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Förord 
 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Bengt Hjort och kontaktperson 
Gabriel Engman på BeWi. Vi vill även tacka samtliga företag som deltagit i denna studier 
och ställt upp på intervjuer, HABI Bygg AB, Lennarths Bygg AB, Michel Wremborn, 
Gert Carlssons arkitekturfirma AB, Kalle Mattson samt professor Jan-Eric Jonasson på 
LTU som bidrog med sin expertis till kvalitetsavsnittet.    
 
 
 

Joachim Hansson 
Sebastian Johansson 
Maj 2008 
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Sammanfattning 
 
Byggbranschen är en konservativ bransch som tar lång tid på sig att acceptera och 
omfamna nya idéer. Ofta spelar det ingen roll om en ny metod verkar bra, så länge den är 
okänd och ny drar sig byggföretagen för att byta från en metod, som fungerat bra under 
en lång tidsperiod, till någon som dom inte vet så mycket om.  
 
Syftet med vår rapport är att göra en utvärdering av BeWi byggsystem. Vi hoppas att 
kunna få fram den allmänna åsikten kring BeWi byggsystem från byggentreprenörer som 
har jobbat med det. Vi vill också ta reda på om byggentreprenörerna anser att det håller 
vad BeWi själva lovar och om de tycker att systemet är bra eller om det finns 
förbättringar som måste göras.   
 
Vårt arbete fram till den slutgiltiga rapporten har bestått av tre olika delar.  

 
[1] Fältstudier 
[2] Intervjuer 
[3] Litteraturstudier 
 

Först utfördes fältstudier där anteckningar gjordes och observerade vad som händer på en 
byggarbetsplats med detta byggsystem. Vi har även provat på att själva arbeta med BeWi 
byggsystem för att få en uppfattning om vilka delar som kunde vara intressant att titta 
närmare på och för att få en bättre förståelse inför intervjuerna som genomförts. 
 
Slutsatsen är att BeWi byggsystem onekligen är ett lätthanterligt system som förbättrar 
arbetsmiljön för byggarbetarna och har potential till att ge ett bättre slutresultat. Eftersom 
systemet bygger på en ny typ av byggmetod kan det uppstå problem första gången man 
kommer i kontakt med det, men inlärningsperioden är mycket kort. Ur ekonomisk 
synvinkel har BeWi byggsystem dyrare materialkostnader än traditionell trästomme men 
detta tror byggentreprenörerna kunna tjäna in på lång sikt i driftstadiet eftersom systemet 
är så energisnålt.  
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Abstract 
 
The construction industries are relatively conservative type of business that takes a long 
time to adjust for new methods and embrace new ideas. It dose not matter if the new 
method seems to be an improved method as long as it is new and untried. Construction 
companies are reluctant to change form a longtime working method to a relatively 
unknown method. 
 
The purpose with our report is to perform an evaluation of BeWi construction method. 
Our goal are to present the generally opinion about BeWi from the contractors that has 
been in contact/worked with the method. We also want to know from the contractor’s 
point of view if BeWi and the method measure up to the standards that are presented by 
BeWi and if they believe that improvements need to be done. 
 
Our progress up to the final report has consisted of three parts 
 
 [1]Field studies 
 [2]Interviews 
 [3]Literary studies 
 
We started out with field studies where we took notes and observed all the included 
working phases on the construction site when using the BeWi method. Also during our 
field studies we ourselves tried working with the method for a more close experience of 
the work environment.  
 
As conclusion we can say that BeWi construction method undeniable are an easy- going 
and working method that improves the work environment for the construction workers 
and also has the potential that can lead to better results.  
The system is based on a new kind of method which can lead to complications during the 
first times working with it, but the commissioning period relatively short. From an 
economical point of view the material costs are higher than a regular wooden foundation 
but we believe that you can compensate this in the long run with the low energy costs that 
this system gives.   
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1 Inledning 
Det norska företaget BeWi tillämpar en ny typ av byggande där dem använder sig av en 
dubbelisolerande form som fylls med betong. BeWi köpte för ett tag sedan upp ett företag 
i Halland och har nu startat upp sin produktion där. Detta har medfört att flera projekt i 
Hallands området använder sig av detta byggsystem. 

 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är en konservativ bransch som tar lång tid på sig att acceptera och 
omfamna nya idéer. Ofta spelar det ingen roll om en ny metod verkar bra, så länge den är 
okänd och ny. Byggföretagen drar sig ofta för att byta från en metod som fungerat bra 
under en lång tidsperiod till en metod som dom är obekanta med.  
 
BeWi byggsystem är ett nytt system och det är inte många företag som vet så mycket om 
det. BeWi säger själva att deras system är mycket effektivt och framgångsrikt, både 
ekonomiskt och tidsmässigt men även arbetsmiljömässigt.  Enligt kontaktperson på BeWi 
är detta ett mycket lyckat system och samtliga kunder och byggföretag är nöjda med 
resultaten.  
 
Men systemet är väldigt nytt i Sverige, endast i 1,5 år har det används och vi har inte sett 
att det gjorts någon utvärdering av systemet av neutral person. 

 

1.2 Syfte, målsättning  
Syftet med vår rapport är att göra en utvärdering av BeWi byggsystem. Vi hoppas att 
kunna få fram den allmänna åsikten kring BeWi byggsystem från byggentreprenörerna 
som har jobbat med det. Vi vill också ta reda på om byggentreprenörerna anser att det 
håller vad BeWi själva lovar och om de tycker att systemet är bra eller om det finns 
förbättringar som måste göras.   
 
Målsättningen är att våran slutliga rapport ska bestå av en jämförelse mellan BeWi 
byggsystem och traditionell trästomme samt en redogörelse för hur byggföretagen 
upplever systemet. Vi hoppas också att vi ska kunna dra en slutsats och även ge vår åsikt 
om BeWi byggsystem och åtgärder som BeWi kanske ska fundera på göra.  
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1.3 Omfattning – Genomförande 
Vårt arbete fram till den slutgiltiga rapporten har bestått av tre olika delar.  

 
[1] Fältstudier 
[2] Intervjuer 
[3] Litteraturstudier 
 

Vi började med att utföra fältstudier där anteckningar gjordes och observationer av vad 
som händer på en byggarbetsplats med detta byggsystem. Vi har även provat på att själva 
arbeta med BeWi byggsystem för att få en uppfattning om vilka delar som kunde vara 
intressant att titta närmare på och för att får en bättre förståelse inför intervjuerna som vi 
har genomfört.  
 
Syftet med litteraturstudierna har varit att finna information kring hur man går tillväga 
när man gör jämförelse av olika byggsystem. Vi ville också hitta information om direktiv 
och lagar för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Litteraturstudierna har utförts för att få  
något att jämföras med det resultat som framkommit genom intervjuerna och 
fältstudierna.   
  
   

1.4 Begränsningar 
Rapporten är endast inriktad mot villor som är byggda i Sverige av svenska 
byggentreprenörer. Villorna som byggts är sådana som ligger på västkusten.  
 
Projekten som studerat har endast använt sig av standard delarna av BeWi byggsystem. 
Detta innebär att byggnadens bottenplatta är gjuten på traditionellt vis och inte med hjälp 
av den ”ringmur” som BeWi erbjuder. Vi har inte heller tittat närmare på det nya 
mellanbjälklaget som erbjuds. Vi har endast riktat in oss på den bärande stommen, vilket 
innefattar ytterväggar och andra bärande väggar. 
 

1.5 Metod  
Detta examensarbete har bedrivits som en kvalitativ studie med inslag av kvantitativa 
ansatser. En kvalitativ studie är att man koncentrerat sig på ganska få enheter och går på 
djupet. Detta är en metod som rekommenderas om man har en explorativ 
problemställning. Alltså en frågeställning där det görs en granskning av ett nytt 
byggsystem och en undersökning på hur det fungerar i verkligheten. Det är samtidigt en 
kvantitativ studier i det avseende att vi vill intervjua så många byggföretag som möjligt 
för att resultatet ska representera den allmänna åsikten av byggsystemet. (Jacobsen, 2002) 
 
För att vara förberedda inför interjuver har vi utfört litteraturstudier. Syftet har varit att ta 
reda på information och få kunskap om hur intervjuerna ska utföras och vad för frågor vi 
bör få med. Litteratursökningen har skett genom sökning i databaser på Internet och på 
bibliotek. 
 
Med tanke på att BeWi byggsystem är en ny byggmetod finns det inga tidigare studier 
utförda eller rapporter skrivna om just denna metod vilket har begränsat resultatet från 
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vår litteratursökning. Därför har vår litteraturstudier främst bestått av sökning efter teorier 
kring tillvägagångssätt vid jämförelse av olika system och annan information som utgör 
vår teoretiska referensram.  
 

2 BeWi – byggsystem 

2.1 Allmän beskrivning 
Informationen och bilderna i detta avsnitt är hämtade från BeWi:s hemsida: 
www.bewi.com.  
 
BeWi är ett norskt företag som i 30 år har specialiserat sig på EPS. EPS står för 
expanderad polystyren och är isoleringsmaterial som i basen är en ren oljeprodukt. Enligt 
tester är mängden giftiga gaser som bildas vid förbränning försumbar i jämförelse med 
förbränning av träbaserade produkter. Vid fullständig förbränning bildas endast vatten 
och koldioxid (Genevads, 1997).   
 
BeWi är en av de största aktörerna i norden när det gäller EPS och har sin produktion på 
tre ställen, två av dem i Norge (Nordkjosbotn & Fröya) och ett i Sverige (Genevad).   
 
BeWi:s byggsystem är ett flexibelt system som kan användas till att gjuta fundament, 
bottenplatta och väggar för både bostadshus och industrilokaler. Grundkonceptet med 
byggsystemet är att man använder sig av isolerande EPS-formar som blir en del av den 
bärande stommen när betongen har fyllts i och härdat mellan EPS-plattorna. 
  
Byggsystemet består av standar- och hörnelement (figur 1), broar, knasterskydd och 
dubbelankare. BeWi erbjuder även lösningar för mellanbjälklag, ringmurselement, 
isolering m.m. men detta är inget som vi kommer att titta närmare på i våran rapport 
eftersom det ingår i den bärande stommen.   
 
BeWi byggsystem bygger på något som man kallar för ”Lego principen”. Lego principen 
innebär att man precis som med lego monterar ihop formarna med hjälp av bryggorna och 
knasterskydd.  

 
Figur 1,  hörnelement som är ihopsatt med svarta bryggor.  

 
Formarna är 1200mm X 600mm, väger 6kg och består av 2 EPS skivor som monteras 
ihop parallellt med varandra, Se figur 2. När formarna har kopplats samman och bildat 
väggarna, som är max 2,5m höga, till byggnaden fyller man tomrummet med betong, se 
figur 3.  
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Figur 2,  1,2 m hög  vägg (2 formers höjd). Väggen ska vara 2,4m hög innan man gjuter.    

 
Vid montering i vertikal nivå måste man se till att passa ihop överliggande formens 
bottenknaster med underliggande forms toppknaster, se figur 3. 
 

 
Figur 3,  knastret på formarnas över- & undersida ser ut. 

 
Se Fotobilaga 1 för fler bilder på olika delar av BeWi byggsystem. Samtliga bilder är 
tagna från ett projekt i Mellbystrand. Mer information om BeWi:s byggsystem finns på 
företagets hemsida. 
 

