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Abstract 
This is a degree project performed at Halmstad University in Sweden on the subject carpet of 

reinforcement.  This project is developed in association with Celsa Steel Service in Halmstad.  

The purpose of this report is to investigate how much time that can be saved if carpet of 

reinforcement is used instead of the traditional way to work with reinforcement and see 

what kind of parameters that is important between the choices. We are also going to see 

how this product affects the situation for reinforcement workers from an ergonomic point of 

view.  

Carpet of reinforcement is made by straight reinforcement’s bars that are welded together 

with steel bands. These rolls are made at a factory with a machine that welds together the 

bars in determined centre distance, with desired dimensions after the construction 

engineers’ blueprints. The big advantage is that the work at the construction site becomes 

much easier. Also the number of reinforcement workers and the total time of the project 

can be reduced. All this together saves money. 

The soft parameters like work environment are also affected in a good way. The rolls are 

heavy and have to be lifted with a construction crane which saves the reinforcement iron 

workers body. The traditional work with reinforcement involves a lot of heavy lifting and 

trying work positions for the workers. Therefore is it fairly usual with wear injuries in the 

trade. We think that carpets of reinforcement may reduce the amount of wear injuries. Most 

of the workers that we interviewed seem to like the product. 

There are two different products that Celsa Steel Service provides the trade with. Bamtec is 

the oldest of these products and also the most common and appreciated. In connection with 

building of bridges it is forbidden to weld together the reinforcement because of the risk of 

fatique fractares in welded zones. Because of this, Bamtec can not be used in bridges. For 

use in bridges a new product called SpinMaster, without welding, has been developed. 

Carpet of reinforcement works best at large simple foundation slabs but can also be used in 

walls.
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport var att undersöka hur mycket tid som sparas med prefabricerad 

rullarmering jämfört med traditionell armeringsteknik på arbetsplatsen. Vi har även ur ett 

ergonomiskt perspektiv jämfört för- och nackdelar med de två armeringsätten samt sett 

vilka parametrar som styr och är avgörande vid val av rullarmering eller traditionell 

armeringsteknik. 

Tiderna förändras på byggarbetsplatserna, mer och mer prefabriceras och kommer färdigt 

till arbetsplatsen där det läggs in. Armerare är inget undantag i detta avseende. Tidigare kom 

all armering i raka stänger för att tas om hand av en armerare för klippning och bockning, för 

att senare läggas i rätt position och najas fast. Detta är tidskrävande och tungt arbete i 

obekväma ställningar som sliter hårt på kroppen. Mycket av det här förhindras med hjälp av 

prefabricering där armeringen kan svetsas och bockas av maskiner, men då i betydligt bättre 

arbetsställningar.  

Rullarmering är raka armeringsjärn som med hjälp av svetsning eller tvinning är hopsatta på 

rad enligt konstruktörens beräknade avstånd. Dessa rullar är fabrikstillverkade och den stora 

fördelen med rullarmering, är som namnet antyder, att den kan rullas ihop samt rullas ut 

snabbt och lätt på arbetsplatsen. Eftersom rullarna väger mycket används kran för 

utplacering av armeringen. Detta gör att armerarna till stor del slipper bära armeringsjärn. 

Arbetet med rullarmeringen omfattar betydligt mer än bara själva utrullningen. Det är 

mycket som ska stämma. Som allt annat i byggbranschen så är det ett stort lagarbete där allt 

måste fungera från projektering till gjutning. Ett fel någonstans i processen påverkar 

naturligtvis slutkvalitén. 

Den största fördelen med rullarmering är att det går mycket fortare ute på plats med arbetet 

med grundplattor och så vidare, vilket ger goda förutsättningar till att sänka projekttiden. 

Utrullningen blir mer eller mindre besvärlig beroende på hur mycket som ligger i vägen för 

rullen. Om projekteringen, planeringen och logistiken har behandlats på ett professionellt 

sätt tidigare i processen, finns det goda förutsättningar för att produktionen kan fortlöpa 

utan störningar. 

Injusteringen är det viktigaste momentet vid utrullningen. Den tid som inte läggs ner där får 

läggas ner på efterjustering vilket oftast sker manuellt istället för med kran som gäller vid 

injusteringen. 

I examensarbetet har vi gjort fältstudier, observationer och intervjuat olika människor i 

branschen för att verkligen få en uppfattning om hur produkten fungerar i praktiken. Vi fann 

att utvecklingspotentialen ligger mer i arbetet med produkten än i själva produktens 

egenskaper.  
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Efter att tagit del av rapporten som behandlar värdering av ny teknik har vi fått en klar bild 

om vad som krävs för att en produkt ska få en lyckad introduktion på arbetsplatsen. Det är 

otroligt viktigt att arbetsledningen tror på den nya produkten och att de skaffar sig god 

kunskap om den. Sedan gäller det för dem att även övertyga arbetarna och ge dem god tid 

att förbereda sig. Grunden är dock att det finns ett behov av produkten och att det finns 

goda argument i de ekonomiska aspekterna. 

Resultatet av examensarbetet visar att det finns ett tydligt behov av rullarmering och av en 

förändring av den traditionella armeringstekniken. Ergonomsikt sett förbättrar produkten en 

bransch där förslitningsskador är vanliga. Tidsmässigt kan metoden som tidigare nämnts dra 

ner på projekttiden. Dessa två saker har god ekonomisk inverkan för företaget genom 

snabbare intäkter och minskade sjukskrivningar.  

