att införandet av industriella metoder för platsgjutna 

betongkonstruktioner kan generera stora ekonomiska besparingar. De exempel 

på industriella metoder som kan tillämpas för vindkraftverksfundament och 

som denna rapport behandlar är självkompakteradbetong (SKB) och 

rullarmering. För att uppnå en god byggbarhet för konstruktionen bör 

byggföretagen redan i projekteringsfasen ha ett bra samarbete med projektören. 

En god kommunikation mellan beställare, leverantörer och underentreprenörer 

skapar också en god byggbarhet. Byggföretaget kan, genom att vara med i ett 

tidigt stadie i byggprocessen, påverka utformning och valet av 

produktionsmetod, som leder till att både arbetsmiljön och byggbarhet 

förbättras, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för projektets olika parter. 

Syftet med examensarbetet är att hitta gemensamma faktorer som kan bidra till 

en ökad produktionskapacitet för armeringsmontaget och fundaments-

utformningen för vindkraftverksfundament. Syftet är också att studera vilka 

produktionsmetoder som används idag och vilka metoder som skulle kunna 

vara kostnadseffektiva genom att förbättra byggbarheten hos vindkraftverks-

fundament. Studien har begränsats till gravitationsfundament. 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie med syfte att studera olika 

produktionsmetoder och olika utformningar av vindkraftverksfundament samt 

alternativa utföranden av dessa. En tidsstudie över armeringsmontaget under 

produktionsprocessen har genomförts i Jädraås vindkraftpark tillsammans med 

ett platsbesök i vindkraftparken i Solberg. Intervjuver av personer med 

anknytning till projekten har utförts under platsbesöken. Det insamlade 

datamaterialet resulterade i en jämförelse mellan olika produktionsmetoder och 

utformningar för vindkraftverksfundament med avseende på god byggbarhet. 

Studiens resultat visar att införandet av självkompakteradbetong (SKB) och 

rullarmering leder till god byggbarhet för vindkraftverksfundament. Införandet 

av SKB gör att arbetsmiljön förbättras genom att det tunga vibreringsmomentet 

tas bort. SKB leder också till att antalet hantverkare kan minskas under 

gjutningen och att armeringsmontaget för nästa fundament kan påbörjas 

tidigare. SKB är en metod som blir ekonomisk tillämpbar vid byggandet av 
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vindkraftparker med ett stort antal fundament och med en pressad tidsplan för 

byggandet. Införandet av rullarmering för ett kvadratiskt fundament kan ersätta 

50 % av den totala armeringsmängden, vilket motsvarar en minsking med 47 % 

av den totala montagetiden för armering. Dock ökar materialkostnaderna, 

vilket måste ställas i relation till den minskade arbetsinsatsen. 

Vindkraftverksfundamenten skiljer sig mellan varandra i utformning. I denna 

studie har en jämförelse mellan ett kvadratiskt och ett åttakantigt fundament 

analyserats för att se vilken utformning som är den mest kostnadseffektiva. 

Jämförelsen har visat sig vara svår, då de båda parkernas fundament inte är 

dimensionerande efter samma villkor. De slutsatser som ändå kan dras från 

studien är att det kvadratiska fundamentet har en enklare konstruktion med en 

högre produktionskapacitet för armeringsmontaget än det åttkantiga 

fundamentet. Dock är materialutnyttjandet sämre för det kvadratiska 

fundamentet än det åttkantiga. För att beräkna den mest kostnadseffektiva 

utformningen av fundamentet bör även materialkostnaden ställas i relation till 

arbetsinsatsen. Valet bör således grunda sig på tillgång och kostnad för 

material respektive arbetskraft. 

Kommunikation mellan projektets olika parter blir följaktligen av stor 

betydelse för att skapa en god byggbarhet liksom valet av rätt produktions-

metod och en standardisering av projektets olika delar. Visualisering med stöd 

av dataverktyget BIM för arbetsberedningar är ett sätt att minska missförstånd 

och undvika antalet mellanlagringar av material i projektet. God byggbarhet 

innebär också att effektivisera konstruktionen till fördel för produktionen samt 

att erhålla en bra arbetsmiljö beroende på projektets tillgångar i form av 

material och arbetskraft med mera. Enkelhet i produktionen gör att 

effektiviteten kan öka.  





V 

 

Abstract 

Construction of windmill parks has increased heavily in Europe and Sweden. 

The expansion has forced building companies to make their production more 

effective for this type of project. Previous studies have shown that introduction 

of industrialized methods for onsite production of concrete constructions can 

lead to more efficient project execution.  

The industrialized production methods studied in this report are self compacted 

concrete and rebar carpets mats applied on windmill foundations. To reach a 

higher buildability for cast onsite concrete constructions, good cooperation 

with the designer early in the project is needed to affect the design in support 

of more industrialized production method.  

Good communication between the client, the designer, the contractor and the 

subcontractors are also needed to achieve buildable design for efficient 

production. As a result, better working environment, a better choice for suitable 

production methods and economical savings for the entire project can be 

achieved.  

The purpose of this thesis is to study production methods such as reinforcement 

montage that can lead to higher production capacity for the construction of 

windmill foundations. The study includes the analysis of production methods 

used today and of methods that can lead to a better buildability and efficiency 

for the production process. 

First a literature survey was conducted to collect background information of 

the problem and identify suitable production methods and designs for gravity 

windmill foundations. An onsite study over reinforcement montage was made 

in Jädraås windmill park and in Solberg windmill park outside of 

Örnsköldsvik. The collected information has been analyzed and different 

production methods and design solutions have been compared. 

The result from the study shows that the industrialized methods of self 

compacted concrete and reinforced carpet mats leads to a higher buildabilty for 

windmill foundations. The introduction of self compact concrete will eliminate 

the heavy vibration moment from the casting operation. Hence, fewer workers 

will be needed during the casting operation, implying that the reinforcement of 

next windmill foundation can start earlier. Self compacted concrete is 
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financially efficient for windmill parks when a large amount of windmill 

foundations shall be constructed and/or when the time for the project is tight. 

Rebar carpets mats can replace about 50 percent of the total reinforced amount 

used in foundation, which also leads to a decrease of 47 % of the working time 

for the reinforcement montage. However, the material cost will increase which 

has to be taken into account and compared with the decreasing amount of 

work. 

Windmill foundations have different designs. In this study a square shaped and 

an octagonal shaped foundation are compared to identify which of the designs 

that will be the most effective to produce. The foundations are not completely 

comparable since the foundations have different requirements for the different 

shapes. The conclusion that can be drawn from this study is that the square 

shaped foundation has a simpler design better buildability than the octagonal 

shaped foundation. However, the octangonal shaped foundation is more 

efficient regarding the use of material. Therefore, it is difficult in forehand to 

whether the higher material cost of the square shaped foundations is balanced 

by the decreasing amount of working hours. Thus, the design should consider 

the material costs and resources available when the project is launched. 

Communications between the actors of the project are accordingly important to 

reach a better buildability. The project needs good and clear communication 

with all the parts that are involved with the project. A good work environment, 

suitable production methods, standardizing of all the parts in the project as 

well as a visualization of working preparations with BIM-models are all 

important  steps to prevent misunderstandings and make the project more 

efficient. Simplicity in the production will increase the efficiency in the 

project. 
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FÖRKLARINGAR 

BIM-modell – Building Information Model är en gemensam modell för hela 

byggprocessen, 3D, 4D eller 5D modell. Syftet är att sammanställa all 

information och göra den åtkomlig för alla parter under hela byggprocessen. 

Byggherre – Ägare av projektet. 

Byggentreprenad – Ansvarar för produktionen och uppförandet av 

konstruktionen jämte mot beställaren. 

Generalentreprenad – Beställaren/Byggherren handlar upp projektering och 

produktion separat. Först upphandlas en konsult för projekteringen och sedan 

en entreprenad för uppförandet av projektet. 

Gravitationsfundament – Fundament som endast med sin egentyngd bär upp 

byggnationen. 

Konstruktör – Ansvarar för konstruktionens utformning, levererar bygg-

handlingar till byggentreprenaden. 

Självkompakterande betong (SKB) – Betong som inte behöver vibreras utan 

flyter ut och omsluter armeringen med enbart sin egenvikt.  

Totalentreprenad – Beställaren/byggherren handlar upp projektering och 

produktion till samma entreprenad. En entreprenör ansvarar för hela 

projekteringen och produktionsprocessen. 
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1 INLEDNING 

För att möta morgondagens utmaning med utbyggnaden av vindkraftverk 

måste produktionen av dessa optimeras. Målet med studien är att hitta 

gemensamma nämnare som bidrar till ökad produktionskapacitet för 

byggnationen av vindkraftverksfundament.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Utbyggnaden av vindkraftverk har ökat kraftigt i Europa de senaste åren och 

prognosen visar att detta är en ihållande trend. Detta till följd av att ett nytt 

direktiv som tagits fram för att främja användandet av förnyelsebar energi. I 

direktivet fastställs ett mål om att Sverige 2020 ska ha hälften av den totala 

energiförbrukningen från förnyelsebara energikällor, en stor del av denna 

ökning ska vindkraften stå för. År 2010 producerades det omkring 3,5 TWh 

vindkraft i Sverige, vilket motsvarar 2,4 procent av den totala energi-

användningen. Vindkraften har en betydligt större potential än så och det 

gemensamma målet som satts i Europa, att främja energianvändandet kommer 

således att medföra en kraftig ökad utbyggnad av vindkraftverk i Sverige. 

Denna explosionsartade utbyggnad kommer i sin tur ställa stora krav på 

byggföretagen som behöver optimera och effektivisera produktionen av 

vindkraftverk till följd. (regeringen.se, 2011) 
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Figur 1 Vindkraftverkets olika delar (Phoenix Contact AB, 2012)  

 

Ett vindkraftverk består till största del av tre delar, fundament, torn och navhus 

se figur 1. På navhuset placeras rotorbladen. Oftast byggs fler vindkraftverk i 

samma områden, dessa områden benämns vindkraftparker. Vid byggnationen 

av en vindkraftpark är markarbetena omfattande. Oftast byggs vindkraft-

parkerna på obruten eller delvis bruten mark, detta innebär 

breddning/nybrytning av transportvägar. Vindtornen i sig kan variera mellan 

90-120 meter och transporteras med långtradare till platsen. Transportvägarna 

måste ha en bärförmåga som klarar de höga axeltrycken som uppkommer av 

transporten. Lutningen på transportvägarna är strikta då en för hög lutning eller 

för stor radie kan leda till att de långa tornen knäcks under transporten. En 

kranplats vid fundamentet iordningställs med vissa specifika krav. Denna 

kranplats ska klara ett högt axeltryck från den tillfälliga kran som har till 

uppgift att lyfta upp vindkraftverkets olika delar. Eftersom kranplatsen är 

alldeles bredvid fundamentet är det viktigt det inte uppkommer sättningar runt 

fundamentet som i sin tur leder till att vindkrafttornet lutar och ett ökat moment 

genom excentricitet fås i fundamentet, vilket kan leda till eventuell stjälpning 

av hela tornet.  
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Fundament är den del av byggnaden som bär upp resten av konstruktionen i 

detta fall vindtornen. För de studerade fallen är vindtornet på 99 meter 

respektive 119 meter.  För vindkraftsverk är fundamentet den enda del av 

konstruktionen som platsbyggs och utförs av en byggentreprenör. Resterande 

delar beställs och transporteras till platsen för montering av specialistföretag. 

Beroende på vilken miljö omgivningen har och vilka förutsättningar jorden 

uppvisar väljs fundaments design. Det finns många olika typer av fundament, 

dels de bergförankrade fundament som förankras i berggrunden med staglinor, 

dels de fundament som står ute till havs och dels de gravitationsfundament som 

denna rapport behandlar. Av intresse är att studera hur dessa gravitations-

fundament är uppbyggda. Gravitationsfundament innehåller en stor del 

armering för att klara av utmattningen. Fundamentet armeras, formsätts och 

därefter gjuts med betong. Gravitationsfundament byggs i många olika 

utföranden, åttkantiga, kvadratiska, lutande överytor, platta överytor med mera. 

Deras främsta uppgift är att vara tunga och utnyttja sin egentyngd för att stadga 

upp vindtornet. De ska även klara av att uppta de enorma krafter som 

uppkommer, främst det stora böjmoment som bildas från anblåsningen av 

vinden samt den koncentrerade lasten som vindtornets delar medför på 

fundamentet.  

  

För att möta morgondagens utmaning med utbyggnaden av vindkraftverk 

måste produktionen optimeras och effektiviseras.  Idag är det dock svårt att 

veta vilken design och konstruktionslösning av ett vindkraftverksfundament 

som är mest kostnadseffektiv. 

Holroyd (2003) har i en studie visat att införandet av industriella metoder för 

platsgjuten betongkonstruktion har genererat stora ekonomiska besparingar för 

projektet genom högre arbetskapacitet och en bättre arbetsmiljö. Behovet av att 

införa industriella metoder i byggandet lyfts fram av NCC Constructions VD 

Tomas Carlsson. 

"Vi behöver ett ökat industriellt tänkande i byggsektorn. De kommande åren 

bör branschen arbeta med att effektivisera processerna och ta in fler 

industriella lösningar i samband med stora byggprojekt" 

Tomas Carlsson, VD NCC Construction Sverige. (2010) 
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Simonsson (2011) har i sin doktorsavhandling behandlat industriella metoder 

för platsbyggda betongkonstruktioner. Exempel på industriella metoder som 

kan tillämpas på vindkraftverksfundament är självkompakterande betong och 

rullarmering. Simonsson (2011) lyfter även fram begreppet byggbarhet i sin 

avhandling. Byggbarhet betyder att man redan i projekteringsstadiet utformar 

konstruktionen för att effektivisera och förenkla produktionen, för att 

industriella metoder lättare ska kunna tillämpas. Även vikten av god 

kommunikation och visualisering av komplicerade arbetsmoment minimerar 

missförstånd och fel i produktionen. En god byggbarhet effektiviserar arbetet 

och förbättrar arbetsmiljön för hantverkarna konstaterar Simonsson (2011).  

 

1.2 Syfte och mål 

Målet med studien är dels att hitta gemensamma nämnare som bidrar till ökad 

produktionskapacitet och dels att identifiera faktorer som bör beaktas i ett tidigt 

stadie i planeringen för vindkraftverksfundament. Syftet med studien är att 

undersöka hur byggbarheten av vindkraftverksfundament kan bli mer kostnads-

effektiv genom att undersöka produktionsmetodernas kostnadseffektivitet 

avseende självkompakterande betong, rullarmering och en speciell utformning 

med fokus på armeringsmontaget av fundamentet. För att uppnå syftet med 

studien kommer följande forskningsfrågor att besvaras:   

 

1) Hur kan produktionen av vindkraftverksfundament effektiviseras 

avseende armering och gjutning? 

 

2) Vilken utformning av vindkraftverksfundament är mest ekonomiskt 

fördelaktig? 

 

3) Hur kan en tillämpning av produktionsmetoderna 

självkompakteradbetong och rullarmering bidra till en god 

byggbarhet och kostnadseffektivitet för vindkraftverksfundament? 

