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Sammanfattning
Arbetsmiljö och säkerhet är något som har hög prioritet i Sverige där föreskrifterna och lagar är
utförliga och stränga. Formsättning i samband med gjutning av valv inom husbyggnad sker i stor
utsträckning med system där hanteringen sker manuellt, vilket resulterar i att arbetare och
montörer utsätts för risker i samband med materialhantering, montering, gjutning och rivning. De
risker som arbetarna utsätts för uppkommer både från formsystemet samt de omkringliggande
risker som arbete på byggarbetsplatser medför. Syftet är att skapa ett underlag för vilket system
som lämpar sig bäst ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv, sett till arbetare och montörer.
Arbetet grundar sig i en jämförelse mellan två projekt som använder sig av olika formsystem.
Arbetsplatserna besöktes och semistrukturerade intervjuer utfördes i södra Sverige där projekten
är utförda i form av totalentreprenad. Byggarbetare, arbetsledare och platschefer har intervjuats
på respektive arbetsplats och frågorna som togs upp utformades utifrån litteratursökningar och
observationer. Arbetet behandlar två olika valvformsystem som i grunden har samma funktion
där skillnaderna ligger i komponentutformning, montering- och rivningsprocessen. Resultatet
som framgick var att det generellt sett utförs mycket tunga lyft där de ingående komponenternas
vikt spelar en stor roll i arbetsmiljön för användarna. Utifrån optimala förhållanden ses tydliga
fördelar med det icke traditionella valvformssystemet, SKYDECK som med sin lägre vikt och
smidigare utförande gynnar arbetarna om de fördelar som medförs av systemet tas till vara på.
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Abstract
Work environment and safety is an important topic within the construction industry in Sweden.
Slab formwork involves large amounts of manual handling and the workers are exposed to risks
regarding the formwork systems as well as the surrounding environment on the construction site.
The purpose of this paper is to study form systems with regards to work environment and safety
for the workers. A comparison between two different construction projects has been made where
two different formwork systems, MULTIFLEX and SKYDECK have been used. Semistructured interviews and construction site visits lies as the foundation for the study and the
result. The two systems have similar purposes but there is differences in the components design,
assembly and demolition stages. As a result of the study, it was found that the weight of the
components plays an important role in the working environment of the workers. Under perfect
conditions it is clear that the non-traditional formwork system, SKYDECK has an advantage due
to its lower weight and smooth design.
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1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
Formbyggnad är en essentiell process i byggandet av betongkonstruktioner och har sedan början
av 60-talet haft ett högt utvecklingsintresse. Det som styrt utveckling är krav på snabbare byggen
och snabbare arbetscykler, montering, gjutning och där kraven på formrivning för formarna har
blivit hårdare (Nilsson, 1993).
Formbyggnad förekommer i olika typer beroende på det avsedda ändamålet men man skiljer
vanligtvis dem åt med två grupperingar, stödjande eller bärande form (Nilsson, 1993). Den
bärande formen som behandlas i rapporten är en formställning som benämns enligt Nilsson
(1993) som bjälklags- bärlags - eller valvform. Formen tar upp den vertikala lasten som uppstår
under gjutningstiden. Formsättningen utgör en stor del av en byggnads totala kostnad och är en
viktig del i den moderna tappningen av konstruktioner av platsgjuten betong (Hanna, 1998).
Formbyggnation innehåller flertalet moment där arbetsmiljön och säkerhet utgör en väsentlig del.
Jurewicz (1988) delar upp momenten i nio olika kategorier där, för att nämna några; planering
och placering av material, markundersökning, montering samt rivning ingår. Belastningar som
formsättningsarbetarna utsätts för är främst belastningar i armar, armbågar och handleder. Arbete
med formarna medför repetitiva moment och manuell hantering av komponenterna som kan leda
till skador (Roja et al, 2016; Kamardeen, 2011). Arbetsmiljöverkets statistik från 2013/2015,
gällande arbetsmiljön visar att uppemot 56 % av byggnad- och anläggningsarbetare flertalet
gånger om dagen lyfter minst 15 kilo. Statistik från 2015 visar även att 49 % av gruv-, bygg- och
anläggningsarbetare till stor del utför arbete med påfrestande arbetsställningar (Arbetsmiljöverket,
2016c).

1.2 Problemformulering
Strävan efter en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet ökar alltmer då utformningen och
förutsättningar för byggarbetsplatserna konstant förändras samt att olyckor och skador inom
byggbranschen är ofta förekommande (Arbetsmiljöverket, 2016b). Manuellt arbete utgör en stor
del av arbetscykeln för formsystem och därför måste arbetsmiljön beaktas (Almgren et al, 2012).
Problematiken med gjutning av valv är att kroppen utsätts för höga belastningar och att tunga lyft
förekommer. De traditionella system som utgörs generellt av stål och konstruktionsvirke medför
tunga komponenter medan aluminiumbaserade system har en lägre total vikt (Peurifoy &
Oberlender, 2010).
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1.3 Syfte
Syftet är att belysa de arbetsmiljömässiga problem som uppkommer vid formbyggnation av
valvformar. Studien kommer att jämföra två valvformsystem, det traditionellt uppbyggda
MULTIFLEX och det aluminiumbaserade SKYDECK, för att se vilket system som lämpar sig
bäst ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.

1.4 Mål
Målet med arbetet är att med insamlad data kunna sammanställa vilket system som är mer lämpat
ur arbetsmiljö och säkerhetsperspektiv för arbetarna och montörerna. Resultatet av denna
rapport kommer att kunna presenteras som ett argument till rekommendation för val av system.
Målet är även att kunna se hur arbetare och ledning ser på hur arbetsmiljön fungerar med hänsyn
till formsystemen.

1.5 Avgränsningar
Följa avgränsningar gäller för studien:




Studien grundas på den svenska marknaden och utgår från svensk lagstiftning och
rekommendationer.
Studien utgår från tre referensobjekt, där intervjuer skett på två arbetsplatser.
Studien behandlar formsystem tillhandahållna av uthyrningsföretaget PERI.

1.6 Metod
De metoder som har använts och som utgör grunden för studien och rapporten är
arbetsplatsbesök där intervjuer och observationer utförts. Objekten som vi besökt och utfört våra
studier på är belägna i södra Sverige och de respondenter som intervjuats har tillhört några av de
större entreprenadföretagen som är etablerade på den svenska marknaden. Intervjuerna har skett
i både kontors- och arbetsplatsmiljö där såväl yrkesarbetare och tjänstemän intervjuats. I
samband med arbetsplatsbesöken har okulära observationer skett och fotografering på utvalda
systemdelar utförts.
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2 Utformning av valvsystem
2.1 Formtyper för gjutning av valv
Formsättning kräver att man använder sig av stöd som är dimensionerade för att klarar av de
laster som uppkommer, i form av tyngden från betongen, men även utifrån andra aspekter, till
exempel snö, personal, material och horisontalkrafter. Stöden kan till exempel utgöras av stämp,
ställningar och de ska bära lasterna tills dess att betongen härdat och uppnått tillräcklig hållfasthet
(Hanna, 1998).
Bärande formar utsätts alltid för horisontalkrafter i form av vind, motgjutning och lutningar. För
att kunna ta upp krafterna behöver stämpen och formen förankras. För att förhindra att stämpen
knäcks vid horisontella belastningar behövs strävning till fasta punkter som kan ta upp lasterna
beaktas och utföras. Det kan göras i form av att man fäster strävor till en fast punkt som klarar av
att uppta lasterna eller att man fixerar stämpen via horisontella och diagonalsträvor (Nilsson,
1993; Almgren, 2012). Formarna bör vara utformade och arbetet som utförs bör ske så att inga
okontrollerade sättningar eller deformationer uppstår under gjutningen (Nilsson, 1993;
Ljungkrantz, et al, 1997).

2.1.1

Plattbärlag

Plattbärlag är armerade betongelement och ses som en “kvarsittande form” (Svensk Betong, 2017a).
Montering av plattbärlagen sker direkt ovanpå bockryggar eller på formbordsunderreden.
Plattbärlagen stadgas upp med hjälp av stämp och gjuts vid tillverkning vanligtvis med undersidan
mot en stålform vilket garanterar släta ytor som kräver minimal efterbehandling (Nilsson, 1993).
Plattbärlag tillverkas och levereras vanligen i två olika varianter, slakarmerade eller förspända. Det
slakarmerade plattbärlaget har en standard tjocklek på 40-50 mm och uppnår spännvidder på ca
10 m. Det förspända plattbärlaget är enligt Svensk Betong (2017a) mest förekommande. De är 70
mm tjocka och uppnår spännvidder på ca 12m. Vid montering av plattbärlag mot väggar och
balkar används vanligtvis en minsta upplagslängd på 100 mm. Pågjutningen av plattbärlagen ger
tillräckligt god vidhäftning för att man ska kunna beakta till exempel ett pelardäck med plattbärlag
som ett traditionellt formsatt bjälklag (Svensk Betong, 2017a).

2.1.2

Fribärande ställning

Vid formgivning som kräver stora spännvidder vid till exempel vattendrag eller där låg bärighet
påvisats för markförhållandena kan man använda sig av ett fribärande system. Systemet baseras
på valsade balkprofiler, fackverkskonstruktioner eller I-balkar (Nilsson, 1993). Deformationen i
denna typ av formsystem behöver beaktas grundligt med hänsyn till gjutningsarbetet och
planeringen. Detta på grund av att deformationerna normalt är stora vid användandet av
fribärande formar och som annars kan leda till bestående sprickor i konstruktionen som har
betydelse för funktionen och hållfastheten hos den färdiggjutna konstruktionen (Nilsson, 1993;
Ljungkrantz, et al, 1997).
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2.1.3

Formbord

Formbordets uppbyggnad består av stämp, bockryggar, reglar och ytformsmaterial som har
sammanfogats till en enhet, i antingen trä, stål eller aluminium (Ljungkrantz, et al, 1997). De
monterade enheterna kan bli upp till 35 m² och kan kompletteras med skyddsräcken eller utefter
de förutsättningar som behöver beaktas på arbetsplatserna (Svensk Betong, 2017b).
En fördel med formbord och där användningsområdet har störst potential att utnyttjas är i
samband med bostadsbyggen. I storskalig produktion där montagetiden behöver vara låg kan
man utnyttja det faktum att komponenterna i ett formbord är sammanfogade till en och samma
sektion (Nilsson, 1993). Användandet av formbord har potentialen att vara mindre tids- och
arbetskrävande på byggarbetsplatser än andra formsystem eftersom det inte finns samma
monteringsbehov på byggarbetsplatsen, inte i samma utsträckning som med traditionell
formbyggnad. Användandet av formbord kan även bidra till bättre arbetsmiljö och mindre
ojämnheter på betongytan då strukturen på borden inte ändras efter användandet. Samtidigt som
montaget på byggarbetsplatserna minskar behöver det beaktas att formbord generellt behöver
tillgång till kran för montage samt att de inte är lika flexibla i användandet, om jämfört med
traditionell formsättning (Avén, 1984).
De förutsättningar som råder för att formbordets ska kunna nå sin fulla kapacitet är att en viss
standard behöver finnas på de modeller som används, dels för att förenkla förflyttningen och
uppställningen av enheterna men också för att förflyttningen ska kunna utföras snabbast möjligt.
Det bör beaktas vid valet av system då förutsättningar för byggprojekt i regel är väldigt olika.
Formborden kan även användas tillsammans med väggelement och bildar en så kallad
tunnelform/vinkelform, som möjliggör att gjutning av väggar och golv kan ske samtidigt
(Nilsson, 1993).

