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Abstract 

This report is about how to decide which method is the most suitable as floor covering at project 
Klammerdamm in the centre of Halmstad. The covering has to be fire resistant and soundproof in 
order to protect the wood structure and stop noise from traveling between apartments. There are 
two possibilities either traditional gypsum board or gypsum-based self leveling underlayment.   

The roads around the construction site are narrow. A regular twenty-five meter long truck has no 
possibility to reach the site. The construction site is small and the storage area is limited. Good 
planning is one condition, among many others, that has to be fulfilled to make this project doable.  
All relevant parameters has been taken into account and analyzed with a decision model.  
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Förord 

Hösten 2006 fick Halmstad Högskola en förfrågan från Skanska Halmstad om det fanns något intresse 
att utreda metoderna golvgips samt avjämningsmassa med varandra genom ett examensarbete. Vi 
tyckte att det lät intressant och accepterade erbjudandet. Under arbetets gång har vi träffat många 
hjälpsamma personer med olika erfarenheter vilket till stor del har bidragit till arbetets resultat.  

Vi tackar alla involverade parter för deras hjälp och vilja att dela med sig av sina erfarenheter.        
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Sammanfattning 

I denna rapport har vi med hjälp av en modell jämfört metoderna gipsskivor och avjämningsmassa 
med varandra vid projekt Klammerdamm. Hur valet har gått till i verkligheten och vilka parametrar 
man bör tänka på vid beslut av metod. Skanska som driver projektet har lagt stor vikt på kostnader 
som enkelt går att beräkna vid val av metod. I denna rapport har fokus istället lagts på alla ingående 
parametrar som påverkar beslutet. Avjämningsmassan som Skanska har valt att använda kostar lite 
mer än gipsskivor vid en enkel beräkning. Om alla poster runt gipsskivor räknas med i kalkylen blir 
kostnad ungefär lika stor men installationsförloppet tar längre tid.    

Vägarna runt arbetsplatsen är smala och trånga. Detta medför att stora leveranser med 25 meters 
lastbilar är uteslutet. Dock är inte transporttyngden något problem. Arbetsområdet är begränsat, det 
finns inga stora ytor att förvara material på vilket medför att planeringen blir extra viktig.   

Pumpningen av avjämningsmassa utförs av underentreprenören TM Progress AB som är ansvariga för 
materialleverans och installation. Det torra gipsbruket blandas på arbetsplatsen vilket kräver en hög 
tillgång till vatten för att inte begränsa materialflödet.   

Avjämningsmassan skall ligga i ett skikt på 30 millimeter. Under en timme kan ett erfaret arbetslag 
pumpa 48 kvadratmeter. Massan kan beträdas efter tre till fem timmar, dock får inte skiktet 
övertäckas förrän det är genomtorrt. Under tiden materialet torkar kan andra moment utföras så 
som installation av innerväggar och elektriska arbeten.   

Vid användning av skivor bör dessa lyftas in innan bjälklag för respektive våning monteras, vilket 
minskar antalet materialförflyttningar. Läggning skulle ske i två skikt för att uppnå givna ljud och 
brandkrav. Arbetsbelastningen vid läggning av skivor är hög. Det finns hjälpmedel för att underlätta 
för momentet som förlängd skruvdragare för skruvning av skivor och gipskärror för att transportera 
materialet i byggnaden.   

Intervjuade yrkesarbetare tycker om att avjämningsmassa skall användas i projektet. Deras 
arbetsbelastning för momentet minskar samtidigt som de uppskattar den renare arbetsmiljön som 
avjämningsmassan ger upphov till. Dessa faktorer höjer deras arbetstillvaro vilket ökar deras 
uppskattning av jobbet.  
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1 Inledning 

Vid kvarteret Klammerdamm i centrala Halmstad ska Skanska bygga fyra byggnader av 
prefabelement. Markförhållandena på byggnadsplatsen är av arkeologiskt intresse. Förhandlingar om 
vem som skulle bekosta utgrävningarna har bidragit med flera års förseningar. Parterna har nu enats 
om att marken får bebyggas utan utgrävningar om bland annat följande krav följs: Högsta 
markbelastning 1,8 ton per kvadratmeter och maximalt schaktdjup 0,1 meter. För att uppnå dessa 
krav har Skanska valt att konstruera de fyra huskropparna helt i trä med lätta bottenplattor i stål och 
betong.    

Byggarbetsplatsen är mycket trång, det finns inte något utrymme till materiallager och bodar på 
arbetsplatsen. Problemet med bodarna är löst genom att Skanska har hyrt en intilliggande byggnad 
vilken rymmer matsal, kontor och hygienutrymme. Till materiallagring kan en parkeringsplats 
användas men den skall nyttjas i så begränsad utsträckning som möjligt på grund av den extra 
kostnad detta medför. Vägnätet kring arbetsplatsen är högt belastat av fordon och har begränsad 
bredd. Detta bidrar till att leveranstransporter med tjugofem meters lastbild är uteslutet samt att 
vägarna inte får blockeras under längre perioder.  

Ett problem som måste lösas i projektet är det övergripande brandskyddet. I byggnadernas väggar 
fungerar brandskyddet med hjälp av gipsskivor, bjälklagen skall skyddas med avjämningsmassa eller 
med golvgipsskivor. Under projekteringsstadium var det tänkt att två av huskropparna skulle ha 
golvgipsskivor, men under projektet gång har Skanska ändrat sitt beslut genom en överslagsräkning 
och bestämt sig för att bara använda avjämningsmassa enligt projektledare Alexandersson. 
Avjämningsmassan har en högre materialkostnad. Kostnaden stiger ytterligare genom att 
materialleverantören TM Progress måste använda en mindre pumpbil på grund av rådande 
utrymmesbrist. Vid normala förhållande fyller lastbilar på material till pumpbilen med jämt flöde 
men under givet projekt finns det ingen möjlighet till detta. Materialpåfyllningen sker tre kilometer 
bort från arbetsområdet där torrbruket kommer att förvaras.   

I denna skrift skall vi utreda de två olika gipsmetodernas för och nackdelar utifrån den information 
och kunskap som vi besitter. Parametrar som mögelrisk, ljudkrav och materialens livstid har inte 
beaktats. Under genomförda intervjuer har det i vissa fall uppstått motsägningar mellan olika 
personer. Särskilt stora avvikelser har varit mellan tjänstemän och yrkesarbetare. När detta har 
uppstått har vi försökt redovisa allas åsikter på ett opartiskt sätt.   

Projektet har många specifika karaktärsdrag som det måste tas hänsyn till vid bestämning av 
metodernas förutsättningar. Detta bidrar till att delar av arbetet enbart är aktuell i detta projekt, 
vilket också återspeglar sig i arbetets analys som inte blir generell.        
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2 Undersökningsmetod 

Det finns två olika metoder för att samla in information till en rapport, kvalitativ och kvantitativ. Den 
ena utesluter inte den andra, båda har sina för- och nackdelar. Dessa kan också kombineras och då 
kallas det för trianguleringsmetod. I vårt fall är den sistnämnda metoden inte aktuell.  