Rullarmering lämpar sig bäst till stora bottenplattor utan många uppstick av olika slag. Den 

ökade kostnaden på rullarmering sparas in på att arbetet ute på plats går fortare och att det 

krävs färre antal armerare. Metoden lönar sig mindre ju längre tid utrullningen och allt 

arbete runt omkring tar. Är det många uppstick och saker i vägen för utrullningen leder detta 

till sämre resultat.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
När det byggs idag är det vikigt att hålla nere produktionskostnader samt att det ska gå 

snabbt och effektivt. För att lyckas med detta går byggandet mer och mer mot 

prefabricerade konstruktioner. Celsa Steel Service är ett armeringsföretag som tillverkar en 

mängd olika prefabricerade produkter och en av dessa är rullarmering. Till denna tillverkning 

har de två olika maskiner, en som sätter ihop nätet via svetsning och en kompletterande 

maskin som använder sig av tvinning. Den sistnämnda används för att producera 

rullarmering främst till broar. 

Arbetsmiljön inom byggbranschen är oftast påfrestande och andelen förslitningsskador är 

relativt hög. Armerare som arbetar mycket med armering på traditionellt vis på 

arbetsplatserna utsätts för mycket krävande arbetsställningar, tunga lyft och olycksrisker. En 

förhoppning är att rullarmering ur ett ergonomiskt perspektiv ska förbättra arbetsmiljön för 

denna yrkesgrupp. En undersökning som BCA, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, har 

genomfört visar att 62 % av samtliga arbetsskador i byggindustrin 2007 bestod av 

belastningsskador. Andra undersökningar tyder på att endast en bråkdel av alla armerare går 

i pension fullt friska. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur effektiv prefabricerad rullarmering är jämfört 

med traditionellt armeringsteknik. Syftet är även att ur ett ergonomiskt perspektiv jämföra 

för- och nackdelar med de två armeringssätten samt se vilka parametrar som styr och är 

avgörande vid valet mellan rullarmering och traditionell armeringsteknik. Syftet har även 

varit att undersöka produktens förbättringspotential från beställning till gjutning. 

1.3 Avgränsning 
Rapporten är begränsad till produkten rullarmering som är tillverkad av Celsa Steel Service 

AB. För att förstå för- och nackdelar med produkten ger vi en grundläggande bild av 

traditionell armeringsteknik. Vår undersökning avgränsas även till att intervjua ett mindre 

antal personer. Vi behandlar endast svenska marknaden.  

Fältstudierna har gjorts på två olika arbetsplatser med olika förutsättningar som storlek, 

personal och miljö. Ett av dessa är Järnbanan i Halmstad och det andra är SL-depån i 

Södertälje. 

1.4 Metod 
Undersökningen i detta arbete baseras på litteraturstudier och intervjuer. Litteraturen 

hämtades från Halmstad högskolas bibliotek samt från internet.  I första hand har våra 

litteraturstudier handlat om praktisk ergonomi och grundläggande kunskaper om armering. 

Informationen om rullarmering kommer till största del från intervjuer och fältstudier där 
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egna tidsmätningar och analyser har genomförts. De personer vi intervjuat har olika 

ansvarsområden inom byggverksamheten och tidigare erfarenheter av rullarmering. 
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2. Allmänt om armering 

2.1 Inledning 
I dagens betongkonstruktioner finns det egentligen alltid någon form av armering. Denna 

armering är oftast av stål, även om det idag finns en rad andra lösningar som bland annat 

kolfiber och glasfiber. Armering är ett samlingsbegrepp för stänger eller nät, som gjuts in i 

betong och tillsammans bildar förstärkt betong. Betong har god tryckhållfasthet men dess 

draghållfasthet är cirka tio gånger mindre. Med armering kompenseras betongens låga 

draghållsfasthet och därmed är problemet löst. Med hjälp av armering har det blivit möjligt 

att tillverka slanka och estetiskt tilltalande konstruktioner. Detta för att det krävs mindre 

mängd betong vilket dessutom har goda ekonomiska fördelar.1,2 

Redan för 4000 år sedan gjordes de första armerade konstruktionerna. Det som gjordes var 

att soltorkad lera förstärktes med vass vilket gjorde materialet hela tre gånger starkare.1,2 

Dagens teknik kommer från Frankrike där det var en fransman vid namn Jean-Louis Lambot 

som var först med att använda sig av armerad betong. Mest känd är dock den franske 

botanikern Joseph Monier som erhöll patent för sin uppfinning. Han började förstärka sina 

blomlådor med armeringsnät och förstod därigenom dess potential för framtiden.1,2  

Armering som används är oftast kamjärn vilka är räfflade. Dessa järn har god samverkan 

mellan betongen och ser till att tekniken fungerar effektivt. I Sverige används oftast 

stålsorten B500B. Sverige har anpassat sig till den europeiska materialstandarden för 

armering. Standardisering innehåller även nationella dokument på grund av att länder har 

sina egna alldeles speciella förutsättningar.2
  

                                                           
1
 Sveriges Byggindustrier 

2
 Rationell Armering 



Rullarmering – Ett rationellt sätt att armera 
Ekstrand & Bertilsson 

4 

 

 