2.1.4

Traditionellt bärande form/Valvform

Bärande formar i traditionell tappning kan delas in i tre olika kategorier för att beskriva
uppbyggnaden av systemen (Nilsson, 1993; Ljungkrantz, et al, 1997). De tre kategorierna utgörs
av en så kallad bärande primärkonstruktion som beskriver den del av konstruktionen som består av
stämp och bockryggar. Bockryggarna understöds av stämp som i sin tur ska bäras upp av den
fasta grundytan eller underlaget. Sekundärkonstruktionen utgörs av reglarna i formen som agerar
understöd för ytmaterialet. Ytmaterialet utgör den första delen i ledet till att ta upp lasterna och som
ligger i omedelbar kontakt med betongen under gjutningen och är ofta tillverkat av plywood eller
plast (Nilsson, 1993).
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2.2 Formkomponenter
De formkomponenter som tillhör de bärande formarna och den traditionella formen är stämp av
olika slag, lastbärande bockryggar, formsläppningsmedel för hantering och behandling innan och
efter gjutning samt ytformsmaterial i plywood eller plast. Komponenterna varierar i vikter, storlek
och funktion utifrån vad som förväntas av formen.
2.2.1

Stämp

Grundfunktionen för stämp är att ta upp och fördela lasterna från ytskiktet och föra dem vidare
till den underliggande marken, utan att riskera uppkomst av ras, ostadigheter och ojämnheter. De
stämptyper som används i störst utsträckning är de som är tillverkade av aluminium och stål men
det förekommer även stämp gjorda av trä. Valet av material är dels beroende av de laster som ska
tas upp och höjderna som krävs under gjutningen (Ljungkrantz, et al, 1997) där bärförmågan till
stor del är beroende av längden vilket ökar risken för knäckning (Nilsson, 1993).
Vid uppställning av stämp, oberoende av vilken typ, behöver man förvissa sig om att underlaget
och underlägg, i form av dynor, spontplank eller dylikt, klarar av den belastning som ska föras
ned i stämpen. Detta görs för att risken för kollaps och otillåtna sättningar inte ska förekomma
under gjutningen. För optimalt resultat bör alla stämpen ställas på underlag med samma hårdhet
alternativt kompensera med hjälp av underlägg. Riskerar det att uppstå ojämn sättning bör man
välja ett mjukare underlag som jämnar ut och kompenserar för sättningarna genom att tungt
belastade stämp sjunker djupare än de vid mindre belastning (Nilsson, 1993).
Markförutsättningarna spelar en viktigt roll vid dimensionering, uppställning och nedmontering
då till exempel förändrade väderförhållanden kan skapa farliga situationer i form av förändringar i
jorden vilket bör beaktas vid projektering och förberedandet av arbetet (Peurifoy & Oberlender
2010).

2.2.1.1 Trästämp

Användandet av trästämp sker inte i samma utsträckning som de av aluminium och stål då
justering av stämpen medför komplikationer för att uppnå rätt höjder för utförandet. Exempel på
detta kan vara att markförutsättningarna inte alltid är perfekta i form av plana underlag samt att
om stämpen behöver justeras längdmässigt med hjälp av kilar bidrar det här till spill och
utförandekostnad i form av arbetstid (Peurifoy & Oberlender, 2010). Eftersom stämpen är
tillverkade av ett organiskt material finns även risker för att stämpen ruttnar eller att ogynnsamma
deformationer uppkommer om de inte behandlas eller skyddas korrekt. Förutsättningar som
bidrar till att trästämp används för bland annat brobyggnationer och till viss del i
husbyggnadsindustrin är att tillverkningskostnaden blir lägre och att de har hög hållfasthet i
förhållandet till egentyngden (Peurifoy & Oberlender, 2010).
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2.2.1.2 Rörstämp

Rörstämp används i stor utsträckning inom husbyggnad och tillverkas i stål och aluminium.
Beroende av maxbelastning, maxlängder och funktion finns det olika varianter och tillämpningar
av rörstämp. Stämpen kan till exempel vara utrustade med teleskopisk höjdjustering med sprint
som låsmekanism och finjustering av höjden görs med hjälp av en justerbar gänga (Nilsson, 1993;
Shapira, 1995). Övriga komplement i form av stödstämpsstativ, toppklykor och
snabbsänkningsbara låshuvuden som underlättar rivningen av formen finns att tillhandagå
(Ljungkrantz, et al, 1997). Stödstämpsstativen eller så kallade trebensstativ är vanligt
förekommande och används för att underlätta vid montering av stämpen, dess funktion är att
hålla stämpen upprätta och på plats under uppbyggnaden av formsystemet (PERI GmbH, 2011).
2.2.1.3 Stämptorn

Stämptorn har enligt tradition använts inom anläggningsarbeten men i och med lättare torn
tillverkade i aluminium har användningsområdet spridit sig till att inkludera även husbyggnad i
viss mån (Ljungkrantz, et al, 1997). Stämptornen är principiellt uppbyggda av rörstämp som
sammanfogas med hjälp av strävor utefter de förutsättningar som råder på byggarbetsplatsen.
Stämptorn av aluminium har lägre vikt och systemen är mer kompakta än de traditionella som
används mer vid anläggningsarbeten vilket gör dem mer attraktiva och användbara inom
husbyggnation (Nilsson, 1993).
Vid gjutning som sker högt ovan mark, till exempel vid brobyggnation så används med fördel
stämptorn då de till skillnad från de traditionella stämpen (trä/rörstämp) är sammanfogade med
strävor. Detta görs för att klara av de höga höjderna samt lasterna som understödning kräver i
samband med gjutningen. Stämptorn som används inom anläggningsarbeten flyttas med kran och
klarar av större laster än de torn som är tillverkade av aluminium och som manuellt kan flyttas på
byggarbetsplatserna (Nilsson, 1993; Ljungkrantz, et al, 1997; PERI GmbH, 2011). Enligt Nilsson
(1993) så ska vikterna på komponenter för tornen överstiga 25 kg för att kunna anses vara
lämplig för manuell montering och demontering. Arbetsmiljöverket föreskriver även i AFS
2012:2 (2011) att de bedömer maxvikten på 25 kg vara rimligt i de flesta fall när det kommer till
manuella lyft.
Vid användandet av stämptorn som är uppbyggda av rörstämp ges fördelar vid ojämn mark då
höjder med enkelhet kan ställas in utifrån de enskilda stämpen (Ljungkrantz, et al, 1997). De
traditionella stämpen är att föredra vid gjutning av valv upp till 3 m över markplan. Vid höjder
högre än 3 m tillkommer problem med knäckning, övergripande stabilitet i systemet samt
otymplighantering av stämpen. Vid gjutning över 4 m blir stämptorn fördelaktiga (Shapira, 1995).
2.2.2

Bockryggar

Bockryggar används inom formbyggnad för att överbrygga spännvidder mellan stämp.
Traditionellt används konstruktionsvirke som material för bockryggarna men aluminiumbalkar
har börjat ta mer och mer plats inom branschen (Nilsson, 1993).
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Vid användningen av balkar av konstruktionsvirke brukar man använda sig av ett tvåbalksystem
och vid användningen av aluminium vanligtvis enbalksystem. Skillnaden på dessa två är att
enblakssystemet enbart har bockryggar medan tvåbalkssystemet har både bockryggar samt
korsande ströreglar (Nilsson, 1993).

2.2.3

Formsläppmedel

Vid gjutning av valv där formen tas ned efter gjutning underlättar det att kontaktytorna (till
exempel plywood och betong) behandlas med någon form av formsläppningsmedel som har som
främsta uppgift att få formen att släppa från betongen utan att skada ytskiktet. En av de aspekter
som är viktiga vid valet av ytformsmaterial och formsläppningsmedel är att det ska vara så
smidigt och lätt som möjligt att riva formen efter användandet, då de oftast sker manuellt av
arbetarna (Ljungkrantz, et al (1997). Det finns olika lösningar i form av oljor, kemiska medel och
vattenlösningar och man bör tänka på vilka egenskaper som krävs av medlet innan användning.
Till exempel behöver användarna beakta egenskaper som: arbetsmiljöaspekter (halkrisk,
brandfarliga, irriterande för huden), risk för frysning/uttorkning vid olika temperaturer samt om
medlet ska göra ytan resistent mot genomsläppning av vatten eller inte. Genom att gjuta en slät
och fin yta, utan att behöva utföra någon efterbehandling kan tidsåtgången minimeras i de
efterliggande moment som sker efter att formen rivits (Nilsson, 1993; Ljungkrantz, et al 1997).

2.2.4

Ytformsmaterial

Ytformen är den del som kommer i kontakt med betongen under gjutningen och de vanligaste
materialen som används är plywood och plast men även stål samt aluminium är förekommande
(Almgren, et al, 2012; Ljungkrantz, et al, 1997). De olika materialen har varierande egenskaper i
form av bland annat livslängd vid antalet gjutningar, färgvariationer i den gjutna betongen och
anpassningsmöjlighet (Avén, 1984).
Valet av ytformsmaterial styrs ur ett estetiskt-, ekonomiskt- och arbetsmiljöperspektiv. Utifrån
det estetiskta perspektivet behöver hänsyn tas till de krav som ställs på ytstruktur, de
färgvariationer som uppstår samt betongytans jämnhet efter gjutning. Som ekonomiska aspekter
bör det göras bedömningar kring efterbehandlingen i form av slipning och spackling,
hanteringskostnader, antalet användningar, isolering samt kvalitet på materialet. Ser man till
arbetsmiljön så måste bland annat halkrisker, vikter, varma/kalla ytor tas i beaktning i valet av
ytformsmaterial. (Almgren, et al, 2012; Ljungkrantz, et al, 1997).

2.3 Övergripande förutsättningar
2.3.1

Planering av stombyggnad

Vid arbete med platsgjuten betonggjutning är det många faktorerer som spelar in och här kan
både tid och pengar sparas in om grundlig planering beaktas i ett tidigt skede.
Markförutsättningar, geografisk placering, byggnadstid samt tillgång till kran är några faktorer
man behöver ta hänsyn till vid planering av formbyggnadsarbeten, som görs med hjälp av ett
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varvschema. I varvschemat beskrivs det vilken ordning de olika gjutetapperna ska ske, vilka
mängder material som utnyttjas och under vilka perioder materialet är bundet till gjutningen.
Utnyttjandet av formar, material och resurser kan med hjälp av varvschemat planeras utifrån
tidsplanen samt med hänsyn till tillgänglig plats på byggarbetsplatsen (Nilsson, 1993).
Under montering och formsättning visar Ko & Kuo (2015) på att en stor del av den tid som
arbetarna spenderar slösas på gång, letande och väntande i produktionen samt att ungefär hälften
av tiden rörande transport av moduler utgörs i av väntetid. Med hjälp av god planering och en
bra organiserad byggarbetsplats kan aktiviteter som inte bidrar till byggets framfart elimineras och
man kan därigenom spara in på arbetstid och onödigt spill samt minska onödiga icke
ergonomiska aktiviteter (Ko & Kuo, 2015).
Vid gjutning där etapper upprepar sig i cykler eller repetitivt arbete kan inlärningskurvan beaktas.
Jarkas & Horner (2011) förklarar att appliceringen av inlärningskurva, utformad av Theodore
Wrights, inom byggbranschen syftar till att produktionstiden ska minska samt att inlärningstiden
effektiviserar arbetet. En tendens som visat sig inom byggbranschen är att tiden det tar för att
färdigställa ett repetitivt arbete minskar efter att processen av liknande arbeten utförts tillräckligt
med gånger (Jarkas & Horner, 2011). Inlärningsteorin bemöts med delade åsikter inom
byggsektorn och en av anledningarna är, enligt Jarkas & Horner (2011), att även om det är ett
repetitivt arbete så är förutsättningarna olika byggprojekt emellan. Systemen förblir sig lika, med
komponenter och dylikt, men utformningen av konstruktionerna är vanligtvis varierande. Det här
leder till att man kommer behärska systemen men mötas av projektspecifika problem vid nya
projekt som försvårar inlärningen än om förutsättningarna varit identiska (Jarkas & Horner,
2011).

2.3.2

Ekonomi

De kostnader som associeras med formbyggnation går att dela in i två grupper,
investeringskostnad och kostnad per användning. Investeringskostnaden visar till formmaterialet,
förutom ytformmaterialet. Stämp och andra liknande komponenter av icke organiskt material går
att använda vid flera gjuttillfällen, dock har plywooden en livslängd, som varierar på vald kvalité
och underhållning (Jha, 2012). Utformningen och storleken som systemet kommer att täcka har
en stor roll i kostnad per användning då fyllnadsmaterial som enbart kommer att utnyttjas vid ett
gjuttillfälle måste finnas med i beräkningarna (Malvankar, 2013).