Upplysning i form av siffror är benämnt till kvantitativ information. Ansatsen lämpar sig bra till att 
beskriva omfattande informationsflöden i sammanfattad övergriplig information. Misstolkningar 
mellan informationsgivarna och informationsmottagaren är små och detaljnivån kan enkelt skiljas 
mellan olika informationsgivare. Informationsmottagaren har i förväg till viss del bestämt vilken typ 
av information han är intresserad av. Den insamlade informationen kan standardiseras och 
analyseras med hjälp av datorprogram. Informationen kan också med enkelhet delas in i ett 
startskede och ett slutskede. Den insamlade empirin till undersökning klassas som sekundärdata 
vilket innebär insamlad information från känd data.   

Informationsinsamlaren har till en viss del bestämt i förväg vad som skall analyseras vilket gör det 
svårt att se andra samband än de analyserade. Det är svårt att få svar på liknande samband som 
kanske borde vara med i undersökningen. Att modifiera undersökningen under arbetet gång är svårt 
och kostsamt vilket gör att metoden i vissa fall kan klassas som enkelspårig. Detta kan minska dess 
trovärdighet. Om informationsinsamlaren missar information från en kategori kan resultatet bli 
snedvridet.   

Information insamlad genom kontakt med verklighet i form av intervjuer klassas som kvalitativ. Den 
information som insamlas är styrd av vad informationsgivaren kan bidra med. Informationssökandet 
är mer öppet och nära än den kvantitativa metoden. Detta innebär att informationssökaren kan 
forma sin undersökning efter hand som undersökningen pågår och i vissa fall mellan olika 
informationsgivare.  

Metoden är mer resurskrävande på grund av att informationen tar längre tid att samla in. Detta 
bidrar till att antalet informationsgivare begränsas. I denna skrift har vi intervjuat tolv personer 
kvalitativt. Detta kan ge den negativa effekten att undersökningens validitet begränsas. Den 
insamlade informationen är ofta mycket informationsrik och komplex vilket gör den svår att 
sammanfatta och kategorisera. Denna effekt gör att information lätt omedvetet kan sorteras bort. 
Det finns även en risk att forskaren vinklar informationen i en viss riktning.  
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2.1 Genomförande 

Den tredje januari 2007 började vi samla in information till arbetet genom att söka på 
internetdatabaser och bibliotek. Informationen gav oss en bas att bygga den kvalitativa 
frågeställningen som vi har använt som grundmall vid gjorda intervjuer. Vid givet projekt är kvalitativ 
information mest lämplig. Frågeställningen bidrar till diskussioner med intervjuade personer som ger 
mycket data samt nya infallsvinklar. Den första intervjun gjordes den tjugonde mars med Skanskas 
projektchef Håkan Björding, den sista intervjun genomfördes fjortonde maj. Här följer några av de 
frågor vi ställde.  

 

Vem bestämde att avjämningsmassa skulle användas? 

 

Hur togs beslutet?  

 

Har du arbetat med golvgips? 

 

Har du arbetat med avjämningsmassa? 

 

Hur läggs golvgips, vilka är de olika momenten? 

 

Vilket moment är tyngst? 

 

Vilken metod fördrar du som yrkesarbetare och varför? 

 

Tjänar du pengar på golvgipsläggning om det är ackordslön? 

 

Hur påverkas din kropp av tunga arbetsposter som gipsläggning?   

Många av frågorna ovan ledde till diskussioner vilka i sin tur ledde till följdfrågor. Ovanstående frågor 
ställdes till alla, med olika formulering, oavsett position i företag. Alla intervjuer har vi skrivit i 
löpande text och kan läsas under Två alternativ: För- och nackdelar . Vi har också besökt 
arbetsplatser där avjämningsmassa har använts. Detta gjorde vi för att skapa oss en uppfattning om 
vad involverade personer tycker om de två metoderna. Bilderna i given rapport är tagna av oss om 
inget annat är givet.    

All information vi har fått in har vi satt in i en modell som ger en tydlig bild av alla fördelar och 
nackdelar. Denna modell hittade vi i rapporten Räkna med ny teknik 

 

om konsten att välja rätt 
skriven av Claeson-Jonsson, Jirebeck och Larsson 2005.  
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3 Modeller 

För att skapa en modell måste det finnas ett problem som ska lösas. Modellen skall utformas som ett 
redskap som underlättar problemställningen och skapa förståelse.    

Modeller används inom många olika områden och ses ofta som en förenkling av verkligheten där 
kriterier som inte påverkar resultatet utesluts. Detta betyder dock inte att kriterier som påverkar 
modellens resultat kan uteslutas. Det finns inte en generell modell som kan användas till alla 
problem utan en modell måste skapas utifrån ett specifikt ändamål.  

Vid skapandet av en modell måste modellskaparen betrakta kriterierna problem, modell och objekt. 
Dessa tre kriterier påverkas och tolkas utifrån modellskaparens kunskaper, värderingar, attityder och 
hur omvärlden ser på situationen enligt Hägg 1994 med flera.    

Enligt Edlund 1999 är det första och svåraste steget i modellskapandet att identifiera problemet i 
verkligheten. Problemet skall identifieras varav en mer preciserad modell över situationen byggs upp. 
Nästa steg är att samla in data och använda informationen i skapad modell. Modellens skapare måste 
försöka angripa problemet från olika vinklar och undvika ett enkelspårigt tänkande. Det krävs en 
ingående förståelse om vad som skall analyseras. Denna information har fåtts dels genom 
internetbaserade databaser, böcker och intervjuer. Vid intervjuer underlättar det om man har en 
baskunskap i området och kan diskutera problemet på den intervjuades termer och språk.  Enligt 
Jennings 1994 kan en modell delas in i följande steg som nedanstående bild illustrerar.               

Figur 3.1 modellens olika steg enligt Jennings  

Den insamlade informationen sammanställs i kategorier utifrån innehållet. Vissa personer föredrar 
att få den analyserade informationen presenterad i siffror och andra i sammanfattade texter. En bra 
presentation bör presenteras på båda sätt.  

En vetenskaplig modell kan användas som ett beslutsfattande redskap för att underlätta och förenkla 
helheten i komplexa situationer för beslutsfattaren. I en modell ska det finnas någon typ av 
modellspråk som enkelt illustrerar modellens olika egenskaper och relationerna mellan dess olika 
kriterier. Modellens uppbyggnad formas av analysområdet. Vid beslut med mycket numerisk 
information skall en kvantitativ modell användas. Det motsatta gäller för kvalitativa modeller som 
skall användas när informationsflödet är svårare att överföra till numerisk information.  

Problem som skall lösas 

Modell 

Lösning? 