 

4) Hur mycket påverkar byggföretaget produktionsprocessen och val 

av produktionsmetod i projekteringsfasen? 
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1.3 Avgränsning 

I examensarbetet har endast produktionsutförandet av själva betong-

fundamenten studerats med avseende på armering och betong. Övriga 

komponenter i arbetet har inte studerats så som form, markarbete, 

grundläggning, överbyggnad för transportvägar med mera. Studien avgränsas 

till två stycken olika vindkraftparker där de båda projekten utförs som 

totalentreprenader och bedrivs av NCC Construction, region Norrland. Studien 

utförs endast på gravitationsfundament. Tidsstudien över armeringsmontaget 

utförs endast på vindkraftverksfundament i Jädraås vindkraftpark.  

Studier av alternativa produktionsprocesser har begränsats till att undersöka 

möjligheterna till effektivisering med självkompakterande betong och 

införandet av rullarmering.  

Författarens avsikt är att rapporten används som ett verktyg för att öka 

effektiviteten av byggandet av vindkraftverksfundament. Rapporten kan vara 

ett stöd i tidigt anbudsskede för byggentreprenader som funderar över 

alternativa produktionsmetoder vid utförande av vindkraftverksfundament. 
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2 METOD 
 

En litteraturstudie kring byggbarhet och fundamentsutförande inledde studien 

med syfte att utveckla en teoretisk förståelse för problemet och lägga grunden 

till studiens teoretiska referensram. Två olika vindkraftparker har studerats 

genom en kvalitativ och kvantitativ datainsamling.  En tidsstudie av byggandet 

av ett fundament utfördes avseende armeringsmontaget. Datamaterialet 

analyserades med fokus på en jämförelse mellan två olika fundaments-

utformningar samt en analys av alternativa produktionsutföranden. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Arbetet startades med att göra en litteraturstudie samtidigt som problem-

formuleringen och syftet med examensarbetet utformades. Upplägget av 

genomförandet av studien togs därefter fram tillsammans med handledaren 

men även med stöd från personer som genomfört liknande fallstudie och 

examensarbete inom ämnesområdet. Efter besök på NCCs kontor i Gävle 

uppfördes en projektplanering över examensarbetet där arbetet bröts ned i delar 

och tidsbestämdes. Därefter startade en omfattande litteraturstudie för att öka 

den teoretiska bakgrunden kring byggbarhet och planering samt utförande av 

stora vindkraftverksprojekt. Litteraturstudien pågick parallellt med data-

insamling och analys för att öka den teoretiska förståelsen och bygga upp ett 

teoretiskt ramverk. 

En del i examensarbetet var att utföra en tidsstudie över ett fundament i Jädraås 

vindkraftpark. I tidsstudien observerades och dokumenterades alla aktiviteter 

under armering. Tiderna jämfördes sedan med ett åttkantigt fundament i 

Solberg. Även enhetstider för alternativa produktionsmetoder studerades och 

analyserades. En jämförelse mellan de två parkerna genomfördes slutligen för 

att besvara studiens forskningsfrågor.   
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Författaren har valt att använda sig främst av en kvalitativ forskningsansats för 

genomförandet av studien men även med inslag från en kvantitativ data-

insamling. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en kvalitativ 

forskningsansats bidra till en djupare förståelse för ett problem genom att 

problemet kan beskrivas i sin helhet. En kvalitativ ansats är lämpligast vid en 

studie av stor mängd olika variabler som är relaterade till ett fåtal individer. 

Vanliga datainsamlingsmetoder som används vid en kvalitativ ansats är 

intervjuer, fallstudier, observationer och litteraturstudier. Fördelen med att 

välja en kvalitativ ansats är att studien kan skapa en trovärdig helhetsbild av 

problemet med stöd av respondenternas beskrivningar och forskarens 

observationer av aktiviteter i byggandet av fundamenten. En kvalitativ studie 

kan dock vara svår att upprepa vid ett senare tillfälle då studien genomförts vid 

en given tidpunkt och i en specifik situation enligt Olsson och Sörensen (2011). 

Enligt Denscombe (2009) är den kvantitativa datainsamlingen oftast i form av 

siffror. Forskaren letar efter ett samband eller en koppling mellan två eller flera 

olika datainsmalingar. Insamlingen av datamaterialet sker genom att forskaren 

objektivt samlar in data. Resultatet blir därmed generellt och variablerna 

entydiga enligt Olsson och Sörensen (2011). Den kvalitativa datainsamlingen 

som används i denna studie blir således det erhållna värderna från tidstudien av 

armeringsmontaget. 

För att komplettera tidsstudien samt att öka förståelsen för byggnationen av 

vindkraftverksfundament, vilket även den kvalitativa forskningsmetodiken 

förutsätter enligt Denscombe (2009), har ett besök på vindkraftparken i Solberg 

genomförts. Syftet med besöket är att studera deras produktionsprocess samt 

att intervjua personer med anknytning till projektet. 

Därefter började arbetet med att sammanställa och analysera det insamlade 

materialet. Materialet sammanställs utifrån en teoretisk referensram, vilket kan 

beskrivas som ett deduktivt angreppssätt enligt DePoy och Gitlin (1999). Ett 

deduktivt angreppssätt baserar sig på att man använder sig av generella 

principer och uppfattningar för att förklara en specifik händelse eller ett 

fenomen. Det innebär att man vill visa på konsekvenserna av en viss händelse 

eller verifiera det som redan är accepterat som en sanning. Enligt Depoy och 

Gitlin (1999) passar forskningsfrågor som antar hur-karaktär bra till att 

analysera och förklara processers genomförande. 

Som en avslutande del har rekommendationer och slutsatser av studien 

presenterats för NCC. Även reflektioner och utvärderingar av studiens 
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tillförlitlighet samt om den kunde utföras på ett annorlunda sätt har utvärderats. 

Slutligen har även förslag till ytterligare forskning inom området tagits fram. 

Examensarbetet riktar sig främst till NCC Construction. Målsättningen med 

rapporten är att NCC, men även andra byggföretag, ska kunna nyttja resultatet i 

planering och utförande av framtida vindkraftverksprojekt.  

 

NCC Construction har bidragit med handledare, personal, projekt, finansiering 

och material för genomförandet av denna studie. Luleå tekniska universitet har 

tillhandahållit handledare och personal samt ett flertal andra personer i 

näringslivet har bidragit till genomförandet av detta arbete. Tiden för 

examensarbetet har varit begränsat till 20 veckors heltidsstudier som motsvarar 

30 högskolepoäng.  

 

2.2 Informationsinsamling 

En kvalitativ forskningsansats tillåter ansatser av såväl kvalitativt datamaterial 

som kvantitativt. Det kvalitativa datameterialet är främst insamlat från 

litteraturstudien, interjuver och observationer under pågående projektet. Under 

arbetets gång har ett flertal platsbesök på Jädraås vindkraftpark samt ett besök i 

Solbergs vindkraftpark skett. Vid besöken har arbetsplatserna och arbetets 

genomförande studerats samt interjuver genomförts på de båda parkerna. Det 

kvantitativa datamaterialet är främst insamlat från tidstudien över byggnationen 

av ett fundament i Jädraås vindkraftpark. 

 

2.2.1 Litteratur 

För att öka förståelsen för industriell produktionsdesign har en litteraturstudie 

utförts med syfte att ta reda på vad andra har gjort inom detta område. 

Litteraturstudien skapar dels en bakgrundsuppfattning av studiens ursprung 

samt belyser hur olika delar av byggprocessen kan förändras för att uppnå god 

byggbarhet i ett stort byggprojekt. Den teoretiska referensramen som 

presenteras är främst hämtad från böcker, artiklar och vetenskapliga rapporter.  
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2.2.2 Datainsamling - Tidstudie 

Vid tidpunkten för tidsstudien pågick armeringsmontage för tre parallella 

kvadratiska fundament samtidigt. De tre fundamenten studerades med fokus på 

montaget av armeringen. I studien kommer inte bultgruppen att beaktas. Valet 

att studera endast armeringsmontaget är för att identifiera de delar av montaget 

som är tidskrävande och komplicerade. Genom att få kunskap om dessa kan 

förslag om nya fundamentslösningar ges samt en jämförelse mellan kvadratiska 

och cirkulära göras. Genom att studera armeringsmontaget kan även en 

eventuell implementering av rullarmering studeras mer ingående. Det data-

materialet som insamlades för resursfördelningen och de uppmätta enhets-

tiderna sammanställdes till ett fundament. Studien kompletterades även med 

intervjuer med platsledningen på de båda parkerna. 

Enligt Olsson och Sörenssen (2011) kan observationer utföras på tre olika sätt 

direkt, indirekt eller genom deltagande. Direkt observation är observationer 

som utspelar sig framför och omkring oss medan indirekt är avläsning från 

instrument. Deltagande är när observatören är delaktig och dess roll avgör 

resultatet. I tidsstudien vid Jädraås vindkraftpark var observationen främst 

direkt men även med inslag av deltagande. Observatören har troligtvis påverkat 

hantverkarna i sitt arbete både positivt och negativt. Men hur mycket är svårt 

att säga i denna studie. Studien utfördes med klocka och protokoll där 

hantverkarnas tid för de olika delarna antecknades. Aktiviteterna antecknades 

när en aktivitet startade och när den sedan avslutades. Arbetet delades in i olika 

aktiviteter som framgår av tabell 1. 

Tidsstudien utfördes på tre olika arbetslag med ett varierande antal 

hantverkare, från fem till åtta hantverkare i varje lag. Arbetslagen arbetade på 

parallella fundament men i olika skeden av armeringsmontaget. En rotation 

mellan dessa fundament skedde för att under två veckors tidsstudie uppmäta 

värden från alla de olika delarna i armeringsmontaget. Tidsstudien började 

efter det att bottenplattan och bultgruppen gjutits och arbetet med 

underkantsarmeringen påbörjades. Studien sträckte sig från det att all armering 

monterats till det var dags för gjutning. När en hantverkare startade en aktivitet 

antecknades klockslaget i protokollet, när aktiviteten avslutades antecknades 

även det. För att mäta tiden för alla de olika aktiviteterna användes protokollet 

enligt tabell 2. 
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Tabell 1 Lista över aktiviteter som studeras 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Utdrag från tidsuppföljningsprotokoll 

 

Därefter kunde tidskritiska moment tidsbestämmas och den totala tiden för 

varje delmoment i armeringsutförandet tidsbestämmas. De uppmätta tiderna 

användes sedan för att jämföra arbetstiden mellan ett fyrkantigt och ett 

åttkantigt fundament. De uppmätta tiderna användes även i jämförelsen mellan 

de olika produktionsmetoderna. 

Platsbesökens syfte var även att på plats studera byggarbetsplatsen och 

identifiera faktorer som kan effektiviseras i avseende på byggbarhetens fem 

delar: produktionsmetod, kommunikation, arbetsmiljö, standardisering och 

arbetsberedningar enligt Simonsson (2011). 

Teoretiskt beräknade enhetstider för Jädraås och Solberg erhölls från de båda 

parkernas platsledning. På grund av tidsbrist erhölls även de verkliga enhets-

tiderna från Solbergs platsledning för armeringsmontaget och gjutningen.  

kod aktiviteter 

MUK Montage av uk armering 

MÖK Montage av ök armering 

BMUK Montage av uk-arm som berör bultgruppen 

BMÖK Montage av ök-arm som berör bultgruppen 

MS Montage av skjuvarmering/paraplyn 

MB Montage av b-järn på sidorna 

Ö Övrigt 
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2.2.3 Interjuver och observationer 

Interjuver har genomförts i dialogform för att tillföra en ökad förståelse för 

byggprocessen av vindkraftverksfundament och för att komplettera fallstudien. 

De ställda interjuvfrågorna finns bifogade i Bilaga A. 

Respondenterna för intervjuerna har varit vindkraftparkernas respektive plats-

ledning. I bilaga B finns en sammanställning av intervjutillfällen och 

respondenterna.  

Observationer och intervjuer från projekten ska ses som en komplettering till 

tidsstudien och återknyts till teorin från litteraturstudien. Intervjuerna redovisas 

i resultatet. 

 

2.2.4 Rapportens struktur 

Litteraturstudien har legat till grund för den teoretiska referensramen för god 

byggbarhet och som har används vid analysen av det insamlade datamaterialet. 

I kommande kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras följt 

av ett kapitel, Empiri, som sammanfattar den empiriska studien, det vill säga 

datainsamlingen genom interjuver, observationer och tidsstudien. Med stöd av 

den teoretiska referensramen analyseras empirin. Analysen presenteras i 

kapitlet, Analys och resultat. Därefter diskuteras studien med avseende på dess 

trovärdighet och för fortsatt forskning. Avslutningsvis presenteras ett förslag 

till effektivisering vid uppstarten av anbudsskedet för ett vindkraftverksprojekt.  
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3 TEORI 
 

En god byggbarhet är de åtgärder som vidtagits i ett tidigt skede i projektet 

med avsikt att effektivisera produktionen. Ett steg i att öka produktiviteten är 

att byggföretaget själv ges möjlighet att påverka valet av en effektiv 

produktionsmetod. Alternativa produktionsmetoder kan vara själv-

kompakteradbetong, rullarmering eller prefabricerade element. 

 

3.1 Byggbarhet för att effektivisera produktionsprocessen 

I en rapport från CIRIA (1996) definierades begreppet byggbarhet som; ”I 

vilken utsträckning projekteringen av ett projekt kan underlätta enkelheten för 

utförandet hos en konstruktion, vilket gör att det mest effektiva och ekonomiskt 

bäst utnyttjandet av resurser erhålls, med förbehåll för de övergripande och 

föreskrivna kraven på det färdiga projektet.” Kortfattat kan man påstå att en 

god byggbarhet är de åtgärder som vidtagits i ett tidigt skede under 

projekteringen med syfte att effektivisera produktionsprocessen.  Byggbarhet 

innebär att man tar hänsyn till olika faktorer som påverkar produktionen redan i 

projekteringsfasen. Enligt Ferguson (1989) utgör god byggbarhet en effektiv 

och ekonomisk produktion, där produktionen utgör en levande process med 

sammansättning av olika material, underleverantörer och komponenter som 

tillsammans bidrar och utformar en konstruktion med en maximal effektivitet. 

Adams (1989) hävdar att god byggbarhet leder till stora kostnadsbesparingar 

för beställaren, konstruktören och byggentreprenören. För att uppnå god 

byggbarhet gäller det att konstruktören och byggentreprenören ser till hela 

byggprocessen och förstår varandras del i den.  För att lättare bryta ned 

begreppet har Simonsson (2011) identifierat de faktorer som har störst inverkan 

på byggbarheten. 
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 Produktionsmetod – Att man tar hänsyn till produktionen när man utför 

dimensionering och utformning av konstruktionen. 

 

 Arbetsberedningar – Att man synliggör utförandet genom t.ex. 3D och 

4D modeller för att säkerställa att produktionspersonalen är väl insatt i 

produktionsutförandet. Detta för att minska missförstånd och fel-

tolkning i handlingarna men även för att minska tiden att förstå och 

tolka arbetsbeskrivningarna ute i fält. 