2.3.3

Val av formsystem

Utgångspunkten vid valet av formsystem är baserat på att de krav som finns rörande funktionoch arbetsmiljö ska uppfyllas. När de är uppfyllda läggs det en större vikt på de ekonomiska
aspekterna. Inom husindustrin är det inte nödvändigtvis det till synes billigaste alternativet utifrån
fast kostnad, som genererar den lägsta totalkostnaden eftersom faktorer som tillgång till kran och
tidseffektivitet behöver beaktas (Ljungkrantz, et al, 1997). Formsättning är en viktig aspekt i
projekt då den kan komma att styra takten på byggprojekten eftersom att de utgör kritiska
milstolpar som behöver utföras innan visst arbeten kan fortskrida. Andra faktorer som kan
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komma att bidra till valet av system är bland annat väderförhållanden, utformning av
konstruktionen, kunskapsbas och projektets omfattning (Hanna, 1998). Malvankar (2013) tog
fram riktlinjer som bör tas i beaktning vid valet av formsystem där bland annat utformningen,
planering, logistik, klimat samt underhåll och förvaringskostnader belystes. Det togs även upp att
systemen ska vara säkra vid användning av formarna och arbetsmiljö och säkerhet har blivit en
mer central fråga genom byggprocessen (Malvankar, 2013). Det är viktigt att välja ut det system
som lämpar sig bäst för just det specifika projektet då det kan hjälpa till att reducera projektets
kostnad, öka kvaliteten på gjutningen samt snabba på byggprocessen (Elbeltagi, et al, 2011).
Det finns många olika typer av formsystem att välja bland på marknaden vilket gör det svårt att
se till helheten för att kunna välja det mest lämpliga systemet ur dels ett ekonomiskt- och
funktionellt perspektiv, dels arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter. Elbeltagi et al (2011) kom fram
till att de största faktorerna vid valet av system är beroende av tillgängliga lyftanordningar,
byggtakt, kapital och vilken typ av gjutning som ska utföras. Malvankar (2013) stödjer detta delvis
då han drog slutsatsen att valet är starkt beroende av projektets plats och utformning, att
samarbete mellan alla inblandade i byggprocessen är viktig för att uppnå god ekonomi samt att
konstruktiv utformning utgör en kritisk roll vid valet av formsystem.
Valet bör inte enbart tas ur ett ekonomiskt perspektiv utan även övriga aspekter måste beaktas,
till exempel bör det vara enkelt att hantera formen under montage, gjutning och rivning. Alltför
komplexa system kan leda till minskad produktion och högre kostnader vilket medför att det
ibland kan vara bättre att välja en enklare typ av system (Baxi, 2011). Formarna måste även vara
lätta att hantera med hänsyn till storlek och vikt samt ur ett ergonomiskt perspektiv då formerna
ofta hanteras manuellt av yrkesarbetarna där vikter och otympligheten spelar en större roll vid
rivning och transport av komponenterna. Återanvändningspotentialen är även en viktig del kring
valet då förflyttningarna av materialet med hjälp av till exempel kran kan bli dyrt om det används
ineffektivt. Standardiserade storlekar på formarna kan medföra minskade kostnader, lägre
monteringskostnader och mindre tidsåtgång samt att de kan utformas med arbetsmiljömässiga
fördelar (Baxi, 2011).

2.4 Rivning av form
Rivningen av valvformar är ett av de mest tidskrävande momenten och den del som generellt
framhäver störst risker. Ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv finns det många aspekter som
behöver beaktas som bland annat planering, tid och ergonomi. Rivningen är känslig och kan dra
ut på tiden samt tillföra oförutsedda kostnader i form av skador, efterarbete och tilläggsarbeten
vid dåligt planering och dåligt utförande. Under rivningen av formarna där improvisation sker
leder det ofta till mer skada än nytta i form av att det blir mer spill än vad som förväntats under
utförandet (Nilsson, 1993; Ljungkrantz, et al, 1997). Vid rivning av den traditionella valvformen
där ytformsmaterialet utgörs av plywood riskerar denna att förstöras i samband med rivningen,
om formsläppningsmedlet inte uppnått önskad förmåga att göra rivningen smidig och effektiv. I
samband med att formen rivs, vilket oftast sker manuellt, är det viktigt att vara varsam med
materialet så att man kan spara på kostnaderna för materialspill samt att minska skadorna på
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betongen som medverkar till ökad efterbehandling. Rivning av bärande formar ska göras när
betongen uppnått tillräcklig hållfasthet för att konstruktionen ska kunna ta upp lasterna utan att
skadliga deformationer uppstår på konstruktionen (Nilsson, 1993).
Betongen ska ha uppnått 70 % av den föreskrivna hållfastheten om annat inte är angivna på
konstruktionsritningen, innan rivning sker eller ifall säkerhetsstämp ska användas för att ta över
lastupptagningen (Almgren, 2012). Vid avlastning av de ordinarie stämpen ska, vid gjutning av
fler bjälklag, nedböjning erhållas innan de temporära säkerhetsstämpen monteras upp. Detta ska
göras för att motverka att laster adderas vid gjutning av fler våningar (Svenska
Fabriksbetongföreningen (SFF); Peurifoy & Oberlender, 2010). Tidig formrivning bör undvikas
vid torr väderlek och vid riskfylld blåst eftersom den kvarsittande formen skyddar mot för snabb
uttorkning och fungerar som isolering mot kyla (Nilsson, 1993; Almgren, et al, 1997).
Tidsperioden för när formen och betongen är i kontakt med varandra är viktig att beakta därför
att ju längre man låter formen sitta kvar, ju svårare blir nedmonteringen på grund av att formen
riskerar att häfta sig vid betongen (Ljungkrantz, et al, 1997).
För att minska påfrestningarna på valvet bör nedsänkning och rivning av stämpen påbörjas i den
delen av konstruktionen som beräknas få den största elastiska deformationen för att sedan
systematiskt och symmetriskt föra bort lasterna från resterande stämp (Nilsson, 1993;
Ljungkrantz, 1997). Rivning av formarna innehåller arbetsmoment där stor del av arbetet sker
ovan huvud då systemen bygger på att gjuta ovan mark. Det här bidrar till obekväma
arbetsställningar och slitningar på kroppen i framförallt axlar och armbågar samt en risk för
fallande föremål. De vanligast förekommande riskerna inom formgjutning ligger till grund ur ett
ergonomiskt perspektiv samt till följd av att bli träffad av fallande objekt (Welch, et al, 2000).
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3 Arbetsmiljö och säkerhet
3.1 Arbetsmiljölagen och föreskrifter
Lagen om arbetsmiljö, Arbetsmiljölagen, är till för att förhindra ohälsa och olycksfall som kan
uppstå i arbetet. Den är även till för att arbetarna ska få en god arbetsmiljö runt omkring sig
(Arbetsmiljöverket, 2016a). Arbetsmiljölagen försöker enligt Arbetsmiljöverket (2016a) uppnå ett
rikt arbetsinnehåll och samtidigt ge arbetarna en chans att utvecklas personligt och vara
tillfredsställda i arbetet. Det saknar betydelse ifall arbetet utförs på en privat eller offentlig
verksamhet utan lagen gäller för alla verksamheter. Arbetsmiljöverket tillsammans med
Arbetarskyddsstyrelsen har upprättat ett åttiotal författningar och allmänna råd kallat AFS.
Föreskrifterna innehåller information och rekommendationer för en god arbetsmiljö på
arbetsplatsen.

3.2 Ergonomi
Nationalencyklopedin beskriver ergonomi som ett samspel mellan människan och arbetsredskap.
I och med denna breda definition delas ergonomin in tre olika grupper, kraft-, information och
synergonomi. Kraftergonomi som har störst fysisk påverkning hos kroppen och som kan leda till
belastningsskador berör arbetsställningar, arbetsrörelser och den kroppsliga belastningen (NE,
2017).
Vid arbete med systemformar varierar arbetsställningarna och systemformarna är väldigt sällan
justerbara i förhållande till arbetarnas längd (Roja et al, 2016). I och med att formarna har en viss
layout kan tilläggsmaterial, till exempel plywoodskivor, med otympliga former skapa en dålig
arbetsställning. Enligt Roja et al (2016) är påverkningen som störst i montörernas armar,
armbågar samt handleder. Belastningen sker vid flertal arbetsutförande såsom, avlastning/lastning
av byggmaterial/ställningsmaterial med händerna, montering av form samt bärande av material
och städning av spillmaterial.

3.3 Arbetsställningar och arbetsrörelser
Arbetsuppgifter och arbetsplatser ska utformas så att arbetsställningar och arbetsrörelser som
sliter på kroppen reduceras (AFS 2012:2, 2011). Långvariga och upprepade arbeten med böjd
eller vriden bål och likt arbete med händer över axelhöjd bör även undvikas så långt som möjligt
(Swedish Institute of Standards, 2008). Arbetsledningen bör förse sina arbetare med särskilda
hjälpmedel om arbete som är repetitivt eller inkluderar skadliga arbetsställningar inte går att
kringgå (AFS 2012:2, 2011).
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Swedish Institute of Standards (SIS) rekommendationer för arbetsställningar förhåller sig till
Arbetsmiljöverkets förordningar. De säger att personer som utför arbete från, eller med
temporära konstruktioner ska kunna utföra sådant arbete att kroppsställningar som används inte
är ergonomisk skadliga. Utförs arbetet från en konstruktion som utgör en plattform för arbetet
bör de som arbetar (Swedish Institute of Standards, 2008):
1. kunna utföra sitt arbete utan överdrivet böjande eller sträckande, det vill säga. tillräckligt
fri höjd bör finnas och
2. Utformningen ska säkerställa att tillräckligt utrymme finns så att de som arbetar kan
utföra sitt arbete med en bra arbetsställning.

3.4 Manuell hantering
Manuell hantering handlar om det vanliga kroppsarbetet såsom lyftande, bärande, släpade osv.
Tung manuell hantering innebär en stor risk för överbelastning av ländryggen, skuldror och armar
(AFS 2012:2, 2011).
AFS 2012:2 (2011) rekommenderar att vid manuell hantering bör en analys ske för att minska risk
till skador. Analysen bör ske i följande ordning:
1. Undersöka om det går att undvika manuellt hantering jobb helt och hållet,
2. Vidta åtgärder som behövs vid fall där manuell hantering inte går att undvika.
Utformningen av laster, arbetsutrustning, hjälpmedel och arbetsmiljön skall beaktas.
Arbetare skall utbildas så de är välbekanta och informerade om problemen som kan
uppstå, så de enkelt kan undvikas och på så sätt minimera riskerna totalt.
En stor faktor inom byggbranschen som kan bidra till belastningsbesvär i handleder, skuldror och
armar är handhållna maskiner eller verktyg. Verktygen och maskinerna är inte alltid anpassade för
mindre händer och lägre muskelstyrka vilket gör att de som ligger i den zonen lättare drabbas av
besvär på grund av belastning (AFS 2012:2, 2011).
I rekommendationer från SIS (2008), vid arbete med temporära konstruktioner gällande tunga
lyft bör:
1. Laster inte hanteras på för stora avstånd från kroppens tyngdpunkt
2. Laster bör inte bäras, eller lyftas för långa sträckor
3. För stora skjutande eller dragande krafter inte manuellt hanteras
Det ska vara möjligt att kunna uppföra en montering eller rivning av en temporär konstruktion
utan att använda sig av en extern kraftkälla. Skulle det vara praktiskt omöjligt att utföra arbetet
utan externa verktyg, bör rekommendationer finnas från tillverkaren angående vilka verktyg som
ska användas (Swedish Institute of Standards, 2008).
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Manuell hantering är en av de större riskerna vid arbete med formsystem (Jurewicz, 1988). Risken
förekommer då systemen har flertalet ingående komponenter som behöver förflyttas runt på
arbetsplatsen. Ingående systemkomponenter kan vara otympligt utformade, till exempel stämp
och plywoodskivor som i kombination ojämnt underlag kan öka risken för att “snubbla” vid
förflyttning av materialet (Jurewicz, 1988).

3.5 Repetitivt arbete
Ett arbetsmoment som kräver att man gör liknande rörelser, om och om igen under arbetsdagen
är ett så kallat repetitivt arbete. Att ständigt upprepa samma rörelser leder till en likformig
belastning för kroppens muskler vilket är skadligt i längden (AFS 2012:2, 2011). Om arbeten med
repetitivt utförande är oundvikliga rekommenderas arbetsgivaren enligt AFS 2012:2 (2011)
förebygga riskerna som följd av arbetet samt erbjuda en variation i arbetet för att inte det ska
uppstå risker som tillkommer med repetitivt arbete.
Inom formbyggnad sker det repetitivt arbete i samband med manuell hantering och processen för
montage och rivningen av systemen ser generellt likadana ut, oberoende av system. Det kan leda
till muskelsträckningar, ryggskador och ökar risken för att snubbla/falla (Kamardeen, 2011). Stora
delar i hanteringen av systemen medför hantering av material, främst manuellt då materialet ska
bäras på plats, monteras upp och rivas för att sedan tas bort från byggarbetsplatsen. Det bidrar
till att stora delar inom formgivningen utgör repetitivt arbete (Jurewicz, 1988).