Genomförande 

Kontroll av uppgifter 

Känd information av hur 
man loser ett problem 
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Att fatta bra beslut kan vara svårt eftersom framtiden är variabel och inte går att analysera fullt ut. 
Alla modeller har en viss ovishet på grund av faktorer som inte går att påverka eller faktorer som är 
svåra att uppskatta. Beslut som baseras på liten variation eller som ej påverkar resultatet nämnvärt 
bör vara enkla. Däremot beslut som påverkar resultatets övergripande resultat bör vara mer exakta 
enligt Hägg m.fl. Den optimala resursförbrukningen på modellarbetet bör göra projektets totala 
kostnad så låg som möjligt, se illustrerande diagram nedan.                 

Illustrerande diagram 3.1 beskrivande hur en modells osäkerhet påverkar projektets totala kostnad enligt Hägg, Finn m.fl.  

Total kostnad 
Kostnad för prognos 

Noggrannhet 
Optimalt

 
Kostnad 

Förlust pga 
osäkerhet
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3.1 Uppbyggnad av modeller 

Det finns många olika typer av modeller, vilket typ av modell man skall använda är starkt beroende 
på behandlat problem och i vilket syfte modellen skall användas. Vid specifika mål går det att 
kombinera olika modeller för att skapa en modell som passar målgruppens krav. Detta är för att 
simulera verkligheten så bra som möjligt. Nedan presenteras kortfattat några olika typer av 
metoder/modeller.  

 

Normativa modeller bygger på ideala föreställningar om hur beslut bör fattas för att 
åstadkomma bästa möjliga resultat. Eftersom dessa modeller bygger på antaganden, hur det 
kan vara/se ut, är de mer teoretiska än de deskriptiva modellerna.   

 

Deskriptiva modeller beskriver hur beslutsfattande faktiskt går till. Hänsyn tas till de faktorer 
som kan skapa komplikationer i verkligheten. Som grund för ett beslut ska man nöja sig med 
en lägsta acceptabel nivå och inte sätta upp mål som inte är realistiska. Man pratar om 
optimeringsmål kontra satisfieringsmål och optimerande kontra satisfierande beteende.  

 

Mekaniska modeller beskriver ett systems beteende. I modellen är både informationsflödet 
in, ut och processens krav givet. 

 

Statistiska modeller analyserar data från existerande uppgifter för att hitta samband som 
indelningar i informationen. 

 

Modell stadigt läge är en variant på ovanstående modell som analyserar informationen med 
tiden. 

 

Dynamiska modeller behandlar utförande variationer över ett tidsintervall 

 

Lokala modeller beskriver ett individuellt problem varav informationen till modellen hämtas 
genom analys av ett specifikt objekt 

3.2 Modell 

I Rapporten Räkna med ny teknik skriven av Claeson-Jonsson, Jirebeck och Larsson 2005 finns en 
modell som behandlar mjuka och hårda faktorer. Denna modell har vi modifierat så att den passar 
givna förutsättningar för vår forskning. Hårda faktorer tar hänsyn till allt som kan mätas i pengar och 
de mjuka behandlar allt som inte kan eller är svårt att mäta i pengar.  Dessa faktorer påverkar även 
resultatet på kort och lång sikt. Se figur 3.2.   

Faktorer som inte går att mäta 
i kronor under kort sikt 

Faktorer som inte går att mäta 
i kronor under lång sikt Mjuka faktorer 

Faktorer som går att mäta i 
kronor under kort sikt 

Faktorer som går att mäta i 
kronor under kort sikt Hårda faktorer 

Kortsiktiga faktorer

 

Långsiktiga faktorer

   

Figur 3.2 Modifierad modell från rapporten Räkna med ny teknik 2005. Modellen behandlar 
mjuka och hårda faktorer på lång respektive kort sikt.   
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4 Två alternativ: För- och nackdelar 

Gips är i dag ett naturligt materialval vid flera byggarbetsplatser runt om i världen. Gips började 
användas i det gamla Egypten för cirka 5000 år sedan då de upptäckte gipsens egenskaper. De 
blandade gipsen med lera och använde det som murbruk ibland annat pyramiderna. Den kemiska 
formeln för gips fastställdes av en fransman vid namn Lavoisier 1775. Den första kända maskinen 
som tillverkade gips byggdes 1888 av amerikanaren Sackett. Det dröjde sedan tretton år innan den 
första fabriken som tillverkar gipsskivor uppstod i Amerika. Sedan dess har gipsskivans roll och 
popularitet i samhället ökat markant.  

Gipsbaserad avjämningsmassa introducerades som ett alternativ till traditionella golvskivor för över 
åttio år sedan. Sedan dess har över hundra miljoner kvadratmeter golvyta blivit täckt av materialet, 
enligt The Construction Specifier 1997. Enligt Flytgolv i Landskrona är cement- gipsbaserad 
avjämningsmassa förekommande i de flesta nya konstruktioner där ljud och eller ett brandskyddande 
lager krävs.  

4.1 Arbetsplatsens förutsättningar 

Det finns inga lediga ytor som kan användas som parkeringsplats för stora transporter och för 
tillfälliga lagerplatser. Detta bidrar till att logistikproblematiken vid detta projekt är extra viktig. 
Skanska har hyrt en liten parkering som ligger intill arbetsområdet, märkt med bokstaven P på bild 
4.1. Den används som en backup för längre lagring om det skulle visa sig att elementen inte kan 
monteras vid leverans på grund av exempelvis dåligt väder. Att hyra lokaler som ska användas som 
lager är inte aktuellt eftersom det drar med sig onödiga kostnader enligt projektledare 
Alexandersson, detta bekräftas också av Oskarsson 2006 som i sin bok skriver att detta är en sista 
utväg. En bättre lösning är att lägga mer tid på planeringen innan projektet börjar. Leveranserna skall 
planeras noga så att nödvändigt material kommer till arbetsplatsen samtidigt som det skall användas. 
Detta medför att yrkesarbetarna själva kan vara med och bestämma var materialet skall placeras 
under installationsskedet vilket bidrar till färre materialförflyttningar. På detta vis behövs inte 
lagerytor i samma utsträckning samt att risken för skadegörelse och stöld minskar. Dock finns det risk 
för materialförseningar som innebär att monteringsskedet upphör i väntan på leverans.  