 

 God kommunikation – För att synliggöra möjligheter och skapa en god 

byggbarhet krävs en god kommunikation mellan beställare, konstruktör, 

entreprenör och underentreprenörer tidigt i projektet. 

 

 Standardisering – Att man standardiserar konstruktionen och dess 

komponenter i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 Arbetsmiljö – Att utforma konstruktioner så att produktion och 

arbetsmiljö underlättas och förbättras för hantverkarna. 

 

Att införa god byggbarheten i ett projekt medför således vissa fördelar enligt 

Simonsson (2011). Vid en god byggbarhet ökar även säkerheten och 

arbetsmiljöförhållandet på byggarbetsplatsen. När man inför en god byggbarhet 

hos platsbyggda konstruktioner kan arbetstiden minska genom effektivare 

arbetsmetoder, vilket i sin tur kan leda till kostnadseffektiva lösningar. 

Simonsson (2011) påstår också att kvalitén av slutprodukten ökar vid ett 

införande av en god byggbarhet. 

 

3.1.1 Hinder för en god byggbarhet 

 

Griffith och Sidwell (1995) har identifierat hinder som är vanligt 

förekommande för att kunna implemetera en god byggbarhet. Det absolut 

största hindret är den traditionella byggprocessen där konstruktören och 

entreprenören upphandlas separat.  Simonsson (2011)  instämmer och menar 

att initiativet för att skapa en byggbar konstruktion saknas hos många 

konstruktörer. Detta beror främst på att konstruktörerna oftast anlitas för sitt 

låga materialutnyttjande och ersätts per timme snarare än för sin 

innovationsförmåga och sitt kunnande. Den konstruktör som använder minst 
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mängd material, armering och betong får oftast projektet. Grifith och Sidwell 

(1995) poängterar byggherrens roll i detta. Oftast saknar byggherren förståelse 

över byggprocessen och dess inverkan på byggbarheten i ett tidigt skede. Om 

beställaren endast handlar upp konstruktören på en låg materialkostnad leder 

detta ofta till att produktionen kan försvåras av de olika materialoptimeringar 

och avancerade utföranden som uppkommer i samband med detta. Ett sätt att 

lösa detta problem är enligt Simonsson (2011)  att förbättra relationen mellan 

projektören och entreprenören. En förbättrad relation och en ökad förståelse för 

varandra och för byggprocessen leder till smartare och bättre lösningar. Valet 

av en ökad materialkostnad kan oftast leda till en effektivare produktions-

process som i slutändan ger en billigare slutprodukt. Fergusson (1989) hävdar 

att konstruktören inte har tillräckligt med kunskap om hur produktionen går till 

och finns det inte förståelse för produktionsprocessen är det svår att ta hänsyn 

till och underlätta den.  

 

Ett annat hinder för att införa en god byggbarhet är enligt Griffith och Sidwell 

(1995) att byggherren sällan överväger alternativa anbud till sina projekt, vilket 

i sin tur hindrar utvecklingen av nya innovativa lösningar i byggbranschen. 

Dock menar Simonsson (2011) att de allra största byggherrarna börjar inse 

fördelarna med att hitta nya innovativa lösningar och börjar i större 

utsträckning tillåta alternativa anbud och konstruktionslösningar i fler av sina 

projekt. 

 

Beslut som tas tidigt i projektets skede har oftast den största inverkan på 

byggbarheten. Entreprenörens inverkan i det tidiga skedet är i de allra flesta 

fall begränsat, vilket gör det svårt för entreprenören att påverka byggbarheten. 

Simonsson (2011) har i sin rapport identifierat de olika parternas påverkan på 

byggprocessen genom att utforma en enkät till de olika aktörerna. Aktörerna 

har fått fylla i den uppskattade inverkan de har på byggbarheten i ett projekt. 

Resultatet presenteras i figur 2. 
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Figur 2 Aktörernas inflytande på byggbarheten (Simonsson, 2011) 

Byggentreprenören hävdar i rapporten att en tidig delaktighet i byggprocessen 

ökar deras inverkan för byggbarheten. Dock är beställaren inte lika ivrig att 

släppa in byggentreprenören i projekteringsfasen enligt Simonsson (2011).  

 

3.1.2 Tillämpad byggbarhet för studien 

Den största delen i denna studie ligger främst på produktionen och att finna en 

effektiv produktionsprocess. Genom att öka kunskapen om produktions-

processen för vindkraftverksfundament och de olika produktionsmetoderna 

som är tillämpbara för denna typ av konstruktion, kan detta leda till att 

byggentreprenadföretagen har möjlighet att anta en mer aktiv roll i ett tidigt 

skede i byggprocessen.   

Enligt Nordstrand och Révai (2002) gäller det att man har en god kunskap om 

olika produktionsmetoder för att välja rätt utformning och design på 

konstruktionen. Griffith och Sidwell (1995) påpekar samma sak och tillägger 

att under projekteringen ska konstruktören ha analyserat vilka rationella 

produktionsmetoder som kan tillämpas.   

Byggherre 
33% 

Entreprenör 
13% 

Konstruktör 
54% 
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Ett steg i att öka produktiviteten är att förutsättningar ges för bygg-

entreprenörerna att själv välja en effektiv produktionsmetod. Konstruktionens 

delar är utformade för att passa arbetsplatsen vad gäller arbetsmiljö och enkla 

lösningar förklarar Fergusson (1989). När dessa förutsättningar är fastställda 

och överlämnade till byggentreprenaden gäller det att planera projektet. Här 

har studier visat att, en väl utarbetad planering och tydlig genomgång av 

projektet innan produktionsstart, leder till en effektivare produktion. Det är lätt 

att stressa igång ett projekt utan att ha satt sig ner och noga gått igenom och 

planerat projektet. Mindre missförstånd och en effektivare produktion uppnås 

med en väl genomförd och tydlig planering av projektet menar Nordstrand och 

Révai (2002).  

Genom att upprepande gånger bygga ”identiska” fundament blir produktionen 

av vindkraftverksfundamenten en form av standardisering. Det finns även 

vissa delar av fundamentet som eventuellt skulle kunna prefabriceras för att 

ytterligare standardisera produktionen.  

Enligt Adams (1989) är det tre huvudsakliga aspekter som måste ske för att 

uppnå god byggbarhet. Standardisering, enkelhet och tydlig kommunikation. 

Genom att standardisera arbetsmetoderna gör det att arbetsmoment upprepas 

och effektiviteten ökas genom att man hela tiden förbättrar arbetsprocessen. 

Mindre tid går åt att läsa ritningar. En standardiserad process underlättar för 

Konstruktör    

Funktion och 
krav 

Byggbarhet 

Estetiskt 

Kostnad 

Byggentreprenad 

Överenskommen 
kvalite 

Byggbarhet 

Kostnad 

Figur 3 Relationen mellan konstruktören och byggentreprenören 

för att uppnå god byggbarhet enligt Fergusson (1989) 
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materialflödet, platsledningen samt för upprättande av kontinuerliga leveranser 

menar Adams (1989). 

Genom att standardisera processen blir även arbetsberedningarna mer tydliga 

och genomarbetade. Med rätt uppföljning och feedback kan dessa arbets-

beredningar hållas levande genom hela projektet. Dessa kan även ligga som 

underlag för kommande vindkraftsprojekt. 

Därför är det viktigt att kunna visualisera byggnationen på ett bra sätt. Alla 

hantverkare måste vara väl införstådda i produktionsmetoden och arbets-

beredningen för de moment som ska utföras. Ferguson (1989) hävdar att värde-

skapande tid ute på arbetsplatsen försvinner i diskussioner och ritningsläsning 

av komplicerade detaljer i utformningen. Adams (1989) beskriver också vikten 

av att ha bättre beskrivningar och mer förklarande ritningar på bygg-

arbetsplatsen. Att ha enklare förklarande modeller leder till mindre 

missförstånd och en gemensam bild av slutprodukten enligt Simonsson (2011). 

Även i rapporten från CIRIA (1996) poängteras vikten av att förbättra 

kommunikationen med hjälp av tydliga ritningar, visuella ritningar och 

modeller. Ett verktyg att visualisera byggnationen med är BIM-modeller och 

3D-ritningar.  

Enligt en fallstudie gjord av Jongeling (2008), där skillnader mellan 2D-

ritningar och 3D-modeller har studerats vid ett antal olika byggprojekt har 

följande slutsatser dragits; Att nyttan med 3D modulering och BIM för 

produktionen är att underlaget för projekteringen anses vara av högre kvalité än 

i vanliga fall samt att underlaget anses vara tydligare. Den tid som läggs ned 

för att hantera konflikter på arbetsplatsen som uppkommer på grund av fel i 

underlaget och missförstånd minskar med upp till 90 %. Jongeling (2008) 

hävdar också att kommunikationen blir enklare och snabbare mellan de olika 

aktörerna på arbetsplatsen.  

Ytterligare en fallstudie visar effekten av att visualisera komplexa 

armeringsritningar enligt Johansson (2010). I den studien har användandet av 

3D visualisering visat sig vara mycket god för en ökad produktivitet. Med hjälp 

av 3D-modeller kan fel som uppstått i projekteringsfasen upptäckas lättare och 

Johansson (2010) visar i sin studie att 3D-modeller för armering är ett utmärkt 

komplement till 2D-ritningen för att uppnå en bättre kommunikation som i sin 

tur leder till en effektivare produktion. 
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Med en ökad kunskap om utformning och produktionsmetoder för fundamentet 

kan entreprenadföretaget få en god kommunikation med projektören och i 

större utsträckning påverka produktionen i ett tidigt stadie i byggprocessen.  

En tidig dialog med entreprenören och konstruktören ger en god byggbarhet 

eftersom byggentreprenören får möjlighet att till en viss del påverka 

konstruktionens utformning. Att ha en god kommunikation mellan 

konstruktören och byggentreprenören i ett tidigt skede i byggprocessen medför 

också att byggentreprenören ges möjlighet att noggrannare se över olika 

produktionsmetoder och planera produktionen. Byggentreprenören kan i och 

med det få tid att undersöka ytterligare produktionsalternativ utöver de 

”vanliga”. (Griffith & Sidwell, 1995) 

Att uppnå god kommunikation på arbetsplatsen är viktigt för att uppehålla en 

god effektivitet i produktionen. Den bästa kommunikationen är den som är 

kortfattad och direkt. För mindre platsbyggen är den bästa kommunikationen 

den som sker direkt till varje medarbetare, på en större byggarbetsplats är det 

svårt att ha kontakt med alla hantverkare, där gäller det att delegera 

informationen och vara extra tydlig med instruktioner då de ska gå igenom 

flera led. Det är platsledningens skyldighet att försäkra sig om att de som är 

ansvariga för specifika aktiviteter är rätt informerade. Genom att upprätta god 

kommunikation och att hantverkare är väl införstådda med sin uppgift sker 

färre diskussioner och produktionen kan flyta på utan onödiga stopp. När 

direktiven är tydliga och alla är väl införstådda med vad de ska göra minskar 

antalet misstag på grund av missförstånd eller bristfällig information. (Griffith 

& Sidwell, 1995) 

Att ta tid i början av projektet och ordentligt gå igenom med alla parter hur 

man ska utföra byggnation är väldigt viktigt. Ofta finns det inte tid budgeterat 

för att utföra denna planering men för att uppnå ett gemensamt mål och en klar 

bild av slutprodukten är detta en nödvändighet. Genom att sätta av tid i början 

av projektet för att noga gå igenom vad som ska göras och hur det ska göras, 

kommer sedan att löna sig under själva produktionen. (Adams, 1989) 

Med god kommunikation menas även kommunikationen med leverantörer. Att 

materiallevereras på utsatt tid och att kvalitetskontroller på det levererade 

materialet utförs. Det är även viktigt att man har en bra dialog med beställare 

om slutprodukten. Detta är en av de viktigaste dialogerna man kan ha. 

Byggentreprenören och beställaren måste ha samma uppfattning om den 

slutliga kvalitén på produkten. Att ha samma uppfattning av slutproduktens 

kvalité och funktion är avgörande för hela projektet. (Griffith & Sidwell, 1995) 
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Genom att välja en alternativ produktionsprocess och standardisera 

produktionen kan även arbetsmiljön förbättras genom att exempelvis minska 

de tunga arbetsmomenten. 

Enligt CIRIA (1996) är en viktig del att uppnå god byggbarhet att utforma 

arbetsplatsen så att den har en säker och god arbetsmiljö. Det är viktigt att 

konstruktören redan i projekteringsfasen överväger arbetsmiljön. Adams 

(1989)  styrker detta och menar på att konstruktionen måste utformas på sådant 

sätt att arbetsmiljön för produktionspersonalen är säker under hela 

byggnationen. Ett exempel på detta är att undvika farliga lyft vid exempelvis 

lossning. Det är viktigt att konstruktionen går att bygga på ett säkert sätt 

fortsätter Adams (1989). 

Även arbetsmetoden har en direkt inverkan på effektiviteten i produktionen och 

arbetsmiljön. Det är viktigt att alla medarbetare, yrkesarbetare och 

platsledning, känner att de har stöd från ledningen. Det är plastledningens 

uppgift att se till att säkerhet uppnås och att alla medarbetare är varse om 

eventuella risker. Det är även viktigt att alla medarbetare har rätt utbildning för 

att minimera antalet arbetsplatsolyckor. (Griffith & Sidwell, 1995) 

 

3.2 Design och utformning av vindkrafverksfundament 

Fundamentets uppgift är att utgöra en stabil grund för konstruktion där den ska 

stödja och förankra konstruktionen till undergrunden. Utformningen av 

vindkraftverksfundament varierar och är beroende av det jordtryck som 

uppkommer på grund av de laster som verkar på fundamentet. Dessa laster 

fördelas över fundamentet och förs ner i jorden. (Dabrowolski, 1998) 

Vindkraftverksfundament förekommer i olika utföranden, kvadratiska, 

åttkantiga och cirkulära. Även överytan varierar från fundament till fundament, 

vissa har en kraftig lutning av överytan medan vissa inte har någon lutning alls. 

 

Enligt Dabrowolski (1998)  har den cirkulära formen en bättre förmåga att 

uppta böjmoment. Det cirkulära fundamentet får därför en högre utnyttjande-

grad av armeringen än vad den kvadratiska utformningen får. Enligt Maunu 

(2008) beror detta på att de cirkulära fundamenten har samma böjhållfasthet i 

alla vindriktningar, fundamentet dimensioneras utefter böjmomentet som i sin 

tur styr utformningen av böjarmering. 
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Det cirkulära tvärsnittet har förmågan att uppta den kraft som vinden utgör 

oberoende vindriktning. På så sätt blir tvärkraften och momentet jämt fördelat 

över hela fundamentet enligt Maunu (2008). För ett kvadratiskt fundament 

utnyttjas inte hörnen i konstruktionen och detta ger upphov till ett visst 

materialspill till skillnad från det cirkulära fundament som alltid har maximalt 

utnyttjande i alla riktningar. Armeringen i ett kvadratiskt fundament ligger som 

ett rutnät, för att få samma böjhållfasthet i ett kvadratiskt fundament som i ett 

cirkulärt krävs en större mängd armering fortsätter Maunu (2008). Det 

åttkantiga fundamentet är mittemellan dessa två typer vad gäller materialspill 

och förmåga att uppta de dynamiska och statiska lasterna optimalt. Bottenarean 

på fundamentet styrs av vindtornets totala höjd. Storleken på bottenarean har 

betydelse för lastspridningen ner i jorden, ju större yta man har ju större area 

att sprida ut lasteffekten från tornet. 