2.2 Fördjupad bakgrund 
Det finns inga tidigare undersökningar på detta system som är gjorda i Sverige utan 
samtliga undersökningar och tester är utförda i Norge. Alla dessa tester och godkännande 
låter väldigt bra och byggsystemet tycks vara fulländat om man ser på de tekniska 
parametrarna. Men dessa tester visar inte det som är av störst intresse; Hur fungerar 
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systemet i verkligheten när byggare som inte är vana vid systemet jobbar med det? Blir 
resultatet lika bra som BeWi säger att det ska bli och vad tycker byggarbetarna om 
systemet? Vad blir följderna för dem av att jobba med detta systemet och hur fungerar det 
i praktiken? Blir arbetsmiljön bättre, går det snabbare att resa en stomme, m.m. Men vi är 
också intresserade av kostnaderna. Blir det billigare eller dyrare (både på kort och lång 
sikt) och är det byggentreprenören eller beställaren som tjänar på systemet? 
 
Det är både i byggmästarnas och BeWi:s intresse som detta examensarbete utförs. Syftet 
är att lyfta fram byggarbetarnas erfarenheter och åsikter om systemet. Dels för att andra 
byggmästare ska kunna lära känna systemet och så dess fördelar men också för att BeWi 
själva ska få reda på byggarbetarnas åsikt. Detta kan hjälpa BeWi att utveckla systemet 
och åtgärda eventuella brister så att BeWi byggsystem blir så bra som möjligt. 
 

2.3 Tekniskt underlag 
Samtlig information till detta avsnitt är hämtad från BeWi:s hemsida. 
   
Systemet är anpassat till Norges förhållanden och krav och är godkänt av Norges 
byggforskningsinstitut (NBI). De har ett godkännande för betong med traditionell 
armering respektive fiberarmerad betong. Vill man läsa vad detta godkännande innebär 
kan man finna godkännandedokumenten på BeWi:s hemsida.  
 
Det har utförts tester på systemet som bevisar att systemet uppfyller kraven i Norge för 
total lufttäthet. Testerna är utförda av Orkla Termoinspeksjon.  
 
Byggsystemet uppfyller kraven för brandsäkerhet (klass 1), miljödeklarationen och är en 
fullvärdig isolering med U-värdet 0.19W/m2 K. Byggsystemet har också ett NBI 
godkännande som är ett godkännande på den tekniska lösningen som är utdelat av Norges 
byggforskningsinstitut. Systemet har också fått det norska godkännandet (NS:3031) för 
att systemet uppfyller de norska kraven för lågenergikrävande och passiva hus.  
 

3 Teoretisk referensram 

Jämförelse av byggsystem – Metodik 
När man ska bestämma sig för vilket byggsystem som ska användas finns ingen metod 
som är den rätta och valet är sällan lätt. Det bästa man kan göra är att använda sig av 
beslutsmodeller som man försöker få till att likna verkligheten så mycket som möjligt.  
 

3.1 Effektsystemet  
Samtlig information till detta avsnitt är hämtad från häftet ”Räkna med ny teknik – om 
konsten att välja rätt ” (Larsson et al 2005). 
För att göra en vettig jämförelse av hur framgångsrikt ett byggsystem kan konkurrera 
med andra byggsystem kan man använda sig av en metod som delar upp undersökningen 
i olika faktorer. Dessa faktorer ska göra det lättare att bestämma möjligheter och risker 
med de olika systemen, men också priser och information om systemen. 
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Man kan dela upp jämförelsen i fyra delar: 
 

[1] Mjuka kortsiktiga effekter 
[2] Mjuka långsiktiga effekter 
[3] Hårda kortsiktiga effekter 
[4] Hårda långsiktiga effekter 

 

3.1.1 Mjuka kortsiktiga effekter 
Under denna rubriken hamnar sådant som har en indirekt påverkan och är svårt att 
prissätta direkt. Detta kan t.ex. vara följderna av att använde en speciell typ av betong. 
Vad kan det blir för problem med denna typen av betong och vad kan kostnaderna bli? 
Men man frågar sig också vad det medför för möjliga besparingar, t.ex. tidsmässigt. Detta 
innebär att man egentligen utför en analys av möjligheter/risker på den indirekta 
påverkan.  
 

3.1.2 Hårda kortsiktiga effekter 
Det man menar när man talar om hårda kortsiktiga effekter är hur mycket man betalar för 
materialet till de olika byggsystemen. Här kan man räkna ut de direkta vinsterna och man 
kan räkna ut materialkostnaderna med hjälp av datorprogram som BidCon och PlanCon. I 
de olika programmen finns det t.ex. information om vad en vägg byggd med en viss 
metod kostar per m2, eller vad en lyftkran kostar att hyra.  
 

3.1.3 Mjuka långsiktiga effekter 
Man brukar ofta tala om vad effekten blir i längden och hur slutresultatet kan påverkas av 
vissa effekter. När man talar om långsiktiga effekter brukar det ofta handla om 
arbetsmiljön, samhällsekonomiska effekter, störning av omgivning m.m.  
 
Om arbetarna upplever att arbetsmiljön är dålig på grund av t.ex. besvärliga 
arbetsställningar kan detta leda till ökade sjukskrivningar. Detta leder i sin tur till att 
bygget gå långsammare eller också att slutprodukten blir sämre. (Engdahl & Johansson, 
2007) 
 

3.1.4 Hårda långsiktiga effekter 
Med den hårda långsiktiga effekten menar man saker som man kan göra beräkningar på 
men i dessa fall måste man också lägga in räntan i beräkningen eftersom man talar om 
kostnader över lång tidsperiod. Exempel på det är att ett hus som byggs ordentligt och är 
tät kan på långsikt få lägre driftkostnader eftersom det går åt mindre energi. Detta är 
alltså en följd som man inte ser direkt utan märker på lång sikt. 
 

3.2 Differenssystemet   
En annan jämförelsemetod man kan använda sig av är att plocka fram differenserna 
mellan de olika systemen. 
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Metoden skiljer sig från den tidigare beskrivna metoden men grundprincipen är den 
samma fast man delar upp det lite annorlunda. Det man brukar analysera när man 
använder sig av denna jämförelsen av byggsystem är följande: 
 

[1] Basdifferenser  
[2] Tidskostnadsdifferenser  
[3] Samordningsdifferenser 
[4] Driftkostnadsdifferenser 
 

3.2.1 Basdifferenser  
Detta innebär att man gör en kalkyl för de olika byggsystemen och jämför dem med 
varandra. Denna baskalkyl innefattar byggnadskostnader som material, arbete, 
administration och vinst. Vad man dock inte räkna med är installationer eftersom man 
bedömer att detta blir det samma oberoende av vald metod. (Engdahl & Johansson, 2007) 
 

3.2.2 Tidskostnadsdifferenser 
Under denna rubrik tittar man på de olika systemens kostnader (kreditivkostnader, index) 
och intäkter (räntebidrag, hyresintäkter, ränta på insats). De olika kostnaderna och 
intäkterna beror på två faktorer: 
 

[1] Kostnader eller intäkter per tidsenhet 
[2] Löptiden. 

(Arwidsson & Görander, 1984) 
 

3.2.3 Samordningsdifferenser 
När man för första gången jobbar med ett byggsystem som man inte är van vid går det 
självklart långsammare att blir klar med ett projekt än om man är bekant med 
byggsystemet. Den tid som går åt för att bekanta sig med byggsystemet och lära sig det 
kallas för inkörningsperiod. Detta är tiden det tar att lära sig systemet och vad som ska 
göras för att få en bra slutprodukt. Alltså innebär detta att desto längre tid man jobbar 
med ett system desto bättre blir man på det och ju snabbare jobbar man. Den minskade 
kostnaden som detta medför kallas för samordningsdifferens. Om man blir skickligare på 
systemet man jobbar med tjänar man också mer pengar.    
 

3.2.4 Driftkostnadsdifferenser 
Om man ska göra en korrekt jämförelse mellan olika byggsystem är det inte tillräckligt 
att man jämför byggkostnaderna och inkörningsperioder, man måste också titta på 
skillnaderna på byggnaderna efter att projektet är avslutat. Dessa skillnader beror själklart 
på vad för stomsystem man har jämfört men några exempel är energiförbrukning, 
underhållskostnader m.m. (Arwidsson & Görander, 1984)  
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3.3 Applicering av jämförelsemetoder – viktiga faktorer  

3.3.1 Inledning 
Dessa jämförelsemetoder av byggsystem är bara två av  flera, vi valde att beskriva dessa 
därför att båda dessa systemen innehöll delar som är av intresse för vår jämförelse av 
byggsystem för bostadshus.  
 
I vår jämförelse undersöktes inte på alla de faktorer som ingår i de två systemen som 
nämnts tidigare. Detta beror på att det inte funnits tillräckligt med tid för att göra en 
grundlig undersökning av andra byggsystem när vår examensarbete ska handla om BeWi 
– byggsystem.  
 
Vi har enbart gjort en jämförelse mellan traditionell trästomme och BeWi byggsystem.  
 
På grund av detta använde vi oss av delar från båda jämförelsemetoderna av byggsystem 
som är relevanta och möjliga att undersöka på ett korrekt och trovärdigt vis.  
 
De delar av de olika byggsystemen som vi har jämfört med varandra är följande: 
 

[1] Stomresningskostnader (Hårda kortsiktiga effekter, Basdifferenser) 
[2] Stomresningstider (Mjuka kortsiktiga effekter) 
[3] Arbetsmiljö (Mjuka långsiktiga effekter) 
[4] Inkörningsperiod (Samordningsdifferenser) 
[5] Drift (Driftkostnadsdifferenser) 

 

 
I jämförelsen med andra byggmetoder finns det vissa faktorer som är viktigare än andra. 
Efter diskussion har vi kommit fram till att de faktorer som bör belysas är: 
ekonomi, kvalité, arbetsmiljö, arbetskraftsåtgång, tidsåtgång, utrustning och drift. 
När vi diskuterade fram oss till dessa faktorer kom vi fram till att det är dessa faktorer 
som vägs mot varandra när ett husbygge uppförs, antingen entreprenör eller av 
byggherre.  

 

3.3.2 Ekonomi (Hårda kortsiktiga effekter, Basdifferenser) 
Denna faktor är alltid en viktig del när det gäller mindre, privat uppförda byggprojekt. 
Med detta menas det att om en privatperson ska bygga ett hem är ofta det viktigaste att 
kostnaderna inte rusar iväg. Ska man utföra större projekt finns det ofta fler aspekt att ta 
med i beräkningen, t.ex. arbetsmiljö.  Men oavsett storlek eller omfattning av 
byggprojektet är målet att kunna utföra önskat/beställt arbete så billigt som möjligt för att 
kunna spara och tjäna pengar, både för beställare och entreprenör.  
 

3.3.3 Tidsåtgång 
Det är viktigt med tidsåtgången eftersom man behöver veta detta för att kunna planera 
hur man ska lägga upp projektet. Man måste veta hur länge de olika momenten kommer 
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ta att utföra eftersom man måste veta när de olika resurserna blir fria att använda till nästa 
moment. Vissa arbetsmoment är även årstidsberoende vilket innebär att man kan inte 
tillåta att vissa moment dra ut på tiden så t.ex. schaktning hamnar under vintertiden 
istället för på hösten. Sedan har man hyra att tänka på också. Många byggentreprenörer 
hyr grävmaskiner och kranar, därför måste tidigare moment vara klara i tid så man kan 
utföra arbetet som maskinerna är hyrda för. Annars blir maskinerna stående under tiden 
som kostnaderna för hyran ökar eller så är kanske maskinerna redan bokade för den nya, 
senare tiden som man kommer behöva maskinerna. Då står man utan maskiner eller 
tvingas hyra till högre pris.  
 