I projektet är transportmöjligheterna begränsade. Vägnätet runt arbetsplatsen är av bärighetsklass 1 
vilket innebär att ett fordon på max 44 ton får köra på vägen. Detta innebär att materialvikten inte är 
något problem däremot är fordonens längd begränsade. Långa fordon kommer fram till 
arbetsplatsen men de kommer inte därifrån. Kommunen tillåter inte att leveranserna blockerar 
vägnätet under avlastningsskedet med tanke på att räddningsfordon måste kunna passera. Det finns 
även andra fordon som måste komma fram för att kunna leverera gods och varor till de butiker som 
ligger på Klammerdammsgatan och Hantverksgatan. Skanska har reserverat några parkeringsplatser 
intill arbetsplatsen som ska stå till leverantörernas förfogande då de lossar godset och/eller pumpar 
avjämningsmassa. Detta möjliggör att lastbilar utan släp kan leverera gods, enligt projektledare 
Alexandersson är detta den bästa lösningen.          
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Bild 4.1 Situationsplan Klammerdamm. Lägg märke till de två kamerorna de visar var Bild 4.2 och 4.3 är tagna och i vilken riktining. 
Bokstäverna A,B,C och D representerar byggnaderna och dess placeringar. Bokstaven P är tillfällig lagerplats, en parkeringsplats som hyrts 
av Skanska. 
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Den enda vägen in till bygget är 
Klammerdammsgatan, se bild 4.2 till höger. 
Vägen går genom Halmstads centrum och 
används flitigt av de boende samt 
transportföretag som levererar varor till 
butikerna. En pumpbil kan inte leverera den 
mängden massa som behövs för att slutföra 
den etapp som är överenskommen i första 
skedet. Därför kommer TMs bilar att 
cirkulera den aktuella dagen med flera 
lastbilar tills det att arbetet är utfört. 
Torrbruk kommer att förvaras på Sannarps 
grusparkering 3 km bort, för att möjliggöra 
påfyllning av bilarna.    

  

Bild 4.2 Klammerdammsgatan 

 

Bild 4.3 Hantverksgatan 

Hantverksgatan är den alternativa utvägen från 
området, se bild 4.3. I vanliga fall är den sidan 
av vägen där bilen kör parkering och där 
ställningen står körfält. Vägen får inte blockeras 
med tanke på att de boende har ett garage 
under huset till vänster och detta är den enda 
vägen till och från garaget. Det finns även en 
parkering längre fram dit de boende bara 
kommer via denna väg. Till höger på bilden syns 
en del av Skanskas tillfälliga kontor och matsal 
på platsen. Det är tänkt att pumpbilen ska stå 
på parkeringen, märkt med P på bild 4.1. Där 
stör inte pumpbilen trafiken runt arbetsplatsen 
samt att alla husen kan nås med slangen.        
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4.2 Avjämningsmassa 

 
Äldre typer av avjämningsmassor har en lång 
utläggningstid och flyter inte ut automatiskt. 
På sextiotalet utvecklades en nyare versioner 
av massan som inte kräver dessa 
kostnadskrävande poster utan pumpas ut och 
täcker i de flesta fall ytan jämt. Vid tjockare 
lager krävs en enkel vibrering med hjälp av en 
borste för att fylla eventuella luftfickor och en 
enklare utjämning med en skrapa för att 
åstadkomma en jämn yta, se bild 4.4.  

 

Bild 4.4 från Flytgolv i Landskrona utjämning med skrapa  

 

Bild 4.5 skydd för att förhindra olika avjämningsmassor för att 
blandas vid ett våtutrymme 

Gipsbaserad flytmassa kan användas på både 
betong- och träbaserat underlag. Gipsbaserat 
material är inte gjort för att permanent bära 
vertikala krafter eller fukt vilket medför att den bör 
skyddas med ett överliggande skydd. I utrymmen 
som kontinuerligt utsätts för fukt som badrum och 
kök är det extra viktigt att skyddsmaterialet är helt 
tätt vid användning av gipsbaserad 
avjämningsmassa. Det bör också finnas en 
ordentlig dräneringsfunktion i utrymmet. För att 
minska risken för fuktskador i utsatta områden bör 
en cementbaserad avjämningsmassa användas på 
dessa platser. För att avgränsa ytan för 
avjämningsmassan sätts 4 till 5 centimeters höga  

skyddsväggar upp, se bild 4.5 där en skyddsbit monterats för att förhindra gipsbaserad 
avjämningsmassa för att tränga in i ett våtrumsutrymme. Efter minst fem timmars torktid kan 
våtutrymmet yta täckas med lämplig avjämningsmassa.  

Avjämningsmassans tjocklek påverkar materialkostnaden samt arbetskostnaden. Massor som kan 
läggas i ett lager sänker arbetskostnaden jämfört med material som måste läggas i flera lager. Den 
cementbaserade avjämningsmassans materialkostnad är ca tre gånger dyrare än gipsbaserad. Detta 
medför att det är ekonomisk lönsamt att använda den gips som bas i så stor utsträckning som 
möjligt. Vid tjocka lager måste man tänka på att eventuella prefabricerade delar måste anpassas till 
storleksskillnaden som massan medför.  

Avjämningsmassa baserad på gips krymper inte utan har snarare en tendens att expandera. 
Sprickbildning i gipsbaserade avjämningsmassor torkskede sker i form av hårfina horisontella 
sprickor. Risken för sprickbildning ökar vid direkt solljus, drag under torktiden eller materialfel enligt 
Andersson Flytgolv i Landskrona AB. Sprickbildning kan också uppstå vid för stor vertikal elasticitet i 
underliggande bjälklag efter att materialet har härdat. Sprickbildningen ökar 
genomträngningsförmågan för ljud och minskar brandskyddsegenskaperna.   
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Flytmassan medför stora utrustningskostnads-
poster vilka kräver stora ytor för att metoden skall 
bli lönsam. Massans tryckkapacitet bör 
överdimensioneras lite för att minimera skador. 
Den relativt låga extra kostanden för ett dyrare 
material är sparsam jämfört med en eventuell 
kostnad för att byta ut ett skikt som inte håller 
rådande belastning.    

Avjämningsmassans stora fördel jämfört med 
traditionella golvmaterial är den korta 
installationstiden vid stora hela ytor utan förstora 
sprickor mellan bjälklagspartierna. Installation kan 
ske över elektrikerns PVC-rörs installationer, se 
bild 4.6.  

Bild 4.6 Avjämningsmassa kan installeras över andra 
installationer   

Det krävs fyra personer för att utföra 
installationen plus bemanning till 
materialleverans. En person sköter lastbilen med 
tillhörande maskin för att förse arbetsplatsen med 
ett konstant och korrekt flöde av material. Två 
personer krävs för att manövrera 
materialledningen och fördela materialet i 
korrekta proportioner, se bild 4.7. Den fjärde 
personen sköter vibrering och avjämning av 
behandlad yta. Arbetslagen i undersökta företag 
roterar inte arbetsuppgifter utan sköter sin egen 
post. Detta kan medföra arbetsslitage på grund av 
monotomt arbete och problem vid eventuellt 
bortfall av personal. 