 

Mannu (2008) har i en doktorsavhandling studerat hur lasterna på ett 

vindkraftverksfundament fördelas i fundamentet. I figur 4 kan man se 

fördelningen av tryckspänningen samt skjuvkraften i den övre delen av 

fundamentet med en stor koncentrerad last. Här tydliggörs den cirkulära 

lastspridningen i fundamentet. 

 

 

 
Figur 4 Mannu (2008) a) Fördelning av tvärkraften i fundamentet sett uppifrån 

b)skjuvkrafter i fundamentet sett uppifrån 

 

Nackdelen för cirkulära och åttkantiga fundament är att armeringen blir 

komplicerad och att formsättningen blir mer komplex. Därför är det oftast mer 
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ekonomiskt att bygga rektangulära fundament påstår Maunu (2008). Även 

Myrström (2011) har i sitt examensarbete redovisat ett förslag från konsulten 

WSP med ett kvadratiskfundament, ännu obeprövat men som sägs halvera 

produktionstiden för ett likvärdigt cirkulärt fundament. Enercon (2011) som 

levererar cirkulär fundament håller inte med och hävdar motsatsen, och skriver 

att den högre arbetskapaciteten hos kvadratiska fundament inte täcker det 

ökade materialspillets kostnad. 

 

 

3.2.1 Dimensionerande laster för vindkraftverksfundament 

Vindkraftverksfundamentet beaktas som en fast inspänd konsolbalk. Som regel 

är det två fenomen som är dimensionerande för fundamentet. Det ena är som 

tidigare nämnt den extremt höga excentriska last som konstruktionen upptar 

och som utgör böjmomentet i fundamentet. Det andra fenomenet är risken för 

vältning av vindtornet. (Maunu, 2008) 

 

 

 
Figur 5 Vindkraftverksfundmanet som har vält (Maunu, 2008) 

Gravitationsfundament hålls på plats av sin egentyngd. Tyngden från 

armeringen och betongen ska motverka att konstruktionen välter. 
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Följande yttre krafter verkar på konstruktionen: 

 

 

 

Figur 6 Krafter som verkar på konstruktionen 

De yttre krafterna som verkar på fundamentet är moment, Med, normalkraft, 

Ned, samt en horiontal last, Hed. Dessa krafter resulterar i en tryckkraft Red, från 

marken, se figur 6. Enligt Sajun (2009) är horisontalkrafterna relativt små 

jämfört med momentet och normalkraften. Det är alltså dessa man bör 

dimensionera fundamentet för. För att vindtornet inte ska välta måste Red vara 

tillräckligt stor för att klara av att hålla emot de yttre krafterna. Red kan 

beräknas genom att ställa upp jämvikt: 
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Ekvationen ovan visar tydligt vilka faktorer som är avgörande för 

dimensionering av fundamentet med hänsyn till stjälpning. Reaktionskraften 

Red måste vara lägre än jordens bärförmåga Rsd för att inte stjälpning av 

vindkrafttornet ska ske.  

 

3.2.2 Armeringsutformning 

Om vi antar att fundamentet är en fritt upplagd platta, fås en kvadratisk 

brottlinje. Moment fördelningen för en sådan platta blir då, figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Där: 

                
                

 

 

Figur 7 Brottlinjen för ett kvadratiskt fundament 

med en punktlast, P 
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Figur 8 Momentfördelning av medelmomentet för en fritt upplagd platta 

 

Momentet fördelas enligt figur 8 över en fritt upplagd platta. Det beräknade 

fältmomentet, m, är ett medelmoment som verkar på fundamentet. 

Medelmomentet fördelas och ett nytt maximalt moment erhålls, vilket blir det 

dimensionerande momentet. Enligt Matalamaa (2009) ska böjarmeringen för 

underkanten på fundamentet dimensioneras efter maximala momentet. Detta i 

sin tur leder till att armeringen placeras enligt figur 9. 

 

 

 

Figur 9 Fördelning av underkantsarmering 
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För ett fundament med ett cirkulärt tvärsnitt blir momentfördelningen 

densamma om man antar en fritt upplagd platta. 

Brottlinjen för ett cirkulärt tvärsnitt framgår av figur 10 och blir följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Där: 

                
                

 

Momentet fördelas lika över plattan som för det kvadratiska fundamentet, 

enligt figur 9. Dock blir armeringen cirkulär istället för kvadratisk med mer 

armering i mitten och mindre ute i kanterna. Detta syns tydligt i figur 11.  

 

P 

Figur 10 Brottlinje för en fritt upplagd platta 

med cirkulärt tvärsnitt 
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Figur 11 Armering för ett cirkulärt fundament. www.enercon.dk ( 2011) 

 

3.3 Tillämpbara produktionsutföranden för vindkraftverksfundament 

3.3.1 Rullarmering  

Enligt tillverkaren av en sorts rullarmering BAMTEC (2011) är detta en 

relativt ny armeringsmetod som ursprungligen kommer från Tyskland. 

Rullarmeringssystemet produceras på fabrik och bygger på att man använder 

tunna plåtband som armeringsjärnen fästs fast i med rätt inbördes avstånd 

mellan järnen. Rullarna tillverkas utefter de önskemål beställaren har vad gäller 

armeringsdimensioner, s-avstånd och ståltyp förklarar BAMTEC (2011) på sin 

hemsida. Rullarna kan tillverkas i storlekar upp till 2 ton med en maximalbredd 

på 12 meter. Det allra vanligaste utförandet av rullar är armeringsjärn som 

ligger parallella mot varandra men de går även att utföra i solfjäderformade 

rullar. De största tillverkarna och återförsäljarna i Sverige idag för rullarmering 

är Celsa Steelservice och Tibnor. 

 



Teori 

30 

 

 

Figur 12 Utrullning av rullarmering. www.celsa-steelservice.com (2012) 

 

För att utföra arbete ute i fält eller på arbetsplatsen krävs en byggkran för att 

passa in rullen och två yrkesarbetare att rulla ut rullen. Enligt tillverkaren 

BAMTEC (2011) tar det ca 5-10 min att justera in rullen och sedan rulla ut 

rullen. Metoden motsvarar en enhetstid på 12 ton/timme. Samma enhetstider 

fick även Ekstrand och Bertilsson (2008) i en tidsstudie över rullarmering för 

en brobana. Där klockades tiden för utrullning av armeringsnätet. I tiden ingår  

lossning, utläggning av distanser m.m.  

 

3.3.2 Betong 

Betong består av bindemedel, vatten, ballast och tillsatsmedel. Dessa blandas 

samman i olika delar för att bilda en betongmassa. Alla ingredienser har 

specifika egenskaper som med sin sammansättning bidrar till betongens 

hållfasthet, formbarhet och utseende. 

Enligt Schutter et al (2008) har praktiska studier visat att vibrering av betongen 

för platsgjutna konstruktioner inte utförs helt korrekt. Vibrering görs för att 

komprimera massan för att få bort överskotts luft och motverka separationer av 

de olika stenmaterialen. Att vibreringen inte alltid utförs korrekt beror på det 

tunga arbetet som det innebär, ingen orkar vibrera en hel dag. Shutter et al 

(2008) menar att detta kan leda till att kvaliteten försämras för den slutliga 
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konstruktionen. För en betong som inte är tillräckligt kompakterade minskar 

hållfastheten och armering kan korrodera eller frostskador kan uppkomma då 

det fortfarande finns för mycket luft kvar i betongen.  

 

3.3.3 Traditionell betong 

Den vanligaste betongen som används för de förhållanden som ett ”normalt” 

vindkraftverksfundamenten utsätts för är anläggningsbetong. Anläggnings-

betongen står emot yttre påverkan av väta och vind. Anläggningsbetongen med 

sitt anlägningscement har även en längre värmeutveckling än Portland 

Cementen har. Fördelen med att ha en långsammare värmeutveckling är att 

risken för sprickbildning i konstruktionen minskar. Därför lämpar sig 

anläggningsbetongen utmärkt till grövre betongkonstruktioner som har en 

tendens att bilda sprickbildningar. (Anderberg 2002)  

 

3.3.4 Självkompakterande betong 

Själkompakterande betong (SKB) är en homogen betong som är lättflytande 

och enbart med sin egenvikt fyller ut formen och omsluter armeringsjärnen. 

Fördelen med SKB är helt enkelt att den inte behöver vibreras och med det att 

mindre resurser vid gjutningen behövs. För att betongen ska vara 

självkompakterande måste lufthålen i betongen elimineras utan vibrering. För 

att uppnå detta tillkommer även finmaterialet filler (<0063 mm) och 

flyttillsatsmedel till betongblandningen. Det är materialet filler som gör att 

betongblandningen erhåller den självkompakterande förmågan. (Shutter et al 

2008) 

SKB kom till Sverige i slutet av 1990-talet. Efterfrågan ökade på en betong 

som kunde kompaktera sig själv, där vibreringen omöjliggjordes på grund av 

komplicerad och tät armering. Undervattensgjutning och tunnellining är två 

exempel på användningsområden för självkompakterande betong. (Shutter et al 

2008) 

Enligt Ewertsson och Utegenannt (2008) såg man möjligheterna med att 

minimera arbetsgången och förbättra arbetsmiljön med den själv-

kompakterande betongen och har de senaste tio åren utvecklat betongen. Idag 

är SKB och traditionell betong likvärdig när det gäller frostbeständighet, 
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cementpastans täthet samt hållfasthet. Hållfastheten för SKB är oftast högre än 

för likvärdig traditionell betong fortsätter Shutter et al (2008). 

Vid användning av traditionell betong kan variationen i betongens konsistens 

motverkas med vibrering. Detta är inte möjligt för SKB då den inte vibreras. 

Därför är det viktigt att varje lass håller hög kvalité.  Sammansättningen av 

betongen är i princip densamma som för traditionell betong dock används en 

mindre stenfraktion för den självkompakterande betongen. Detta för att 

betongen ska klara av att flyta ut mellan armeringsjärnen, detta kan hindras om 

man använder en för stor stenfraktion. (Shutter et al 2008) 

Eftersom SKB är lättflytande krävs det att formen är tät. SKB kan även 

komplicera gjutning för betongkonstruktioner med lutande fria överytor, då 

betongen gärna vill flyta ut över formen. Detta gör att SKB lämpar sig bäst i 

platta konstruktioner och för icke öppna formar. (Shutter et al 2008) 

Då betongens kvalité är avgörande för resultatet erfordras hög kompetens av 

plastledningen vid användning av SKB. Enligt betongleverantören Swerock 

(swerock.se, 2011) krävs stor uppmärksamhet av de som gjuter samt 

omfattande provtagning för att säkerställa kvalitén. SKB är mer känslig för 

uppehåll under gjutningen därför är det viktigt att logistiken är väl fungerande. 

Om uppehåll skulle ske i gjutningen bör det senaste lagret vibreras ihop med 

det övre för att lagren ska kunna blandas fortsätter Swerock (swerock.se, 

2011). Om detta sker försvinner poängen med att använda sig av en 

vibrationsfri betong.  

Kjellström och Nordmark (2007) tror att rädslan för att använda SKB beror på 

att folk i branschen är avskräckta från att använda SKB, förutom högre 

materialkostnad, är även skillnaden i kvalité från olika betonglass en avgörande 

faktor. Ett bra betonglass kan följas av ett dåligt som inte uppfyller beställarens 

krav. Eftersom Entreprenören oftast är i tidspress och inte vill ta risken att 

kassera ett lass väljer man oftast att använda sig av traditionell betong förklarar 

Kjellström och Nordmark (2007).   

 

3.3.5 Prefabricerade fundamentsdelar 

I ett projekt utanför Kiruna på Lappberget, har den nya tekniken ytterligare 

blivit tvingad att ta ett steg i utvecklingen. Detta projekt sker i en nationalpark 

där allt material måste fraktas till byggarbetsplatsen då inga naturmaterial får 
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användas. Det finns heller inga vägar att frakta material på. Enligt Jemtska.se 

(2012) har man blivit tvungen att sköta alla transporter längs järnväg. För att 

minska transporten av material till byggarbetsplatsen har man istället valt att 

prefabricera fundamentsdelar. Tornen är 139 meter höga och fundamenten är 

uppbyggda av 16 ”tårtbitar” á 20 ton styck. Dessa transporteras längs järnvägen 

för att sedan placeras ut runt bultgruppen där de gjuts samman förklarar 

beställaren Jemtska på sin hemsida (Jemtska.se, 2012). 

 

3.4 Tidsstudie över resursfördelningen för ett cirkulärt 

vindkraftsverksfundament. 

En tidsstudie över resursfördelning av armeringsutförandet för ett cirkulärt 

gravitationsfundament har utförts av Myrström (2011). Fundamentet utfördes 

av den svenska byggentreprenören Svevia i Jokkmokksliden under våren 2011. 

Det fundamentet som studerades innehöll 61 ton armering och uppskattnings-

vis ca 520 m
3
 betong. Fundamentens diameter var 21 meter och överytan 

lutade med 13,28 grader. 

 

 

Figur 13 Tvärsnitt av fundamentet. Myrström (2011) 

 

Myrström (2011) presenterar i figur 14 resursfördelningen för monteringen av 

armeringsjärn för ett fundament. Han har i sin studie noterat hantverkarnas 

arbete och har tidsbestämt deras faktiska tid.  
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Figur 14 Total arbetstidsfördelning vid montage av armeringsjärn i 

Jokkmokksliden. Myrström (2011) 

 

Myrström (2011) har i sin studie bevittnat stor oordning vid armeringslagret. 

All armering till ett fundament levererades samtidigt och förvarades bredvid 

fundamentet. Det tog tid för hantverkarna att leta rätt på och sortera 

armeringsjärnen eftersom armeringen inte var uppmärkt och låg tillsynes 

planlöst på upplagsplatsen. För sin tidsstudie påpekar även Myrström (2011) 

avståndet mellan bodarna. Tiden som går åt att transportera sig mellan 

byggbodarna och arbetsplatsen mellan rasterna är tidsödande. Detta kan 

undvikas genom att placera en byggbod precis bredvid fundamentet. 

 

En annan iakttagelse som Myrström (2011) gjorde var vid sorteringen av 

armeringen. Då arbetade två hantverkare med att sortera armering medan 

resterande hantverkare gick och markerade ut var armeringen skulle läggas. 