 

3.3.4 Kvalité 
 
EPS skivorna medför vissa kvalitetsmässiga fördelar. Deras värmeisolerande förmåga ger 
gått skydd mot eventuell vintergjutning. Dessutom förhindrar det en allt för snabb 
uttorkning sommartid.  (Betonghandboken 1992) 
 
En fråga som dök upp under skrivandets gång är hur fukten efter gjutning vandrar utan att 
skada gipsskivor. Gipsskivorna som skruvas direkt på EPS formarna relativt fort efter 
gjutningen kommer inte att skadas av fukten (Jonasson 2008) om ångenomsläppligheten 
(Z) är större hos EPS än hos gipsskivorna. Den fukt som passerar genom EPS skivorna 
under en viss tid hinner då även passera genom gipsskivan, om 
ånggenomgångsmotståndet (Z) är större hos EPS än hos gips, vilket leder till att inte 
uppstår någon fuktskada.  
 
Värdena i tabell 1 är hämtat från Burström 2001. 
 
Tabell 1. Intervallet för Ånggenomgångsmotståndet hos gips 13mm. 
 
       Ånggenomgångsmotstånd Zv 

         103 s/m 
Material       Fuktområde RF [%] 
     RF1  RF2  RF3  RF4 
     30 - 70  70 - 80  80 - 90  90 - 95 
Gipsskiva 13mm (invändig)  3.5 - 4.5 2.7 - 3.8 2.0 - 2.8 1.6 - 2.5 
 
 
Inom dessa områden ligger då Z för de olika relativa fuktigheter.  
 
Ångpermabillitet, δ, för en EPS skiva ligger inom intervallet 0.17 – 0.23 (x10-6 m2/s) 
oavsett vilken relativa ånghalt omgivningen befinner sig i. Utifrån detta kan beräkningar 
göras för att bestämma om det kan bli någon skada på gipsens angränsande yta till EPS 
skivan. (Burström 2001) 
 
Ångegenomgångsmotståndet Z (s/m) beräknas som kvoten mellan tjocklek ”d” (m) och 
ångpermabilliteten δ (m2/s) 
 
ZEPS= 3.5x105 - 4.7x105 (s/m) (För en EPS skiva med tjockleken d=0,08m) 
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Så enligt dessa data kan slutsatsen gällande fukten dras vid att det inte finns någon risk för 
fuktskador oberoende av vilken relativfuktighet som råder mellan skikten. Anledningen till 
detta är att skillnaden mellan de olika materialens ånggenomgångsmotstånd är stort, till 
fördel EPS. Detta leder till att den vätska som hinner tränga ut genom EPS skivorna hinner 
också utan problem transporteras genom gipsskivan utan att skapa fuktproblem. 
 

3.3.5 Arbetsmiljö (mjuka långsiktiga effekter) 
För att få en bild över hur arbetsmiljön är för byggarbetarna under de olika momenten i 
de olika byggsystemen gjordes en litteraturstudier där vi sökte efter tidigare gjorda 
undersökningar på just detta område.  
 
I våra jämförelser av de två olika byggsystemen har vi valt att titta på följande områden: 
 

[1] Ljudergonomin 
[2] Tunga lyft 
[3] Arbetsställningar 
[4] Olycksrisk 
[5] Verktyg 

 

3.3.5.1 Ljudergonomi 

Hur god ljudergonomin är på en arbetsplats bedöms genom att uppskatta mängden icke 
önskvärt ljud, d.v.s. buller (Kjellberg, 1990). Man kan säga att det finns två typer av 
buller. Buller som är direkt fysiskt skadligt för öronen och buller som upplevs som 
störande. Störande buller kan vara alla typer av ljud som en person uppfattar som 
störande vid ett tillfälle. Dessa bullerljud kan ge personen koncentrationssvårigheter, 
förhöjt blodtryck och leda till bland annat stress och huvudvärk (Arbetsmiljöverket, 
2008). 
 
Skadligt buller kan skada hörsel tillfälligt för en kortare/längre period och efter ett tags 
vila får man tillbaka hörseln. Man kan också få permanenta hörselskador som t.ex. 
tinnitus eller ljudöverkänslighet (Arbetsmiljöverket, 2008). Bullerkällan på en 
byggarbetsplats är ofta maskinerna som arbetarna måste använda för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter, t.ex. elsågar, borrmaskiner, eller hammarslag.  Enligt undersökningar 
som utförts av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, utgjorde år 2006 buller 
22% av arbetssjukdomarna (BCA, 2007).  
 

3.3.5.2 Tunga lyft 

Belastningsskador är den vanligaste orsaken till att människor sjukskriver sig, nästan 2/3 
av sjukanmälningarna beror på smärtor i leder, senor och muskler. År 2006  bestod 
arbetssjukdomarna till 62% på belastningsfaktorer (BCA, 2007).  
 
Som snickare är det vanligt med smärtor i nacke, rygg och knä p.g.a. av de tunga lyften 
man tvingas utföra. Enligt studier lider 28% av träarbetare av nackbesvär och 53% av 
ryggbesvär. Dessa smärtor kan komma från att man håller upp tunga balkar när t.ex. en 
annan snickare spikar fast balken. Andra skadliga lyft kan vara om man lyfter material 
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som har tyngdpunkten långt från snickarens kropp, t.ex. en gipsskiva. Se fig.4 som är 
tagen från rapporten ”Ergonomi – Påbyggnadsutbildning” skriven av Sveriges 
byggindustrier.  

 
Figur 4 Avståndet mellan byggarbetaren och föremålets tyngdpunkt spelar stor roll  för påfrestningen av 

ryggen. 

 

3.3.5.3 Arbetsställningar 

Det är inte bara tunga lyft som är skadligt för arbetarna utan också obekväma och statiska 
arbetssällningar. Om man utför arbete i samma ställning under en längre period kan detta 
ge upphov till smärtor i nacke, axlar, rygg och knä (Sveriges byggindustrier, 2008). 
 
Som snickare är det vanligt att man tvingas spika, såga m.m. med armarna sträckta över 
axelnivå vilket leder till smärtor i nacke och axlar. Eftersom det ibland krävs två personer 
för att fästa en regel, en som spikar och en som håller regeln på plats. Det är också många 
ländryggsbesvär som uppkommer p.g.a. att man utför sina arbetssysslor genom vridande 
moment (europeiska arbetsmiljöbyrån, 2000).   
 

3.3.5.4 Olycksrisk 

De vanligaste olyckorna i byggindustrin är fallolyckor (28%), fallande föremål som 
skadat (28%), hanteringsolyckor (18%), skador p.g.a. överbelastning (15%) 
(arbetslivsinstitutet, 2008). Enligt undersökningar som byggindustrins centrala 
arbetsmiljöråd gjorde 2006 uppgick antalet olyckor till 13,7/1000 sysselsatta. Av de 
anmälda olyckorna såg den procentuella fördelningen ut som nedan:  
 

[1] 15% Kroppsrörelser och fysisk belastning 
[2] 19% Förlorad kontroll över handverktyg 
[3] 8% Förlorad kontroll över hanterat föremål 
[4] 11% Fall av person, ej från höjd 
[5] 5% Kroppsrörelse utan fysisk belastning 
[6] 7% Kemiska och biologiska ämnen 

 
Vi har valt att endast ta med procentsatser på olyckor som skulle kunna uppkomma vid 
resning av stomme på en villa (Samuelson & Lundström, 2007). Anledningen till detta är 
att när vi senare i rapporten göra en jämförelse av arbetsmiljön för trästomme och BeWi:s 
stomsystem kommer detta ligga som underlag för vilka möjliga risker man utsätts för.  
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3.3.5.6 Verktyg 

Är man tvungen att använda sig av kraftfulla och farliga handmaskiner för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter ökar risken för att bli skadad. Man ska därför aldrig använda 
sig av kraftigare handmaskiner än vad arbetsmomentet kräver. Dels för att kraftiga 
maskiner ökar risken för allvarliga skador men också därför att kroppen utsätt för 
onödiga vibrationer.    

 
3.3.6 Resursbehov och arbetsplanering 
Vid byggprojekt diskuteras vilka olika typer av resurser som behövs för att kunna 
genomföra produktionen. Enligt (Nordstrand och Révai, 2002) är det dessa:  
 

[1] Personal som på arbetsplats organiserar, styr och utför arbetet 
[2] Tillgångar som verktyg, maskiner och utrustningar 
[3] Material, och här tänker man i första han på inbyggnadsmaterial 
[4] Diverse hjälpmedel som kan vara nödvändiga, t ex. formar, strävor 
[5] Förbrukningsmaterial 
[6] Enheter för förvaring och säkerhet, t ex. bodar och stängsel 
[7] I vissa fall kan även bygghandlingarna räknas som resurser 

 
Hur tillgång finns för dessa vid tidpunkt eller omfattning av dessa kan ha stor betydelse 
för arbetets fortgång.  
 
Arbetskraftsresurser bör planeras för var kommande aktivitet, detta för att få en 
uppfattning om hur stora resurser som krävs. Detta brukar ske på så sätt att arbetet 
analyseras av de med erfarenhet för att därefter få bestämt hur stora och omfattande 
resurser som krävs för aktiviteten. Det kan dock hända att man under arbetets gång måste 
fördela och omdirigera resurser för optimalt resultat.  
 

3.3.7 Utrustning 
Det är viktigt att tänka på utrustningen eftersom det är kostsamt att hyra maskiner så man 
måste se till att få ut så mycket som möjligt av maskinerna när man betalar per timme för 
dem. Man måste också se till att det finns plats att förvara utrustningen så den inte blir 
stulen eller blir skadade p.g.a. att de inte förvarats ordentligt. Det är också viktigt att 
maskinerna underhålls då de fungerar när de väl ska användas.  
 

3.3.8 Drift 
När vi talar om drift menar vi framtida energikostnader. Detta är givetvis viktigt för 
beställaren eftersom det påverkar hur mycket man är beredd att låta projektet kosta. Om 
slutresultatet blir väldigt energisnålt kan man lägga mer pengar på att resa byggnaden 
eftersom man på lång sikt kommer att tjäna på det. Om man istället väljer ett byggsystem 
som är ett lite billigare alternativ kan det möjligen vara så att byggnaden blir dyr i drift.  
 
Med dagens ökade medvetenhet om energihushållning och komfort förnyas kraven på 
väggars tekniska egenskaper. Bättre värmeisolering, ökad lufttäthet i väggkonstruktioner 
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och de anslutande byggnadsdelar ställer höga krav på dess detaljutformning och 
arbetsutförande  
 
Vid beräkning av energibalans måste man ta hänsyn till inverkan av 
transmissionsförluster, läckage från ventilation och otätheter och till sist 
ventilationsförluster av införskaffad energi. Detta visar att utöver värmeisoleringen i en 
vägg finns det många andra faktorer som spelar in för en byggnads energiförbrukning. 
(Johannesson, 1992) 
 
U-värdet benämns som ett krav på värmegenomgångskoefficientens (väggens U-värde) 
medelvärde på klimatskärmen och är det samma över hela landet. Väggens U-värde är 
viktigt eftersom det är de värdet som talar om hur effektivt väggen isolerar huset. Ett 
ungefärligt värde på U-värde hos en vägg med träregelstomme är 0,2 och 0,3 W/m2K. 
Vid hänsyn till erforderlig energiförbrukning delas byggnad för skilda ändamål in i olika 
klasser för att kunna sänka den totala krävda energin. (Johannesson, 1992)   

4 Empiri 

4.1 Fältstudier – observation, egna erfarenheter 

4.1.1 Genomförande 
För att få en ökad förståelse för hur BeWi byggsystem ser ut och fungerar i praktiken har 
vi utfört två fältstudier. Den första fältstudien var en ren observation vid uppförandet av 
en enplansvilla. Vid den andra fältstudien som också var i samband med uppförandet av 
ett enplanshus provade vi på att jobba med systemet och tala med byggarbetarna. 
 