Bild 4.7 visar installation av avjämningsmassa 

 

Bild 4.8 Spik som skall markera massan höjd vid läggning  

Ett undersökt företag löser personalbortfall 
genom att ha extra anställda som kan hoppa in 
vid behov. Arbetsbelastningen är rimlig enligt 
undersökta medarbetare inom branschen. 
Ingen person som blivit intervjuad har upplevt 
egna större belastningsskador fastän vissa har 
arbetat i branschen i över tjugofem år. Mindre 
värk i rygg och axlar förekom men dessa 
problem har gått över vid ett par dagars vila. 
Värken beror enligt dem själv på för många 
timmars arbete snarare än för tung 
arbetsbelastning. En stor snubbelrisk över spik 
som markerar avjämningsmassans höjd finns på 
områden som skall behandlas, se bild 4.8.  

Spiken syns mycket dålig dels innan installation men framförallt efter installation då arbetande 
personal går i den våta massan. Spikmarkeringarna borde ha markerats med en stark färg för att 
underlätta personal att se dem samt ha en mjuk topp som minimerar risken att de penetrerar 
kroppen vid ett eventuellt fall över dem.     

Gipsbaserad avjämningsmassa levereras till arbetsplatsen utan tillsatt vatten. Blandningen mellan 
material och vatten sker i pumplastbilen på arbetsplatsen. Endast den mängd avjämningsmassa som 
krävs för uppgiften förbereds. För att detta skall vara möjligt krävs det stora tillgångar till rent vatten 
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på arbetsplatsen. Lastbilar med pumpanordning finns i olika storlekar vilket varieras med den yta 
som skall behandlas och viken möjlighet till utrymme som finns på arbetsplatsen. Bilen som visas på 
bild 4.9 har kapacitet för att förvara torrt material som kan lagras vid behov under längre perioder, 
detta medför att produkten nästan inte har något spill.     

 

Bild 4.9

 

Flytgolv i Landskronas största pumpbil

  

När gipsbaserad avjämningsmassa härdar avdunstar en stor del av inblandat vatten genom dess 
ytterskikt. Vid processen av vissa avjämningsmaterial samlas först vattnet på materialets yta varav 
det avdunstar. Vid för hög vattenkoncentrationen ökar avdunstningsprocessen. Den färdiga gipsytan 
blir i vissa fall fläckig och dammig vilket kräver rengöring och primerbehandling för att eventuellt lim 
skall kunna fästa enligt Andersson Flytgolv i Landskrona AB. Tiden som krävs för att flytmassan skall 
härda beror på typ av avjämningsmassa men också av omgivande temperatur och fuktighet. Det är 
viktigt att ge materialet ordentligt med tid för uttorkning. Vid för tidig täckning av materialet finns 
det risk för bland annat mögelangrepp. En enkel metod för att kontrollera att tillräcklig uttorkning 
har skett är att täcka en kvadratmeter av ytan med exempelvis plastmatta. Efter tjugofyra till 
fyrtioåtta timmar avlägsnas mattan varvid det inte skall vara någon färgskillnad mellan ytan under 
mattan och omkringliggande ytor enligt Andersson Flytgolv i Landskrona AB och The Construction 
Specifier.  Vid färgskillnad har inte materialet torkat ut tillräckligt.     

Relationen mellan avjämningsmassans vattenhalt och sandinnehåll är starka. En högre vattenhalt ger 
ett svagare och mjukare färdigt resultat vilket inte går att förstärka i efterhand. Den vanligaste 
orsaken till övervattning är att dryga ut materialet för att minska den totala kostnaden enligt The 
Construction Specifier. Så lite som två och en halv procent för mycket vatten kan sänka den vertikala 
tryckkraften med fjorton och en halv procent enligt Socha m.fl.   

Det finns ingen standard på hur stor den vertikala trycklasten måste vara för avjämningsmassor. 
Normalt varierar tryckkraften för gipsbaserade avjämningsmassor mellan 7000 och 8000 kPa. 
Tryckkraftens storlek varierar beroende på förhållandet mellan gips, ballast, vattenhalt och 
installationsteknik. Vilken typ av avjämningsmassa som skall väljas kräver kunskap i belastningskrav 
och de olika blandningarnas egenskaper. Det finns två huvudtyper av gipsbaserade massor alpha och 
beta som skiljer sig i massans uppbyggnad. Vid områden med stor tryckkraft bör en avjämningsmassa 
baserad på portlandcement användas på grund av dess stora vertikala tryckkraft som normal uppgår 
till minst 24 kPa.  

Det ställs inga speciella krav på TM Progress förutom att de hålls ansvariga för arbetet de utför 
eftersom de har åtagit sig uppdraget som en entreprenad. För att TM Progress ska kunna utföra sitt 
arbete kräver de att det ska finnas vatten och slang som klarar av att ge minst 2000 liter/timmen. 
Rummen som ska avjämnas ska vara rena och dammsugade. När TM kommer ska vattenslangen ligga 
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framme och ha en atlaskoppling i änden för att enkelt kunna anslutas till bilen som blandar 
avjämningsmassan.   

Innan massan pumpas fram gör TM en findammsugning och sätter ut vägglister utmed golvet i alla 
rum samt avstängarlister mellan rummen. Vägglisterna hindrar ljud att förflyttar sig mellan 
våningarna. Det ger också golvet en möjlighet att röra sig vid behov, vilket det kommer att göra 
eftersom husen är byggda i trä. Under avjämningsmassan skall en matta ligga för att minska 
fortplantningen av ljud till underliggande lägenheter samt att det färdiga golvet blir flytande. Mattan 
täcker också över små springor mellan bjälklagen som annars måste fyllas för att förhindra att 
avjämningsmassan läcker igenom. Installationstiden för avjämningsmassa inklusive städning och 
primer är 48 kvadratmeter per timme vid läggning på betongbjälklag enligt Andersson Flytgolv i 
Landskrona AB. Denna hastighet blir dock lägre vid projekt Klammerdamm då tid för den 
ljudisolerande mattan tillkommer och primermomentet faller bort.  

Det är två olika typer av avjämningsmassa som ska användas, toalettgolven ska täckas med en 
cementbaserad massa och på de övriga golven ska en gipsbaserad massa läggas ut. Tjockleken på 
skikten ska vara 30 mm. Enligt tmprogress.se kan golvet beträdas inom 1-3 timmar. Vid ideella 
förhållanden, det vill säga 20°C och 50% RF, torkar massan 1 mm per dygn vilket innebär att golvet 
kan täckas tidigast efter 30 dagar.   

Vid rivning kan massan tas bort maskinellt eller för hand och därefter återanvändas vid nytillverkning 
eller användas som utfyllnadsmaterial.   