2.2 Kvalitetssäkring 
För en armerad betongkonstruktion ska uppfylla den bärförmåga och säkerhet som är 

bestämd i konstruktörens beräkningar, har armeringen en avgörande betydelse. Detta med 

hänsyn till både armeringens materialegenskaper och hur väl armerarna har utfört sitt 

arbete. Det är även avgörande med tanke på betongkonstruktionens livslängd. Det är viktigt 

att armeringen ligger tillräckligt långt in i betongen för att skyddas mot korrosion och andra 

angrepp. Har ett sådant angrepp redan påbörjats så krävs det förhållandevis stora åtgärder 

för att hejda korrosionen. Brister i kvalitetssäkringen kan därmed leda till stora konsekvenser  

både ur säkerhetssynpunkt och ur ett ekonomiskt perspektiv.1 

Kvalitet innebär: 

Egenskaperna hos en produkt. Vad det gäller armering så är det den armerade 

betongkonstruktionen. Den ska uppfylla de behov som den är avsedd att uppfylla.
 1 

 

Kvalitet gäller inte bara slutprodukt utan ska räknas in under hela processen; projektering, 

planering, utförande och kontroll. Hela tiden måste de funktionskrav som ställs 

säkerhetsställas. 1 

2.3 Konstruktörens roll 
Konstruktörens roll är att beräkna bundna och rörliga laster som kommer att påverka 

konstruktionen både under byggnadstiden samt när den står klar för sitt ändamål. Det kräver 

yrkesvana och stora kunskaper för att förstå vilka krafter som kommer att påverka en 

konstruktion. Kluriga tekniska lösningar ska lösas för varje projekt som alla är unika på sitt 

sätt. Konstruktören tar över arkitektens ritning för att fundera ut praktiska lösningar och 

göra beräkningar för att konstruktionen ska få en lång livslängd. Den ska även uppföras så 

rationellt som möjligt. Konstruktionen ska utformas på ett sådant vis så det går smidigt i 

produktionen. För att underlätta arbetet är det en stor fördel med kunskaper om hur det 

praktiska arbetet går till. Under hela sitt arbete bör konstruktören ha en nära kontakt med 

beställaren, arkitekten och arbetsledning etc. 2  

2.4 Prefabricering 
Tiderna förändras på byggarbetsplatserna, mer och mer prefabriceras och kommer färdigt 

till arbetsplatsen där det installeras. Armeringen är inget undantag i detta avseende. Tidigare 

kom all armering i raka stänger för att tas om hand av en armerare för klippning och 

bockning, för att senare läggas - och najas fast i rätt position. Detta är tidskrävande och 

tungt arbete i obekväma ställningar som sliter hårt på kroppen. Mycket av det här förhindras 

med hjälp av prefabricering där armeringen kan svetsas och bockas av maskiner eller för 

                                                           
1
 Rationell Armering 

2
 Arbetsförmedlingen 
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hand, men då i betydligt bättre arbetspositioner. Prefabricering innebär även kortare 

byggtider, bättre kvalitet på produkten och är ofta ekonomiskt försvarbart.1 

Vad det gäller prefabricering av armering så är det armeringsnät som är det mest vanliga. 

Dessa började tillverkas redan på 1950-talet men slog igenom på 60- och 70-talet då 

miljonprogrammet genomfördes. 1 

 

 

Fig. 2.1 Ett exempel på en prefabricerad produkt är armeringsnät.
2
 

 

Monteringssvetsade enheter är den armeringsteknik som ur ett ergonomisk och ekonomiskt 

perspektiv fungerar bäst. Själva monteringen sker under kontrollerade former i en 

fabrik/verkstad. Som exempel kan Bamtec nämnas där svetsning och kapning sker helt 

automatiskt. Som i många andra fall är det viktigt med god planering vid beställning av 

prefabricerade enheter. Tidsfaktorn är beroende av vilken förtillverkningsgrad det är på 

produkten.1 

Man kan tala om olika grader av förtillverkad armering: 

- Inläggningsfärdig armering 

- Förtillverkade armeringsenheter 

- Armeringsnät 

 

                                                           
1
 Rationell Armering 
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Inläggningsfärdig armering klipps, bockas och formas på fabrik för att sedan skickas ut i 

buntar till arbetsplatsen där montering och hopsättning sker.1  

Förtillverkade armeringsenheter är så gott som samma som inläggningsfärdiga enheter fast 

här tillkommer ett moment till i fabriken nämligen sammanfogning av armeringen. Det är 

under denna rubrik som rullarmering kommer in. Fler exempel på produkter är monterings 

stöd, sammanhållande byglar och armeringskorgar.¹ 

Sista nivån är färdiga armeringsnät som beskrevs kortfattat på föregående sida där 

armeringsstängerna svetsas ihop till ett färdigt nät för att sedan transporteras ut till 

byggarbetsplatsen för montering i form.¹ 

                                                           
1
 Sveriges Byggindustrier 
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2.5 Logistik och materialadministration 
Att logistik är viktigt i dagens läge är det säkert ingen som förnekar. Kommer inte materialet i 

rätt tid utan kanske för tidigt eller för sent, ökar risken för att tid kan gå till spillo. Med 

logistik menas att planera, styra och kontrollera flöden. I den på senare år 

uppmärksammade japanska produktionseffektiviteten finns det tre tydliga 

huvudkomponenter för en framgångsrik logistik:1 

1. Litet lager med ”Just In Time” 

2. God ordning på material 

3. Ett gott samarbete med leverantörer 

2.5.1 Just in Time 

Namnet på denna logistikteknik avslöjar dess innebörd väl. När ”Just in Time” används vid 

stora materialflöden innebär detta små leveransvolymer med hög leveransfrekvens. 

