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M
ånga anser att brobyg-
gande idag lider av att inte
vara effektivt bland annat
genomattdeanvändabygg-

metoderna inte är tillräckligt välutveck-
lade. Byggandet är såväl tids- som kost-
nadskrävande och innehåller ofta dålig
arbetsmiljö, generellt i form av tidspress
och stress och änmerpåtagligt genomtill
exempel de tunga lyft som utförs i obe-
kväma arbetsställningar och ofta under
höga ljudnivåer.

Produktivitetsutvecklingen inombygg-
branschen har rapporterats till omkring
tre procentmellan åren 1995–2005 vilket
jämförsmed en nästan 90-procentig pro-
duktivitetsutveckling inom tillverknings-
industrin under samma tidsperiod (By-
fors och Jäderholm, 2006).

Förändra byggprocessen
Eftersom utvecklingen är så låg menar
man att det är nödvändigt med en rejäl
översyn av byggbranschen så att den kan
industrialiseras. Det räcker inte med att
enbart fokusera på själva produktionsap-
paraten utan hela byggprocessen måste
förändras där inte minst planerings- och
designfasen lyfts fram liksom ny mate-
rialteknik. Ett starkt engagemang behövs
från beställare med sin projektidé som
förvaltasavprojektör,konstruktör, entre-
prenör och materialleverantör och får
leva genom hela projektet.

Det finns många viktiga komponenter
som bör uppmärksammas för att komma
fram till en industrialiserad process, till
exempel logistik, partnering, standardi-
seringskoncept, prefabricering, logistik,
arbetsmiljö, informationsteknik och
Lean Construction-filosofier.

Projektet ”Industrialiserat anlägg-
ningsbyggande med platsgjuten betong”
vid Luleå tekniska universitet (LTU) stu-
derar komponenterna ovan och utvärde-

rar metoder för att öka industrialiser-
ingsgraden vid framförallt brobyggna-
tion.

Nytt sätt tänka införs
Ett nytt tänkande införs i byggbranschen;
Lean Construction. Det har sin grund i
LeanProductionochToyotas sätt att byg-
ga bilar – The Toyota Production System
(TPS).

GrundenförbådeLeanProductionoch
Construction är att leverera vad kunden
vill ha när den vill ha det i rätt kvantitet
och kvalitet.

I de båda filosofierna spelar slöserier
en central roll; japanska:muda. Slöseri är
en aktivitet som upptar resurser utan att
skapanågotmervärdeförprodukteneller
varan/tjänsten (Womack och Jones,
2003).

Det finns två olika sorters slöseri där
typ1avslöseri intetillförnågotvärdemen
är nödvändigt med dagens teknik och
produktionsmetoder. Slöseri av typ 2 till-
för inget värde alls och kan avlägsnas
omedelbart.

Lean-filosofin listar åtta former av slö-
serier:

1) överproduktion
2) väntan
3) onödiga transporter
4) felaktiga processer
5) onödiga inventarier
6) onödiga förflyttningar
7) produkter med fel
8) att intemöta kundens förväntningar
Det gäller givetvis att förebygga och

minskapådessa”mudan”eftersomdeen-
ligt bedömningar troligen utgör mer än
50 procent av alla aktiviteter vid byggna-
tion.

Se på lång sikt
Inom Toyota Production System (TPS)
finns 14 produktionsprinciper (Liker,
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2004). Den viktigaste principen är ett
långsiktigt tänkande, det vill säga att ba-
sera beslut på långsiktigt tänkande även
på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska
resultat.

Det här är något som byggbranschen
inte riktigt har tagit till sig. Oftast ser inte
de inblandade parterna ett fortsatt enga-
gemang efter ett specifikt projekt utan
betraktar varje projekt som ett avslutat
kapitel ochdärför försökermanattmaxi-
mera sina resultat för det specifika pro-
jektet.

Självklart är det skillnad på bilin-
dustrinmed sina specifika förutsättning-
ar jämfört med att bygga en bro eller ett
hus, men det går ändå att dra paralleller
och lära sig se längre än sitt eget projekt.