Vid användning av avjämningsmassa är det rekommenderat att kontrollera tidigare projekt där 
metoden har används. Detta för att kontrollera att metoden uppfyller ens egna givna kvalitetskrav.     
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4.3 Gipsskivor 

 
Vid installation av golvgipsskivor bör 
skivorna lyftas in i konstruktionen på varje 
bjälklag parallellt med prefabelementen 
för att snabbt bli skyddade från utemiljön 
samt för att minska antalet 
materialförflyttningar. Det krävs noggrann 
planering av skivornas placering i 
konstruktionen för att minimera risken för 
att materialet står i vägen för andra 
installationer och intillstående väggars stag 
se bild 4.10. Materialet skall placeras en 
halv meter från intillstående yttervägg i 
motsatt sida till läggningens startpunkt 
enligt Hallberg, projektledare Skanska. Om 
möjligt skall det undvikas att placera 
gipsstuvar i badrums och köksutrymme där 
mycket el- och vatteninstallationsarbete 
skall utföras. Efter sextio procent av 
gipsläggningen måste resterade del av 
gipsstuvarna flyttas till lagd yta för att 
läggning skall kunna ske på resterande del 
av golvet.  

 

Bild 4.10 från byggarbetsplatsen Klammerdamm visar stag för att undvika 
att prefabelementen välter 

Golvgips väger cirka trettio procent mer än vanliga väggipsskivor vilket bidrar till extra belastning för 
personal som skall lyfta dem. I projekt Klammerdamm skulle pallbockar och transportkärror 
användas för att minimerade belastningen vid dessa förflyttningar. Pallbockarna är sjuttio centimeter 
höga, vilket innebär att lyft från golv undviks. Pallbockarna är utformade så att transportkärran kan 
köras under skivorna och lyfta upp dem som är placerade därpå, vilket medför färre manuella lyft. På 
bilderna 4.11 och 4.12 visas en gipsstuv med tre pallbockar och en kärra från projekt Klammerdamm.   

 

Bild 4.11 kärra för transport av gipsskivor 

 

Bild 4.12 pallbockar med ovanliggande gipsskivor  



20   

Vid projekt Klammerdamm krävs det två lager 13 millimeters skivor för 
att uppnå givna ljud- och brandkrav. Det första skiktet fästes med skruv 
och monteras enligt bild 4.13 där kortsidans skarvar skall vara förskjutna, 
det andra skiktet limmas. 

 
Bild 4.13 illustrerar gipsskivornas 
förskjutning enligt doityourself.se

   

Bild 4.14 Skruvdragare med förlängare och 
automatisk matning från Gothia fästteknik  

Arbetsbelastningen för yrkesarbetarna visar genom intervjuer 
med snickare att installation av golvgips är tungt. Vissa oftast 
yngre snickare anser att momentet är bra att utföra själv på 
grund av att man kan tjäna tid och pengar när de arbetar på 
ackordslön. Detta arbetsförfarande kan bidra till stress och lägre 
kvalitet enligt projektchef Björding vilket inte är bra för varken 
företaget eller personalen. Enligt ett par yrkesarbetare går det 
inte att tjäna någon tid alls i momentet om det skall utföras 
korrekt. Eventuell tidsbesparingen uppstår då helt igenom att 
fästa skivorna med färre skruvar eller genom att fästa alla skivor 
med skruv istället för att limma det andra laget.   

Bra hjälpmedel för att underlättar yrkesarbetarnas 
arbetsförhållande vid installation är skruvdragare. Skruvdragare 
med förlängare med automatisk matning av skruv medför att 
snickaren inte behöver böja sig ner för att montera skruv i 
skivorna, se bild 4.14.   

Vid delning av vanliga gipsskivor skärs en skåra i skivan där den sedan knäcks. Vissa yrkesarbetare 
använder denna metod även vid golvgipsskivor. På grund av golvgipsens hårdhet krävs det mer kraft 
för att knäcka denna typ av skivor vilket genererar en ökad arbetsbelastning. Andra yrkesarbetare 
sågar istället skivorna med en fogsvans eller sticksåg vilket inte är lika arbetskrävande men istället 
bidrar till en kraftig dammutveckling. Vid montering av det andra limmade lagret skall skivorna 
förskjutas halva skivan i längsgående rikting och minst hundrafemtio millimeter i kortsidans riktning. 
Limningen av andra skiktet sker uppe på pallbockarna innan skivan lyfts på plats enligt intervjuad 
arbetsledning men enligt vissa av yrkesarbetarna sker detta arbetsförfarande på knä nere vid golvet 
för att undvika att få det gummibaserade limmet på sig själva, varje kvadratmeter limning kräver fyra 
deciliter lim. Enligt snickarna är limningen ett bökigt moment där man ofta blir kladdig samt att 
förflyttningar av limspannarna som väger 15 kilo är tunga att lyfta och förflytta i lokalen.  

Efter att det andra lagret är monterat måste skivorna belastas med sandsäckar eller liknande tyngder 
för att säkerställa korrekt vidhäftning. Limmets torktid är cirka tolv timmar, under denna tid bör inte 
golvet beträdas. Enligt intervjuade platschefer är den totala monteringstiden för två lag gipsskivor 
inklusive skruvning, limning, håltagning för installationer och placering av tyngder 0,20- 0,25 h/m2 för 
tre snickare. Detta innebär att mellan fyra och fem kvadratmeter golv blir färdigt varje timme. 
Monteringstiden för avjämningsmassan blir då nio till tolv gånger snabbare. I beräkningen är inte 
tiden för håltagning i avjämningsmassan medräknat vilket minskar tidsbesparingen för 
avjämningsmassan något.  
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Skruvade och limmade gipsskivor kan demonteras för att möjliggöra återvinning. Vid nedmontering 
uppstår mycket damm som inte är giftigt men upplevs obehagligt. Dock bör skyddsutrustning 
användas. Gipsskivor återvinns på speciella återvinningscentraler där de mals ner och används i 
produktionen av nya gipsskivor.  

Vid de byggen där golvgipsskivor använts har inte buffertlager eller andra lager funnits, saknas det 
gips beställs det mer när det som finns börjar ta slut. Det bästa är att beställa 48 timmar innan då det 
alternativet är billigast, 200 kronor per transport. Oftast beställs gips 24 timmar innan det vill säga 
dagen innan, då blir leveranskostanden nittiofem procent dyrare. Beställs materialet samma dag som 
det skall levereras blir leveranskostnaden femhundra procent dyrare än vid beställning två dagar 
innan. Ramavtal med Gyproc finns vilket innebär att det blir billigare om det är stora kvantiteter som 
beställs, det vill säga att leveranserna blir billigare eftersom kvadratmeterpriset alltid är detsamma. 
Skanska köper in stora mängder gips från Gyproc direkt, skulle det saknas beställs det från Beijer och 
körs till angiven plats mot ersättning.   

Kravet från golvgipsleverantören hade i det här fallet varit att deras bilar kan komma in och ut från 
området och att de kan lossa med kran. Det hade inte funnits några krav på klockslagsleveranser 
eftersom det kostar extra. I regel kommer leveranserna på förmiddagen den aktuella dagen och det 
räcker gott och väl enligt projektledare Alexandersson. Leveranserna kan tas emot av vem som helst 
som finns på arbetsplatsen. Det bästa är om mottagandet görs av personalen som ska använda 
materialet för de vet var materialet skall placeras enligt planeringen. 
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5 Två alternativ: Särkostnader och särintäkter 

Under detta kapitel behandlas hårda och mjuka faktorer vid projekt Klammerdamm. Hårda faktorer 
kan enkelt mätas i kronor medans mjuka faktorer är svårare att mäta ur en ekonomisk synvinkel.   