Fördelen med ”Just in Time” är minskade lagerutrymmen vilket annars oftast innebär en stor 

kostnad.  Tekniken kräver en noggrann planering för att bli framgångsrik. Det ska planeras in 

när leveransen ska ske, vad som ska ingå och vilken färdsträcka som ska användas etc.  

Platsbrist på byggarbetsplatser är ett stort problem bland annat i städer vilket gör ”Just in 

Time” fördelaktig. 1  

2.5.2 God ordning på material 

Med god ordning på material menas att materialet som ligger på arbetsplatsen ska vara väl 

märkt. Allt för att det ska gå snabbt och lätt att hitta materialet när det ska användas. Det är 

även viktigt att det läggs på rätt plats direkt för att undvika onödiga materialförflyttningar. 

Arbetsledningen vill gärna att arbetet ute på bygget flyter på bra utan avbrott, vilket blir 

lättare om det är ordning och reda. Byggets APD – plan (arbetsplatsdispositions plan) är ett 

bra hjälpmedel. Där planeras på förhand in var allt ska placeras på arbetsplatsen som kran, 

bodar, lagerupplägg, armeringsstation m.m.1    

2.5.3 Gott samarbete med leverantörer 

Det är viktigt med en väl fungerande kommunikation och ett bra samarbete mellan 

arbetsplats och leverantörer.  Leveranserna ska komma i rätt tid med rätt material. Även 

korta avstånd är att föredra vilket gör det lättare med ett jämnt materialflöde. Om problem 

uppstår med levererad produkt är det bra om parterna tillsammans löser problemet på ett 

smidigt och rationellt sätt. 1 

Allt detta skapar ett förtroende mellan parterna vilket leder till ett framgångsrikt 

samarbete.2   

                                                           
1
 www.byggkostnadsforum.se 

2
 www.byggkostnadsforum.se 
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Den japanska produktionseffektiviteten och deras sätt att behandla logistiken har många 

andra länder över världen tagit efter. Vikten av att alla led i processen fungerar bra, inte bara 

själva produktionen, är idag en självklarhet. Därför ges idag större tid och omsorg till 

förberedelser för bland annat logistiken.¹ 

2.6 Ergonomi och Arbetsmiljö 

2.6.1 Inledning 

En armerares arbetsuppgift är att lägga in armeringsjärn som senare ska ta upp dragkrafter i 

en betongkonstruktion. Detta medför påfrestande arbetsställningar för armerarens kropp då 

denne största delen av arbetstiden står med krökt rygg.1 Byggindustrins Centrala 

Arbetsmiljöråd utför årligen en undersökning om arbetsskador inom byggindustrin. Deras 

undersökning berör bygg och anläggning och främst inom privat sektor som svarar för cirka 

85 % av den svenska marknaden. Av undersökningen framgår att belastningssjukdomar är i 

särklass störst anledning till sjukskrivning och står för 62 % av samtliga fall. Detta beror 

främst på:2 

• Tunga lyft 

• Påfrestande arbetsställningar 

• Hög olycksrisk 

• Stress 

2.6.2 Tunga lyft 

För en armerare förekommer det många tunga lyft på arbetsplatsen när armeringsjärnen ska 

klippas, böjas och transporteras. Om däremot en hög prefabriceringsgrad av armering 

används kan många av dessa moment undvikas. Momenten kan istället göras av maskiner 

inomhus under mer kontrollerade former som bild 2.2 på nästa sida visar. 2 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rationell armering 

3 
Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd 
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Fig. 2.2 Olika moment vid hög- respektive låg grad av prefabricering.
1
 

2.6.3 Arbetsställningar 

Det finns gott om olämpliga arbetsställningar i traditionell armeringsteknik. 

Arbetsställningen som anses vara mest påfrestande för armeraren är den framåt-

nedåtböjda. Ställningen förekommer ofta i monteringsskede vid t ex bjälklag och platta på 

mark under arbetsmomenten utläggning och najning.¹  

 

Fig. 2.3 Vanlig arbetsställning för armerare. Fig. 2.4 Dåliga arbetsställningar för kroppen.
 

1 

Av 2004 års samtliga skador i byggbranschen stod 70 % av belastningsskador. Dessa kom från 

tunga lyft och obekväma arbetsställningar.2 

                                                           
1
 Rationell Armering 

2
 Prevention och praktisk ergonomi 
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2.6.4 Stress/Olycksrisker 

Stress leder ofta till att misstag görs och då finns det risk att en olycka sker. Detta är inget 

undantag för armeraren, dock varierar stressnivån med vilket skede projektet är i. Olyckor 

kan ske till följd av mängd olika orsaker på arbetsplatsen. T ex är snubbelrisken stor på 

armering som redan ligger på rätt plats.1 

 

Fig. 2.5 Rutnät av armering där foten lätt kan fastna. 