Teoretiska studier
Genom att se över dagens byggprocess
med dess arbetsmetoder och lönsamhet

ur ett teoretiskt perspektiv kan idéer
väckas om var det finns potential att för-
ändra och förbättra processen. Tio me-
delstoramotorvägsbroar har därför följts
upp inom forskningsprojektet vid LTU
föratt taredapåhurfördelningenavkost-
nader och arbetstimmar ser ut för en ty-
pisk bro.

Studierna visade att kostnader för
form, armering och betong utgör cirka
hälften av de totala byggkostnaderna,
figur 1. Övriga 50 procent är förknippade
med underentreprenörer och utgörs av
etableringskostnader, grundläggning, för-
bifarter, installationer, räckesarbeten,
beläggningsarbetenmedmera.

Intervjuermed erfarna platschefer ut-
förda inom projektet, se tabell 1, beträf-
fande kostnads- och tidfördelning be-
kräftar resultaten med de uppföljda bro-
arna.

Figur 1. Kostnadsfördelning för broar
byggda på traditionella vis. Uppföljning av
tiomindre betongbroar byggda åren 2003-
2005.

Figur 2. Möjlig minskning av arbetstimmar
vid utförandemed en industriell byggpro-
cess jämfört med en traditionell process,
teoretiska studier baserade på byggplats-
uppföljningar.

Tabell 1. Fördelning av tid och kostnader för platsgjutna broar enligt intervjusvar.

FFuunnddaammeenntt FFaarrbbaannaa MMeeddeell
TTiidd KKoossttnnaadd TTiidd KKoossttnnaadd TTiidd KKoossttnnaadd

Form 25% 20% 50% 30% 37% 25%
Armering 45% 40% 35% 35% 40% 38%
Betong 30% 40% 15% 35% 23% 37%

Figur 3. Montage av förtillverkad armeringskorg till fundament, vid ett fullskaleförsök. Foto: Peter Simonsson
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Rent teoretiskt kan, genom implemen-
tering av industrialiseringsprocesser så-
som förändrad betongkvalitet, förtillver-
kade armeringsenheter och kvarsittande
form, produktiviteten ökas och den plats-
bundna byggtiden minskas drastiskt, se
figur 2. Den arbetsplatsbundna byggtiden
kan exempelvis minskas med 80 procent
om förtillverkade armeringsenheter an-

vänds i fundament och farbana istället för
traditionellt armeringsförfarande, se fi-
gur 2. 

Välj produktionsmetod
Det är väl känt att hanteringen av armer-
ing har en stor påverkan på antalet man-
timmar på en arbetsplats. Traditionellt
armeringsarbete involverar oftast många

personer som många gånger under stora
ansträngningar monterar rakjärn eller
inläggningsfärdig armering. 

Genom att istället använda förtillver-
kade armeringsenheter (figur 3) kan sto-
ra tidsbesparingar ske för ett projekt, men
det ställer ökade krav på god planering
och logistik eftersom de olika delleveran-

P

Figur 4. Utrullning av rullarmering i ett fullskaleförsök. Foto: Peter Simonsson

Figur 5a. Gjutning med SKB, arbetaren sköter endast pump -
slangen, ingen vibrering är nödvändig. Foto: Peter Simonsson

Figur 5b. Mätning av flytsättmått hos självkompakterande betong, (SKB).
Foto: Peter Simonsson
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serna av armering ska stämma i tid, antal
och storlek. 

Den rationella processen bygger ju på
att det helst inte ska finnas någon mellan-
lagring av de färdiga enheterna på ar-
betsplatsen utan de ska lyftas av transpor-
ten och monteras direkt i form. Det ger ett
optimalt utnyttjande av arbets platsens
personal och tillgänglig yta. 

Ytterliggare ett sätt att armera in-
dustriellt är att använda rullarmering, fi-
gur 4. Inom brobyggnation är rullarmer-
ing inte vanligt i Sverige. Rullarmering
används med fördel i farbanans över- och
underkant. Inom husbyggnad används
metoden mer flitigt.