Den första fältstudien innebar, som nämndes tidigare, att vi till större del gjorde 
observationer, alltså tittade på för att få förståelse för hur byggarbetarna jobbar. Vi tog 
också några foton på arbetsplatsen för dokumentation och jämförelse med andra projekt. 
 
För den andra fältstudien åkte vi ut till ett projekt där ett byggföretag skulle bygga tre 
villor. När vi kom dit var det första gången som de skulle arbeta med BeWi systemet så 
de var obekanta med systemet. Detta gjorde att vi kunde få en uppfattning om hur erfarna 
byggarbetare tog till sig det nya systemet och i vilken mån de var i behov av handledning 
från BeWi.   
 

4.1.2 Resultat 
Dessa fältstudier har varit väldigt givande och varit en del av grunden när vi arbetat fram 
frågorna som ska ingå i intervjuerna. Tack vare observationerna kunde vi direkt utesluta 
frågor som från början varit aktuella att ställa. De erfarenheter vi fick från andra 
fältundersökningen gav oss djupare förståelse av byggsystemet och det gav upphov till 
många nya tankar och frågor. Så fältstudierna var väldigt nyttiga eftersom det gjorde att 
vi snabbt och effektivt kunde arbeta fram intressanta och givande intervjufrågor.  
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4.2 Intervjuers utformning och genomförande 

4.2.1 Intervju frågornas utformning 
Tack vare ovannämnda fältstudier fick vi en inblick i vilka moment som ingår i resningen 
av grundstommen och vilka delar som kan vara intressanta att få byggarnas syn på. Även 
en litteraturstudie gjordes för att ta reda på vilka frågor som vi borde ställa för att en 
jämförelse av olika byggsystem skulle vara möjlig.  
 
Vi har använt oss av öppna individuella intervjuer, semistrukturerade, vilket innebär att 
vi har haft med oss färdiga frågor som vi ställt till intervjupersonerna. Vi har haft färdiga 
frågor med oss för att få en validitet och tillförlitlighet att man får ut relevant information 
från intervjuerna.  
 
Våra intervjuer hade ingen given inriktning utan vi lät intervjupersonerna föra samtalen 
dit de ville och när det fanns tillfälle såg vi till att få svar på frågorna vi tagit med oss. 
 
De frågor som ställdes vid intervjuerna presenteras i Bilaga 2. 
   

4.2.2 Avsikten med intervjuerna 
Själva kärnan i vårt examensarbete är just informationen vi får ut från intervjuerna. Det är 
genom intervjuerna som vi kan förstå hur byggföretagen ser på systemet och vilka för- 
och nackdelar det har. Denna typen av information kan man inte fråga företaget som 
tillverka byggsystemet om. Dels därför de själva inte har gjort en liknande undersökning 
och om de hade gjort det finns det alltid en risk att företaget omedvetet har ”förskönat” 
byggföretagens bild av deras system. Denna typen av information hade inte kunnat anses 
som godtagbar och hela rapporten hade varit ointressant. Därför ansåg vi att enda sättet 
att få en rättvis och intressant utvärdering av BeWi byggsystem var att tala med 
byggföretagen som jobbat med systemet.  
  
 
Ytterliggare en avsikt med intervjuerna var att vi skulle få information som gör det 
möjligt att göra en jämförelse mellan BeWi byggsystem och traditionellt trästomsystem. 
Informationen vi får från intervjupersonerna kommer vi använda för att jämföra med 
informationen vi fått från BeWi.  

4.2.3 Urval. 
Urvalet har varit två olika för intervjuerna eftersom vi undersöker två olika saker genom 
intervjuerna. 
 
Det ena urvalet av personerna som vi har intervjuat är frivilliga personer som arbetar på 
företag med erfarenhet av BeWi byggsystem. Dock har det varit extremt svårt att få tag 
på företag som har denna typen av erfarenhet eftersom systemet är relativt nytt och det är 
inte så många byggföretag som känner till systemet. Så på grund av brist på 
intervjupersoner har antalet intervjuer blivit relativt lågt och många av personerna som 
intervjuats har endast varit med om ett byggprojekt med BeWi byggsystem. Vårt urval av 
personer var i första hand byggarbetare som själva har jobbat med byggsystemet men 
även arkitekter som var bekanta med byggsystemet.  
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Det andra urvalet av intervjupersoner var beställare som bor i ett BeWi hus. Dessa 
personer intervjuade vi för att få reda på om systemet fungerar utan större problem efter 
att huset är rest och man har flyttat in och brukar huset.   
 
Samtliga intervjuer har varit helt frivilliga vilket kan vara en viktig detalj om man vill få 
ärliga och användbara svar. 

4.2.4 Intervjuerna 
Intervjuerna som utförts har skett på platser och tider som passat personerna som blivit 
intervjuade eftersom personerna vi intervjuat ofta är upptagna och inte vill vara ifrån sina 
arbetsuppgifter under en längre tidsperiod.  
 
Några av intervjuerna har också utförts över telefon och dessa varade in ca 30 minuter. 
Längden på intervjuerna som utförts på arbetsplatserna har legat mellan 45 minuter upp 
till 90 minuter. När vi talade med intervjupersonerna och bestämde tid och plats för 
intervjun talade vi om att intervjun skulle pågå i ca 1 h. De intervjuer som varat längre 
har berott på intervjupersonernas intresse att dela med sig av erfarenheter.  
 
Under samtliga intervjuer talade vi om att informationen vi kommer få fram ska användas 
som underlag för vårat examensarbete och att deras företagsnamn kanske kommer att 
finnas med i vår rapport. Personer som inte vill ha sina namn nämnda i rapporten har vi 
hållit anonyma.  
 
Intervjuerna som gjordes via telefon dokumenterade vi genom att spela in hela samtalet 
får att kunna skriva ner informationen efter att intervjun avslutats. 
 
Resultatet från de genomförda intervjuerna presenterar vi i Bilaga 3.  
 
För att ge en tydlig bild över vad som kommit fram genom intervjuerna har vi samlat all 
information för de olika områdena, se figur  5,6,7 och 8. 
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Logistik
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Antal personer frågade: 4st 

 
[1] Har leveranserna kommit i tid? 
[2] Stämde leveransen? 
[3] Har ni haft problem med utrymme för formarna som är lagrade på arbetsområdet? 
[4] Har någon av formarna blivit skadade under transport? 
 

Figur 5. Hur logistiken har fungerat. 
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Produktionsteknik
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Antal personer frågade: 4st 

 
[1] Skulle det behövas specialverktyg för montering av formarna? 
[2] Har ni någon gång upplevt problem vid najning? 
[3] Hade det varit en bra lösning på najningsproblemet om man skulle ha en lås funktion 
på bryggorna? 
[4] Har ni någon gång råkat ut för läckande formar? 
[5] Är formarna känsliga för väderpåverkan? 
[6] Har ni varit färre personer som rest BeWi jämfört med traditionellt? 
 

Figur6. Produktionstekniska egenskaper  
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Ekonomi
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Antal personer frågade: 4st 

 
[1] Är det billigare med BeWi än traditionell trästomme om man ser på 
materialkostnaderna? 
[2] Tror ni att driftkostnaderna kommer bli lägre med BeWi byggsystem? 
 

Figur 7.  Byggentreprenörernas åsikt om kostnaderna för BeWi. 



 

    20 

Arbetsmiljö - Ergonomi
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Antal personer frågade: 4st 
 
[1] Förekommer det obekväma arbetsställningar? 
[2] Förekommer det tunga lyft? 
[3] Har det förekommit någon personskada till följd av systemet? 
[4] Förekommer det smärtor i händerna efter man tryckt ner broarna som håller samman 
EPS-skivorna, se figur 9? 
 

Figur 8. H ur arbetarna tycker om arbetsmiljön 
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5 Analys och jämförande 

5.1 Ekonomi (Hårda kortsiktiga effekter/Basdifferens) 
Våra stomresningskostnadskalkyler utfördes genom att data för BeWi byggsystem och 
trästomme matades in i ett datorprogram kallat PlanCon. Priserna och enhetstiderna för 
ett 130 m² enplans hus som vi matar in i PlanCon har vi fått fram genom litteraturstudier 
och intervjuer. Informationen vi fått ut av detta har vi gjort beräkningar på och ställt 
samman i tabell 2 & 3 som finns i bilaga 4.  
 
Litteraturen som ligger till grund för stomresningskostnaderna är: 
 
[1] Bygganalys lilla prisbok, 2004, Bygganalys AB    
[2] Byggmästarnas kostnadskalkylator BK07, 2007, AB Svensk Byggtjänst 
[3] Nybyggnads lista 1999, 1999, Byggentreprenörerna samt Byggnads 
 
För att förenkla jämförelsen mellan de båda systemen har vi använt oss av ett hus på    
130 m² med måtten 10 x 13m, där vi valt att bortse fönster eller dörrar, detta för att vi inte 
kunnat få fram några enhetstider från BeWi som är jämförbara. 
 
Platta på mark är tagen ur: 
[1] Bygganalys lilla prisbok, 2004, Bygganalys AB 
 
För att beräkna antal meter löp regel som behövdes var vi tvungna att räkna bort 30 cm 
från alla hörn, se figur 11 för illustration.  
 
Enligt vår beräkningar (på de hårda kortsiktiga effekter) blir en BeWi stomme dyrare än 
en traditionell trästomme. För att se detaljer kring kostnaderna för de olika byggsystemen 
se  bilaga 5. 
 

5.2 Stomresningstid (Mjuka kortsiktiga effekter) 
En aspekt som är bland det intressantaste och som är möjlig att jämföra är tidsåtgången. 
Eftersom alla byggsystem innehåller olika moment som är givna för de olika systemen 
kan man plocka fram den sammanlagda tidsåtgången genom att lägga in dom olika 
momenten i datorprogrammet PlanCon och där göra en jämförelse.  
 
För en så korrekt tidsåtgångsbedömning som möjligt gjordes en litteraturstudier för att 
finna tidigare gjorda undersökningar/statistik på tidsåtgången för trästommar. Värdena 
för BeWi – byggsystem har tagits fram genom intervjuerna vi utfört och som vägs emot 
tiderna BeWi själva har angivit. BeWi:s egna tider är något kortare än dom tidsåtgångs 
värden vi fått från byggföretagen som jobbat med systemet. Anledningen till detta är att 
de flesta byggföretagen har endast rest en eller ett fåtal hus med detta systemet och är inte 
riktigt inkörda ännu.  

5.2.1 Jämförelse 
Vi valde att göra vår jämförelse på ett rektangulärt enplanshus, detta för att kunna göra 
den enklaste men också därmed den mest korrekta jämförelsen.  
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Den data vi använder oss av för jämförelse är baserade på information som hämtas ur 
PlanCon efter våra beräkningar är införda. Vi har även gjort manuella ändringar av 
kostnader för en arbetare från 250 kr/tim som från början var inlagt i PlanCon till 450 
kr/tim för att få en mer realistisk kostnad för dagens lönestatistik. Dessa kostnader är 
inklusive arbetsgivaravgifter.  
 