Andra orsaker till arbetsskador kan vara oavsiktliga felhandlingar vilket sker nästan dagligen 

dock inte lika ofta med resultat i form av en skada. Den ”mänskliga faktorn” är en vanlig 

förklaring genom att alla olycksfall är förknippade med mänskliga handlingar. Dessa 

felhandlingar beror på individen som kan vara trött, hungrig, kall, otränad, ovan eller 

stressad. I en ohälsosam arbetsmiljö med dåliga maskiner och arbetsställningar ökar risken 

avsevärt för att en arbetsskada skall uppstå. Med detta i tanken är det vikigt att företaget ser 

till arbetarens bästa och kanske inte alltid tänker på att få ut så mycket pengar som möjligt 

på kortast tid utan att verkligen tänka hur arbetarna mår. En frisk och kry arbetare är 

betydligt billigare jämfört med en skadad eller sjuk.¹ 

                                                           
1
 Rationell Armering 
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3. Rullarmering – en detaljerad beskrivning 

3.1 Inledning 
Den traditionella tekniken att armera har funnits i många år men den är tids- och 

resurskrävande samt innebär dålig arbetsmiljö. I dagens byggbransch finns ett ökat behov av 

effektivitet samtidigt som det är brist på arbetskraft. Detta skapar ett behov av att utveckla 

den traditionella tekniken. Från detta behov började rullarmeringens historia.1 

3.2 Historik 

• Oktober 1993 började idéer formas för hur den traditionella armeringstekniken skulle 

förbättras. Det var två ingenjörer vid namn Wilhelm Häussler och Norbert Nieder från 

Tyskland som hade en vision om att en robot skulle göra enkelriktad armering som 

kunde rullas ihop. Det var här iden om rullarmering föddes. Maskinen som tillverkar 

rullarmering heter Bamtec och är ett tysk patent.2 

• December 1993 gjordes de första kalkylerna på vad som kunde sparas in när 

rullarmering användes jämfört med traditionell armering och resultatet blev att 

metodtiden förkortades med 50 %.2  

• Juni 1994 träffade de två ingenjörerna konstruktionsföretaget M/s. Nemetschek AG 

och partnerskap inleddes.2  

• September 1994 var första gången som rullarmering användes på en byggarbetsplats. 

Platschefen blev överväldigad hur smidigt det gick.2  

• Under 1996 kom det första beräkningsprogrammet för rullarmering.2  

• 1997 kom den första halvautomatiska roboten för rullarmering.2  

• 1998 lanserades rullarmering internationellt.2   

• 2000 fick rullarmering en utmärkelse av att vara en av de fem bästa innovativa 

produkten på marknaden av ”World of the Concrete”.2 

• Under 2000-talet kom rullarmering till Skandinavien. Samtidigt stod den första 

helautomatiska maskinen färdig.2 

                                                           
1
 Sveriges Byggindustrier 

2
 www.bamtec.com 



Rullarmering – Ett rationellt sätt att armera 
Ekstrand & Bertilsson 

12 

 

 

3.3 Grundläggande princip 
Rullarmering, som på engelska heter ”Carpet of reinforcements” och som kanske är ett mer 

beskrivande namn, är raka armeringsjärn som med hjälp av svetsning eller tvinning är 

hopsatta på rad enligt konstruktörens beräknade avstånd. Dessa rullar är tillverkade i fabrik 

och den stora fördelen med rullarmering är som namnet antyder att den kan rullas ihop 

samt rullas ut snabbt och lätt på arbetsplatsen. Tanken med rullarmering är att det till viss 

del ska ersätta det traditionella sättet att armera, då rullarmering ska vara ett effektivare 

system och minska monteringstiden på byggarbetsplatsen markant. Även ur ett ergonomiskt 

perspektiv ska rullarmering underlätta för armerare betydligt, då de slipper att under en 

längre tid stå i påfrestande arbetspositioner. Eftersom rullarna väger mycket används kran 

för utplacering av armeringen. Detta gör att armerarna till stor del slipper bära 

armeringsjärn.1 

3.4 Bamtec 
Bamtec kallas den rullarmering som Celsa Steel Service tillhandahåller. Den här produkten 

består av ett antal raka stänger som är fixerade på rätt avstånd och med rätt dimension. En 

maskin svetsar ihop armeringsstängerna vinkelrätt på ett plåtband enligt fig. 3.1 på nästa 

sida. Det går att ha olika dimensioner på stängerna samt variera avståndet mellan dem enligt 

konstruktörens CAD-ritning och momentberäkningar. Rullarna kan väga upp till 1.5 ton och 

längden kan variera mellan 1.7 till 15 meter. Det tas även hänsyn till håltagningar och 

förskjutningar. Rullarna görs helt och hållet av en maskin vilket minimerar den mänskliga 

faktorn vad det gäller fel i stängernas inbördes avstånd i armeringsmattan.¹ 

Vad som är viktigt när armeringen ska rullas ut är att den passas in så den inte hamnar snett 

samt att den ska ligga på rätt höjd. Det tar 5-10 minuter att göra inpassningen och att rulla 

ut armeringen. Detta är en ytterst kort tid jämfört med traditionell armerings teknik.2 

Bamtec är lämpligt att använda till stora ytor som t ex plattor på mark, men har även testats 

i väggar med lyckat resultat.¹ 

Bland de första Bamtec projekten i Sverige var en galleria som Skanska byggde. Mätningar 

som gjordes under projektet visade att tiden för inläggning minskade med 70-80 % jämfört 

med den tid som det hade tagit med traditionell armeringsteknik. Personalstyrkan kunde 

dessutom reduceras väsentligt under de 7 veckor som inläggningen ägde rum.3 

 

 

                                                           
1
 Sveriges Byggindustrier 

2
 Celsa Steel Service 

3
 Sveriges Byggindustrier 



Rullarmering – Ett rationellt sätt att armera 
Ekstrand & Bertilsson 

13 

 

 

 

Fig. 3.1 Bamtec. 