En typisk fördelning av rakjärn och
tvärkraftsupptagande armering i en bro
är 80 procent rakjärn och 20 procent
tvärkraftsarmering. Under optimala för-
hållanden kan således 80 procent av ar-
meringen i farbanan rullas ut till en bråk-

del av den normala produktionstiden. 
En annan förändring av produk-

tionsmetod är att använda självkompak-
terande betong (SKB), figurer 5 och 6.
Gjutning med traditionell betong inne-
bär hög ljudnivå, tunga lyft av vibra-
torstavar och många involverade arbeta-
re. För utom en radikalt förbättrad ar -
bets miljö innebär SKB att resurser kan
omfördelas till andra moment på ar-
betsplatsen. En annan fördel med SKB är
att den oftast har en högre hållfasthet än
traditionellt vibrerad betong vilket kan
utnyttjas vid dimensionering (till exem-
pel minskning av tvärsnitt och tvärkrafts -
armering). 

Skapa arbetslag
En tredje sätt att förändra produktions -
metoder är att använda kvarsittande for-
mar på de delar av bron vilka tillåter det
och där det är ekonomiskt försvarbart, till

exempel vingar, ändskärmar, pelare och
skivstöd. 

Projekterings- och produktionspla-
neringsprocessen är ett gemensamt en-
gagemang från början till slut. För att
kunna öka produktiviteten och möjliggö-
ra användning av de ”nya” produk-
tionsmetoderna är det viktigt att tillämpa
Lean Construction filosofier vid projek-
tering och planering av ett projekt (Si-
monsson och Emborg, 2007).

En central del i projekteringsarbetet är
att skapa ett arbetslag som arbetar till-
sammans genom hela projektet. I detta
arbetslag – ”The Lean Design Team” –
bör kunskap från alla områden vara re-
presenterade från början, det vill säga
entreprenör, konstruktör, materialleve-
rantörer, underentreprenörer med flera
verkar tätt tillsammans med beställaren
genom hela projektet.

Försök i full skala
När olika aktörer arbetar tillsammans
skapas en förståelse för andras problem-
ställningar i projektet och problem kan lö-
sas innan de uppstår ute på arbetsplatsen.

För att utvärdera de teoretiska studier-
na har ett fullskaleförsök genomförts.
Undersökningens referensprojekt var
Vägverkets byggnation av bron över In-
nanbäcken på väg E4 strax utanför Kalix
i Norrbotten. 

Arbetet följdes till stora delar genom
ett examensarbete där enhetstider, tole-
ranser, hanterbarhet, arbetsmiljö och
kostnader studerades för olika arbetsmo-
ment och material (Nordmark och Kjell-
ström, 2007). Syftet med fullskaleförsö-
ket och examensarbetet var att utvärdera
om Lean Construction filosofier tillsam-
mans med två relativt nya produk-
tionssystem; förtillverkade armeringsen-
heter och den mer beprövade självkom-
pakterande betongen (SKB) kan fungera
som industrialiseringskatalysatorer in -
om anläggningsbranschen. 

Projekteringen av bron påbörjades i ett
tidigt skede av byggprocessen. Genom ett
tätt samarbete mellan alla inblandade
parter: entreprenör, konstruktör, mate -
rialleverantörer och beställare, kunde de
nya arbetsmetoderna introduceras.

Bottenplattorna i fundamenten förtill-
verkades i Luleå och transporterades till
arbetsplatsen i Kalix där de lyftes på plats
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Figur 6. ErgoSAM-utvärdering av industriell arbetsteknik med rullarmering av farbana vid
fullskaleförsök under en två minuters cykel. 

Figur 7. ErgoSAM-utvärdering av arbetscykel för traditionellt armeringsarbete på en farbana
på en likvärdig bro.
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direkt. Montage av över- och underkants
armering på brons farbana utfördes med
rullarmering (figur 4). Vid montaget un-
dersöktes produktionstider för de ingå-
ende arbetsmomenten som lyft, fixering
och utrullning av armeringen, detta för
att försöka skapa enhetstider för rullar-
mering vid brobyggnation. 

SKB användes uteslutande för gjut-
ningarna på bron och betongens flytsätt-
mått (figur 5b), lufthalt och dess förmåga
att röra sig och fylla formen studerades.
Även mjuka parametrar som arbetsmiljö
och arbetarnas inställning till nya pro-
duktionsmetoder dokumenterades i exa-
mensarbetet.

Minskad arbetstid
Resultaten från fullskaleförsöket visar att
materialkostnaden för rullarmering är
ungefär 30 procent högre än inläggnings-
färdiga järn med samma vikt. Det lönade
sig dock ändå att använda rullarmering då
monteringstiden var så pass mycket kor-
tare jämfört med traditionella metoder.