Tidsdifferensen mellan de två systemen i utförande tid är 5 tim, dessa tider är räknade 
inklusive resurser. För ett BeWi system behövs endast 2 resurser och i ett traditionellt 
bygge 3 resurser. I BeWi systemet måste det däremot upprättas kontrakt med en 
underentreprenör för betonggjutningen i formarna. Slutsatsen vi härmed kan dra är att 
systemen tar i stort sett lika lång tid att uppföra, enda skillnaden som finns mellan de två 
är att med BeWi kan man minska personalresursen till endast två tredjedelar av den 
kapacitet som behövs för ett uppförande av traditionellt stomsystem. De enhetstider som 
är angivna för uppsättning av BeWi vägg är från dem som är inskolade i systemet och har 
använt sig av denna typ upprepade gånger.  
 
För att se våra beräkningar och antaganden kan man gå till tabell 2 i bilaga 4. Vill man se 
den totala tid som våra beräkningar i PlanCon säger att det ska ta att resa de olika 
stomsystemen samt se hur vi har använt resurserna finner man det i bilaga 5. 
 
 

5.3 Arbetsmiljöjämförelse 
För att denna jämförelsen skulle bli så rättvis som möjligt har vi använt dels intervjuerna 
vi utfört som underlag och  litteraturstudier på internet. All information vi har om 
arbetsmiljön för ett BeWi system är taget från intervjuerna eftersom det inte finns några 
tidigare gjorda undersökningar. När det gäller arbetsmiljö för trästommar är bitar av 
informationen hämtad från intervjuer, men mycket kommer från tidigare rapporter som 
tagits fram genom våra litteraturstudier. 
 
Åsikterna om BeWi systemet är inte tagna från enskilda byggföretag utan är det samlade 
intrycket vi fått genom våra intervjuer.  
 

5.3.1 Ljudergonomi 
På en arbetsplats där man bygger ett hus med trästomme är man ständigt omgiven av 
skadligt buller som kommer från maskiner som man måste använda för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. Dagligen använder snickaren sin hammare, borrmaskin och såg och 
samtliga av dessa ger upphov till kraftigt buller. Dessa maskiner används dagligen när 
man bygger en stomme med BeWi men det finns vissa skillnader.  
 
Om man ser till materialet man jobbar med är EPS formarna som BeWi systemet bygger 
på betydligt lättare att såga i än trästommen. Detta medför att det man kan använda 
betydligt svagare sågar som alstrar betydligt mindre buller och samma sak gäller med 
borrmaskinerna man använder.  
 
När det gäller användandet av hammaren är det betydligt lägre i BeWi systemet än i ett 
trästomme system. De gånger som hammare används i BeWi systemet är oftast kring 
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fönster och dörrar. På dessa ställen är det vanligt att man spikar fast plyfab så att 
betongen inte rinner ut på kanterna. Ibland tvingas man också bygga stöd för formarna 
om de spruckit på grund av slarv med resningen av formarna, till exempel missat sätta i 
samtliga bryggor.  
 
Om man gör som vi skrivit ovan och använder endast maskiner som inte är starkare än 
vad som behövs och inte slarvar med resningen av BeWi stommen blir ljudergonomin 
bättre än på en traditionell byggarbetsplats. Men i praktiken funderar det ofta inte på detta 
viset. Genom intervjuerna har det kommit fram att i verkligheten använder byggarna sig 
ofta av samma verktyg som vid traditionellt byggande vilket leder till att ljudergonomin 
inte blir så mycket bättre som den kunde varit för några byggföretag. 
 
”- Eftersom man använder samma verktyg som vid traditionellt byggande blir det inte så 
mycket mindre buller med BeWi systemet” 
Åsikt som framkom vid en intervju med anonym person. 
 

5.3.2 Tunga lyft 
Inom detta området fann vi att det var stor skillnad mellan de olika stomsystemen. Man 
vet att traditionellt byggande innerhåller många tunga lyft och obekväma ställningar. Ofta 
tvingas byggarna stå och arbeta med armarna stäckta över axelhöjd för att spika, borra, 
såga eller hålla upp balkar.  
 
När det gäller tunga lyft med BeWi systemet framgick det genom våra intervjuer att det 
inte fanns några byggare som ansåg att det fanns något moment som innehöll tunga lyft. 
Det var också en stor fördel att eftersom formarna endast väger 6 kg och bara är 1200mm 
långa kan man utföra det mesta av stomresningen självständigt. När man jobbar med en 
trästomme är det vanligt att det krävs två personer eftersom vissa moment är omöjliga att 
utföra ensam.   
 
”- Men när man väl ha rest stommen och man ska klä väggarna på in och utsida finns det 
ingen skillnad på arbetsuppgifterna förutom att man slipper pilla med isoleringen 
eftersom isoleringen redan är en del av den bärande stommen.” 
Anonym persons åsikt från intervju. 
 
De tunga och ibland obekväma lyften av t.ex. gipsskivor som ska på plats efter 
stomresning kommer man alltså inte ifrån.  
 

 5.3.3 Arbetsställningar 
Snickare klagar ofta på smärtor i nacke, axlar och rygg. Upphovet till dessa smärtor är i 
många fall ohälsosamma arbetsställningar. Ofta tvingas snickare jobba med armarna över 
axelnivå under en längre period och/eller ofta. Detta resulterar ofta i smärtor på de 
tidigare nämnda områdena. Fördelen med att jobba med trästomme är att man slipper 
moment som naja fast armering. Under våra intervjuer var najning det enda momentet 
som man nämnde kunde vara lite påfrestande och slitsamt för ryggen.    
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5.3.4 Olycksrisk 
Eftersom BeWi systemet är så ungt har det inte kommit upp någon statistik på olyckor 
p.g.a. detta systemet. Och samtidigt är trästomme ett väl beprövat stomsystem som 
används under en lång tidsperiod vilket gör denna jämförelse något orättvis. Men det var 
endast vid en av våra intervjuer som det framkom att det skett en olycka i samband med 
resning av BeWi byggsystem. Vad som hade skett i det fallet var att en byggare hade 
kapat en form längst med en av skenorna för byggarna när en plast flisa hade slungats 
upp i ögat fastnat där. Nu var detta en olycka som kunde förhindrats om byggaren inte 
slarvat med skyddsglasögon och som även är vanlig vid traditionellt byggande. Utöver 
detta har inga olyckor inträffat. Men eftersom man använder samma verktyg vid båda 
stomresningarna finns det också risk för att olyckor som beror på förlorad kontroll av 
handmaskiner lika väl kan förekomma vid båda systemen.  
 
Om man ser till risken för att utsättas för kemiska och biologiska ämnen finns det en risk 
vi båda systemen, men av olika typer. Eftersom BeWi systemet använder sig av gjutning 
och det har förekommit att formarna spruckit finns det  en risk att man kan utsättas för 
kemiska ämnen från betongen. När man talar om kemiska och biologiska ämnen vid 
traditionellt byggande är det risker där man t.ex. får in glasfiberisolering och trädamm i 
lungorna (Jobbafrisk, 2007).  
 

5.3.5 Verktyg 
Som snickare tvingas man hela tiden jobba med kraftfulla handmaskiner som ger upphov 
till mycket buller och vibrationer. Buller skadar öronen som diskuterats tidigare i 
rapporten men också vibrationerna är skadliga. Många snickare lider av ”vita fingrar” 
som är vibrationsskada som man kan drabbas av efter arbete med vibrerande verktyg 
(Vibrerande verktyg, 2008). Andra resultat av att jobba med vibrerande verktyg kan var 
neurologiska besvär som t.ex. domnande fingrar och förlust av känsel.   
 
Eftersom det är vanligt att man använder samma verktyg vid båda stomresningarna 
riskerar man att dra på sig dessa skador vid båda systemen. Men använder man BeWi 
systemet har man möjligheten att välja svagare maskiner eftersom det inte kräver lika 
kraftfulla maskiner för att utföra arbetsmomenten. 
 

5.4 Inkörningsperiod (Samordningsdifferenser) 
Genom våra intervjuer med byggarbetarna och samtal med kontaktperson på BeWi har 
det framgått att inkörningsperioden för BeWi byggsystem är betydligt kortare än för 
traditionell trästomme. De flesta av byggföretagen vi har intervjuat har bara jobbat med 
systemet en gång men känner redan då att de fått en ganska bra grepp om hur man ska 
göra. Våra intervjuer har visat att tiden för att resa en stomme med BeWi byggsystem är 
ungefär lika lång som med traditionell trästomme. Då jämför man med ett byggsystem 
som man har jobbat med i flera år. Alltså har man kommit ner till samma stomresningstid 
efter ett bygge med BeWi byggsystem som för ett projekt med trästomme vilket man har 
många års erfarenhet av.  
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5.4 Drift (Driftkostnadsdifferenser) 
Faktorer som innefattar drift området är för oss svåra att jämföra men är en viktigt del i 
val av produktionsmetod för ett hus. För att kunna utföra en jämförelse för driftfaktorer 
krävs näst in till identiska förhållande vilket i praktiken aldrig existerar. För att göra en 
helt korrekt jämförelse av driftkostnader för olika byggsystem hade vi behövt två 
identiska hus som man reser jämte varandra, byggda med olika stomsystem. Båda 
byggnaderna ska ha identiska ventilationssystem och byggnaderna ska vara resta av 
samma byggarbetare och gjorda samtidigt, det är alltså en omöjlighet. Vi kan däremot i 
teorin diskutera om skillnader mellan trästomme och BeWi-stomme.  
 
Enligt BeWi själva och arkitekten vi intervjuat är BeWi stomsystem en tät stomme, alltså 
det finns inte på samma sätt som i en traditionell stomme sprickor och springor som 
uteluft kan ta sig in genom. Detta är något som ökar förutsättningarna för att ett 
ventilationssystem ska fungera så bra som möjligt. Detta är inget som vi har underlag för 
men under en intervju framgick det dock att under en 6 månaders period förbrukades 
endast 5000 kWh i ett hyreshus på 4 lägenheter som använde sig av jordvärme med 
återvinnings aggregat till frånluften. Dock var vintern 07/08 ovanligt mild så det är svårt 
att avgöra hur förbrukningen påverkats av vädret och hur mycket som påverkats av 
tätheten i stommen. Nu går inte detta att direkt jämföra med en villa men det kan ge oss 
en fingervisning om åt vilket håll BeWi stomsystem kan verka.  

5.5 Sammanfattning av analys och jämförande  
I tabell 2 finner man en sammanfattningar av detta kapitel för att man lättare ska kunna 
göra en jämförelse av för- och nackdelar på de två systemen. 
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Tabell 2 visar sammanställning av jämförelsen mellan de två olika byggsystemen. 
 

Kategori BeWi Traditionellt 
Ekonomi Dyrare men förmodligen mer 

lönsamt gällande hårda långsiktiga 
faktorer. 

Billigare men är ett organiskt material 
som kan orsaka kostnader över tid. 