3.5 SpinMaster 
När det gäller armering i broar så finns det speciella bestämmelser som Vägverket och 

Banverket har tagit fram. Det nämns bland annat att armeringen i broar inte får svetsas där 

det förekommer stora belastningsvariationer, så kallad dynamisk belastning. Det är även 

skillnad på vilken livslängd en bro beräknas för jämfört med ett hus. Generellt beräknas en 

bro hålla i 100 år medan ett hus i 50 år.1 Detta tillsammans gör att det har utvecklats fram en 

ny variant av Bamtec men istället för svetsning så tvinnas stängerna ihop, se i fig. 3.2, 

fortfarande med möjligheter med varierande c/c-avstånd och olika dimensioner på 

armeringsjärn. Celsa Steel Service AB kallar maskinen och produkten för SpinMaster.2  

 

 

Fig. 3.2 SpinMaster.

                                                           
1
 Vägverket; Bro 2004 

2
 www.celsasteelservice.com 
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4. Genomförda studier – empiri 

4.1 Metoder 

4.1.1 Intervjuer 

Mycket av vår information om rullarmering kommer från intervjuer genomförda som 

telefonintervjuer respektive öppna individuella intervjuer. Intervjuerna bygger på de frågor 

som finns i bilaga 1. Där finns även svaren på intervjuerna.  

I bilaga 1 under kapitel ”platschef och arbetsledare” redogör vi för intervjuer med tre 

stycken arbetsledare samt en platschef för att få information om själva utläggningen av 

rullarmering. Vi har intervjuat dem för att få en klar överblick på hur rullarmering fungerar 

ute på byggarbetsplatsen. Deras svar har vi placerat under tillhörande fråga för att kunna 

jämföra deras åsikter. Sara Norén och Anders Nilsson arbetar för tillfället på samma projekt 

men annars har alla de intervjuade olika erfarenheter av rullarmering. 

Hans Hammarin jobbar på Celsa Steel Service och har lång erfarenhet av rullarmering. Han 

har hand om kundkontakter och vet där med mycket om för- och nackdelar med 

rullarmering.  

Martti Kurvinen är anställd på Celsa Steel Service och har deltagit i mer komplicerade projekt 

för att se i vilken utsträckning rullarmering kan användas i sådana sammanhang.  

Torbjörn Frisell är specifikatör på Celsa Steel Service. Genom honom har vi erhållit kunskaper 

om hur Celsas projekteringsarbete fungerar. 

Thomas Persson är armerare och har erfarenheter av rullarmering från två projekt. Han har 

bidragit med kunskaper om hur armerare ser på rullarmeringens olika egenskaper.  

Torgny Andersson och Per-Anders Gunnarsson jobbar som armerare på två olika företag och 

har ingen erfarenhet av rullarmering. Däremot har de berättat om en armerares arbetsdag 

ur en ergonomisk synvinkel. 

4.1.2 Observationer 

För att kunna ge en bild av hur rullarmering fungerar på arbetsplatsen och kunna beskriva 

dess väg från lagring till inläggning så har vi observerat detta arbete och gjort anteckningar 

samt tagit fotografier. De fotografier vi anser är intressanta för vår rapport visas i bilaga 3. 

Dessa fotografier visar förloppet på byggarbetsplatsen samt vad som eventuellt kan gå fel. 

Det skrivs även om arbetsmiljö i vår rapport och detta studerade vi under vår tid på 

byggarbetsplatserna. 
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4.1.3 Tidsstudier 

Vi har gjort egna tidsstudier för att få reda på hur effektiv rullarmering är jämfört med 

traditionell armeringsteknik. En sammanställning finns i kap. 4.2.3 medan grunddata 

presenteras i bilaga 2. 

4.2 Erhållna resultat 

4.2.1 Intervjuer 

Informationen som vi fått genom intervjuer presenteras i kommande kapitel och då främst i 

kapitel 4 där vi beskriver rullarmeringens väg från projektering till gjutning.  

4.2.2 Observationer 

Våra observationer som vi har gjort på arbetsplatserna ligger till grund för vår slutdiskussion 

och kommer således i sista kapitlet.   

4.2.3 Tidsstudier 

Det som gör tidsstudien mindre rättvis är att anpassning vid hinder för rullen görs under 

olika skeden. Det är när hinder kommer i vägen för utrullningen som mest tid förloras. Detta 

gör att tiderna i de olika skedena kan variera en hel del mellan de olika rullarna beroende på 

vart anpassningen sker. I vissa fall klipps järn bort direkt under utrullningen medan i andra 

fall görs det i justeringsfasen i stället. Därför börs det tas hänsyn till kommentarer för varje 

rulle, vid granskning av tider. 

Våra definitioner: 

� Inpassning: Börjar när en armerare rör vid rullen med handen och avslutas när 

kranen frigörs. 

� Utrullning: Denna fas tar vid när inpassningen är klar och pågår fram tills att rullen är 

utrullad och spiralerna i rullen som rullarna är upprullade på ska avlägsnas.  

� Justering: Tar vid när armerarna avlägsnar stöden från rullen och avslutas då 

armerare anser att den ligger rätt. 