Skanska köper ett paket från TM Progress som innehåller både 
avjämningsmassa, installationsarbete och service. Servicen 
betecknas som kringtjänster och produkten benämns som 
kärnprodukt enligt Aronsson, se bild 7.1. I detta köp ingår också 
leverantörens resurser vilket underlättar avjämningen eftersom 
förtaget arbetar med materialet dagligen. Fördelen med detta 
koncept är att det blir korrekt utfört samt att upplärningstiden 
blir minimal.   

 

Bild 5.1 Produktens beståndsdelar  

Kostnad är en av många faktorer som är viktiga, alla kostnader påverkas av ett visst beslut även de 
som är utanför själva beslutet. Vissa kostnader går upp medan andra sjunker beroende på vilka 
beslut som tas och förändringar som görs. När det finns flera alternativ att välja mellan, som i det här 
fallet, bör en kostnadsförändringskalkyl göras och väga olika särkostnader mot varandra. Ett exempel 
kan vara att gipsskivor som köps i stora kvantiteter säljs till ett lägre pris men det medför en 
hanteringskostnad och lagringskostnad som annars inte hade tillkommit. I de allra flesta fallen 
innebär det att det i slutändan blir dyrare, enligt Oskarsson.  

Vid användning av gipsskivor binds kapital och risken för stölder och skadegörelse ökar. Risken för att 
gipskivor skulle stjälas eller förstöras är väldigt lite men den finns. Detta medför högre 
materialkostnader och försäkringspremier. Kostnaden är beroende av volymen, enligt Oskarsson. 
Oftast kan inte de försäkringar företaget har utnyttjas för att självrisken är högre än själva stölden 
eller skadegörelsen, enligt projektledare Alexandersson. Desto mer material som ligger löst på 
arbetsplatsen desto större är risken för att något ska hända. Kapitalbindning kostar också pengar, de 
pengar som binds hade kunnat betala lån, löner eller investerats på annat vis. Därför är det viktigt att 
materialet kommer på plats så fort som möjligt för att pengarna ska kunna användas till annat och 
generera ännu mer pengar.  

De kostnader som tillkommer för att ta emot och hantera gipsen, yrkesarbetarna och den 
hanteringsutrustning som används, samt förflyttningar av gipsen inom bygget, är också viktiga att 
tänka på i början av projektet för att hålla dessa kostnader så låga som möjligt. Detta görs genom att 
planera var leveranserna ska tas emot och var gipsen ska placeras. När gipsen levereras måste man 
hjälpa kranföraren med att häkta på gipstravarna och vägleda honom genom förflyttningen till nästa 
man som tar emot det. Det bästa är att lyfta in dem innan bjälklagen kommer på då slipper 
yrkesarbetarna springa ut och in från byggnaderna.  

Applicering av traditionella golvgipsskivor är tämligen tidskrävande och efter läggning skall limmas 
torka tolvtimmar enligt restriktionerna då golvet inte får beträdas. Flytgipsmetoden installeras 
snabbare men har en viss torktid vilket inte kan påskyndas. Vid beräkning av total installationstiden 
skall tiden från påbörjat moment tills nästa installationsmoment kan påbörjas beräknas. I metoden 
med avjämningsmassa kan golvet beträdas efter tre till fem timmar vilket medför att arbete som inte 
kräver en tung golvbelastning eller övertäckning kan påbörjas relativs snabbt efter utförd beläggning.   

Kostnadsposterna för avjämningsmassan är framförhandlad mellan Skanska och TM Progress. Denna 
ligger fast medans kostnadsposterna för gipsläggningen är inhämtad från Skanskas kalkylprogram 
Spik samt intervjuer med platschefer. Den traditionella metodens kostnadsposter är golvgipsskivor 
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inkl leverans, skruv, lim, utrustning att fästa skruvarna och arbetskraft. Flytgipsalternativets 
kostnadsposter är materialkostnad, installationskostnader från underentreprenad samt städning före 
och efter installation. Kostnaden för momentets arbetsledning är försumbar enligt projektledare 
Alexandersson. I våtutrymmen som utgör åtta procent skall avjämningsmassa typ TM rotavjämning 
användas med godkänt fall mot vattenbrunn. Posten är inte inkluderad i någon av metodernas 
kostnadsposter men är enligt Axelsson billigare vid användning av avjämningsmassa.   

Särkostnaden mellan metoderna i kalkylen nedan kan anses vara stor. I beräkningen måste faktorer 
som skillnad i utförandetid och att egen personal kan arbeta med andra moment parallellt med 
underentreprenören tagas i beaktelse.    

Skivor

 

Avjämningsmassa TM progress

 

Gips 64,30 kr/m2

 

Kostnad UE 200-300 m2

 

244,38 kr/m2

 

Yrkesarbetare 101,43 kr/m2

 

Kostnad UE 400 m2

 

eller mer 205 kr/m2

 

Skruv 2,30 kr/m2

 

Kostnad pappläggning 47,84 kr/m2

 

Lim 22,10 kr/m2

   

Frakt 8,15 kr/m2

   

Approximerad kostnad för spill 
(7%) exklusive borttransport 

12,17 kr/m2

   

Deponi och borttransport 0,60 kr/m2

   

Total kostnad per m2

 

211,05 kr/m2

  

253- 292 kr/m2

  

Särkostnadsökning 200- 300 m2  -----   38,4 % 
Särkostnadsökning 

 

400 m2

  

-----  19,9 % 

 

Kalkyl 5.1 Procentuell skillnad mellan metoderna särkostnader i projekt Klammerdamm. Posterna ä  modifierade från skanskas riktiga priser, dock är 
den procentuella skillnaden korrekt.  

Vilken metod som skall användas påverkas av många olika faktorer. I ovanstående kalkyl där metodernas 
kostnadsposter visas ser det ut som om skivor utan tvekan är det billigaste alternativet. Men man måste 
tänka ett steg längre och se hur företaget påverkas av metoden i det långa loppet.   

Även om det finns möjlighet för den enskilde yrkesarbetaren att tjäna mer pengar via ackordlön vid 
momentets installation måste man ställa sig frågan om företaget och individen tjänar på förfarandet över ett 
längre tidsperspektiv. Om företagets effektivitet sänks tjänar verksamheten mindre pengar vilket medför 
lägre löneutveckling för företagets anställda eller i värsta scenariot till uppsägningar. Kalkyl 7.1 visas vilka 
särpåverkningar ett byte från skivor till avjämningsmassa medför. Mjuka effekter är faktorer som inte direkt 
går att mäta i pengar vilket de hårda faktorerna gör.     