3.6 Skydd mot fall och fallande föremål
Fall från höjd är enligt olycksstatistik från Arbetsmiljöverket (2010) en av de vanligaste orsakerna
till olyckor och dödsfall som sker på arbetsplatsen. Det ställs krav på byggställningar och
säkerhetsanordningar om risken för fall från två meter eller högre finns. Arbetsmiljöverkets
broschyr gällande säkrare bygg- och anläggningsarbete ADI 539 (2013) hänvisar till att
skyddsräcken ska:
● vara hållfasta nog att klara av påfrestning utan att gå till brott
● vara tillräckligt höga, vanligtvis är en meter kravet men det kan behövas högre räcken
● att ha åtminstone en över- och mellan ledare samt en fotlist. Finns inte det, ska ersättande
skydd monteras.
Skulle arbetet som utförs vara av den sorten att skyddsräcken inte är tillgängliga ska annan
fallskyddsutrustning användas (ADI 539, 2013). Här rekommenderas en fallsele då det vanligare
midjebältet kan skapa livshotande skador på organen ifall man blir hängande i linan.
Vid arbete med valvsystem finns även risken för fallande föremål. Detta kan vara föremål som
lyfts med kran eller liknande men även mindre verktyg till exempel hammare eller dylikt. Det
finns även risk att vid felmontage att system komponenter kan komma att falla omkull (Aneziris
et al, 2012). En stor del av arbetet sker på höjd på grund av att man är belägen på ställningar eller
vid utläggning av ytmaterial.
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Även arbete på höjd i form av stegar och ställningar är något som är förekommande och svårt att
undvika vid arbete med valvsystem (Aneziris et al, 2012). Montörer av valsystemen ligger enligt
Nadhim et al, (2016) i en större riskzon för olyckor som kan leda till dödsfall än de resterande
arbetare på arbetsplatsen. Detta beror på att det sker mycket arbete på höjd samt att risken för
fallande föremål är högre. Fall från höjd är en av de viktigaste riskerna att tänka på vid arbete
med valvsystem följt av risk för fallande föremål (Nadhim et al., 2016). Enligt anvisningarna från
Arbetsmiljöverket (2013) som nämnt ovan, ska någon form av skyddsräcke eller säkerhetssele
användas vid denna typ av arbete. En stor bidragande faktor till att risken för fall från höjd
uppkommer, även om alla säkerhetsanordningar är befintliga, är att den mänskliga faktorn brister
(Adam & Calderón, 2009). Allt från erfarenheter och kunskaper till arbetarnas beteende på
arbetsplatsen och deras fysiska tillstånd spelar stor roll i utsattheten vid fall från höjd (Adam &
Calderón, 2009).

3.7 Stress
Faktorer som leder till stress kan grupperas i två olika grupper: fysiska och mentala stressfaktorer.
De påverkar kroppen och människan på olika sätt (Lamari & Chi 2014). Stressfaktorer kan ha
ogynnsamma effekter på arbetsprestandan och resultatet på ett projekt men behöver inte enligt
Arbetsmiljöverket (2017b) leda till negativa effekter av hälsan och välbefinnandet. Skulle en
obalans i resurserna uppstå kan det uppkomma skadliga effekter som individen utsätts för, vilka
kan bli långvariga (Arbetsmiljöverket, 2017b). På arbetsplatsen kan de här obalanserna vara till
exempel ett arbetsschema som sätter press på arbetarna som leder till att de utsätts för fysisk
stress vilket kan påverka arbetsprestandan och säkerhet negativt. I följd av detta kan resultatet bli
lidande och skapa en projektfördröjning eller extra arbete som kan orsaka ytterligare stress för
arbetarna (Lamari & Chi, 2014). Arbete med tungt, svårhanterligt material och arbete med
komplex säkerhet och arbetsmiljön kan enligt Lamari & Chi (2014) leda till en fysisk stress.
Ständiga förändringar i arbetslivet kan leda till mental stress men är enligt Arbetsmiljöverket
(2017b) inte nödvändigtvis en dålig process då storleken på förändringarna kommer att påfresta
arbetarna i olik utsträckning.
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4 Formsystem PERI
4.1 MULTIFLEX
MULTIFLEX är ett traditionellt valvsystem som använder sig av stålstämp, trebenstöd,
toppstycken, bockryggar samt ströreglar i konstruktionsvirke, se Figur 1. MULTIFLEX
introducerades inte som ett enhetligt system men fann sin plats på marknaden under början av
70-talet. Det var egentligen fackverksbalken som används i systemet som gjorde sig känt först
enligt A. Kulasin (Personligkontakt, 2017). Fackverksbalken, GT24 är formstabil och erbjuder
stora spännvidder för bockryggarna, ströbalkarna och stämp (PERI, 2017b).

Figur 1. Illustration av MULTIFLEX (PERI, 2017b)

4.1.1

Komponentbeskrivning

Vid användning av MULTIFLEX ingår ströbalkar och bockryggsbalkar som bärande element vid
uppbyggnaden av systemet. Beroende av nödvändig lastupptagning, spännvidd och
utrymmesbehov finns två olika balkar att använda, så kallade GT och VT balkar, se Figur 2. De
här finns i olika längder och kan användas för att forma underlaget för gjutningen utefter de
förutsättningar som råder i olika projekt. GT balken finns i varierande längder och används för
större spännvidder och vid valvtjocklek upp till 1000 mm. Den vanligaste och mest
förekommande längden på GT balken är 3600 mm och den har då en vikt på 21.2kg. VT balken
likt GT balken har varierande längder men anses vara ett mer ekonomiskt val, där valvtjocklek
kan uppgå till 500 mm. Vid användandet av GT som strö- respektive bockryggsbalk blir antalet
komponenter färre, vikten minskar och antalet stämp sett per kvadratmeter blir lägre än om man
skulle använt VT till samma ändamål (PERI GmbH, 2014; PERI GmbH, 2008).
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Figur 2. Bild på GT- (underst) och VT-balk (överst) (PERI, 2017c)

Ovanpå ströbalkarna läggs plywood som ytformsmaterial som är i kontakt med betongen under
gjutning. Understödning sker med hjälp av aluminium eller stålstämp som hålls på plats med hjälp
av ett trebensstativ under monteringsfasen. För att tillhandahålla ett tippsäkert och stabilt stöd till
ströbalkarna fästs toppar på stämpen, vars funktion är att hålla balkarna på plats under
formbyggnadsprocessen. Inom systemet finns två olika typer av toppar, där den ena agerar
upplag av mellanstöd där balkarna inte behöver spikas fast samt ett toppstycke där en eller dubbla
balkar kan placeras utefter behov vid överlappning av balkar (PERI GmbH, 2014), se Figur 3.
Vid arbete med systemet finns två montagegafflar, beroende av balktyp, som ska hjälpa till att
underlätta monteringen och rivning för arbetarna. För att motverka fall finns tillgång till
skyddsräckesstolpar som kläms fast på valvkanten eller som skruvas fast på vägg och fungerar
som fästpunkter för brädor till att forma ett skyddsstaket (PERI GmbH, 2008).

Figur 3. Överlappning av GT balkar upplagda av båda toppstyckes typer. Foto: Erik Sandell
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4.1.2

Montage

Vid montage av MULTIFLEX fästs toppar på stämpen innan de ställs på plats med hjälp av
trebensstativen. Systemet behöver inga ytterligare hjälpmedel för att klara av de självförvållande
horisontallaster vid höjder under 3 m. Om systemet används vid gjutning över 3 m behöver
stämpen strävas i form av diagonaler eller ramar för att kunna ta upp de horisontallaster som
systemet utsätts för. När stämpen är utplacerade med hjälp av stativen, justeras höjdskillnader
som eftersträvas innan bockryggarna lyfts på plats underifrån med hjälp av montagegafflarna.
Efter att två bockryggar är på plats kan ströbalkarna lyftas på plats och justeras med hänsyn till
den balköverlappning som krävs, minst 15.0 cm för VT och 16.3 cm för GT balken. Ströbalkarna
säkras härefter mot tippning med hjälp av ett “säkringsclip” innan plywood anpassas och spikas
fast i ströbalkarna. Plywooden bestryks med formsläppningsolja för att underlätta vid rivningen.
Skyddsräcken monteras innan arbete utförs och säkerhetslina ska användas för att förhindra fall
vid montage som sker ovanför marken. Innan formen kan belastas placeras mellanliggande stöd
ut och höjdjusteras för att säkerställa att lasterna kan tas upp (PERI GmbH, 2014; PERI GmbH
2008).
4.1.3

Rivning

De mellanliggande stöden monteras först ned och utifrån vilken topp som används sänks formen
manuellt via skruvning, alternativt med hammare och sänktopp. Därefter lyfts plywooden bort
innan bockryggsbalkarna kan tas ned från stämpen och topparna innan de sistnämnda kan tas
bort. För att förenkla montage och rivning vid framtida bruk ska plywooden behandlas med
någon form av formsläppmedel (PERI GmbH, 2014). Se Bilaga I för montage- och
rivningsanvisningar tillhandahållet av PERI.
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4.2 SKYDECK
Under industrimässan Bauma i München, 1992, introducerade PERI två nya produkter,
plattformen SKYDECK och valstämpen MULTIPROP (PERI, 2017a). Produkterna skiljer sig
från tidigare använda produkter från PERI då de är tillverkade i aluminium. Det här leder till en
produkt som har låg vikt och hög lastkapacitet. Utvecklingen av de ingående produkterna
skapades för en enklare, säkrare och mer effektiv montering av systemet (PERI, 2017a). I och
med att systemet är gjort av aluminium garanterar PERI att standard komponenterna av systemet,
valvluckor och bockryggsbalkar, har en högsta vikt på 16 kg. SKYDECK är uppbyggt av
bockryggar, stämp, topphuvuden och valvluckor, se Figur 4.

Figur 4. Illustration över SKYDECK (PERI, 2017d)

4.2.1

Komponentbeskrivning

Valvluckan består av en aluminiumram som är sammanfogad med en 9 mm plywood som utgör
kontakten med betongen under gjutning. Luckan är utformad att passa bockryggsbalkarna i
bestämda lägen för att underlätta inmätning. Luckorna finns i olika storlekar utifrån eventuella
anpassningsbehov vid gjutning. Med SKYDECK kan man gjuta valv av tjocklek 800 mm och
upp till 950 mm vid användning av mellanliggande stödstämp. För att underlätta manuell
förflyttning och hantering av luckorna är de utformade med handtag (PERI GmbH, 2016), se
Figur 5.
Vid montering läggs luckorna ut på bockryggsbalkarna, som är utformade att underlätta vid
montage med hjälp av “styrtänder”, se Figur 6. De har som funktion att hålla bockryggsbalkarna i
ett fixerat läge efter montering. Bockryggarna hjälper även till med att eliminera inmätningen av
stämp då de placeras mellan två bockryggsbalkändar (PERI GmbH, 2009).
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Figur 5. Illustration av valvlucka (PERI GmbH, 2016)

Figur 6. Foto som visar bockrygg med “styrtänder”, stämp
med sänktopp. (PERI GmbH, 2009)

Balkarna finns i tre olika längder där den vanligaste längden är 2550 mm. Vid behov finns det
komplementlängder som används vid utfyllnad eller för kantformer med skyddsräcke (PERI
GmbH, 2016). Den mest förekommande balken väger 15.6 kg och är utformad så att tre luckor
kan placeras på den (PERI GmbH, 2009). Kantformen, som är utrustad med ett skyddsräcke,
monteras på samma sätt som de vanliga luckorna med undantaget att de högre vikterna gör att de
måste hanteras med kran eller liknande lyftanordning (PERI GmbH, 2016), se Figur 7.