Arbetsmiljö 
- Ljudergonomi 
- Lyft 
- Arbetsställningar 
- Olycksrisk 
- Verktyg 

- Verktygen som används bör inte 
vara lika kraftiga som i traditionellt 
vilket leder till lägre ljudnivåer. 
Teoretiskt sett så skulle denna metod 
vara bättre ur ljudergonomi. 
- Formarna i ett BeWi system är 
väldigt lätta och orsakar därför ingen 
direkt skada pga. lyft. 
- Den arbetsställning som anses vara 
jobbig ,enligt de intervjuade, när 
man reser en BeWi stomme är den 
som blir tillföljd av najningen. 
- Inga skador rapporterade, men efter 
som betong används kan detta leda 
till rasrisk och klämrisker. 
- Om det planeras väl till en resning 
av BeWi stomme kommer det 
definitivt att användas färre verktyg 
jämfört med traditionell 
trästomresning. 

- Intensiteten av användning av verktyg 
som orsakar hög ljudvolym är större i 
denna typ av stomresning.  
- Stora och tunga delar måste resas för 
att få en stomme i detta system. Vilket 
kan leda till olyckor, kläm risk och 
skador. 
- Skador uppkommer ofta efter lång tid 
av utförande då mycket arbete utförs 
genom olämpliga arbetsställningar. 
- Då mycket fler delar används blir 
risken för att en olycka sker större. Kan 
vara allt från olycka med verktyg till 
olycka pga. ras. 
- Väldigt många olika typer av verktyg 
kan behövas under en resning av 
trästomme. 

Stomresnings tid Eftersom detta är en ny metod hos 
dem som vi har intervjuat så tar det 
längre tid, men efter inkörning 
kommer det att gå snabbare med 
denna metod 

Väl beprövad metod som går snabbt, 
men enligt våra beräkningar krävs i 
snitt 1 man mer för samma tid. 

Inkörningsperiod Enligt våra intervjuer har de som 
endast rest en stomme med BeWi 
systemet fått bra grepp om 
tillvägagångssättet för resning av 
denna typ av stomme.  

Som tidigare nämnts innefattar denna 
metod fler delar vilket i sin tur leder till 
längre inkörningsperiod. 

Drift De entreprenörer vi intervjuat tror att 
detta system kommer att leda till ett 
hus som kräver mindre energi för att 
hålla värmen då väggarna blir så 
täta.  
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6 Slutsatser - Rekomendationer  

6.1 Slutsats  
Syftet med vår rapport är att göra en utvärderingar av BeWi byggsystem. Vi hoppas att 
kunna få fram den allmänna åsikten kring BeWi byggsystem från byggentreprenörerna 
som har jobbat med det. Vi vill också ta reda på om byggentreprenörerna anser att det 
håller vad BeWi själva lovar och om de tycker att systemet är bra eller om det finns 
förbättringar som måste göras.   
 
Efter ha skrivit detta arbete och varit ute på fältstudier och gjort intervjuer med olika 
personer som är bekanta med BeWi byggsystem anser vi att vi fått en bra övergripande 
bild över hur byggentreprenörerna uppfattar systemet. 
 
Det som kommit fram under intervjuerna har varit ganska snarlikt och det mesta av 
åsikterna som kommit fram har lutat åt samma håll. Många byggentreprenörer anser att 
den tid som kontaktpersonen från BeWi är närvarande, under första mötet med systemet, 
är lite för kort. Man hinner inte prova på alla moment och vet inte hur man smidigast ska 
lösa problem eller veta vilka beslut som kan leda till problem i ett senare skede. De flesta 
problemen tycks uppstå king fönster och dörrar. Ofta måste man flytta på fönster och 
dörrar några centimeter för att stämma in dem mot de mått på formarna man måste hålla 
sig till. Man kan t.ex. inte flytta fönster/dörrar eller kapa i formarna på avstånden 2.5cm 
5.0cm 7.5cm osv. eftersom man då inte hamnar mellan knasterna som kopplar samman 
formarna i höjdled. För att lösa detta problem är alla byggentreprenörer överens om att 
redan i projekteringsskedet bör arkitekten vara medveten om att BeWi byggsystem ska 
användas och anpassa måtten på byggnaden efter de ”kritiska måtten” på formarna. Detta 
medför att man slipper ägna sig åt att kapa och få formarna och måtten att stämma och 
allt går mycket smidigare samtidigt som man tjänar tid och pengar eftersom man inte 
heller få något materialspill.   
 
Det framgick också att de personer som varit med på fler projekt än ett såg fler fördelar 
än de som jobbar med det för första gången. De har märkt att man lär sig systemet 
betydligt snabbare än alla tidigare system de har jobbat med och att beställarna ha varit 
väldigt nöjda med slutprodukten. 
 
De har också framgått att arbetsmiljön på byggarbetsplatsen är bättre med BeWi 
byggsystem. Det krävs inga tunga lyft, man kan utföra alla momenten utan hjälp, lite risk 
för skador och i snitt använder man en byggarbetare mindre än vid traditionell trästomme.  
 
Vidare har de blivit klart att BeWi byggsystem är dyrare än traditionell trästomme när det 
gäller att köpa in material och det tar ungefär lika lång tid att resa stommen. Nu har de 
flesta byggentreprenörerna vi intervjuat endast rest en byggnad så därför tror vi att 
produktionstiderna kommer sjunka och bli kortare än för traditionell trästomme. Men 
även om BeWi byggsystem kostar mer att köpa in sparar man ändå pengar på att man 
använder en byggarbetare mindre.  
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Under uppförandet av ett byggprojekt ingår för alla de olika systemen olika stora och 
många delar som kan gå fel. Antalet aktiviteter som krävs för en stomresning och 
kostnaderna är sammanhängande. I jämförelsen mellan BeWi byggsystem och traditionell 
stomresning är skillnaden i aktiviteter relativt stor så om man då skulle ha otur kan det 
leda till större kostnad för traditionell stomresning jämfört med BeWi stomresning om 
något skulle gå fel. 
 
Ser man på den ekonomiska biten på lång sikt har detta system stor potential att leda till 
väldigt energisnåla hus precis som BeWi själva säger. Om det blir en hög kostnad för 
resning kan det bli billigare i långsiktigt perspektiv då pengar kan sparas genom drift och 
energi. Men det är inte så lätt att avgöra om det gäller samtliga BeWi hus eftersom det är 
så många faktorer som spelar in, kvalitet på utförandet, byggandens geografiska 
placering, byggnadens placering i jämförelse med vädersträcken och val av 
ventilationssystem. Och eftersom det inte heller finns några byggnader som personer ha 
bott i en längre period är det svårt att uttala sig om driftkostnaderna eftersom det bara kan 
bli spekulationer.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att den allmänna åsikten om BeWi byggsystem är att det 
är ett väldigt intressant system med många viktiga fördelar. Nästan alla 
byggentreprenörer som provat på systemet kan tänkta sig att använda det igen. 
 

6.2 Rekommendationer   
Detta avsnitt riktar sig främst till BeWi själva och innehåller åsikter från personerna som 
intervjuats.  
 
Vid många intervjuer har det kommit fram att många av byggarbetarna hade sett att 
momentet som innebär najning hade försvunnit. Vid detta moment kan 
arbetsställningarna bli obekväma och påfrestande. Speciellt obekvämt är det när man ska 
naja längst upp på väggen.  
 
Vi har själva funderat kring detta problem och kommit fram till en möjlig lösning. Vår 
lösning går ut på att helt göra sig av med momentet där man tvingas använda en tråd och 
najare och ersätta detta med en låsningsfunktion i bryggorna.  
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Inuti den röda rektangeln i figur 
9 är en illustration över hur 
spåren för armeringen i 
bryggorna ser ut nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9, bilden på nuvarande utseendet på bryggan är hämtad från BeWi hemsida. 
 
 

I figur 10 visar vi hur våran enkla åtgärd skulle se ut. 
Istället för placera armeringen  i skårorna och sedan naja 
fast dem kan man med denna lösningen trycka fast 
armeringen så den låses fast av de inåtböjda kanterna. En 
mycket enkel lösning som tar bort ett besvärligt moment i 
BeWi byggsystem. 
 
 
 

 
Figur 10, visar hur man kan modifiera bryggorna för slippa najning. 

  

 
 



 

    30 

7 Referenslista  
 
AB Svensk Byggtjänst: Byggmästarnas kostnadskalkylator BK07. 2007.  
 
Arbetsmiljöverket, 2008 
http://www.av.se/teman/buller/storande_buller.aspx 
 
Arbetsmiljöverket1, 2008 
http://www.av.se/teman%5Comsorg/tungalyft 
 
Arbetslivsinstitutet, 2008 
http://www.fas.forskning.se/upload/dokument/ALI%20pdf-skrifter/isbn9170453667.pdf 
 
Arwidsson & Görander, 1984 
Arwidsson, L, Görander, A: Metoder för ekonomisk jämförelse mellan tunga och lätta 
byggsystem för låga flerfamiljshus. 1984. 
 
Backman,1998 
Backman, J: Rapporter och uppsatser.1998, Studentlitteratur. 
 
BCA, 2007 
http://www.bygg.org/Files/Medarb/Arbetsmilj%C3%B6/Arbetsskador_inom_byggindustr
in_2006.pdf 
 
Bygganalys AB: Bygganalys lilla prisbok. 2004.  
 
Byggentreprenörerna samt Byggnads: Nybyggnads lista 1999. 1999.  
 
Engdahl & Johansson, 2007 
Engdahl, M, Johansson, M: Planering och val av metod i byggprojekt. 2007, 
examensarbete för Halmstad Högskola. 
 
Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2000 
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/10/facts10_sv.pdf/at_download/file 
 
Genevads, 1997 
Genevads Cellplast AB: produktpärm. 1997. 
 
Kjellberg, 1990) 
https://guoa.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/4093/1/ah1990_36.pdf 
 
Jacobsen, 2002 
Jacobsen, D.I: Vad, hur och varför. 2002, Studentlitteratur. 
 
Jobbafrisk, 2007 
http://www.jobbafrisk.se/jobbguide/snickare2.php 
 



 

    31 

 
Jobbafrisk1, 2007 
http://www.jobbafrisk.se/jobbguide/murare2.php 
 
Johannesson, 1992 
Johannesson, C M: Träbyggnadshandboken 3 – Väggar. Trätek. 1992. 
 
Sveriges byggindustrier, 2008 
http://www.bygg.org/files/publikationer/Ergonomi_pabyggnad_okt%202004.pdf 
 



 

    32 

Bilaga 1 - Foton 
 

 
Figur 7. Figuren visar exempel på hur infästningen av fönster kan göras. 
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Figur 8.Figur visar  exempel på hur man i en hörnform  najar fast armeringen i formarnas bryggor.  
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Figur 9. Figur visar hur man ska förse hörn med armering enligt BeWi:s  rekommendationer 

 
Figur 10.Figur visar att man har gjort hål i formarna för att dra elledningar innan man fyller med betong. 

Viktigt att tänka på är att man ”skummar” fast ledningarna så de inte dras in i formen av betongens 
egentyngd när man fyller formarna. 
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Figur 11. Figur visar hur vi har tänkt när vi gjort uträkningarna för löpregel. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Till byggentreprenörerna 
 
[1] Logistik  
 - Hur fungerade transport av material till byggarbetsplats? 
 - Överensstämde alltid leveransen med beställning? 
 - Upplevdes lagringsutrymmet för formarna så stort att dom låg ivägen? 

- Har formar blivit skadade någon gång när dom lagrats på arbetsplatsen 
så dom varit oanvändbara?  

 
[2] Produktionsteknik 

- Skulle det behövas någon speciell utrustning för något moment av 
resningen av stommen?  
- Har det hänt att formar varit skeva vilket medfört läckande formar eller 
liknande? 
- Är formarna känsliga för väderpåverkan, blåst eller regn?  