Vad händer om man byter från gipsskivor till avjämningsmassa? 
Mjuka kortsiktiga effekter 
+ Snabbare installation 
+ Garanti av utfört arbete vid nyttjande av UE 
+ Kräver ingen materiallagring 
- Kräver stora ytor för att bli lönsam 
- Svårt att justera installationsdatum 
- Minst tolv dagars torktid innan skiktet kan + + + 
+ täckas  

Mjuka långsiktiga effekter 
+Färre tunga lyft 
+ Personalen känner sig mer uppskattad 
+ Minskad frånvaro pga. belastningsskador     

Hårda kortsiktiga effekter 
+ inget spill  

Hårda långsiktiga effekter 
- Något högre kostnad 
- Stora renoveringskostnader vid kvalitetsfel 
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6 Slutsats 

Byggbranschen är enligt många en konservativ bransch där man för det mesta tänker kortsiktigt. En 
person som vi intervjuade belyste aspekten att man alltid pratar om byggfusk när ett material inom 
byggbranschen inte håller givna krav. Inom bilindustrin benämns fenomenet istället för 
fabrikationsfel. Varför denna skillnad görs är svårt att spekulera i. Kanske är det en bidragande faktor 
att byggbranschen inte gärna använder ny teknik. Vid projekt Klammerdamm skall Skanska använda 
avjämningsmassa som för deras del kommer att bli en ny erfarenhet. Materialet har många 
egenskaper som talar till dess fördel, inte minst utifrån yrkesarbetarnas synvinkel.  

Genom gjorda intervjuer har vi överlag fått intrycket av att involverade parter uppskattar ledningens 
beslut som gör att de slipper belastningen från traditionella gipsskivor. Vi har också fått 
uppfattningen att alla har höga förväntningar och är intresserade av att se hur pass väl metoden 
fungerar i verkligheten.   

Metodens lämplighet över ett längre tidsperspektiv har varit mycket svårt för oss att få fram någon 
information om. Men enligt internetsökningar och intervjuer med företag i branschen skall metoden 
livslängd vara hög. Dock måste man beakta att delar av inhämtad information kan vara partisk. 
Självklart pratar inte dessa företag om negativa egenskaper vilka kan ge dem negativ reklam.   

Vid projektet Klammerdamm monteras alla elinstallationer 
från bjälklagens undersida. Vid användning av skivor är 
detta det mest effektiva installationssätt på grund av att 
detta ger en slät ovansida att montera gipsen på. Däremot 
vid användande av avjämningsmassa kan installationerna 
ske på bjälklagens ovansida och sedan täckas med 
avjämningsmassan. Detta medför mindre håltagningar i 
bjälklagen. Denna metod hade inte Skanska tänkt använda 
på grund bristande kunskap om dess existens. Efter 
påpekande från oss att metoden är mycket vanlig i 
betongbjälklag skall Skanska nu undersöka om det finns 
någon möjlighet att även använda metoden i givet projekt. 
Om detta är möjligt förbättras även elektrikers arbetsmiljö 
avsevärt då de slipper arbeta med armarna över 
huvudhöjd se bild 6.1.    

 

Bild 6.1 elektriker som arbetar över huvudhöjd, bilden 
är tagen från www.schewe-elektroanlagen.de men är 
modifierad 

 

Bild 6.2 Det gröna området illustrerar var material måste tillföras för att få 
bjälklagen jämna vid användning av vanliga gipsskivor 

Golvytan blir inte riktigt slät vid 
användning av gipsskivor utan skivornas 
skarvar måste jämnas av med spackel om 
golvmatta skall ligga på ytan. Vid projekt 
Klammerdamm är vissa bjälklag lite 
bågformade. I praktiken medför detta att 
avjämning av enskilda områden av 
golvytan måste ske för att golvytan skall 
bli helt vågrät. Om avjämningen i så fall 
skulle ske med avjämningsmassa eller 
spackling har vi inte fått fram någon  

Information. Beslutet påverkas av hur mycket massa som måste tillföras för att jämna ut ytan. Bild 
6.2 illustrerar fenomenet och var massan skulle tillföras. Vid avjämning tillkommer ytterligare ett 
moment som innebär extra tid och kostnader. I kalkyl 5.1 är inte detta moment medräknat. Hur 
mycket momentet ökar kostnaden per kvadratmeter gick inte att räkna ut i detta arbete på grund av 
att det var svårt att uppskatta hur många kvadratmeter av den totala ytan som detta har inträffat på. 

http://www.schewe-elektroanlagen.de
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Men enligt uppskattningar från ledande personer på Skanska skulle momentet höja kostnaden så 
pass lite att metodernas särkostnad skulle bli minimal.   

En överhängande majoritet av de yrkesarbetare vi pratat med vill hellre att avjämningsmassa ska 
användas, även om det är ackord och det kan finnas en möjlighet att tjäna pengar. Många av dem 
påpekar att det blir rent och snyggt när avjämningsmassa pumpats ut, eftersom det måste städas 
innan. Några av dem sa att storleken på rummen varierar och med det också svårighetsgraden, tiden 
att lägga golvgipsskivor och om rummen är små krävs fler skärningar. Det bästa scenariot hade varit 
att alla rum är helt fyrkantiga och stora. Då hade det gått undan sa yrkesarbetarna. Vad vi har 
förstått vill yrkesarbetarna oavsett ålder och erfarenhet att avjämningsmassa ska användas.   

Vad gäller tiden att lägga gips och avjämningsmassa ifrågasätter många torkningstiden på massan 
och menar att det kan vara en anledning till att inte välja den metoden. Vi vågar påstå att den tiden 
är densamma när golvgips monteras. Golvgipsen tar längre tid att montera och det kan inte göras 
något annat i rummet förrän det är färdigt. Det är först när stora ytor är färdiga som andra 
hantverkare till exempel målare och elektriker tycker det är lönt att gå in och göra sitt jobb. Fördelen 
med avjämningsmassan är att stora ytor blir färdiga nästan omgående och efter 3-5 timmar kan de 
andra yrkeskategorierna gå in och påbörja sina arbeten. En annan fördel är att produktionen kan 
fortgå på annat håll. Vilket leder till att den totala produktionstiden förkortas, pengaflöde ökar och 
yrkesarbetarna får en trevligare arbetsmiljö.  

En metods mål varierar beroende på vilken avdelning och person i företaget som tillfrågas. Detta 
leder ofta till konflikter eftersom de olika målen ofta strider mot varandra. Olika materialfördelar 
respektive nackdelar väger olika tungt vid beslutstagandet. Därför är det viktigt att beslutstagaren 
frågar berörda vad de anser och tar hänsyn till det i den mån det går. De bästa besluten tas av flera 
oliksinnade personer och inte av en som gör vad han/hon tycker känns bra för stunden.  
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