Vid de gånger då sorteringen tog längre tid än uppmarkeringen av armerings-

järnen, stannade arbetet helt av för dessa hantverkare. Här menar Myrström 

(2011) att mycket värdeskapande tid går till spillo, det är svårt att hitta 

värdeskapande uppgifter åt hantverkarna när momenteten hänger ihop och är 

beroende av varandra. Skulle man kunna hitta uppgifter som kan utföras när 

väntetid uppstår skulle detta gagna effektiviteten på arbetsplatsen. 
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Den väntan som uppvisades under tidsstudien uppkom som en direktföljd av att 

planeringen inte var optimal förklarar Myrström (2011). Eftersom den största 

delen av den outnyttjade tiden härleds tillbaka till det ostrukturerade 

armeringslagret föreslår Myrström (2011) att det är här insatserna bör sättas in. 

 

För ett fundament med kraftig lutning där den yttersta och lägsta höjden på 

fundamentet var 820 mm respektive 2 820 mm högt blir arbetsmiljön för 

montaget av byglar väldigt dålig. Myrström (2011) beskriver i sin rapport att 

hantverkarna själva var väldigt kritiska till detta moment då de var tvungna att 

krypa in på insidan och tvingades arbeta sittandes med böjda ryggar för att 

montera fast byglarna. 

Det arbetsmoment som Myrstöm (2011) identifierade som mest tidskrävande 

när det gällde armeringen av cirkulära fundamentet i Jokkmokksliden var 

monteringen utav de långa radiella järnen som utgör under- och 

överkantsarmeringen. 
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4 EMPIRI 

Empirikapitlet innehåller en sammanställning av den insamlade informationen 

från platsbesök, intervjuver och tidsstudien över de studerade vindkraftverks-

fundamenten. Även en dokumentation av produktionsprocessen redovisas. 

 

4.1 Entreprenadform 

För de allra flesta vindkraftverksprojekt sker upphandlingen som en total-

entreprenad. I många fall sker en selektiv upphandling där beställaren väljer 

vilka entreprenörer som ska få lämna anbud. Underlaget för projekten är oftast 

väldigt tunna och består av vindtornstillverkarens kravspecifikationer samt det 

gällande byggtillståndet från länsstyrelsen. (Enligt möte 2011-10-27). 

Båda de studerade vindkraftparkerna är upphandlade som totalentreprenader, 

vilket innebär att redan i anbudsskedet har entreprenören gått ihop med en 

projektör för att utarbeta ett gemensamt förslag och produktionsutförande. 

Oftast sker upphandlingen med standardavtalet ABT06 men eftersom vissa 

beställare har sin centrala organisation i Europa sker alltfler upphandlingar 

enligt Europeiska standardavtal. 

Upphandlingen av Jädraås vindkraftpark skedde med standardavtalet ABT06 

för totalentreprenader men i anbudet erhölls redan färdiga armeringsritningar. 

Upphandlingen skedde av ett stycke fundament, vilket kan mer liknas vid en 

utförandeentreprenad. Beställaren har tillsammans med konstruktören 

utarbetade bygghandlingarna. 

Upphandlingen för Solbergs vindkraftpark skedde med standardavtalet ABT06 

men där var det byggföretaget tillsammans med konstruktören som tog fram 

bygghandlingarna för vindkraftverksfundamenten.   
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4.2 Solbergs vindkraftpark 

Solbergs vindkraftpark omfattar 30 stycken gravitationsfundament utan 

inverkan av grundvattentryck. Skillnaden på ett fundament som är påverkat av 

grundvattentryck och ett som inte är det är storleken (tyngden) på fundamentet. 

Ett fundament som är påverkat av grundvattentryck har ytterligare laster att ta 

hänsyn till, nämligen det ökade trycket från grundvattnet. De 30 fundamenten i 

Solberg är placerade på separata platser med varierande avstånd allt från ca 300 

meter till över en kilometer mellan varandra. Entreprenaden är uppdelad på två 

olika berg, Trattberget och Skallberget. Samtliga fundament är identiska med 

varandra och har en total tornhöjd på 99 meter. Fundamenten är åttkantiga med 

en diameter på 18,3 meter. De är uppbyggda av åtta likadana delar med en 

lutande överyta på 1 %. Fundamenten innehåller 50 ton armering och 550 m
3
 

betong styck. All armering är iläggningsfärdig och monteras dit järn för järn. 

Järnen ligger i rätvinkligt korsande lager i x- och y-planet se figur 15 och figur 

16. Järnens största diameter är 32 mm. Det gjuts även ett pelarskaft med 

bultgruppen i med en diameter på 5m och en höjd på 1,97 meter.  

Under platsbesöket 2012-04-10 beskrev platsledningen för Solbergs 

vindkraftpark att hela projektet har gått väldigt bra och produktionen har flutit 

på fint. De ser heller inga problem med de åttkantiga fundamenten och 

upplevde inte några problem att utföra dessa. Betongframställningen från de 

mobila betongfabrikerna har också gått väldigt bra och det var inga problem att 

erhålla den föreskrivna betongkvalitén hos den framställda betongen. 
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Figur 15 a) (vänster) Underkantsarmering av fundamentet i Solbergs vindpark 

              b) (höger) Förberedelse för skaft och bultgrupp för fundament i 

Solbergs vindpark 

 

 

 

Figur 16 a) (vänster) Skaftarmeringen och förstärkning av bultgruppen för 

fundamentet i Solbergs vindpark 

              b) (höger) Gjutning av fundament i Solbergs vindpark 
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4.3 Jädraås vindkraftpark 

Jädraås vindkraftpark omfattar 66 stycken gravitationsfundament utan inverkan 

av grundvattentryck. Fundamenten är utplacerade med ett avstånd på ca 500 

meter till över en kilometer ifrån varandra. Avstånden är tillför att 

vindkraftverken inte ska påverka varandra under drifttiden. Samtliga 

fundament är kvadratiska, 18x18 m
2
 och deras överyta är helt plan. 

Fundamentet innehåller 75 ton armering och 660 m
3
 betong. All armering är 

iläggnings färdig och monteras dit järn för järn. Järnens största diameter är 32 

mm. Den totala torn höjden är 119 meter högt.  

 

Figur 17 Tvärsnitt av det kvadratiska fundamentet i Jädraås vindpark 

Vid varje fundament förbereds en kranplan som under byggnationen av 

fundamentet fungerar som lager åt armeringen. Hela fundamentets armering 

lossas vid ett tillfälle och förvaras på lagringsplatsen under presenning. Allra 

först görs en plangjutning med anläggningsbetong, i denna plangjutning 

placeras bultgruppen som består av 66 stycken bultpar och är placerade i en 

cirkel. Bultgruppen är förankrad med en bultmall och är monterad genom hela 

fundamentet den fäst längst ut på över- och underkantsarmeringen, se figur 16. 

Underkantsarmeringen läggs i tre korsande lager, all armering går rätvinkligt i 

två riktningar i x-och y-planet. Därefter sätts byglar upp för att förankra 

överkantarmering som även denna läggs i tre korsande lager. Armeringen lyfts 

på plats av en mobilkranbil. Armeringsjärnen är märkta när de lossas för att lätt 

hittas igen vid monteringen. 
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4.4 Produktionsutförande av ett vindkraftverksfundament i Jädraås  

 

1. Plangjutning med skyddsbetong gjuts över hela den färdigställda 

grusytan 18x18 m
2
 och är 50 mm tjock. Plangjutningen utgörs även av 

en nedsänkt yta på 6x6 m
2
 som är 300 mm djup. I denna nedsänkta yta 

är bultmallen och bultparen placerade. Det är viktigt att bultarna 

hamnar på rätt plats. En felaktig placering kan leda till excentricitet i 

vindtornet vilket direkt leder till ett ökande moment och det kan i sin 

tur leda till stjälpning av tornet. Totalt är det 136 bultar som ska 

monteras.  

 

2. När plangjutningen är gjuten läggs distanserna ut för 

underkantsarmeringen. Därefter placeras det första lagret av 

underkantsarmering ut. Järnen läggs ut en och en och lyfts ner på 

plattan med hjälp av en kran i buntar. Tiden för att lossa en bunt på ca 8 

armeringsjärn tar i genomsnitt 2.30 minuter och är det mest 

tidskrävande momentet vilket styr framdriften av armeringsmontaget. 

Lagret av armering är välplanerat och sorterat vilket gör det lätt att hitta 

igen armeringsjärnen. Detta är en bidragande orsak till att kranens 

kapacitet utnyttjas maximalt. Samtidigt som lossning av armerings-

järnen sker märks armeringsjärnens placering ut.  De järn som ska gå 

rakt genom bultgruppen lyfts dit för hand och träs sedan genom 

bultgruppen. Järnen är 18 meter långa. Att lyfta dit järnen genom 

bultgruppen är ett tungt arbetsmoment med dålig arbetsställning och 

tunga lyft. När underkantsarmeringen för det första lagret är komplett 

läggs det identiskt korsande lagret ut över hela ytan 18x18 m
2
 och najas 

fast. Hantverkarna har utfört många liknande fundament tsom har exakt 

samma s-avstånd och behöver därmed inte ägna lika mycket tid åt att 

läsa ritningarna.  
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Figur 18 Utläggning av underkantsarmering, första lagret 

 

3. Därefter påbörjas arbetet med b-järnen längs med kanterna. Dessa järn 

är 1,5 meter höga och sammanbinder över- och underkantsarmeringen. 

B-järnen monteras på sådant sätt att de enkelt kan resas upp när all 

underkantsarmering är färdig monterad. Tillsvidare ligger de längs med 

kanterna. 

 

4. Nästa steg är att det övre lagret för underkantsarmeringen lager 3 och 4 

färdigställs. Även här är det armeringsjärn som dras igenom 

bultgruppen som är det mest tidskrävande arbetet och styr framdriften.  
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Figur 19 Det 3e lagret med underkantsarmering är färdigställt 

 

5. När färdigställandet av underkansarmeringen är klar monteras 

distansstagen till överkansarmeringen. Därefter fortsätter arbetet med 

att montera sidorna på armeringsburen. Det lämnas ett hål i ena sidan 

för att man ska kunna gå in och arbeta inifrån armeringsburen. 

 

6. Därefter kan arbetet med att montera det första lagret 

överkantsarmering sättas igång. Även överkantarmeringen ska 

monteras rakt genom bultgruppen. Detta sker också med en byggkran 

som lossar järnen för att sedan tas emot uppe på fundamentet. Därifrån 

placeras järnen ut förhand. All överkantsarmering monteras färdigt i två 

korsande lager. 

 

7. När överkantsarmering är monterad slutförs arbetet helt med b-järnen 

runt fundamentet.  

 

8. Därefter placeras plaströr med diametern 110mm för framtida dragning 

av elkabel. Även installation av jordning utförs i detta steg.  

 

9. När alla installationer är färdigställda och allt arbete som sker inifrån 

fundamentet är slutfört påbörjas arbetet med montering av byglar. 

Byglarna monteras ovanifrån fundamentet därefter najas de fast i 
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underkantsarmeringen för att binda samman över- och underkants-

armeringen med varandra. Totalt placerades det ut  2058 stycken byglar 

i detta skede. Arbete med byglarna går relativt snabbt då dessa är tunna 

och lätthanterliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. När nu armeringsarbetet är färdigställt återstår formsättningen. En form 

av lecablock muras runt fundamentet. För att få lecaformen att stå emot 

det tryck som uppstår under gjutningen måste lecan motfyllas med 

morän.  

 

11. Innan gjutningen påbörjas fixeras montagestöden. 

 

12. Betongen blandas på plats med en mobilbetongstation. På 

upplagsplatsen/kranplatsen ligger ballasten färdig för blandning. Vatten 

transporteras i en vattentank. Betongen blandas samman i 

betongstationen och pumpas ut i fundamentet.  

Figur 20 a) Byglar i fundamentet b) Ritning över en bygel 
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Figur 21 Gjutning av fundament 

 

 

4.5 Iakttagelser vid arbetsplatsbesök 

Myrström (2011) bevittnade i sin tidsstudie kaos på upplagsplatsen där 

armeringsjärnen förvarades. Han uppmärksammade detta och visade på att 

mycket värdefull tid gick åt att sortera och hitta igen armeringen. Detta är 

något som inte förekom på projektet i Jädraås. Armeringen låg snyggt och 

prydligt på upplagsplatsen och var ihopbuntade rätt. Arbetet med att lyfta ut 

armeringsjärnen gick smidigt. Det är viktigt att armeringen ligger uppmärkt för 

att det ska vara lätt att hitta igen det då detta moment är det som bestämmer 

utläggningshastigheten för underkantsarmeringen.  

Precis som även Myrström (2011) påpekade är avstånden på arbetsplatsen 

långa. Transporten mellan fundamentsplatserna tar lång tid och är något som 

bör minimeras så långt som möjligt. Att avståndet till närmsta personalbod inte 

är alltför långt och att leveranserna av material kommer dit de ska utan att 

behövas mellanlagras. På grund av att tjällossning försvåras logistiken och 

mellanlagringar av material uppstår.  
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Figur 22 Ordning och reda på armeringslagret 

 

4.6 Presentation av tidsstudie 

Resultatet av den insamlade informationen från tidsstudien presenteras i figur 

23 och 24 där en jämförelse mellan det kvadratiskt och det åttkantigt 

vindkraftverksfundament presenteras. I diagrammen visas tidsfördelning över 

armeringsmontaget för de olika utformningarna för vindkraftverks-

fundamenten. Den totala tiden är densamma för de båda fundamenten. 
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Figur 23 Fördelning av aktiviteter för armeringsmontaget i 

Jädraås vindkraftpark 

Figur 24 Fördelning av aktiviteter för armeringsmontaget i 

Solberg vindkraftpark 

75 ton 
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Armeringsutförandet för det kvadratiska fundamentet med sina 75 ton armering 

tar lika lång tid att utföra som armeringsutförandet för det åttkantiga 

fundamentet med 50 ton. I diagrammen i figur 23 och 24 synliggörs 

fördelningen av de olika aktiviterna för armeringsmontaget. Det som skiljer de 

båda fundamenten ifrån varandra är att det åttkantiga fundamentet har ett skaft 

som är 1,97 meter högt där bultgruppen sitter. Detta gör att den undre delen, 

som innehåller den största delen av armering, går relativt snabbt att armera när 

bultgruppen inte är placerad i mitten och försvårar montaget. Istället är det 12 

% av de totala armeringsmontaget som berör arbetet med bultgruppen. För det 

kvadratiska fundamentet blir större delar av armeringsutförandet påverkat av 

bultgruppen då denna är placerad mitt i fundamentet. Detta gör att underkants- 

och överkantsarmeringen tar en större del av den totala armeringsmontagetiden 

för det kvadratiska fundamentet då bultgtuppen försvårar utläggnings-

hastigheten för denna. För det åttkantiga fundamentet är förstärkningen av 

bultgruppen och överkantsarmeringen den del av armeringsmontaget som har 

störst tidsåtgång. 