  
 [3] Tekniska egenskaper 
  - Vad blir uttorkningstiden för betongen i formarna? 
  - Vilken typ betong har använts? 
  

[4] Ekonomi 
 - Vad kostar BeWi byggsystem per m2 ? 
 - Är metoden billigare än traditionell trästomme? 

- Om ja, vem tjänar mest på BeWi byggsystem, byggmästare eller 
beställare? 

 - Vad tjänar man pengarna på? 
 
[5] Arbetsmiljö 
 - Finns det några påfrestande arbetsställningar? 
 - Blir det några tunga lyft? 
 - Hur är ljudmiljön? 
 - Någon som skadats i samband med resning av BeWi byggsystem? 

  
 [6] Tidsåtgång 
  - Gjut tid?  
  - Total stomresningstid? 
  - Kortare eller längre tidsåtgång än med traditionell trästomme? 
 
 [7] Allmänt 
  - Helhetsintryck från BeWi byggsystem? 
  - Är systemet något som ni kommer fortsätta jobba med? 
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Till arkitekten 
 
[1] Hur länge har du jobbat med BeWi systemet och hur många hus har du 
designat?  

 
[2] Tänker du på att anpassa byggnaderna på något speciellt sätt när du 
designa ett hus med detta system? 

 
[3] Begränsar BeWi systemet designen på något sätt? 
 
[4] Har du blivit nöjd med resultatet? 
 
[5] Hur lång tid tar gjutningen? 
 
[6] Hur mycket kostar BeWi byggsystem per kvadratmeter? 
 
[7] Vill företagen som du jobbat med fortsätta använda systemet? 
 
[8] Några råd till byggföretagen som ska pröva BeWi byggsystem för första 
gången? 
 
[9] Övrigt 
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Bilaga 3 – Intervjuers resultat  
 

Habi bygg AB 
 
[1] Logistik  

Hur fungerade transport av material till byggarbetsplats? 
- Bra, allt kom i tid. 

Överensstämde alltid leveransen med beställning? 
- Ja, dock hade de räknat fel o beställt en hörnform för lite. Det tog ett 
dygn för den extra hörnformen att anlända. 

Upplevdes lagringsutrymmet för formarna så stort att dom låg ivägen? 
 - Nej 
Har formar blivit skadade någon gång när dom lagrats på arbetsplatsen så dom 
varit oanvändbara?  

- Nej 
 
[2] Produktionsteknik 

Skulle det behövas någon speciell utrustning för något moment av resningen av 
stommen?  
 - Nej 
Har det hänt att formar varit skeva och följd har blivit läckande formar eller 
liknande? 
 - Nej 
Är formarna känsliga för väderpåverkan, blåst eller regn? 
 - Nej vi hade dom ute hela veckan och dom tog ingen skada.  

  
[3] Tekniska egenskaper 
 Vad blir uttorkningstiden för betongen i formarna? 
  - Mindes  inte. 
 Vilken typ betong har använts? 
  - Mindes inte.  
[4] Ekonomi 
 Vad kostar BeWi byggsystem per m2? 
  - Vet ej 
 Är metoden billigare än traditionell trästomme? 
  - Vet ej 

Om ja, vem tjänar mest på BeWi byggsystem, byggmästare eller beställare? 
 - Byggmästaren och beställaren 

 Vad tjänar man pengarna på? 
- Byggmästaren tjänar på att det krävs en byggarbetare mindre och 
beställaren tjänar kanske i längden på att det är ett tungt stomsystem. 

[5] Arbetsmiljö 
 Finns det några påfrestande arbetsställningar? 
  - Nej det var väldigt smidigt system där man lätt satte ihop formarna. 
 Blir det några tunga lyft? 
  - Nej, blocken var väldigt lätta att bära. 
 Hur är ljudmiljön? 
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  -  
 Någon som skadats i samband med resning av BeWi byggsystem? 
  - Nej 
[6] Tidsåtgång 
 Gjut tid?  

- Vet inte, lång tid eftersom formarna sprack. Anledningen var att de kapat 
formarna i skenorna för bryggorna och de förstod inte vad konsekvenserna 
kunde bli.  

 Total stomresningstid? 
  - 1 vecka, eftersom en del fel uppstod som tog tid att åtgärda.  
 Kortare eller längre tidsåtgång än med traditionell trästomme? 

-  Ungefär samma, tror det kommer går snabbare nästa gång när de fått in 
rutin på systemet. 

   
[7] Allmänt 
  Helhetsintryck från BeWi byggsystem? 

- Systemet var ganska bra, men tycker det var för mycket ”små pill” kring 
fönster och dörrar. Dom hade några problem som de tror hade kunnat 
undvikas om representanten från BeWi varit med och hjälpt till under 
längre period. 
 ”- ” 

 Är systemet något som ni kommer fortsätta jobba med? 
- Nej det var för mycket pill kring fönster och dörrar och man hade 

behövt mer handledning. 
 

Övrigt 
- Tyckte det var dumt att det inte fanns någon lösning på hur man ska 

göra längs ut på gaveln  där formen hänger utanför väggen, se figur 3.  
 

 
Figur 3, formen saknar botten så betong rinner rakt igenom om man inte bygger egen botten. 

 
Det tog lång tid att konstruera en provisorisk botten som höll betongen på 
plats tills den hade stelnat. De som vi upplevde som problem berodde nog 
egentligen på att vi inte viste hur man skulle lösa olika situationer på 
smidigaste sätt. Hade personen från BeWi varit närvarande lite länge hade 
problemen kanske inte uppstått.  
 
Tyckte de kunde vara lite besvärligt att man va tvungen att vara så noga 
med att stämma in knasterna med nästa nivås formar och att man va 
tvungen att såga mellan knasterna med avstånden 2,5cm 5 cm 7,5 osv. 
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Lennarths Bygg AB 
[1] Logistik  

Hur fungerade transport av material till byggarbetsplats? 
- Det var inga problem. Det är ju ganska nära från Tvååker till Genevad. 

Överensstämde alltid leveransen med beställning? 
- Ja 

Upplevdes lagringsutrymmet för formarna så stort att dom låg ivägen? 
 - Nej 
Har formar blivit skadade någon gång när dom lagrats på arbetsplatsen så dom 
varit oanvändbara?  

- Nej 
 
[2] Produktionsteknik 

Skulle det behövas någon speciell utrustning för något moment av resningen av 
stommen?  

- Nej inte direkt, man får lite ont i handen av att sätta dit bryggorna men 
handsken hjälper. Hade man kommit på en lösning så man slipper naja fast 
armeringen hade det varit jättebra. 

Har det hänt att formar varit skeva och följd har blivit läckande formar eller 
liknande? 
 - Nej 
Är formarna känsliga för väderpåverkan, blåst eller regn? 

- Nej, när strävorna är uppsatta kan formarna ta mycket stryk av vind utan 
att ge vika det minsta  

  
[3] Tekniska egenskaper 
 Vad blir uttorkningstiden för betongen i formarna? 
  - Vet inte. 
 Vilken typ betong har använts? 
  - C30 dmax 16 s-4 stenreducering 
 
[4] Ekonomi 
 Vad kostar BeWi byggsystem per m2? 
  - 900kr för endast formarna. För en färdig väg gissades det på ca 1300kr.  
 Är metoden billigare än traditionell trästomme? 
  - Nej den blir dyrare i materialkostnader. 

Om ja, vem tjänar mest på BeWi byggsystem, byggmästare eller beställare? 
 - BeWi och beställaren.  

 Vad tjänar man pengarna på? 
- Beställaren tjänar på BeWi byggsystem i längden eftersom det blir ett 
energisnålt hus. 

[5] Arbetsmiljö 
 Finns det några påfrestande arbetsställningar? 
  - Nej  
 Blir det några tunga lyft? 
  - Blocken är lätta så nej. 
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 Hur är ljudmiljön? 
  - Bra, inga direkta oljud. 
 Någon som skadats i samband med resning av BeWi byggsystem? 

- När en arbetare sågade i formarna flög en plastflisa loss och träffade ögat 
men detta berodde inte på BeWi systemet.  
”Detta kan man inte klandra BeWi systemet för eftersom det kan hända 
med alla system och han borde använt skyddsglasögon”   

[6] Tidsåtgång 
 Gjut tid?  
  - Ca 1 arbetsdag 
 Total stomresningstid? 
  -   
 Kortare eller längre tidsåtgång än med traditionell trästomme? 

-  Tog lite längre tid med BeWi byggsystem. 
   
[7] Allmänt 
  Helhetsintryck från BeWi byggsystem? 

- Tycker det är ett mycket bra system, det finns inga tynga lyft, resultatet 
blir bra, bra ljudisolering men tycker det är viktigt att arkitekten är 
involverad då måtten på väggarna är viktiga. Om måtten är anpassade för 
BeWi byggsystem går det mycket snabbare då man slipper kapa formarna 
och stämma in knasterna.  

 Är systemet något som ni kommer fortsätta jobba med? 
  - Absolut. 

Övrigt 
 - 
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Michel Wremborn  
 
[1] Logistik  

Hur fungerade transport av material till byggarbetsplats? 
- Allt  i leveransen fungerade bra, det var inga problem alls. Inget som var 
beställt fattades heller. 

 
Överensstämde alltid leveransen med beställning? 

-  Ja, det stämde helt 
 
Upplevdes lagringsutrymmet för formarna så stort att dom låg ivägen? 
 - Ja, vi tyckte att det tog mycket plats med alla emballage formarna kom i. 
 
Har formar blivit skadade någon gång när dom lagrats på arbetsplatsen så dom 
varit oanvändbara?  

- Det hände att formar blev skadade men det gjorde inte så mkt, de var 
bara att vrida/vända på dem och använda dem någon annan stans. 

 
[2] Produktionsteknik 

Skulle det behövas någon speciell utrustning för något moment av resningen av 
stommen?  

- Det skulle inte behövas några special verktyg direkt tycker, det räcker 
med att använda en trä kloss för att undvika de största smärtorna för 
händerna vid inskjutningarna av bryggorna. Det hade däremot varit väldigt 
skönt med att slippa behöva naja, så clips hade vart en bra lösning, det kan 
bli väldigt besvärligt när man kommer till det sista varvet av blocken och 
skall naja det blir konstiga och jobbiga ställningar. 

 
Har det hänt att formar varit skeva och följd har blivit läckande formar eller 
liknande? 

- Visst hände det att formarna läckte med detta berodde då inte på BeWi 
utan att vi själva gjort någon miss som lett till läckage.  

 
 
Är formarna känsliga för väderpåverkan, blåst eller regn? 

- Formarna kan få viss påverkan av blås då de är monterade utan strävor 
och armeringen men inte annars. Då ligger de så kompakt och får inte 
samma vindfång som när väggen är monterad. Regn har ingen påverkan 
alls, de suger inte åt sig någon fukt och är det blött så går det inte att göra 
något annat heller. 
 

  
[3] Tekniska egenskaper 
 Vad blir uttorkningstiden för betongen i formarna? 
  - Vet ej. 
 Vilken typ betong har använts? 
  - Vet inte, men den var vibb fri och hade väldigt lös konsistens  
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[4] Ekonomi 
 Vad kostar BeWi byggsystem per m2? 
  - Jag vet inte, har inte hunnit räkna på det. 
   

Är metoden billigare än traditionell trästomme? 
  - Det tror ja inte 

 
Om ja, vem tjänar mest på BeWi byggsystem, byggmästare eller beställare? 
- Det man tjänar på är enligt min uppfattning tiden. Alltså inte rena 
pengar. Tror att alla tjänar på det men med tanke på att det inte finns 
någon konkurrens till BeWi så är det nog de som tjänar mest på detta.  