Figur 7. Illustration av kantform som monteras på plats. (PERI GmbH, 2016)

SKYDECK har olika lösningar på toppar som placeras på stämpen och bär bockryggsbalken
tillsammans med luckorna. Dessa agerar som stöd vid uppläggning av ovanliggande lager och har
som funktion att vara kontaktyta mot ytformen. De två topparna som är mest frekvent
förekommande skiljer sig mest i rivningsskede under brukandet. En av topparna är en traditionell
topp och den andra toppen är en sänktopp som med hjälp av ett sänkstycke gör det möjligt att
kunna sänka ner luckorna 60 mm vid rivning av formen. Vid användning av sänktoppen placeras
en täcklist mellan bockryggsbalkarna.
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Täcklisten har som funktion att tillsammans med sänktoppen och stämp, agera lastupptagare
under avlastning så övriga delar av formen kan sänkas ned och kan rivas, utan att den gjutna
konstruktionen berörs (PERI GmbH, 2016).
Vid användandet av SKYDECK finns det en del komplementkomponenter med olika funktioner
som assisterar i allt från gjutning runt pelare och längs sneda väggar till horisontell förankring i
väggar, säkerhetskätting och rullbara arbetsställningar. Det är utformningen på konstruktionen
och behovet av komponenter som helt styr vad som ska användas (PERI GmbH, 2016).

4.2.2

Montage

Montering av SKYDECK sker med en startpunkt i ett hörn av det tänkta valvet, se Figur 7. De
första stämpen stabiliseras upp med trebensstativ tills dess att sex stycken luckor placerats och
systemet låst sig själv. Bockryggsbalken kopplas fast till stämpen med hjälp av en hake som finns i
varje ände på balken. Stämp, bockryggar och luckor läggs ut systematiskt (se Figur 7) och
momentet fortgår tills det att systemet är färdigmonterat (PERI GmbH, 2016). Eftersom
luckorna monteras samtidigt som balk och stämp krävs det att luckorna har blivit förbehandlade
med formsläppningsmedel. Viktigt vid montage är att säkerhetsräcken eller tillgång till
säkerhetslina är på plats då montering av luckorna sker ovanpå systemet och risken för fall finns
(PERI GmbH, 2016).

Figur 7. Illustration över systematiskt montage av SKYDECK (PERI GmbH, 2016)

4.2.3

Rivning

Likt de traditionella systemen rivs SKYDECK i samma utsträckning där formen sänks ned,
bockryggarna plockas bort och efterföljs med att resterande material plockas undan. Den stora
skillnaden är att vid användandet av sänktopp och säkerhetslist står säkerhetsstämpen kvar och
formen kan plockas ned.
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Det medför att formen kan rivas i ett tidigare skede eftersom säkerhetsstämpen är på plats under
hela gjutningsfasen. Tanken är att denna typ av sänktopp ska användas men det är även möjligt
att sänka formen manuellt via skruvning (PERI GmbH, 2009).

4.3 Systemspecifik jämförelsedata
I Tabell 1 ges en jämförelse på de standardkomponenter som används i respektive system där
SKYDECK utgörs av aluminiumstämp och MULTIFLEX av stålstämp. Båda systemen har
plywood som ytformsmaterial och topphuvuden av stål. Valvförutsättningarna är ett valv som är
25 cm tjockt och gjuts i utetemperaturen 10 °C. Kostnader anges som riktpriser där variation kan
förekomma.
Tabell 1. Systemspecifikdata

MULTIFLEX

SKYDECK

Utgivningsår

~1970

1992

Huvudmaterial

Stål/trä

Aluminium

Antal huvudkomponenter [st]

6

4

Maxvikt [kg]

21.2

15.5

Max/min höjd [m]

5.0/1.0

6.25/1.45

Maxlast [kN]

39.9

83.5

Stämptider [dygn]

~6

~2

Stämp/m²[st]

0.35

0.29

Fast kostnad/m² [kr]

29

99

Hyra/m² per 30 dagar [kr]

48

166

Kostnad plywood/m² [kr]

Varierande beroende av
kvalitet (189 för rysk björk)

-

Data hämtad från: PERI GmbH, 2016; PERI GmbH, 2009; PERI GmbH, 2014; PERI GmbH, 2008; PERI, 2017a
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5 Utförda studier
5.1 Metod
5.1.1

Litteraturstudie

En litteraturstudie har utförts och legat till grund för den teoretiska delen i rapporten. Broschyrer,
föreskrifter, böcker och vetenskapliga artiklar har analyserats och behandlats i studien. Ritningar
tillhörande de aktuella projekten som skulle besökas har studerats för att få en bättre förståelse av
projektets helhet, förberedelse inför arbetsplatsbesöken samt för att skapa bred kunskap om
användandet av systemen. Funktionen och användandet av valvformar är en viktig del i arbetet
och har studerats ur olika perspektiv där arbetsmiljön och säkerheten har varit i fokus. Aktuella
reglementen och föreskrifter har granskats för att skapa en utförlig bild över vad som gäller
gällande systemformar ute på byggarbetsplatserna. Litteraturstudien har fortlöpt under rapportens
gång och nya vinklar har behandlats vartefter arbetet utvecklats.
5.1.2

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök har varit en viktig och grundläggande del vid utformningen av studien och
arbetet då det har bidragit till kunskap om ämnet samt för att skapa en relation till
respondenternas arbetsplats. Arbetsplatsbesöken utfördes i södra Sverige i två etapper där initiala
arbetsplatsbesök skedde för lära känna arbetsplatserna och dess arbetare. Vid ett senare tillfälle
skedde ytterligare arbetsplatsbesök i samband med att intervjuerna utfördes. Totalt besöktes tre
olika arbetsplatser där förutsättningarna och projekten skiljer sig åt i form av slutprodukt och
entreprenör. Den information som samlades in i form av iakttagelser har legat till grund för
utformningen av intervjufrågorna. Arbetsplatserna som besöktes var olika lång gångna i
utförandet, vilket har bidragit till att det har varit möjligt att få inblickar i de olika faserna.
Syftet med arbetsplatsbesöken var att skapa en uppfattning om hur systemen fungerar i realtid,
hur utförandet görs i jämförelse med de förutsättningar som erhållits samt utöka kunskapsbasen
kring hur formbyggnad utförs i praktiken. Vid två arbetsplatser användes MULTIFLEX och vid
den tredje SKYDECK. Projektet som använde SKYDECK var förstagångsanvändare av det här
systemet.
Objekten som besöktes och behandlades i studien är belägna i södra Sverige. Objekten ingår i
projekt som syftar till att upprätta tre byggnader belägna i två olika städer och som utgörs av
mellan 35-40 bostadslägenheter i varje byggnad. Projekten förhåller sig inte till varandra i någon
form och projekten utförs av tre olika, större aktörer på den södra marknaden. Det ena objektet
vid vilket formsystem användes utgörs av ett fyravåningshus medan det andra är två
flervåningshus som är identiskt utformade. Den totala byggytan är ungefär desamma uppdelat på
de tre konstruktionerna vilket gör att omfattningen av arbetet är snarlika. De båda projekten
förväntas vara färdigställda under andra kvartalet 2018 respektive under 2017.
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5.1.3

Intervjuer

Syftet med intervjuerna var att ta del av de personliga åsikterna som respondenterna innehaft
samt att göra en analys gällande systemanvändandet ute på byggarbetsplatserna, se Tabell 2. De
sex intervjuade respondenterna svarade på frågor utformade utefter observationer och
referensramen där de återfört sina egna erfarenheter vid användandet av systemen. Intervjuerna
valdes att riktas mot både yrkesarbetare och tjänstemän ute på respektive byggarbetsplats, dels för
att få en bättre förståelse kring hur systemen används och till vilken grad säkerhetsanordningar
utnyttjas, dels för att intervjuerna skulle ske i en naturlig miljö. Valet av intervjumetod baserades
på det som eftersöktes och omfattningen av arbetet, där det naturligt föll på att använda en
semistrukturerad metod för intervjuerna. Valet grundades i att det ger respondenterna
möjligheten att svara fritt utifrån hur frågorna tolkas samt att relevanta följdfrågor kunnat ställas.
I och med att intervjuerna utfördes semistrukturerade så har erfarenheter kunnat återföras samt
att det har ökat möjligheten för personlig analys och åsikter.
Intervjuerna har skett under liknande förutsättningar bortsett från skillnader i miljö, då de
utfördes i antingen kontorsmiljö eller ute på byggarbetsplatsen. Upplägget har varit densamma i
alla utförda intervjuer med viss omformulering och förändring i uppbyggnaden beroende på
vilken befattning respondenten har inom projektet. Respondenterna är slumpmässigt utvalda på
byggarbetsplatserna, det enda kravet som ställdes var att de har varit verksamma som
yrkesarbetare eller tjänstemän samt att de har kommit i kontakt med formsystemet under
processen inom projektet. Intervjuerna spelades in och valdes att utföras anonymt för att
respondenterna skulle kunna ge ärliga svar utan att skrämmas av potentiella konsekvenser.
Efter det att intervjuerna utfördes har transkribering skett kort därefter med en efterliggande
första sammanfattning där transkribering och kroppsspråk togs i beaktning. Därefter utfördes
ytterligare en sammanfattning vid ett senare tillfälle som gjordes för att få ett nytt perspektiv kring
de utförda intervjuerna och för att eliminera känslan från intervjutillfället. Intervjuguiden som
använts under intervjuerna har varit uppdelad i fyra olika delar; Introduktion, generell,
systemspecifik och en avslutande del. Ett högt tempo har hållits under intervjuernas gång med
hänsyn till respondenternas brist på tid. Intervjuerna har haft två olika intervjuguider beroende på
vilken arbetsuppgift respondenten haft. Vi har skiljt på byggarbetare, arbetsledare och platschefer
där de två förstnämnda föll under samma kategori.
Tabell 2. Sammanställning av respondenterna

Befattning

Antal (st)

År inom branschen

Byggarbetare

2

3

11

Arbetsledare

2

1

25

Platschef

2

8

12
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Byggarbetare och arbetsledare
Intervjuer har gjorts med byggarbetarna och arbetsledare där de har ägt rum ute på arbetsplatsen
samt i kontorsmiljö under en pågående arbetsdag. Intervjuerna har tagit mellan 5-20 min i och
med tidsbrist samt störningar från maskinellt arbete runt om kring.
Frågor som ställdes utformades utefter vilka arbetsuppgifter arbetarna har och enligt de
arbetsförhållanden som rådde på byggarbetsplatsen. Vi valde att intervjua både yrkesarbetare i
form av byggarbetare och arbetsledare på respektive byggarbetsplats, se Bilaga II. Detta gjordes
för att få fler aspekter utifrån arbetsledning och utförande för att kunna ta del av problematik i de
olika arbetsmomenten och arbetsfaserna.
Platschefer
Intervjuerna skedde i kontorsmiljö ute på respektive byggarbetsplats på dagtid och intervjuerna
tog 10-15 minuter vardera. Majoriteten av frågorna utformades på samma sätt som till de övriga
yrkesgrupperna med vissa omformuleringar eller att frågorna helt togs bort då vi ansåg att de inte
hade tillräckligt insyn i arbetsutförandet under processen, se Bilaga III. Ytterligare frågor
angående reglementen och grunderna till hur valet av system har arbetats fram eftersom
platscheferna innehar kunskapen och makten om valet ute på byggarbetsplatserna.
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6 Resultat från intervjuer och observationer
I denna del presenteras respondenternas svar utifrån de grundläggande intervjuguiderna, vilken
kan ses som Bilaga II och III. Tillkommande följdfrågor varierade utefter respondenternas svar
och redovisas därför inte enskilt. Intervjufrågorna är presenterade och resultatet är analyserat i ett
senare kapitel. Respondenternas svar är anonymt redogjorda och observationer redovisas separat
i det här kapitlet. Resultatsammanfattning kan ses i Tabell 3.