 

Fall 1 

Den första tidsstudien genomfördes på Nissastrand i Halmstad där Peab bygger bostadshus 

samt garage.  Byggytan ligger på ungefär 5800 kvadratmeter. Utrullning av sju rullar 

studerades, se tabell 4.1. Vid denna tidsstudie är inte krantiden medräknad.  Dock används 

kranen under inpassningsfasen. Enligt vår uppfattning kan armerarna anses vara rutinerade 

vad det gäller utrullning av Bamtec. En del av dem har använt Bamtec vid tidigare projekt 

utöver detta hade redan ett stort antal rullar lagts på plats när vi genomförde 

tidsmätningarna vilket gör att eventuell inlärningstid kan försummas. Rullarna ett till sju är 

underkantsarmering. 
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Tab. 4.1  Tider för utrullning av Bamtec. 

Rulle nr 

Storlek 

(m) 

Inpassning 

(min) 

Utrullning 

(min) 

Justering 

(min) 

Summa 

(min) 

             

1     18*10 00:50 01:39 05:15 07:44 

             

2     8*8 02:13 00:57 00:30 03:40 

             

3     5*8 01:52 00:41 02:10 04:43 

             

4     12*18 01:58 00:48 00:46 03:32 

             

5     5*8 02:51 00:43 00:50 04:24 

             

6     12*18 01:38 00:34 01:23 03:35 

             

7     12*18 02:05 01:56 01:21 05:22 

      

 Medel 01:55 01:02 01:45 04:42 

 

Problem rulle för rulle: 

Nr 1:  Rullen fastnar under utrullning. Sen rullas den ut snett, där av mycket tid på 

justering. 

Nr 2: Två järn för mycket som klipptes bort. Anpassning till hissgrop. 

Nr 3: Rullen rullades ut snett.  

Nr 5: En lastpall står i vägen. 

Nr 7: Armeringstängerna var inte riktigt inpassade till hisschakt. 

Nr 4 och 6: Inga problem. 

Vår andra tidstudie gällde överkantsarmering. På grund av vissa omständigheter rullades 

endast två rullar ut vid detta tillfälle. 

Tab. 4.2  Tider för utrullning av Bamtec. 

 

 

 

 

Rulle 

nr 

Storlek 

(m) 

Inpassning 

(min) 

Utrullning 

(min) 

Justering 

(min) 

Summa 

(min) 

1 4*12 03:00 00:30 00:02 03:32 

2 6*12 02:30 00:48 14:00 17:18 

      

 Medel 02:45 00:39 07:01 10:25 
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Rulle nummer ett genomfördes utan problem. Rulle nummer två har en stor tid för 

justeringsmomentet vilket beror på att det klipptes bort 26 stycken järn vid en elgrop. Detta 

innebar extraarbete med att hämta maskiner och dra fram el-sladdar. 

 

Fig. 4.1 Justering över elgrop. 

Enligt leverantör är den optimala arbetsstyrkan tre personer, en som kör kranen och två som 

rullar nät. Vid våra fältstudier har arbetsstyrkan varierat mellan 3 och 4 personer. Dock 

verkar inte arbetstid/rulle variera med arbetsstyrkan. Detta gör att när vi beräknar 

enhetstider så kommer vi utgå från tre personer per rulle. 
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Fall 2 

Vår andra fältstudie är från en pendeltågsdepå vid hamnen i Södertälje. Det är en yta på 

25000 kvadratmeter och Skanska är totalentreprenör. Vi anser att inlärningstiden inte är 

relevant på grund av att halva ytan redan var utrullad och gjuten. Därmed anser vi 

personalen kunniga. Vid detta bygge användes en mobilkran som enbart var avsedd som 

hjälpmedel till utrullningen. Antalet armerare varierade mellan 2 och 3 dessutom deltog en 

kranförare. En stor skillnad mellan denna fältstudie och den tidigare var att man inte hade 

några specialanpassade rullar. Detta gjorde att eventuella besvär med att hitta rätt rulle 

försvann. Det lager armering som lades ut under vårt besök tillhörde underkantsarmering.  

Tab. 4.3 Tider för utrullning av Bamtec. 

Rulle nr 

Storlek 

(m) 

Krantid 

(min) 

Inpassning 

(min) 

Utrullning 

(min) 

Justering 

(min) 

Summa 

(min) 

                1    6*2 02:30 00:30 01:04 00:40 02:14 

                2    6*2 02:07 00:23 01:31 00:22 02:16 

                3    6*2 02:56 00:36 00:31 00:38 01:45 

                4    6*2 02:40 00:29 00:20 00:34 01:23 

       

 Medel 02:33 00:29 00:51 00:33 01:54 

      Ej krantid 

       

Rulle nr Storlek Krantid Inpassning Utrullning Justering Summa 

                5    14*12 02:00 00:30 01:00 01:05 02:35 

                6    14*12 03:52 01:37 05:50 01:23 08:50 

                7    14*12 03:25 00:48 00:39 01:50 03:17 

                8    14*12 01:43 01:01 02:34 01:10 04:45 

                9    14*12 01:25 03:33 02:15 02:23 08:11 

              10    14*12 02:28 01:20 00:30 00:48 02:38 

       

 Medel 02:28 01:28 02:08 01:26 05:02 

      Ej krantid 

Rulle 1-4 var två meter bred och längden anpassades efterhand. De rullar som vi gjorde 

mätningar på klipptes av efter sex meter. Rulle 5-10 hade samma storlek. För att kunna 

jämföra dessa tider med tiderna från första fältstudien så har vi valt att inte räkna med 

krantiden i summeringen samt vid beräkningen av medeltiden i det röda fältet.  