Det man kan se av gjutningen för det kvadratiska fundamentet är att det går 

snabbare än för det åttkantiga fundamentet. Detta beror inte på utformningen 

av fundamentet utan på den mobila betongstationens kapacitet. Eftersom det 

fundamentet är stort kommer aldrig betongens stighöjd vara avgörande för 

kapaciteten utan helt enkelt den mobila betongstationen. Johan Ramstrand 

projektchef i Jädraås berättar att det är pumpen som sätter kapaciteten för 

gjutningen och inte utformningen av de kvadratiska fundamenten i Jädraås. 

 

 



Analys och resultat 

48 

 

5 ANALYS OCH RESULTAT 
 

Införandet av SKB och rullarmering kan vara ett alternativ för att effektivisera 

produktionen. Det gäller att göra konstruktionen optimerad med avseende på 

produktionen och inte bara materialoptimerad.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka ”hur byggbarhet av 

vindkraftverksfundament kan bli mer kostnadseffektiv?”  För att lättare ge 

exempel på god byggbarheten hos vindkraftverksfundament bryts byggbarhet 

ner i fem delar vilka beskrivits i teoridelen. Här redovisas analysen av den 

empiriska studien med avseende på dessa fem delar; produktionsmetoder, 

standardisering, arbetsmiljö, god kommunikation och arbetsberedning. 

5.1 Produktionsmetod 

Produktionsmetoderna som här studerats är valet mellan SKB och traditionell 

betong, valet mellan rullarmering och iläggsfärdig armering samt uttnyttjande-

graden av armering och betong vid val av utformning av fundamentet. 

 

5.1.1 Självkompakteradbetong vs traditionell vibrerad betong 

SKBs främsta egenskap är sin självkompakterande förmåga, att man genom 

den slipper det tunga vibreringsmomentet. Arbetsmiljömässigt är SKB ett 

bättre alternativ än traditionell betong.  

Problemet som leverantörer och entreprenörer vittnar om är att själv-

kompakterande betong uppvisar ojämn kvalité och har tendens att separera. 

Eftersom SKB är känslig för avbrott i gjutningen gäller det att man planerar 

gjutningen ordentligt för att undvika avbrott.  
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För att underlätta för betongfabriken försöker man ha så få komponenter som 

möjligt att blanda samman. När man använder SKB använder man sig av 

ytterligare en fraktion jämfört med traditionell betong, fillers, samt flytmedel. 

Att tillsätta ytterligare fraktioner i blandningen gör tillverkningsprocessen mer 

känslig för segregering.   Leverantören rekommenderar att man helst blandar 

ett fåtal material i en betongfabrik. Ju fler material ju känsligare blir vällingen, 

stenarna sjunker snabbt och kvar blir fillerpasta på toppen. Det är dock fullt 

möjligt att tillverka självkompakterande betong ute på arbetsplatsen. 

Eftersom de har fastställt att det är möjligt att använda SKB i Jädraås tidigare i 

rapporten kan jämförelsen med SKB och traditionell vibrerad betong ske. Pris 

för SKB ligger mellan 70kr/m
3
 och 120 kr/m

3
 mer än för traditionell betong. I 

denna jämförelse används en prisskillnad på 80 kr/m
3
. Införandet av SKB 

genererar minskade hantverkartimmar. I beräkningarna antas en hantverkare 

kostar 380 kr/timmen. Den ökade materialkostnaden minus den minskade 

arbetsinsatsen ger totalt en ökad kostnad på ca 20 000 - 30 000 kr per 

fundament vid användning av SKB beroende på hur många hantverkare man 

väljer att ha med vid gjutningen, se tabell 3.  

 

Tabell 3 Pris och tidsjämförelse mellan traditionell betong och SKB med olika 

många yrkesarbetare/hantverkare 

 Traditionell SKB med 
4 st. YA 

SKB med 
3 st. YA 

SKB med 
2 st. YA 

Total mängd betong [m3] 660 660 660 660 

Antal [YA/tim] 8 4 3 2 

Total tid för gjutning/fnd   14 14 14 14 

Total antal YA-timmar [tim] 112 56 42 28 

     

Pris skillnad (SKB - trad.)     

Material [SEK]  0 52800 52800 52800 

Arbetsinsats [SEK]  0 -20720 -25900 -31080 

Totalt [SEK] 0 +32080 +26900 +21720  

 

Eftersom det är blandningen av material i de mobila betongfabrikerna som styr 

pumpkapaciteten kommer själva gjutningen ta lika lång tid oavsett om det 
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pumpas ut självkompakteradbetong eller traditionell betong. Genom att 

använda SKB kan man tjäna på att använda sig av ett mindre antal hantverkare 

under gjutningen. Tabell 3 ger en tydlig bild över hur mycket hantverkar-

timmar som kan sparas genom att använda SKB istället för traditionell betong. 

Enligt samtal med Peter Simonsson 2012-02-20 behövs enbart tre stycken 

hantverkare vid gjutning med SKB. Detta gör att fem hantverkare kan påbörja 

armeringsarbetet med nästa fundament tidigare. Varje fundament får även en 

minskad arbetskostnad i form av minskat antal hantverkartimmar. En 

hantverkare antas kosta 380 kr/timmen och detta i relation till de ökade 

materialkostnaderna redovisas också i tabell 3. Det minskade antalet 

hantverkartimmar motsvarar inte de ökade materialkostnaderna. Dock leder det 

till att varje fundament kan påbörjas en dag tidigare även om detta sker med en 

något förminskad arbetsstyrka. För ett projekt med 66 fundament blir det en 

förkortad byggtid på ca 30 byggdagar för fundamenten. Detta får man ställa i 

relation till de gemensamma kostnaderna för projektet i form av platsledning, 

etablering med mera. Vid ett större projekt kommer SKB vara ett mer lönsamt 

alternativ än traditionell betong. Det kommer då att krävas planering och ett 

maximalt utnyttjande av arbetskraften för att uppnå den önskade förkortningen 

av projekttiden. 

I och med det faktum att kostnaderna för fundamenten ökar med SKB men att 

tidsplanen kan optimeras, gör att denna produktionsmetod blir mer ekonomisk 

tillämpbar för större projekt. Större projekt innebär generellt att det är många 

fundament som ska utföras under en kortare tid. Det lämpar sig även för 

projekt där tidsplanen måste optimeras och är väldigt tajt. För att SKB ska vara 

lönsamt gäller det att ha en bra planering och verkligen nyttja de hantverkare 

som kan påbörja armeringsarbetet på nästa fundament. 

Genom att välja SKB fås även en bättre arbetsmiljö på grund av att det tunga 

vibreringsmomentet försvinner. Priset för att erhålla en bättre arbetsmiljö är 

svårt att värdera. En förbättrad arbetsmiljö bidrar till färre antal sjukskrivningar 

på grund av förslitningsskador med mera. Något som kanske inte gynnar det 

aktuella projektet men i stället gynnar företaget och de anställda på lång sikt.  

5.1.2 Rullarmering 

Rullarmering används bland annat till fundament, bjälklag och väggar med 

raka och parallella armeringsjärn. Rullarmering kan med fördel också användas 

för armering med en stor radie. För cirkulära fundament där armeringen är 

radiell går det att få solfjäderformade armeringsrullar för de lager där järnen är 

raka, de radiella järnen måste fortfarande läggas i för hand. Det som 
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tillkommer för införandet av rullarmering är extra planering med rullplaner 

avseende ordning och hur armeringen ska rullas ut. Den extra planeringen kan 

jämställas med ungefär samma planeringstid som för iläggningsfärdig 

armering. För ett cirkulärtfundament liknande det Myrström (2011) undersökte 

med ett armeringsutförande med radiella järn kan endast ca 30 % av 

underkantsarmeringen rullas ut. Detta beror på att vartannat lager består av 

radiella järn. En ytterligare jämförelse görs inte för denna typ av fundament då 

ett eventuellt införande av rullarmering endast uppgår till ca 30 % av den totala 

armeringsmängden.  

I Solberg där det åttkantiga fundamentet har korsande underkantsarmering kan 

den mesta delen av överkants- och underkantsarmeringen rullas ut. Detta 

medför att 50 % av den iläggsfärdiga armeringen kan ersättas med 

rullarmering.  

För de kvadratiska fundamenten i Jädraås kan också rullarmering användas för 

underkantsarmering och överkantsarmering. Skjuvarmering mellan lagren 

måste dock läggas i för hand. De armeringsjärn som dras igenom bultgruppen 

går heller inte att rullas ut. Genom att ersätta iläggningsfärdig armering med 

rullarmering för över- och underkantsarmering där det är möjligt, kommer det 

att motsvarar ca 50 % av den totala armeringsmängden.  

En analys för implimenteringen av rullarmering har endast gjorts för det 

kvadratiska fundamentet i Jädraås. Analysen görs på det kvadratiska 

fundamentet eftersom den innehåller en större del armering än vad det 

åttkantiga fundamentet gör. Effekten av att införa rullarmering blir därför 

större för det kvadratiska fundamentet. Analysen ger en klarare bild över vad 

ett införande av produktionssmetoden medför. 

För att utföra arbetet krävs tillgång till en byggkran samt två till tre 

yrkesarbetare för utrullning, inpassning och montering av distanser med mera. 

BAMTEC lovar på sin hemsida att enhetstiden för rullarmering är 0,2 h/ton 

vilket även Peter Simonsson vid samtal 2012-02-20 bekräftar tillika Ekstrand 

och Bertilsson (2008) som erhållit samma enhetstider i sin tidsstudie. Denna 

enhetstid innehåller tid för fixering, utläggning och efterjustering. För 

införandet av rullarmering på de kvadratiska vindkraftverksfundament som 

finns i Jädraås tillkommer arbetet med den armering som ligger närmast 

bultgruppen. Eftersom armeringsjärnen ska gå rakt igenom bultgruppen behövs 

det tilläggs armeras med lösjärn just i den delen. Det är ca 20 stycken järn som 

ska dras igenom bultgruppen vilket i den utförda tidsstudien har en enhetstid på 

18 h/ton. Totalt sett kan man ersätta 60 % av underkants- och överkants-
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armering med rullarmering. Här antas även att varje rulle i snitt väger 0,75 ton 

och rullas ut enligt rullplanen i figur 25. Med dessa antaganden fås följande 

resultat redovisat i tabell 4. 

 

Tabell 4 Tidsjämförelse mellan rullarmering och iläggsfärdig armering för ett 

kvadratiskt fundament 

  Rullarmering    ILF   

  Mängd (ton) enhetstid 
(tim/ton) 

tid 
(h) 

  Mängd 
(ton) 

enhetstid 
(tim/ton) 

tid 
(h) 

Uk armering ILF 
(h/ton) 

12 18 216   30 18 540 

Uk rullarmering 18 0,2 3,6         
Ök armering ILF 
(h/ton) 

12 18 216   30 18 540 

Ök rullarmering 18 0,2 3,6         
Skjuvarmering 
(h/ton) 

15 18 270   15 18 270 

Extra armering 
för skarvar med 
rullarmering 

1,6 0,2 0,3         

                
Total tid (h)     710       1350 

 

För fundamentet i Jädraås kan första och andra lagret samt det tredje och fjärde 

lagret med underkants- och överkantsarmering rullas ut. Det första och andra 

lagret kräver som figur 25 illustrerar åtta stycken rullar och åtta stycken rullar 

åt andra hållet. För det andra lagret krävs endast fyra rullar respektive fyra 

rullar åt andra hållet. Samma sak gäller för överkantsarmering. Totalt blir det 

44 stycken armeringsrullar, vilka tar 11 timmar att justera och montera. Genom 

att ersätta över-och underkanstarmering med rullarmering på de ställen det är 

möjligt gör att ca 50 % av totala armeringsmängden kan rullas ut.  Med denna 

produktionsmetod kommer armeringsutförandet gå 47 % snabbare än för 

iläggningsfärdiga armering. Har man 8 hantverkare som arbetar i skift 12 

timmar/dag kan den totala arbetstiden minska från 16 dagar till 8 dagar. Detta 

är en halvering av arbetstiden.  
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Figur 25 Exempel på rullplan för det första lagret av underkantsarmering 

 

Enligt Ekstrand och Bertilsson (2008) är priset för rullarmering ungefär 50 % 

dyrare än för lösarmering. Vid större beställningar kan priset pressas ytterligare 

berättar Peter Simonsson under samtal (2012-02-20). Priset för rullarmering 

ligger mellan 2-3 kr/kg högre än för iläggningsfärdig armering enligt Peter 

Simonsson. Rullarmering antas lite grovt ha en ökad kostnad med 2,5 kr/kg än 

iläggningsfärdig armering.  Det tillkommer även några extra ton armering för 

skarvlängder. I dagens fundament används verkslängder på 18 meter. Eftersom 

det inte går att använda verkslängder för rullarmeringen tillkommer 

skarvlänger som enligt ritningarna ska vara 3 meter. Totalt blir det 368 skarvar 

med ϕ32 armeringsjärn och 824 skarvar med ϕ25 armeringsjärn vilket ger en 

ökning på 16,4 ton extra armering. Se tabell 5 för prisjämförelse. 
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Tabell 5 Prisjämförelse med kostnader för införande av rullarmering 

Pris jämförelse antal   kostnad       

Ökade 
materialkostnader 

37,6 ton 2,5 kr/kg 4702 kr 

Minskad 
arbetskostnad 

-640 h 380 kr/h -243 200 kr 

              
Totalt         -238 498 kr/fund. 

 

Resultatet av införande av rullarmering ger en ökad materialkostnad men 

utförandet för armeringen minskar med 640 hantverkartimmar per fundament 

från 1350 timmar till 710 timmar. Införsel av rullarmering ger en kortare 

produktionstid och leder till en högre framdrift.  Den totala kostnaden för 

fundamentet minskar med 240 000 kr/fundament. Detta innebär också att tiden 

för färdigställandet av armeringsmontaget kan minskas vilket kan leda till att 

hela projektet kan färdigställas tidigare än beräknat. 

 

5.1.3 Utformning - jämförelse mellan Solbergs åttkantiga och Jädraås 

kvadratiska fundament 

Skillnaden mellan ett åttkantigt och ett kvadratiskt fundament är 

utnyttjandegraden av armering och betong. I ett kvadratiskt fundament måste 

mer armering och en större mängd betong användas för att uppnå samma 

böjmotstånd som i ett åttkantigt. För de båda fundamenten är dess egentyngd 

avgörande för dimensionering mot stjälpning. 

När man dimensionerar för stjälpning är det markförhållandena och 

fundamentets egentyngd som är de dimensionerande faktorerna. Där spelar inte 

armeringsutformningen någon roll, utan enbart egentyngden för fundamentet 

räknas. I kapitel 3.3.1 beskrivs närmare hur dimensionering sker. 