  
Vad tjänar man pengarna på? 

- Det som entreprenörerna tjänar på är produktionstiden och de boende på 
energiförbrukningen som huset ger. 
 

[5] Arbetsmiljö 
 Finns det några påfrestande arbetsställningar? 

- Generellt är det mycket bra arbetsställningar när man använder sig av 
detta systemet, det blir inga tunga lyft som är BeWi relaterat. Vi kan inte 
säja några direkta skador som kan uppkomma från användning av BeWi 
system. Inte heller blir arbetsplatsen lika bullrig. Men en del spån från 
sågning av formarna flyger om kring som kan vara irriterande för ögon 
osv. 

  
Blir det några tunga lyft? 

  - Nej  
  

Hur är ljudmiljön? 
  - Bättre 
  

Någon som skadats i samband med resning av BeWi byggsystem? 
- Inte pga. BeWi 

[6] Tidsåtgång 
 Gjut tid?  
  - Det tog cirka 6 h per våningsplan, ytter arean av plattan låg på 255 m2 

  
Total stomresningstid? 

  -  Vet inte, men att sätta upp strävorna tog 6 h  
  

Kortare eller längre tidsåtgång än med traditionell trästomme? 
-  Tid åtgången är mycket kortare enligt vår uppfattning. 
 

   
[7] Allmänt 
  Helhetsintryck från BeWi byggsystem? 

- Tycker det är ett mycket bra system, det finns inga tynga lyft, resultatet 
blir bra, bra ljudisolering men tycker det är viktigt att arkitekten är 
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involverad då måtten på väggarna är viktiga. Om måtten är anpassade för 
BeWi byggsystem går det mycket snabbare då man slipper kapa formarna.  

  
Är systemet något som ni kommer fortsätta jobba med? 

- Vi kommer definitivt att använda oss av detta systemet igen och gör det 
redan. det är ju inte väderkänsligt överhuvudtaget. det är bara att bygga 
oavsett väderlek.. 

 
Övrigt 

- Jag tror jättemycket på systemet. Tidsåtgång och driftskostnader är 
väldigt bra och kommer säkerligen att bli ännu bättre med tiden. Som sagt 
det går ju mycket snabbare, i princip inget underhåll och lätt skött. Kan 
däremot straffa sig med tanke på att det är en stomme helt i betong att om 
något skall ändras byggas om blir det mycket arbete med saker runtikring 
innan man kan utföra. 
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 Kalle Mattson Snickare 
 
[1] Logistik  

Hur fungerade transport av material till byggarbetsplats? 
- Allt var tipp topp 

Överensstämde alltid leveransen med beställning? 
- Nej, det var felräknat från ritningen men det kom snabbt. 

Upplevdes lagringsutrymmet för formarna så stort att dom låg ivägen? 
 - Nej 
Har formar blivit skadade någon gång när dom lagrats på arbetsplatsen så dom 
varit oanvändbara?  

- Nej 
 
[2] Produktionsteknik 

Skulle det behövas någon speciell utrustning för något moment av resningen av 
stommen?  
 - Nej, det räckte med ett par grova handskar 
Har det hänt att formar varit skeva och följd har blivit läckande formar eller 
liknande? 
 - Nej inget sånt 
Är formarna känsliga för väderpåverkan, blåst eller regn? 

- De kan ju fångas av vinden men efter de är monterade och armering 
ilagd så blir det stabilt och bra.  

  
[3] Tekniska egenskaper 
 Vad blir uttorkningstiden för betongen i formarna? 
  - Vet inte. 
 Vilken typ betong har använts? 
  - S-5 kvalité med dmax 8mm och K25/30.  
[4] Ekonomi 
 Vad kostar BeWi byggsystem per m2? 
  - Vet ej, men ett block kostar 472 kr + moms 
 Är metoden billigare än traditionell trästomme? 
  - Nej det är den inte, men det man förlorar i gung vinner man i karusell 

Vem tjänar mest på BeWi byggsystem, entreprenören eller beställare? 
 - Boende tjänar nog pengar i det långa loppet 

 Vad tjänar man pengarna på? 
-  

[5] Arbetsmiljö 
 Finns det några påfrestande arbetsställningar? 

- Nej, vi satte ihop alla formar innan vi monterade dem så efter det var det 
bara att bygg som lego. 

 Blir det några tunga lyft? 
  - Nej, blocken väger nästan inget. 
  

Hur är ljudmiljön? 
  - Helt ok 
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 Någon som skadats i samband med resning av BeWi byggsystem? 
  - Nej 
[6] Tidsåtgång 
 Gjut tid?  

- Det tog oss 3 h att gjuta, 1 lass i timmen för ett hus på 150 m2 (65 
löpmeter och 2,5 meter högt) blev i runda slängar 18 m3 betong  

 Total stomresningstid? 
  - 90 h, allt uppe och gjutet.  
 Kortare eller längre tidsåtgång än med traditionell trästomme? 

-  Vi var samma manskap som gjorde detta som har gjort trästommar 
tidigare och I-dagsläget reser vi en trästomme snabbare, men detta är ju 
våra första resningar så efter inkörning går nog detta snabbare 

   
[7] Allmänt 
  Helhetsintryck från BeWi byggsystem? 

- Det är struligt tills man kommit in i det, med alla mått krav och så. 
Uppskattar att det kanske behövs byggas 6 stycken hus innan man kommit 
in i det. 

 Är systemet något som ni kommer fortsätta jobba med? 
- Ja det kommer vi nog att göra, vi ska se hur det blir nu efter vi lagt på 

putsen, blir slutresultatet som avgör om vi kommer fortsätta eller inte. 
 

Övrigt 
-  
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Intervju med Gert Carlsson på Gert Carlssons arkitekt firma AB 
 
Gert är nu pensionerat men jobbar fortfarande emellanåt. Han har under sina projekt haft 
vana att besöka arbetsplatserna som jobbar med hans byggnader och har därför samlad 
värdefull erfarenhet från de byggare som jobbat med systemet.  
 
[1] Hur länge har du jobbat med BeWi systemet och hur många hus har du 
designat?  
 

2 år, varit med och ritat ett 20tal hus. BeWi kontaktade honom första gången. 
 

Anledningen till att han har valt att designa hus som använder sig av BeWi 
systemet är att kunderna har frågat efter ett energisnålt hus och då har han 
föreslagit detta systemet. Han anser också att risken för fuktskador med dessa hus 
är minimala. Hus tar inte till sig fukt på samma sätt som en träbyggnad gör där det 
finns risk för att det kan börja mögla.  
 
Tyckte systemet är väldigt bra på det sättet att man kan använda vilken panel som 
helst på husen, väldigt flexibelt. När man använder detta systemet får man också 
ett hus som inte spricker på samma sätt som andra system eftersom det är ett ”dött 
materia” man använder. När man har en trästomme kan huset vrida sig och röra 
sig vilket orsakar att det bildars sprickor i tapeter och tak. 

 
[2] Tänker du på att anpassa byggnaderna på något speciellt sätt när du designa ett 
hus med detta system? 
 

Det är viktigt att man redan i projekteringsskedet har i åtanke att det ska vara ett 
BeWi hus. Det är det absolut viktigaste, man måste planera annars kan det bli 
onödigt jobb som gör att resningen av stommen kan dra ut på tiden. Tänker 
framför allt på att man måste tänka på att längderna på de olika väggarna är 
anpassade för längden på BeWi blocken. Man kan inte kapa av blocken på alla 
ställen, måste se till så att man inte sågar i spåren för bryggorna eller att man 
sågar för nära dem. Eftersom man kopplar ihop alla block som lego måste man 
också se till att man sågar mitt emellan ”jacken” och inte uppe på dom. Alltså kan 
man bara såga i blocken på mott som 25mm, 50mm, 75mm osv. eftersom jacken 
är 25mm breda. Kapar man rakt uppe på dessa blir det väldigt krångligt att koppla 
ihop dem med blocken som ska stå ovanpå.  

 
[3] Begränsar BeWi systemet designen på något sätt? 
 

- Designen blir inte begränsad, bara man tänker på att detta systemet ska användas 
redan när man ritar huset.  

 
[4] Har du blivit nöjd med resultatet? 
 

- Ja det har jag. 
 
[5] Hur lång tid tar gjutningen? 
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- Gjuttiden ligger på runt en hel arbetsdag säger han.  

 
[6] Hur mycket kostar BeWi byggsystem per kvadratmeter? 
 

- Enligt min erfarenhet brukar det koster 800kr att resa en trästomme vilket 
hamnar på ungefär samma som en BeWi system säger han.  
 

[7] Vill företagen som du jobbat med fortsätta använda systemet? 
 

- Enligt min erfarenhet med byggföretagen är det nästan inga företag som inte 
skulle vilja jobba med systemet igen. Det företag som inte vill använda systemen 
är de byggföretag som har avtal med materialfirmerna. Alltså de får en viss andel 
av försäljningen material. Därför vill de ibland fortsätta använda trästommen. 

  
[8] Några råd till byggföretagen som ska pröva BeWi byggsystem för första gången? 
 

- Man ska vara förbered med tvingar så man kan skruva ihop väggen snabbt om 
det skulle vara så att någon form skulle råka spricka när man fyller formarna med 
betong. 

 
[9] Övrigt 

 
- BeWi system är lite dyrare att köpa in, men beställaren tjänar på det i längden 
eftersom det är så energisnålt. Sedan tjänar man också tid och pengar på att när 
man rest en BeWi stomme så har man direkt en färdig vägg med isolering så man 
kan direkt börja med att sätta upp gips på insidan av huset och även resa 
inneväggar. När man använder en trästomme måsta man pilla med att få dit 
isoleringen mellan reglarna, man måste sätta upp gipsskivorna så isoleringen hålls 
på plats. På utsidan av huset måste man sätta upp pappen så att isoleringen inte bli 
blöt av regn, allt detta slipper man med BeWi.  
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Bilaga 4 – Beräkningar av mängder och tider. 
 

Traditionellt     

Aktivitet Volym, Area, längd  Enhet Tid  
Total 
Tid 

     
Markisolering 80 mm 130 m2 0,07 9 

Platta på mark (10 x 13 m2 
tjocklek 0,2m) 39 m3 0,93 36 
Syll (2 x 5") 46 m 0,12 6 

Stomme (Yttervägg 2 x 5" 
2,5 m hög) 115 m2 0,24 28 

Syllisolering 125mm 46 m 0,03 1 
Isolering Yttervägg 120mm 115 m2 0,18 21 

Hammarband (2 x 5") 46 m 0,12 6 
Ytterpapptäckning 115 m2 0,07 8 

   Σ 114 

Tabell 2. Enhets tider för traditionellt stomsystem 

 
 

BeWi         

Aktivitet Volym, Area, längd  Enhet Tid  
Total  

tid 
          

Markisolering 80 mm 130 m2 0,07 9 
Platta på mark (10 x 13 m2 

tjocklek 0,2m) 39 m3 0,93 36 
Löp regel (För form)* 43,6 m 0,12 5 
Uppsättning (Inklusive 

strävor) 115 m2 0,48 55 
Gjutning 15,7 m3 0,6 9 

      Σ 115 

Tabell 3. Enhets tider för BeWi stomsystem 
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Bilaga 5  - Tid, mängd & kostnadsberäkningar 
Beräkningar bygger på resultat från Bilaga 4. 
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