6.1 Intervjuer
Förkunskaper eller erhållen utbildning av formsystemet?
MULTIFLEX behövde, enligt majoriteten av respondenterna, ingen direkt introduktion till
systemet eftersom metoden är väl beprövad på traditionellt vis då utformning inte skiljer sig
markant från andra traditionella system, bortsett från vissa detaljer. På grund av det här visar
intervjuerna att respondenterna har haft en viss form av introduktion till valt system. Det
framkom att de till större del “lär sig på vägen” under tiden som de har arbetat med systemet. Vid
bristande kunskap har det varit möjligt att ta del av saknad information och kunskap, som varit
nödvändig för att kunna utföra arbetet på arbetsplatsen, via platschef eller dylikt. Av de utfrågade
som inte tagit del av en introduktion av systemet framkom det att de inte var anställda hos
entreprenören utan tillhörde ett utomstående ställningsföretag som agerade som
underentreprenör.
Hur arbetar ni efter de riktlinjer som rekommenderas av Arbetsmiljöverket gällande
arbetsmiljö och ergonomi?
Respondenterna påvisar att dem följer de rekommendationer som har satts av arbetsmiljöverket
gällande arbetsmiljö och säkerhet. På en av arbetsplatserna använde de sig av en
arbetsmiljöingenjör som varit på plats och gett synpunkter på förbättring och saker som bör
beaktas vid utformningen av byggarbetsplatsen.
Är det möjligt att arbetet med arbetsmiljö och säkerheten förändras utefter vilket system
som används eller beroende på projektets uppbyggnad?
Helheten av projektet var enligt respondenterna den vägande faktorn till god arbetsmiljö.
Utformningen av projektet, arbetsplatsens förutsättningar samt om arbetslaget har tidigare
erfarenheter med att jobba tillsammans och fungera som ett lag och strävar efter samma mål var
punkter som lyftes fram av respondenterna. Det skiljde sig alltså inte i systemvalet enligt
respondenterna. Dock upplevde de respondenterna som använde sig av SKYDECK att montage
momenten skiljde sig och att arbetet, jämfört med ett traditionellt valvsystem, fick en smidigare
arbetscykel i och med att man monterar i repetitiva moment.
Har ni stött på problem gällande arbetsmiljöfrågor och säkerheten vid tidigare projekt
som ni ser återkommer frekvent?
Respondenterna som använt sig av SKYDECK har uppmärksammat ett problem som uppstått
vid utföranden där takhöjderna har varit högre än normalt (>2.5m). Högre höjder har lett till att
vikterna ökat och att längderna på stämpen bidragit till att de blivit mer otympliga vid
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hanteringen. Det ska uppmärksammas att detta problem uppkommer vid både användning av
SKYDECK och MULTIFLEX och är därför inte ett systemspecifikt problem.
Har det hänt att arbetsmiljön och säkerhet har kommit i andra hand vid användandet av
systemen där man riskerat att hamna ur fas?
Respondenterna var eniga i svaret att säkerheten aldrig får lov att komma i andra hand även om
projektet riskerar att hamna efter i tidsplaneringen. Något som bör noteras är att vissa av
respondenterna påpekat att det har hänt att säkerheten och arbetsmiljön blivit lidande. Det har
skett i mindre utsträckning när ett visst arbetsmoment prioriterats. Det här visar att vid tidsbrist
eller vid uppstånd av fel finns möjlighet för en minskad säkerhet på arbetsplatsen.
Respondenterna som nämnde det här specificerar sig att det har inte haft med systemen att göra
utan att det varit den mänskliga faktorn varit roten till problemen.
Vilka för- och nackdelar ser du med det valda systemet?
Den röda tråden som framkom under intervjuerna är vikterna hos systemkomponenterna.
Respondenterna som använde sig av MULTIFLEX ansåg det var ett flexibelt, smidigt och
lätthanterligt system. En stor nackdel var dock att det krävs mycket personal, rivningstiderna blir
längre samt att vikterna på ingående komponenter är slitsamma.
För SKYDECK var fördelarna att montage- och rivningstiderna blir kortare än vid användning
av ett traditionellt system, förutsatt att gjutningen av valvet inte har för mycket sneda väggar eller
runda pelare. Här menade respondenterna att systemet inte uppnår samma flexibilitet som de
traditionella systemen. Fördelar som mindre arbetsmoment och snabbare borttagning av stämp
framkom av respondenterna. I jämförelse av vikterna tyckte respondenterna som använt sig av
SKYDECK att komponenterna var avsevärt lättare och att behovet att behöva flytta runt på
material blivit lägre.
Hur ser ni på användbarheten hos de ingående komponenterna?
Respondenterna som använde sig av SKYDECK har känt sig tvungna att rengöra och underhålla
luckorna, mer så än med de traditionella plywoodskivorna. Respondenten som uppmärksammade
det hade använt sig av de rekommendationer PERI föreskrivit om hur underhållet skulle gå
tillväga men känt att detta inte räcker till. Jämförelsevis hade användarna av MULTIFLEX valt att
använda sig av en billigare plywood för att kunna kassera dessa efter bruk. Det har lett till att
moment som extra försiktighet vid rivning och rengöring har kunnat försummas.
Det framkom att användarna av SKYDECK anser systemet vara optimalt att använda vid större
volymer av valv då de vid mindre rum/sneda väggar var tvungna att komplettera med traditionellt
valvarbete.
Utsätts Ni för några obekväma arbetsställningar på regelbunden basis då stor del av
montering av systemen sker manuellt?
Alla respondenter var eniga i att de mest frekventa icke ergonomiska arbetsställningarna är arbete
ovan huvud och på huk. Vid intervjuerna framkom det att användarna av MULTIFLEX använde
sig av ett roterande arbetsschema för att undvika att förslitningsskador kan komma att uppstå hos
arbetarna. Respondenterna som brukade SKYDECK utnyttjade tillgången av kran och ytan på
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byggarbetsplatsen för att strategiskt placera ut materialet. Det gjordes för att minska sträckorna
som materialet förflyttas och att underlätta för arbetarna. Vid intervjuerna framkom det att
respondenterna ansåg att komponenterna är otympliga, oberoende av system. Användarna av
SKYDECK tyckte att systemets valvluckor var mer lätthanterliga och lättare i vikt än de
traditionella plywoodskivorna.
Hur ser Ni på de ingående komponenternas utformning?
Respondenterna som arbetat med SKYDECK anser att luckorna är ett bättre system att arbeta
med, jämfört med den traditionella, lösa plywooden. De ansåg dock att de förvaringskorgar som
följde vid leverans av SKYDECK och som luckorna fraktades i var stora och platskrävande på
arbetsplatsen. På grund av det här har respondenterna skickat tillbaka häckar för att göra mer
plats på arbetsplatsen. Användarna till MULTIFLEX såg att komponenternas utformande inte
påverkade arbetet. Dock har de enbart arbetat med traditionella system och har inget att jämföra
emot.
Hur ser Ni på vikterna inom systemet?
Sammanfattningsvis är det MULTIFLEX användarna som kommenterat att
systemkomponenterna är tunga. SKYDECK användarna kände av skillnaden på
komponentvikterna, från stål till aluminium, och menade på att det är betydligt lättare jämfört
med traditionella system. Respondenterna som använt SKYDECK har även påpekat att vid
användning av traditionella formsystem har det skett att man tagit flertalet komponenter såsom
plywood åt gången, medan vid användning av SKYDECK är det svårare att åstadkomma.
Hur ser användandet av säkerhetskomponenter ut? Till exempel skyddsräcken och
säkerhetssele.
De tillfrågade har använt sig av föreskriven skyddsutrustning, till exempel skyddsräcke, ställning
eller liknande. Gemensamt för alla respondenter är att de använder sig av säkerhetssele vid
behov. Behoven inkluderar allt arbete som sker 2 m ovan markplan eller våningsplan där risk för
fall finns. Utifrån de förutsättningar som sätts så ändrar respondenterna användningen och
utformningen av de olika säkerheters typer som behövs. Det kan innebära att fler eller färre
säkerhetsanordningar används om situationen kräver.
Känner Ni att det erhålls någon stress vid arbete med systemet? Till exempel
systemspecifika funktioner som krånglar till det.
Relationen till systemvalet och stress var enligt respondenterna väldigt liten. De menar på att
strukturen och arbetsuppgifterna varit tydliga och att de har haft utförliga ritningar som ska
följas. Dock framkom det av respondenterna som använde SKYDECK att det ställts högre krav
på att gjutningen inte ska stå stilla. Det har lett till att det blivit ett högt arbetstempo under hela
gjutningsfasen för att kunna färdigställa valven så snabbt som möjligt för att spara pengar då
SKYDECK har en högre hyra per m² än de traditionella systemen.
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Fria ord. Vad tycker Ni om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen?
Respondenterna har tryckt på att det är upp till arbetsledningen att visa vägen i hur arbetsmiljöoch säkerhetsarbetet ska gå tillväga. Även att se till att ställningar och andra säkerhetsanordningar
är monterade innan arbetet fortskrider för att minimera riskerna för olyckor. Inom ett av
projekten har en kontrollant använts som utförde en kontroll på räcken och ställningen innan
tillåtelse för resterande arbetare att vistas på ställningen getts.
Sett ur systemsyn ville respondenterna som arbetar med systemen att så mycket arbete som
möjligt ska ske underifrån för att risken för fall ska bli så låg som möjligt. Respondenterna som
använt sig av SKYDECK såg en stor fördel med systemet då de enbart behövde fästa en mindre
del av systemet för att det ska bli stabilt. Däremot krävs stabiliseringen i större utsträckning för
att formen ska bli stabil vid användning av MULTIFLEX.
Får ni lov att vara delaktiga och påverka valet av formsystem?
På ett av referensobjekten använde de sig av ett koncepthus som var kontraktbundet med PERI
som ställnings leverantör. Här menade en av respondenterna att de var bundna till valt system
och kunde därför inte vara med och påverka valet. Vanligtvis fick dem lägga fram åsikter och
förslag, men att “slutändåmålet oftast är viktigare än vägen dit”. Vid det andra projektet kom
yrkesarbetarna in i ett sent skede och valet hade redan skett.
Vilka faktorer ligger till grund vid valet av system? Mjuka och hårda parametrar.
De respondenter som använt sig av SKYDECK som system lyftes tydligt fram att de har haft
arbetsmiljön i åtanke vid valet av system. De såg att ungefär hälften av valet utgjordes av
ekonomiska skäl samt att den andra halvan grundat sig i arbetsmiljöaspekter. För de som använt
sig av MULTIFLEX ingick i ett rullande avtal med uthyrare och hade i ett tidigt skede bestämt
vilket system som skulle användas.

6.2 Observationer
Under de initiala arbetsplatsbesöken observerades rivningsmomenten av ett MULTIFLEX objekt
som var i fas med att riva formen i en källarvåning. Utifrån de observationer som gjordes
framkom det tydligt att rivningen kan vara dels monotont, dels icke ergonomiskt. Rivningen av
formen gick av stapeln på följande vis, en arbetare stod på en ställning och “högg” plywooden
med en kofot, medan ytterligare en arbetare stod nere på golvet och tog emot de skivor som togs
ned. Vid arbetsplatsbesöken observerades det även att erhållen säkerhetsutrustning i form av
säkerhetslinan inte utnyttjades där arbete utfördes på höjder högre än 2 m, trots att
säkerhetsannordning fanns.
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Tabell 3. Resultatsammanfattning i form av jämförelsetabell

MULTIFLEX

SKYDECK

Erhållen utbildning
angående systemet

Nej

Viss mån

Fördelar

Flexibelt, smidigt,
lätthanterligt, väletablerat
system

Snabbare montage och
rivningstider, lättare
komponenter, mindre
material att förflytta

Nackdelar

Tunga komponenter,
tidskrävande vid rivning

Mindre flexibel utformning

Hur underlättas den
manuella hanteringen?