Enligt undersökningar inom examens -
arbetet gick det åt cirka 48 hantverksmi-
nuter (tre hantverkare under 16 minuter
per rulle) att montera 1 ton rullarmering
jämfört med 10–15 timmar om traditio-
nella lösjärn skulle ha använts för samma
montage av underkantsarmering.

När sedan överkantsarmeringen mon-
terades var effektiviteten ännu högre och
monteringstiden sjönk från traditionella
cirka 15–20 timmar per ton till en timme
per ton. Genom denna effektivisering an-
vändes endast cirka sex procent av den
kalkylerade armeringstiden.

Testade betongblandningar
Den självkompakterande betongen
(SKB) innebar att arbetsstyrkan kunde
minskas med uppemot 75 procent efter-
som vibreringsmomentet uteblev. Trots
ett högre pris var den självkompakteran-
de betongen därför ekonomiskt lönsam. 

SKB kan vara känsligare för variationer
än traditionell betong och det kan vara
svårt att få rätt kvalitet på SKB. Inom
 examensarbetet utfördes även ett antal
tester i laboratoriemiljö för att kontrollera
robustheten på det använda betongrecep-
tet. Ett antal blandningar gjordes där de in-
gående parametrarna ändrades för att där-
med kontrollera receptets robusthet. 

Det framgick att fillerhalten, vatten-

mängden och stenfraktionernas storle-
kar har hög påverkningsgrad på färsk be-
tongs egenskaper. Hög vattenhalt, låg an-
del fillermängd och låg mängd finare
stenmaterial gör betongen separations -
benägen och görs ändringar i andra rikt-
ningen så mister betongen sin självkom-
pakterande förmåga.

Arbetsmiljön undersöktes
Under fullskaleförsöket i Kalix var hant-
verkarnas arbetsmiljö också i fokus (Si-
monsson och Rwamamara, 2007). När
produktionsmetoderna ändrades så änd-
rades även förutsättningarna för arbetar-
nas arbetsuppgifter. Mätdata och filmer
från arbetsplatsen viktades på en skala
mellan 1–3 med avseende på kraft, ar-
betsställning och frekvens. Resultaten
multiplicerades sedan ihop och utvärde-
rades med hjälp av den så kallade Cube-
modellen och ett dataprogram vid namn
ErgoSAM (till exempel Sperling et al,
1993). 

Tydliga skillnader mellan de olika ar-
betsmomenten kunde uttydas. Arbetsbe-
lastningen är enligt Cube-modellen inde-
lad i skala enligt 0–< 6, låg belastning,
6–< 9, i viss mån acceptabel belastning
och 9–27 är inte godkänd belastning. Vid
jämförelse av traditionellt armeringsar-
bete och rullarmering på farbanan för-
ändrades medelvärdet från 21 till 7,4,
 figurer 6 och 7. Vid samma jämförelse
mellan traditionell betong och SKB för
projektet minskade medelvärdesbelast-
ningen från 18,2 till 5,7 vilket är en avse-
värd förbättring. 

Sparar en fjärdedel
Om projekteringen startas i ett tidigt ske-
de av byggprocessen kan nya arbetsmeto-
der arbetas in på ett genomtänkt vis. Pro-
jekteringen i den aktuella bron gjorde det
därför möjligt att byta ut nästan alla
rakjärn till rullarmering i farbanan och
att utnyttja den högre hållfastheten som
SKB innebär för att minska tvärkraftsar-
meringen på farbanan. Bron gick att räk-
na hem med de nya metoderna och det
finns potentialer till stora (25-procenti-
ga) besparingar i framtida projekt.

Tack vare den avsevärt förbättrade ar-
betsmiljön med de nya produktionsmeto-
derna är förmodligen samhället den sto-
ra vinnaren genom mindre sjukfrånvaro
och förtidspensioneringar på lång sikt. D

FFoottnnoott::

Projektet ”Industrialiserat anläggnings -
byggande med platsgjuten betong” vid
Luleå tekniska universitet (LTU) utvärderar
metoder för att öka industrialiserings -
graden vid brobyggande. Arbetet är finan -
sierat av konsortiet Väg Bro Tunnel (Vin-
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industri och LTU.
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