Per-Åke Malmsten och Stefan Pousette arbetsledare vid Jädraås vindkraftpark 

anser att den kvadratiska utformningen av vindkraftverksfundamentet utgör en 

enkel konstruktion. Många långa armeringsjärn med stora diametrar bidrar till 

höga enhetstider. De problem som uppstått för det kvadratiska fundamentet är 
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själva dragningen av järn genom bultgruppen där det varit problem med 

avstånden mellan bultarna och järnen. Järnen får inte riktigt plats mellan 

bultarna och konstruktören har missat det i ritningen, detta har korrigerats efter 

hand. Den del i armeringsutförandet som Per-Åke Malmsten och Stefan 

Pousette tycker är det mest utmanande är att få till höjdtoleransen på 

bultgruppen då denna tolerans är väldigt snäv. Anders Berg platschef i Solberg 

och Peter Lundh arbetsledare i Solberg bevittnar också om vissa 

komplikationer med armering kring bultgruppen. I Solberg är bultgruppen 

placerad i skaftet och de c-järnen som ska förstärka bultgruppen komplicerar 

byggnationen och är den del i armeringsmontaget som är mest utmanade för 

det åttkantiga fundamentet.  

En motivering till att använda ett kvadratiskt fundament jämfört med ett 

åttkantigt är de förbättrande enhetstiderna som kan erhållas från dessa. Enligt 

den utförda tidsstudien och de erhållna enhetstiderna från platsledningen i 

Solberg ger ett kvadratiskt fundament en enhetstid som är 15 % lägre än det 

åttkantiga fundamentet. Dock har det åttkantiga fundamenten en mindre mängd 

betong och armering och i slutändan blir montagetiden den samma för de båda 

fundamenten. Den tid man vinner på att ha en högre kapacitet vid armeringen 

förlorar man på den ökade materialmängden som behövs. Dock kan man inte 

jämföra dessa två fundament rakt av eftersom de har olika förutsättningar vad 

gäller verkande laster på fundamenten. Det är svårt att säga vilken utformning 

som är bättre än den andra. Det man kan se är att armeringsutförandet går 

snabbare att utföra för ett kvadratiskt fundament än ett åttkantigt fundament. 

Det som gör jämförelsen komplicerad är att ta reda på det exakta ökade 

materialspillet för betongen och armeringen som det kvadratiska fundamentet 

medför. Det är svårt att jämföra de olika utformningarna mot varandra då de 

två olika fundamenten inte bär upp samma vindtornshöjd vilket medför olika 

vindlaster och egenvikter vilket ger olika dimensionerande moment och 

skjuvkrafter för vindkraftverksfundamentet.  

För att det ska vara ekonomiskt försvarbart att använda sig av kvadratiska 

fundament måste den ökade materialkostnaden motsvara kostnadseffektiviteten 

av att ha en högre kapacitet för armering och gjutning. Detta är något som en 

konstruktör bör titta på och som man måste ta hänsyn till vid varje nytt projekt. 

Det blir även tillgången av resurser som styr utformningen. Finns det stor 

tillgång till material kan det vara aktuellt med en konstruktion som är något 

mindre materialoptimerad men har en högre produktionskapacitet väljas. Är 

däremot tillgången på arbetskraft stor kan kontstruktioner med bra 

materialoptimeringar men med en lägre produktionskapacitet vara aktuell. 

Detta är något som man bör ta hänsyn till tidigt i byggprocessen. Genom att 
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väga alternativen mot varandra ges projektet rätt förutsättnignar för att uppnå 

en god byggbarhet 

 

5.2 Standardisering 

Standardisering är också en byggsten för att uppnå en god byggbarhet. Just för 

denna typ av projekt där man ska utföra ett större antal fundament sker en viss 

projektspecifik standardisering. Detta bör leda till en ökad effektivitet för 

arbetsprocessen och ett kontinuerligt lärande. Ett exempel där det tydligt syntes 

var vid armeringsutförandet. Per-Åke Malmsten och Stefan Pousette 

arbetsledare vid Jädraås vindkraftpark har tydligt märkt att tiden för själva 

armeringsutförandet av fundamenten har minskat ju fler fundament som gjorts. 

I Solberg där man utfört 22 av de 30 fundamenten har man tydligt märkt att 

produktiviteten av armeringen har ökat i takt med att fler fundament har 

färdigställts. Eftersom hantverkarna utför ett flertal identiska fundament får de 

in en rutin som gör att arbetet blir effektivare. De iaktagelser som gjordes på 

plats var att tiden för att läsa ritningar var väldigt lite. Hantverkarna hade 

tydliga roller och visste precis hur de skulle göra.  

Eftersom tekniken att bygga vindkraftverksfundament är relativt ny ser många 

aktörer möjlighet att vara med och tjäna pengar på den enorma utbyggnaden 

som sker, och som spås hålla i sig i ett antal år framöver. Detta har lett till att 

de olika aktörerna har egna teorier och påstår att just deras lösning är den 

effektivaste. Här gäller det att vara skärpt och försöka bilda sig en egen 

uppfattning och jämföra produktionsmetoder med varandra.   

De prefabricerade fundamenten i Sijiska vindkraftpark är uppbyggd med 16 

prefabricerade-”vingar” som väger 18 ton styck. De prefabricerade-”vingarna” 

placeras i en cirkel runt bultgruppen och gjuts samman med denna (Norin, 

2012). Utifrån den erhållna faktan har en skiss gjorts över hur dess fundament 

skulle kunna vara uppbyggda och presenteras i figur 26 och 27.  

Att använda sig av prefabricerade fundament ställer sig Per-Åke Malmsten och 

Stefan Pousette positiva till. Även Anders Berg och Peter Lundh ser 

möjligheter med att använda prefabricerade fundament.  
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Figur 26 Egen tolkad förslagsskiss över planvy för ett prefabricerat fundament 

 

 

Figur 27 Egen tolkad förslagsskiss över tvärsnittet för en prefabricerad vinge 
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För att öka industrialiseringsgraden för platsbyggda vindkraftverksfundament 

skulle en alternativ lösning vara att tillverka de prefabricerade delarna på 

arbetsplatsen. Att sätta upp en tillfällig fabrik som tillverkar fundaments-

delarna. Från fabriken kan de prefabricerade elementen fraktas för att sedan 

placeras ut och gjutas samman med bultgruppen. Ett annat alternativ är att de 

prefabricerade elementen tillverkas på en fabrik och levereras till arbetsplatsen 

så som de görs i Sijiska vindkraftpark. Problemet blir inte utförandet av prefab-

fundamentet utan frakten till fundamentsplatsen. Vindkraftverk byggs ofta mitt 

ute i skogen där kommunikationen är dålig. Byggnationerna av vindkraftverks-

fundamentet bedrivs i princip året om och vägarnas bärighet är ett stort 

problem för transporter från och till fundamentsplatserna, speciellt under 

tjällossningen på våren. Vid detta utförande behövs uppskattningsvis ca 150 m
3
 

betong platsgjutas för att gjuta samman de prefabricerade vingarna med 

bultgruppen. Därefter måste fundamentet fyllas ut med friktionsfritt material 

som ska packas.   

 

5.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är direkt kopplat till val av produktionsmetod. 

För att minska det tunga momentet som vibrering av betongen utgör bör 

självkompakterande betong väljas. Tidigare i rapporten har det visats att denna 

produktionsmetod inte är kostnadseffektiv för alla typer av projekt men vid 

uppstarten av vindkraftverkprojekt bör detta alternativ övervägas. Väljer man 

att använda traditionell betong bör man vara noga med att låta arbets-

uppgifterna rotera för att minska förslitningen på hantverkarna. Arbetsmiljön är 

viktigt och ett sätt att förbättra arbetsmiljön är att ha ett rullande schema med 

personal över det tunga arbetsmomentet. Just för att undvika förslitningsskador 

och sjukskrivningar med mera. 

Även införandet av rullarmering medför en bättre arbetsmiljö. Man slipper 

tunga lyft för injustering av armeringsjärn. Istället görs injustering och lyft med 

en kran och hantverkarna behöver enbart rulla ut rullen med armering. Även de 

grövsta och tyngsta järnen går lätt att rulla ut då det är upprullade på stora 

rullar som nästan rullar ut sig själv när man sprättar upp fästbanden. Vilket 

bidrar till att hantverkarnas ryggar skonas. 

Myrström (2011) beskriver i sin rapport ett exempel på dåligt arbetsmiljö-

förhållande för hantverkarna vid utförandet av fundament med kraftigt lutande 

överytor. Detta kan undvikas genom att ha ett fundament där man kan ”stå” 
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upp och arbeta i en mer upprätt position. Detta medför att arbetet blir smidigare 

och inte lika tungt att utföra vilket i längden ger en högre effektivitet. 

 

5.4 God kommunikation 

För att uppnå en god byggbarhet måste kommunikation mellan projektets 

inblandade parter fungera. Främst är entreprenörens kommunikation mellan 

projektören, beställaren, underentreprenörerna och materialleverantörerna. 

För att ha möjlighet att påverka utformningen och produktionsmetoderna krävs 

att projektet upphandlas som en totalentreprenad och att entreprenören då har 

en tidig dialog med projektören. Detta är en förutsättning för att få en god 

byggbarhet. Entreprenören bör ta chansen att påverka utformningen av 

fundamenten. Men för att entreprenören ska kunna vara med och påverka 

utformningen måste denna ha kunskap om alternativa produktionsmetoder. 

Eftersom entreprenören erhöll färdiga bygghandlingar från beställaren för 

vindkraftverksfundamenten i Jäsraås vindkraftpark har byggföretaget inte varit 

med och påverkat utformningen. I och med det har inte någon direkt 

kommunikation mellan projektören och byggföretaget skett förklarar Johan 

Ramstrand projektchef för Jädraås vindkraftpark. Endast vid avvikelser har 

byggföretaget varit i kontakt med projektören fortsätter Johan Ramstrand.  

I Solbergs vindkraftpark har entreprenaden upphandlats som en 

totalentreprenad där entreprenören är den som upphandlat konstruktören. Vid 

upphandlingen är det viktigt att styra konstruktörens arbete efter de 

kostnadsregleringar som projektets ekonomi styrs efter berättar Anders Berg. 

Även konstruktören måste ha en förståelse över produktionsprocessen. Det 

gäller att göra konstruktionen optimerad med avseende på produktionen och 

inte bara materialoptimering. Enkelheten hos konstruktionen gör produktionen 

effektiv. 

För vindkraftsprojekt är erfarenheten inte lika stor som för till exempel 

broprojekt. Detta beror främst på att denna typ av projekt är relativt nya och det 

finns inte lika mycket uppföljning liknande projekt som det gör för bro och 

andra typer av anläggningsprojekt. Eftersom det finns en avsaknad av 

uppföljning av liknande projekt blir det svårt att optimera och dra lärdom av 

produktionsprocessen från tidigare projekt. För att få en god byggbarhet bör 

uppföljningar och erfarenhetsåterföringsmöten kontinuerligt ske för att 
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entreprenören i framtiden ska vara mer aktiv i valet av utformningsarbetet och 

påverka valet av produktionsutförande. 

Kommunikationen mellan underentreprenören och huvudentreprenören är 

också viktig för att minska antalet missförstånd som lätt kan bli väldigt 

tidskrävande. Det är viktigt att tidigt i projektet förklara olika begrepp och 

upprätta ett gemensamt ”språk” för projektet. Detta blir extra viktigt för en 

arbetsplats där projektets deltagare inte talar samma modersmål. 

Kommunikationen med leverantörer har fungerat bra och materialet har 

kommit på utsatt tid berättar Per-Åke Malmsten och Stefan Pousette. Under 

vinterhalvåret har några smärre kulturkrockar skett för vissa leveranser från 

södra Europa. Lastbilar har kommit utan snökedjor och fått stora problem att ta 

sig ut på arbetsplatsen på grund av halkan. Annars har leveranserna och 

avropen fungerat mycket bra berättar Per-Åke och Stefan. Leveranserna till 

Solbergs vindkraftpark har också fungerat bra. Man har haft armerings-

leveranser från två olika armeringsfabriker där en lastbil från vardera fabrik har 

gått till fundamenten. Synkningen av dessa leveranser har fungerat bra berättar 

Anders Berg och Peter Lundh. 

Kommunikationen mellan underentreprenörer för armering, formsättning och 

gjutning har inte fungerat lika smärtfritt. Kommunikationen mellan 

platsledningen och underentreprenörens har varit lite komplicerad i början av 

projektet och endel missförstånd har uppstått bevittnar både Solberg och 

Jädraås platsledning. En bidragande orsak som Johan Ramstrand ser är att 

underentreprenörens arbetsledning är underbemannad. De hinner inte åka runt 

och arbetsleda på det sätt som det vill. Transporterna mellan fundaments-

platserna är för långa. Per-Åke Malmsten och Stefan Pousette berättar också att 

det gäller att vara tydlig i instruktioner och vad som förväntas för att undvika 

missförstånd. I början av projektet i Solberg har man också upplevt samma 

som i Jädraås men samarbetet har bara blivit bättre ju längre in i projektet man 

kommit säger Anders Berg och Peter Lundh. Något som även Jädraås 

platsledning ser tendenser till. Jädraås har idagsläget endast färdigställt 12 av 

de 66 fundamenten. 

Infrastrukturen på projektet är en stor utmaning med farbara vägar och tunga 

leveranser. Under våren har tjällossning varit ett problem för framkomligheten 

på vägarna. Detta leder till att logistiken blir en viktig del i arbetet för att få ett 

flyt i projektet och undvika onödiga mellanlagringar berättar Johan Ramstrand 

projektchef för Jädraås. För att undvika denna typ av problem skulle vägarna 

börja byggas någon månad tidigare innan arbetet med fundamenten påbörjas 
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fortsätter Johan Ramstrand. Orsaken till att inte detta skett i Jädraås 

vindkraftpark beror på den snäva tidsplanen. Man är helt enkelt tvungen att 

bygga vägarna samtidigt som transporter och byggtrafik sker på dem. I 

Solbergs vindkraftpark däremot fanns det utrymme i tidsplanen att påbörja 

arbetet med vägarna två månader innan själva arbetet med fundamenten satte 

igång. Anders Berg platschef och Peter Lundh arbetsledare i Solberg har inte 

upplevt några problem med vägarna och logistiken. Orsaken till att det fungerat 

så bra i Solbergs vindkraftpark tror Anders och Peter främst beror på att 

fundamenten är mer koncentrerade och att det är relativt korta avstånd mellan 

dem samt att byggnationen av vägar satte igång i ett tidigt skede i projektet. 

Det är fördelaktigt att börja bygga vägarna en tid innan arbetet med 

fundamenten påbörjas. Detta för minska byggtrafiken samt leveranserna innan 

vägarna är helt färdigställda. 

 

5.5 Arbetsberedningar med 3D-modellering 

Ingen av vindkraftparkerna har använt någon 3D-modellering för fundamenten. 

Användningen av 3D-modeller tror Johan Ramstrand inte hade gjort utförandet 

av armeringen effektivare. Det är såpass enkel konstruktion och hantverkarna 

har rutin på att bygga denna typ av fundament. Repitionen av arbetsmoment 

bidrar också till att fundamenten kan utföras effektiv förklarar Johan 

Ramstrand platschef vid Jädraås vindkraftpark. Även Anders Berg och Peter 

Lundh anser att användningen av en 3D-modell för armeringsutförandet inte 

nämnvärt skulle bidra till något effektivare armeringsmontage. Anders Berg 

och Peter Lundh förklarar att repetitionen av arbetsmoment gör att 

effektiviteten ändå erhålls för armeringsmontaget på grund av upprepningen av 

arbetsmoment och inlärningsprocessen. Det är inga komplicerade armeings-

utförande och ska inte vara några problem att utföra.  