Roterande arbetsschema

Utnyttjande av kran,
strategiskt placerat ut
material

Hantering av komponenter

Tungt, otympligt

Lägre vikt, otympligt,
svårare att ta fler
komponenter samtidigt

Erhållen stress

Inget systemrelaterat

Högre kostnad kan bidra
till förhöjt tempo och
hårdare tidsaspekter

Obekväma arbetsställningar

Ovan huvud, hukandes

Säkerhetskomponenter

Följer de föreskrifter som ställs

Faktorer vid val av system

Koncepthus (förutbestämt), arbetsmiljö och ekonomi
väger ungefär lika tungt

Uppmärksammade problem

Stämp otympliga vid höjder > 2.5m
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7 Analys & diskussion
Allmänna förutsättningar
Förutsättningarna för att skapa en god arbetsmiljö varierar från projekt till projekt men beror
även på hur arbetsledning arbetar och vilken samarbetsförmåga som existerar. Respondenterna
menar på att ett bra arbetande och funktionellt arbetslag klarar av att hantera de motgångar och
svårigheter som uppkommer i och med arbete med valvgjutning. Vi anser att användandet av
SKYDECK, där tid för montering, rivning och inmätning kan bli lägre än de traditionella
systemen vilket kan resultera i en bättre arbetsmiljö. Det beror på att mindre delar behöver
förflyttas samt en smidigare montering och rivning, förutsatt att systemet används som det är
tänkt av tillverkaren PERI. På så sätt kan moment som annars är slitsamma och monotona, till
viss del minskas vilket kan leda till en bättre arbetsmiljö för arbetarna. Arbetsmoralen tillför också
till att arbetet flyter på bättre och att det blir mindre problematik, om alla inblandade har samma
vision vad gäller arbete med arbetsmiljön och säkerhet. Vi tror att ifall motsatsen, dålig
arbetsmoral, finns kan det bidra till att osäkerheter och risker framhävs, trots underlaget för ett
säkert arbete finns tillgängligt.
Det framkom av resultatet att respondenterna såg förutsättningarna som komplicerade vid
gjutningar av valv över 2.5 m. Maxhöjden för MULTIFLEX och SKYDECK är 5 respektive 6.25
m vilket leder till att förutsättningarna för att gjuta högre valv finns vid användandet av
SKYDECK. Med högre höjder anser respondenterna att det blir mer komplext och svårt att
hantera systemet. Problemen som uppkommer går dock att motverka med hjälp av liftar,
ställningar eller liknande anordningar vid monteringen av komponenterna. Att utföra arbetet med
sådana hjälpmedel behöver dock vägas in ifall det är ekonomiskt försvarbart och ergonomiskt att
utföra då det blir ytterligare arbetsmoment och material som skall bäras på plats och monteras.
Under ett av arbetsplatsbesöken, där MULTIFLEX användes, framkom det att trebensstativ
användes i större utsträckning än som behövdes, se Figur 8. Anledningen till det här var på grund
av bristande kommunikation mellan arbetarna. Det gjordes möjligt då de hade tillgång till fler
stativ än vad som egentligen behövdes. Det resulterades med extraarbete i form av montering
och hantering samt att arbetsplatsen erhöll mindre utrymmen för ytterligare arbetsutföranden.
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Figur 8. Trebensstativ tillhörande objektet med MULTIFLEX som system. Foto: Erik Sandell

Användarna av SKYDECK upplever att det är smidigare att montera systemet kontinuerligt
istället för utefter etapper. Vi tror att det kan bidra till bättre arbetsmiljö när möjlighet att växla
mellan arbetsuppgifterna sinsemellan arbetarna finns, vilket motverkar att repetitivt arbete
uppstår. Dock ser vi att det måste beaktas att det sker ovan mark samtidigt som arbete sker under
formtaket. Det här leder till att risker för fall och fallande föremål, så som verktyg, ökar i och
med att flera arbetare utför arbete på en begränsad yta. Vi tror dock att det, utan större
svårigheter kan arbetas bort med hjälp av riktlinjer och samspel mellan utövarna. Respondenterna
tryckte på att det är viktigt att ha en god arbetsledning som ser på relevansen och anammar vikten
i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet vilket även vi håller med om.

Kunskap
Förkunskap och utbildning kring hur traditionella system används tror vi har funnits och
utvecklats i samband med att de har använts i stor utsträckning tidigare. Det framgår att
respondenterna vid MULTIFLEX projektet inte känner att de fått någon form av introduktion
till systemet, trots att de indirekt kanske redan kan systemet, åtminstone i någon grad. Däremot
blir behovet för utbildning större vid användning av SKYDECK eftersom det är en “nyare”
produkt på marknaden och är inte använd i lika stor utsträckning. Vi tror att de som verkligen
behöver introduktionen av systemet är de som ska utföra arbete, i detta fall yrkesarbetarna.
Utifrån de svar som framgick av respondenterna känner vi att kunskapen möjligtvis inte tog sig
hela vägen till denna arbetsgrupp trots att de är en viktig del i arbetet. För att kunna utnyttja de
positiva aspekter som kan framkomma vid användandet av SKYDECK behövs de bästa
förutsättningarna skapas för att en större skillnad i utförandet, inte enbart vikterna, ska
observeras. Det bör tilläggas att ansvariga för arbetsplatsen har tilldelats information angående
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det här men vi tror att, för att få ut fördelarna av respektive system måste informationen
förmedlas till alla inblandade på arbetsplatsen.
En nackdel som vi ser när arbetarna “lär sig på vägen” är, vad händer om det som lärs ut inte tar
hänsyn till alla säkerhets och arbetsmiljöaspekter? Om man lär ut att man ska bära fler än en
plywoodskiva åt gången, då kommer folk troligtvis att göra det, trots att det slits mer på kroppen
och blir betydligt tyngre. Det framkommer av resultatet att den mest frekventa “felande länken”
är den mänskliga faktorn vilket i sin tur kommer leda till att systemen och utförandet lärs ut
felaktigt i längden.

Ergonomi och hantering av komponenter
Hanteringen av de ingående komponenterna har fått varierande respons, där klagomålen från
yrkesarbetarna främst legat på tyngderna hos stämpen samt på plywoodskivorna. Användarna av
SKYDECK framförde att de ansåg att luckorna är bättre, i fråga om manuell hantering, kontra
plywoodskivorna. Enligt de här yrkesarbetarna är det enklare att göra rätt och enbart ta en lucka
åt gången än med plywoodskivorna på grund av att luckorna är utformade på ett sådant sätt att
det blir svårt att ta fler. Det resulterar i att förutsättningarna för att erhålla god ergonomi är
enklare vid hanteringen av SKYDECK komponenterna.
Arbetsställningarna som yrkesarbetarna utsätts för vid arbete med formsystem är emellanåt
stränga och påfrestande på kroppen. Arbetarna var eniga i att arbete med armar ovanför huvud
och tunga lyft är de mest påfrestande momenten, men som inte går att undvika till fullo då
systemen hanteras manuellt. Det framkom att även andra ogynnsamma arbetsställningar uppstod
vid hanteringen av systemen men att de inte uppstod lika frekvent och på så sätt inte var lika
påfrestande för kroppen. De projekt som vi besökt använde sig av olika typer av lösningar för att
minska förslitningsskador i och med arbetet med systemet. Vi tror att det är svårt att motverka att
olämpliga arbetsställnigar uppstår ur ett rent systemperspektiv och att det därför är viktigt att
beakta det i planeringen och utformningen av arbetsplatsen samt fördelningen av arbetet mellan
arbetarna.
För att underlätta för yrkesarbetare hade det formmaterial, som skulle komma att användas till
SKYDECK, placerats så att det var lättillgängligt för att minska sträckorna materialet behövde
förflyttas. Det här arbetssättet används i viss grad inom MULTIFLEX projektet, dock var detta i
mån av plats då det vid arbetsplatsbesök uppmärksammade att framkomligheten var begränsad.
Det bör påpekas att det projektet där SKYDECK användes, valdes det att inte använda sig av
aluminiumstämp. Dock är antalet stämp färre vid användning av SKYDECK vilket ses som en
fördel för montage och manuell hantering.
Det bör även tilläggas att det efterarbete som krävs efter gjutning varierarar, systemen emellan
och att SKYDECK generellt är i behov av mer underhåll. Det är på grund av att täcklisten för
säkerhetsstämpen medför ett större “hålrum” som är i behov av spackling eller liknande än vad
som blir vid användandet av MULTIFLEX. Det framkom att de rekommendationer som finns
angående underhåll av valvluckorna inte var tillräckliga för användarna. Det krävdes ytterligare
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arbete i form av bortskrapning av kvarsittande betong. Här ser vi att det krävs betydligt mycket
mer underhåll inom det projektet som använde SKYDECK då det andra projektet helt kunde
bortse från plywooden eftersom att den kasserades efter användning.

Stress
Relationen mellan systemen och stress upplevde respondenterna som väldigt liten. De ser
däremot att stress kan uppkomma på grund av förseningar och tidsaspekter inom projektet. Det
framkom dock att användarna av SKYDECK kände att det kunde ställas högre krav på ett högt
arbetstempo under gjutetapperna för att kunna förflytta komponenterna till nästa etapp så fort
som möjligt och på så sätt spara in pengar. Vi anser att det förhåller sig till själva systemet då
respondenterna känner sig manade att skruva upp tempot. Sambandet mellan högt tempo och
nya system ser vi kan bidra till att den mänskliga faktorn framhävs och att det kan leda till
arbetsmiljön och säkerheten får lida.

Säkerhetskomponenter
Användandet av säkerhetskomponenter ute på byggarbetsplatsen är enligt alla respondenter en
viktig aspekt som inte får kringgås under några omständigheter. Det framstår att trots rådande
kunskap kring vilka konsekvenser som ligger bakom valet att inte använda sig av föreskriven
utrustning, spelar den mänskliga faktorn en väldigt väsentlig roll i när det sker olyckor ute på
byggarbetsplatserna. De tillfrågade respondenterna medgav alla att de använde den
skyddsutrustning i form av skyddsräcken, ställningar eller liknande som är föreskriven för de
arbetsuppgifter som de utför på byggarbetsplatsen. Alla respondenter i studien använde sig av
säkerhetssele vid behov eftersom det är den risk som respondenterna ser som störst. De mest
frekventa olyckor som förekommer inom byggbranschen är fall från höjd vilket selen har som
funktion att motverka. Det framkom av respondenterna att de fåtal gånger som de varit med om
att säkerheten varit åsidosatt, har varit vid arbeten som utförs i “mindre” utsträckning.
Respondenterna var överens om att ställningar och säkerhetsanordningar bör monteras i tidigt
skede och på ett sätt som minimerar att risker kan uppstå. På en av byggarbetsplatserna användes
en utvald person som utförde kontroller på att säkerhetsutrustningen är på plats innan de
resterande byggarbetarna tilläts vistas i dessa områden. Det här ser vi är ett väldigt bra sätt att
kunna minimera de risker som kan uppstå när nya etapper påbörjas, speciellt om personen i sig är
utbildad och har kunskapen om vilka risker som kan uppkomma i samband med
arbetsuppgifterna.
Utifrån de förutsättningar som arbetsuppgifterna medför, ändrar alla respondenter användandet
och utformningen av säkerhetsanordningarna för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.
Under arbetsplatsbesöken noterades det att det fanns förutsättningar till god säkerhet på
byggarbetsplatsen i form av ingjuten fästanordning för säkerhetssele samt att det fanns god
kommunikation mellan kranförare och mottagare av material som placerades med närkontakt till
den yta och etapp som skulle monteras för gjutning. Vi tror att olyckan ofta är framme, när man
minst anar det, eller vid tillfällen då arbetarna “ska bara” vilket vi tror är mer frekvent under
tidspressade situationer.
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Det märktes att framförallt platscheferna, men även de övriga respondenterna på respektive
projekt, värnade om arbetsmiljön och säkerheten genom att det markerades av alla att det är
något som inte bör förbises. Något som stärker bevisen för att den mänskliga faktorn spelar en
stor roll är att vi under arbetsplatsbesöken observerat vissa arbetare som inte följde de rutiner
som fanns inom projektet och arbetsplatsen. Det här uppmärksammades i form av att personal
som befanns sig på arbetsplatsen inte hade fäst säkerhetsselen i någon fast punkt trots att
förutsättningarna fanns och att personen i fråga hade på sig fallskyddsväst.

För- och nackdelar
Intrycken från förstagångsanvändarna av SKYDECK var mycket positivt då de såg fördelar som
färre arbetsmoment, snabbare etapper och lägre vikter vid hanteringen jämfört med det
traditionella. Det framkom tydligt i svaren hos respondenterna att tyngderna hos de ingående
komponenterna är en viktig aspekt vid användandet av systemen. Betydelsen av det här togs upp
av alla respondenter och SKYDECK, som har lägre vikt totalt sett, framhävs av användarna som
en stor fördel, men som de gärna hade sett var ännu mer gynnsam i utförandet. Utöver det så
märktes det stora skillnader i hur respondenterna såg på montage och rivningstiderna hos
respektive system. Respondenterna såg att SKYDECK fördelaktigt kunde plockas ned snabbare
och att monteringen kunde ske smidigare. En annan märkbar aspekt var att vid gjutningar av
större, kvadratiska/rektangulära ytor så var SKYDECK ett betydligt bättre val, enligt
förstagångsanvändare. Det berodde på att de ansåg det vara lättare och smidigare att montera
systemet utifrån de nämnda förhållandena.
Vid gjutningar som är mer komplexa såsom vid mindre utrymmen, sneda väggar och runt pelare
ansågs det inte vara någon fördel med att använda SKYDECK. Det påpekades att det då är
nödvändigt att komplettera formen på traditionellt vis för att uppnå den önskade formytan för
gjutning. Det här i sin tur leder till att det behövs mer kunskap vid användandet av systemet då de
behöver veta hur både SKYDECK fungerar på egen hand samt hur det fungerar i samverkan
med traditionell formsättning. Vi tror att det kan vara en nackdel för systemet. Respondenterna
ansåg dock att behovet av att anpassa systemet på traditionellt vis i mindre skala inte utgjorde
några större problem. Respondenterna som använde sig av det traditionella MULTIFLEX gav
oss intrycket att de varken såg några specifika för- eller nackdelar mer än att systemet är tungt att
arbeta med. Vi tror att det beror på att de inte har några referenssystem att jämföra sig mot, då de
traditionella formsystemen är snarlika vid utförandet.
Utifrån de observationer som gjordes angående rivningen av MULTIFLEX ser vi att det kan
uppstå problematik i rivningsmomenten när plywoodskivorna biter sig fast i betongen.
Arbetsmomentet som uppmärksammades gav risk för förslitningsskador samt för fallande objekt.
Det bör noteras att detta enbart utgår från observationer i ett enskilt fall.
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Valförutsättningar
Det resultat som framgår kring hur involverade yrkesarbetarna är i systemvalet är varierande.
Beroende på projektform, utförande och slutgiltig produkt har de olika förutsättningar till att
kunna påverka valet. Av de tre objekten som behandlas i rapporten är det ena ett så kallat
koncepthus där projektet säljs in och ska följa vissa förutbestämda ramar i form av utseende,
funktion och vilket formsystem som ska användas under projektet. Här har respondenterna inte
haft någon påverkan eller inblick i hur systemet har valts utan det har kommit som ett paket, där
förutsättningarna redan är satta.
Yrkesarbetarna för det andra projektet kom in i ett senare skede och har därför inte heller haft
någon inblick i hur valet skett och har därför inte getts någon makt att påverka. Däremot
framkom det att alla respondenter i någon form kunnat framföra sina åsikter i andra projekt men
att det ofta sker kompromisser därför att det är många olika parametrar som måste falla samman.
Vi tycker att det finns upplag till förbättring inom detta område då vi anser att arbetarna själva
bör få vara med och påverka vilket system som ska användas inom projektet. Då formgivningen
upptar stora kostnader inom projekt så är det här något som behöver beaktas i tidiga skeden
under projekteringen. Vi förstår att det kan vara svårt att få med allas åsikter i ett så tidigt skede
då det inte alltid är förbestämt exakt hur ledningen ska organiseras eller vilka arbetare som ska
medverka. Vi tycker att det finns potential till att på något sätt utvärdera systemen i efterhand, för
att som ledning kunna ta mer hänsyn till de som utfört arbetet på plats. På så sätt kan de
värdesätta och utvärdera systemen utifrån de förutsättningar som projektet medfört, för att på
sikt kunna förbättras.
Då det ena projektet framtogs utifrån projektformen för koncepthus, framkom det inga specifika
faktorer då valet inte låg i respondenternas makt. För det andra projektet ansågs det däremot att
arbetsmiljön och de ekonomiska aspekterna ungefär vägde lika tungt vid valet av system. Här var
det platschefen, som satt på viss makt kring valet och det framkom tydligt i intervjun att
arbetsmiljön hade legat till grund för valet. Beroende av personliga värderingar hos makthavaren
samt vad projektet strävar att uppnå ser vi att faktorerna kan skilja sig åt från projekt till projekt.
För användarna av SKYDECK framkom det att en viktig del i deras arbete ligger i att strategiskt
kunna placera ut det material som behövs till respektive etapp och att materialet anländer i rätt tid
för att inte skapa onödiga moment i form av extra förflyttning och väntetider. Trots att det här
inte var något som togs upp som en faktor vid valet, visas det på i tidigare studier att
förutsättningarna för tillgång till kran, planering och utformningen av arbetsplatserna kan utgöra
viktiga moment under formsättningsarbetet. Vi anser att man ser en tydlig koppling mellan de
ekonomiska- och arbetsmiljöaspekterna då det framkom att respondenterna ser båda faktorerna
som viktiga vid hanteringen av systemet.
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8 Slutsatser
Den röda tråden som uppmärksammats under intervjuer och arbetsplatsbesöken är att arbetarna
märker av vikterna från komponenterna inom systemen. Det framgår tydligt att SKYDECK har
bättre förutsättningar och ses som det bättre valet om man enbart ser till tyngderna hos
respektive system, vilket var en viktig aspekt som framkom ute på byggarbetsplatserna. Ser man
mer övergripande och till hanteringen av komponenter utifrån otymplighet framgår det av de
respondenter som använt sig av MULTIFLEX att det inte är några större problem med de
ingående komponenterna, om man bortser från vikterna. Däremot framgår det att uppbyggnaden
av SKYDECK är ekvivalent mot de traditionella systemen och att förutsättningarna för att
hantera somliga komponenter är mer fördelaktiga. Ett exempel på det här, som framkommer av
resultatet, är luckorna som är utformade med handtag för att underlätta förflyttning av dem.
Skillnaden i utförandet och rivningen av systemen sett till arbetsställningar är minimal då
processen för delmomenten är liknande. Det resulterar i att samma obekväma arbetsställningar
uppkommer vid användningen av de båda systemen. Det har framkommit att de mest utsatta
delarna av kroppen är axel-, rygg- och nackpartiet och är de kroppsdelar som behöver hanteras
med extra varsamhet. Även om säkerhetskomponenterna och utrustningen hos respektive system
är snarlika finns det komplementerande komponenter inom SKYDECK som underlättar arbetet
med att säkerställa arbetsplatsen. Utifrån de besökta byggarbetsplatserna ser vi att arbetare och
ledning arbetar flitigt med att motverka att risker uppkommer. De avvikelser vid arbete med
säkerheten som framkom under arbetet var att den mänskliga faktorn spelar en stor roll i om
arbetet utförs på ett säkert sätt.
Respondenterna ser ingen direkt koppling till stress och vilket system som används. Det
framkommer dock att faktorer som systemkostnader kan ha en bidragande faktor för uppskruvat
tempo under formgivningsprocessen. Vi ser att det kan leda till sämre arbetsmiljö och säkerhet på
byggarbetsplatserna och att det är upp till både ledare och yrkesarbetare att inte låta
tidsaspekterna ta över och bli en dominerande faktor som medför förhöjd risk vid användandet
av systemet. Utifrån det här ser vi att stress kan uppstå i samband med systemen men att det inte
uppstår på grund av utformningen eller funktionera av systemet utan att det är faktorer som tid,
kostnad och personkemi som kan bidra till det.
Något som framhävs av resultatet är att de förutsättningar som krävs för att SKYDECK ska
fungera optimalt är större volymer av kvadratisk/rektangulär form. Anpassning runt pelare,
skrymmande utrymmen och sneda väggar behöver utgöra en liten del av den totala ytan som ska
gjutas för att SKYDECK ska prestera optimalt. Huvudkomponenterna är fler för MULTIFLEX
om man förutsätter att valvutformningen är optimal för SKYDECK. Dock medför
anpassningsbehov att antalet systemkomponenter ökar vid användandet av SKYDECK förutsatt
att det behöver kompletteras på traditionellt vis.
SKYDECK har förutsättningarna till att fungera på ett mer lämpligt sätt, sett ur
arbetsmiljöperspektiv där utgångspunkten är under optimala förhållanden. Det som framkommer
av studien är att komponentvikterna är en viktig aspekt för utövarna och där ser vi SKYDECK
som överlägsen. Komplement i form av robusta säkerhetsräcken finns vid användandet av
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SKYDECK, men sett ur ett säkerhetsperspektiv ser vi ingen övergripande skillnad systemen
emellan. Utifrån det erhållna resultatet framkommer det att MULTIFLEX kräver en mindre form
av introduktion vid användandet och att det är lättare för arbetarna att förstå vilka risker som
medförs vid hanteringen av systemet.
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9 Fortsatt forskning
För att stärka resultatet och göra det mer träffsäkert behöver fortsatta studier utföras där fler
objekt behandlas. Ytterligare intervjuer samt observationer i form av timelapse eller liknande kan
utföras som komplement och därmed stärka det erhållna resultatet. Det bör göras för att samla in
data om vilka risker som framkommer vid arbetet under hela processen samt för att kunna
analysera de ogynnsamma arbetsställningarna.
Eftersom att den här rapporten enbart utgår från två olika system, ser vi att det behöver göras
jämförelser mellan fler olika system som finns ute på marknaden. Till följd skulle en kartläggning
där förutsättningar tas fram när systemen är mest lämpade ur arbetsmiljöperspektiv kunna ske.
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I. Bilaga
Montage- och rivnings anvisningar för MULTIFLEX (PERI GmbH, 2014).
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II. Bilaga
Intervjuguide över de frågor som yrkesarbetare och arbetsledare svarat på. Tillkommande
följdfrågor varierade utefter respondenternas svar och redovisas därför inte i intervjuguiden.
Intervju del.1
Generella frågor


Förkunskaper eller erhållen utbildning av formsystemet?



Har ni stött på problem gällande arbetsmiljöfrågor och säkerheten vid tidigare projekt
som ni ser återkommer frekvent?



Har det hänt att arbetsmiljön och säkerheten har kommit i andra hand vid användandet
av systemen där man riskerat att hamn ur fas?

Intervju del.2
Systemspecifika frågor


Vilka för- och nackdelar ser du med det valda systemet?



Hur ser ni på användbarheten hos de ingående komponenterna?



Utsätts ni för några obekväma arbetsställningar på en regelbunden basis då en stor del av
montering av systemen sker manuellt?



Hur ser Ni på de ingående komponenternas utformning?



Hur ser Ni på vikterna inom systemet?



Hur ser användandet av säkerhetskomponenter ut? Till exempel skyddsräcken och
säkerhetssele.



Känner Ni att det erhålls någon stress vid arbete med systemet? Till exempel
systemspecifika funktioner som krånglar till det. `



Får ni vara med och påverka vid valet av formsystem?
v

Avslutande del


Fria ord: Vad tycker ni om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen?



Finns det något som du skulle vilja lyfta fram som du tycker behöver förbättras vid
utnyttjandet av systemet?
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III. Bilaga
Intervjuguide över de frågor som platschefer har svarat på. Tillkommande följdfrågor varierade
utefter respondenternas svar och redovisas därför inte i intervjuguiden.
Intervju del.1

Generella frågor


Förkunskaper eller erhållen utbildning av valt formsystem?



Hur arbetar ni efter de riktlinjer som rekommenderas av Arbetsmiljöverket gällande
Ergonomin?



Är det möjligt att arbete med arbetsmiljö och säkerheten förändras utefter vilket system
som används eller projektets uppbyggnad?



Har ni stött på problem gällande arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor vid tidigare projekt som
ni ser återkommer frekvent?



Har det hänt att arbetsmiljön och säkerhet har kommit i andra hand vid användandet av
systemen där man riskerat att hamna ur fas?

Intervju del.2
Systemspecifika frågor


Då monteringen sker manuellt, hur arbetar ni mot att underlätta för montörerna vid
användandet av systemen?



Hur ser användandet av säkerhetskomponenter ut? Till exempel skyddsräcken och
säkerhetssele.



Hur ser kontroll av erhållna systemkomponenter ut i form av rätt delar, skador osv?



Märker man någon skillnad i form av inkörningstal beroende av vilket system som
används?

Valet av system


Vilka faktorer ligger till grund vid valet av system? Mjuka och hårda parametrar.



Utifrån de här faktorerna, vilka parametrar väger tyngst?
vii



Hur vägs arbetsmiljö och säkerhet in i valet av systemform?



Vilka för- och nackdelar ser Ni med det valda systemet?

Avslutande del


Rent generellt, hur tycker Ni att arbetsmiljön och säkerheten kring detta system?



Finns det något som du skulle vilja lyfta fram som du tycker behöver förbättras vid
utnyttjandet av systemet?
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