 

5.6 Sammanfattning av forskningsfrågor 

För att besvara de ställda forskningsfrågorna om hur god byggbarheten av 

vindkraftverksfundament kan bli mer kostnadseffektiva sammanfattas resultatet 

för de ställda forskningsfrågorna här. 

Hur kan produktionen av vindkraftverksfundament effektiviseras avseende 

armering och gjutning? 
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Den aktivitet i armeringsmontaget som är mest kritisk är de armeringsjärn som 

går genom bultgruppen. Dessa komplicerar utförande för det annars enkla 

armeringsmontaget av det kvadratiska fundamentet i Jädraås. Även 

förstärkningen av bultgruppen för det åttkantiga fundamentet var den aktivitet 

som var mest tidskrävande. Utmaningen med projektet i Jädraås var inte själva 

armeringsmontaget i sig utan logistiken med leveranser och körbara vägar. 

Hela produktionsutförandet för armeringsmontaget redovisas under 

empirikapitlet 4.4.  

För att effektivisera produktionen bör bultgruppens inverkan av 

armeringsmontaget studeras. För de båda fundamenten var det just armeringen 

kring bultgruppen som var det som komplicerade själva utförande för det 

annars relativt enkla armeringsmontaget. Armeringsmontaget för de båda 

fundamentet har många långa och grova armeringsjärn i ett rätvinkligt 

rutmönster som genererar hög produktionskapacitet.  

Vilken utformning av vindkraftverksfundament är mest ekonomiskt fördelaktig? 

Det är svårt att säga vilket alternativ som är det mest ekonomiskt fördelaktiga. 

Vid ett kvadratiskt fundament erhålls en högre kapacitet vid armerings-

montaget men ett ökat materialspill. Vid ett åttkantigt fundament optimeras 

materialet men en lägre armeringskapacitet erhålls. Enligt den utförda studien 

har det åttkantiga fundamentet en enhetstid som är 15 % högre än för det 

kvadratiska fundamentet men i slutänden visade det sig att armeringsmontagets 

totala tid var lika lång för de båda fundamentet. Den tid man vinner på att 

erhålla en högre produktionskapacitet för armeringsmontaget förlorar man i 

den ökade materialmängden som tillkommer. Dock får man inte glömma att det 

studerade kvadratiska fundamentet hade ett högre vindtorn vilket genererar en 

större lastpåverkan. En högre lastpåverkan genererar ett större och kraftigare 

fundament därför kan en helt korrekt jämförelse mellan fundamenten inte att 

utföras. Resultatet bör därför endast betraktas som en fingervisning. 

Det är även viktigt att ta hänsyn till de tillgångar i form av resurser som 

projektet har och utifrån det bestämma utforming. Kanske är tillgången på 

arbetskraften hög och produktionstiden lång, då lämpar sig ett fundament med 

en lägre enhetstid för armeringsmontaget men med en mer materialoptimerad 

utformning. Är det istället stor tillgång på material och liten tillgång på 

arbetskraft kan ett fundament med hög enhetstid och ett sämre material-

utnyttjande var det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.  
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Hur kan en tillämpning av produktionsmetoderna självkompakteradbetong och 

rullarmering bidra till en god byggbarhet och kostnadseffektivitet för 

vindkrafverktsfundament? 

Tillämpning av SKB leder till ökade materialkostnader men minskade 

hantverkstimmar och en eventuell förkortning av projekttiden. Eftersom att 

effektiviteten av produktionsmetoden är beroende av att armeringsmontaget för 

nästa fundament kan påbörjas tidigare är denna produktionsmetod lämpligast 

för större projekt med många fundament. För vindkraftverksfundament i 

Jädraås vindkraftpark innebar produktionsmetoden en ökad kostnad på 20 000 

– 30 000 kr/fundament men möjlighet att färdigställa projektet tidigare då 

armeringsmontaget för nästa fundament kunde påbörjas tidigare gör ändå detta 

alternativ intressant.  

Denna studie har visat att användandet av självkompakterande betong är fullt 

tillämpbar på denna typ av projekt. Med införandet av SKB förbättras 

byggbarheten genom att minska antalet arbetstimmar samt att arbetsmiljön 

förbättras genom att slippa den tunga vibreringen av betongen. Med rätt storlek 

på projektet och rätt planering kan SKB leda till en bättre kostnadseffektivitet. 

Detta på grund av att färre hantverkare behövs under gjutningen och istället 

kan börja armeringen av nästa fundament. För det studerade projektet i Jädraås 

vindkraftverkspark kan ett lag på åtta hantverkare under gjutning få loss fem av 

dessa för att börja med nästa fundament en hel dag tidigare. Vid projekt med 

ett större antal fundament kan projekttiden förkortas.  

Rullarmering är en alternativ produktionsmetod som kan bidra till en ökad 

produktivitet. Enligt den analys som tidigare har genomfört visar det att 

införandet av rullarmering kan ge en minskning av armeringstiden med 47 %.  

Dock ökar armeringskostnaderna för armeringen. Men genom att minska 

arbetsinsatsen kan den totala kostnaden för fundamentet minska och armerings-

montaget färdigställas tidigare vilket kan leda till en förkortad projekttid. 

Resultatet av den utförda kostnadsjämförelsen för Jädraås vindkraftpark 

kvadratiska fundament visar att det finns möjlighet att spara 240 000 

kr/fundament genom att införa rullarmering. Se tabell 5. 

Hur mycket påverkar byggföretaget produktionsprocessen och val av 

produktionsmetod i projekteringsfasen? 

Entreprenören med sin produktionskunskap måste in i ett tidigt skede i 

projektet för att vara med och påverka byggbarheten. Beroende på vilken 

upphandlingsform projektet upphandlas på tillåts byggföretaget vara med i ett 
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tidigt skede olika mycket. För en totalentreprenad där byggföretaget köper upp 

projekteringen har byggföretaget en stor inverkan på utformning och 

produktionsmetod eftersom det är byggföretaget som har kontrakt med 

konstruktören. För att få en givande diskussion och ett bra samarbete gäller det 

att byggföretaget har erfarenhet av tidigare projekt och är väl insatt i hur de vill 

att produktionen ska ske. Med rätt förutsättnignar och erfarenhet från tidigare 

projekt kan byggbarheten bli god genom ett bra sammarbete mellan 

konstruktören och byggföretaget, något som har visat sig vara ekonomiskt 

effektivt för projektets olika parter.  
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6 DISKUSSION OCH FORTSATT FORSKNING  
 

De svåra med att utföra tidsstudien som den var tänkt var att det under de två 

veckorna som jag var i fält skedde gjutningar parallellt med armeringsmontaget 

för fundamenten. Detta påverkade arbetslagens manstyrka, det behövdes 

hantverkare under gjutnignarna och dessa hantverkare togs från de som 

armerade. Detta gjorde att tidstudien blev något försvårad. Det fanns ingen 

kontinuitet i armeringsutförandet eftersom hantverkarna hoppade mellan olika 

arbetsmoment formsättning, gjutning och armeringsmontage. 

 

Inverkan av att en tredje part iakttog arbetet ska inte ha gjort någon nämnvärd 

inverkan på resultatet. Hantverkarna är vana vid kontroller och har tidigare 

under projektets gång övervakats under olika arbetsmomenten. 

 

Den tänkta jämförelsen mellan det kvadratiskt och det åttkantigt fundament 

med avseende på kostnadseffektiviteten visade sig vara svår att utföra. 

Problemet med denna jämförelse var att konstruktionen för respektive 

fundament inte hade samma dimensioneringsförutsättningar. Eftersom 

vindkraftverken har olika tornhöjd leder det till att det blir olika 

lastförutsättningar för fundamenten. Detta gör det svårt och i princip omöjligt 

att jämföra fundamenten rakt av. Det man kan göra, vilket denna studie också 

visar, är att uppmärksamma vad man tjänar på att använda respektive 

fundament. I hänseendet byggbarhet där utformningen ska vara enkel, är det 

kvadratiska fundamentet som gäller. Men frågan är om den är det mest 

kostnadseffektiva lösningen. Materialutnyttjandet för det kvadratiska 

fundamentet är inte helt optimalt och det blir ett visst ”materialspill”. 

 

Fortsatta studier inom ämnet skulle exempelvis kunna vara att undersöka 

prefabricerade fundamentsdelar till vindkraftverksfundament. Detta i 

kombination med att de prefabricerade elementen tillverkas på arbetsplatsen i 
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en tillfällig fabrik. En annan studie skulle kunna vara att göra uppföljning för 

någon av produktionsmetoderna för antingen SKB eller rullarmering för ett 

vindkraftverksfundament. Eller att två olika lösningar för fundamentet tas fram 

ett åttkantigt och ett kvadratiskt där de båda fundamenten har samma 

lastförutsättningar och därefter kan jämföras mer korrekt med avseende på 

vilket fundament som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Ett sista uppslag på 

framtida studie är att jämföra olika typer av fundament med varandra och ta 

reda på om gravitaionsfundament är att föredra framför andra typer av 

fundament exempelvis bergförankrade fundament.  
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7 FÖRSLAG TILL EFFEKTIVISERING 
 

I denna del av rapporten ges ett förslag till effektivisering vid uppstarten av 

anbudsskedet för ett vindkraftverksprojekt. Förslagen riktar sig till 

byggföretaget genom en kortfattad checklista om förslag som man kan ta 

hänsyn till vid planering inför ett projekt med vindkraftverksfundament.  

 

 

Produktionsmetod och standardisering 

- Ta hänsyn till om SKB kan vara ett alternativ vid projekt med ett större 

antal fundament. 

- Ta hänsyn till om rullarmering kan vara ett alternativ för att 

effektivisera armeringsutförandet. 

- Ta upp diskussion med konstruktören angående materialspill för ett 

kvadratiskt fundament jämfört med ett cirkulärt/åttkantigt fundament. 

- Ta upp diskussion med konstruktören angående ett alternativ med 

prefabricerade fundament. 

- Standardisera arbetsmoment så långt som möjligt. 

- Lägg ner mycket tid och energi på planering av logistik och transporter 

för projektet. 

Arbetsmiljö 

- Rullarmering och SKB bidrar till en förbättrad arbetsmiljö något man 

bör ta i beaktning vid val av produktionsmetod. 
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God kommunikation 

- Ha en god kommunikation med konstruktören för att ha möjlighet att 

planera produktionen och vara med och påverka produktionsmetoderna. 

- Förklara tydligt problem som finns på arbetsplatsen i produktionen. 

- Upprätta en god kommunikation med underentreprenörer, beställare 

och leverantörer 

- Undvik mellanlagringar och optimera leveranserna så att dessa sker 

direkt till fundamentsplatserna. 

- Planera noga placering av personalbodar för att minimera onödiga 

transporter på projektet.  

- Erfarenhetsåterföring efter projektets gång med uppföljning av 

produktionsmetoderna med mera. 

- Tänk långsiktigt, arbeta för en långsiktig relation med dina 

medarbetare, din konstruktör, dina materialleverantörer och din kund. 
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BILAGA A  

Intervjufrågor: 

Produktionsmetoder: 

Vilken är den "klurigaste" delen av form, arm och gjutning som man bör tänka 

extra på vid planering? 

Har du några tankar på hur en alternativ produktionsmetod skulle vara? 

Vad finns det för utmaningar i denna typ av projekt? 

 

God kommunikation 

Upphandling och samarbete med projektören 

Hur ser NCCs samarbete ut med projektören? Vem är det som har kontakt? 

Har NCC varit med och påverkat designen av fundamentet?  

Sker någon erfarenhetsåterföring mellan NCC och projektören under eller efter 

avslutat projekt? 

Hur upphandlas projektören? Finns det någon ekonomisk vinning i att 

materialeffektivisera fundamenten eller är det slutproduktens kostnad som är 

den viktiga för projektören? 

Har NCC möjlighet att ha en dialog med projektören i ett tidigt skede i 

byggprocessen, komma med förslag m.m.? 

Hur upplever du relationen med projektören? 

 

Kommunikation mellan underentreprenören och leverantörer 
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Hur tycker du att kommunikationen med materialleveranser och 

underentreprenören fungerar? Skulle något kunna förbättras?  

Hur överkommer ni eventuella språkförväxlingar med utländsk 

underentreprenör och utländska leveranser? 

Sker det några kulturkrockar? Måste man tänka till lite extra för att båda 

parterna ska förstå varandra? 

 

Arbetsberedningar 

Används 3D ritningar? 

Finns 3D ritningar? 

Ser du någon vinning i att använda 3D modeller? 

 

Standardisering 

Ser du tendenser till att utförandet av fundamenten går "snabbare" ju fler 

fundament som byggts under projektet? 
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BILAGA B 

Register över intervjuer och möten: 

  

Datum Personer Befattning Intejuvtyp Ämnes 

11-10-27 

Johan 

Ramstrand 

Projektchef Jädraås 

Vindkraftpark 

Öppen 

interjuv 

Projektbeskrivning av 

Jädraås vindkraftpark 

  

Johan 

Eriksson 

Avdelningschef 

Gävleborg och Dalarna   

          

          

11-12-21 

Peter 

Simonsson 

Doktor 

Byggkonstruktion vid 

LTU 

Öppen 

interjuv 

Enhetstider för SKB 

och byggbarhet av 

platsbyggda 

betongkonstruktioner 

          

11-01-03 

Johan 

Ramstrand 

Projektchef Jädraås 

Vindkraftpark 

Öppen 

interjuv 

Projektpressentation 

och studiebesök i 

Jädraås vindkraftpark 

          

          

11-01-09 

Stefan 

Pousette 

Arbetsledare betong 

Jädraås Vindkraftpark 

Öppen 

interjuv 

Projektbeskrivning 

Jädraås 

Vindkraftpark, 

Produktions 

utförande    

Per-Åke 

Malmsten 

Platschef betong Jädraås 

Vindkraftpark   
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12-02-20 

Peter 

Simonsson 

Doktor 

Byggkonstruktion vid 

LTU Öppen interjuv 

SKB och 

Rullarmering 

          

          

12-04-02 

Stefan 

Pousette 

Arbetsledare betong 

Jädraås Vindkraftpark Öppen interjuv Produktionsmetod, 

logistik, 

kommunikation   

Per-Åke 

Malmsten 

Platschef betong 

Jädraås Vindkraftpark   

          

          

12-04-04 

Johan 

Ramstrand 

Projektchef Jädraås 

Vindkraftpark Öppen interjuv 

Kommunikation, 

arbetsberedning, 

projekt 

övergripande         

          

12-04-10 Anders Berg 

Platschef Solberg 

Vindkraftpark Öppen interjuv 

Produktionsmetod, 

logistik, 

kommunikation, 

arbetsledning, 

projekt 

övergripande, 

studiebesök  

  Peter Lundh 

Arbetsledare Solberg 

Vindkraftpark   

        