Vid rulle nummer sex utfördes injusteringen bristfälligt vilket resulterade i att rullen rullades 

ut snett och måste att lyftas i rätt position igen med kran. Detta ledde till en längre 

utförandetid. Rulle nummer nio var transportskadad vilket gjorde att armerarna fick klippa 

bort vissa krökta järn och komplettera med lösjärn istället. De krökta järnen klipptes av när 

rullen hängde i kranen.  
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5. Användning av rullarmering – viktiga aspekter 

5.1 Inledning 
Arbetet med rullarmeringen omfattar betydligt mer än bara själva utrullningen. Det är 

mycket som ska stämma. Som allt annat i byggbranschen så är det ett stort lagarbete där allt 

måste fungera, hela vägen från projektering till gjutning. Om det blir fel någonstans så 

påverkar det slutkvalitén. I det följande kapitlet redogörs viktiga aspekter som har med 

kvalitén på produkten att göra. Innehållet i kapitlet bygger till stor del på informationen som 

erhållits vid fältstudier och intervjuer. 

5.2 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkringen angående rullarmering är i stort sett den samma som för armering i 

allmänhet. Det gäller att armering och betong samverkar på bästa tänkbara sätt. För detta 

krävs erforderlig betongmängd och täckskikt. Konstruktören beräknar hur mycket armering 

och betong som krävs för att klara alla de tryck och påfrestningar som konstruktionen 

kommer att utsättas för.1 

 

För att erhålla rätt täckskikt över armeringen används distanser av olika slag och storlekar. 

Till skillnad från lös armering brukar det oftast behövas starkare distanser till rullarmeringen 

på grund av rullarna väger rätt mycket. Det är speciellt viktigt vid den änden där utrullningen 

startar, då rullen är som tyngst. Det är inte ovanligt att en rulle väger över ett ton. Detta har 

gjort att det oftast används betongdistanser till underkantsarmering istället för distanser av 

till exempel plast. Distanser av plast är möjligt att använda om de placeras tätare eller mot 

slutet av rullningen då rullen har blivit mindre och inte väger lika mycket. Ska dessa två 

distanser kombineras krävs dock noggranna beräkningar för att det ska hålla. Till 

överkantsarmering används oftast distanser av stål. Dessa distanser är för att få armeringen 

på rätt höjd i betongen.¹ 

 

När armeringen rullas ut är det väldigt viktigt att rullen hålls tillräckligt sträckt så att 

stålbanden som stängerna är fast vid inte viker sig uppåt. Detta kommer i så fall dels 

resultera i kortare c/c- avstånd. Det räcker med en millimeter eller två, så tar rullen slut 

tidigare än det är tänkt. Rullen kommer inte räcka till för den ytan som den är tänkt för. 

Dessutom kan stålbanden eventuellt sticka upp ur betongskiktet och stängerna kommer 

därigenom inte att ligga på rätt höjd i betongen. Det ger en negativ effekt på dess kvalitet. 

Det är störst risk att något sånt här inträffar vid klena järn med korta c/c- avstånd.2 
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5.3 Projektering 
Samverkan i ett tidigt skede gör hela processen enklare. Genom detta kan inblandade parter 

diskutera fram lösningar och enas om en lämplig teknik. Det är därför en stor fördel om 

ansvariga personer för rullarmering kan vara delaktiga redan i startmötet av ett nytt 

byggprojekt. På startmöten brukar personer som platschef, arbetsledare, konstruktör och 

eventuellt hantverkare delta. Där går de igenom projektet steg för steg och diskuterar hur 

olika moment ska genomföras, som kantbalkar och pålar mm. Rullarmering lämpar sig inte 

till alla objekt så det är viktigt med en grundlig genomgång av olika alternativ. Bamtec anses 

vara mindre effektiv och därmed mindre lönsamt när det är frågan om många uppstick, 

håltagningar och där plattan har stora varierande höjdnivåer.1  

Varje projekt är unikt och kräver sina egna lösningar. Som ett exempel kan nämnas ett 

projekt där det förekom relativt många uppstick underifrån. Då kom de fram till att man 

först skulle använda lösa järn i underkant. I överkant, där uppsticken inte var i vägen, valdes 

rullarmering. Här kombinerades två metoder. Exemplet är lite speciellt för det är vanligast 

att det finns mer hinder i överkant. 2 

Om Celsa kommer in sent i projekteringen kan detta leda till extraarbete med att ta fram nya 

ritningar osv. Detta går naturligtvis att göra och det är relativt vanligt, men undviks detta kan 

mycket tid och pengar sparas in. Det är även fördel att få igång en tidig dialog mellan Celsa 

och entreprenören som sedan kan hållas projektet igenom. Genom detta kan man undvika 

många missförstånd och bekymmer.²  

I projekteringsskedet har konstruktören en viktig roll där det gäller att utforma ritningarna 

på ett lämpligt sätt. Det första som sker är att den nya ordern kommer in på ett 

ritningsunderlag. Celsa tar hand om detta ritningsunderlag i exempelvis ritningsprogrammet 

AutoCAD eller ADT och omvandlar detta till Bamtec-filer. När dessa är klara skickas de nya 

ritningarna till produktionsavdelningen på armeringsfabriken. Celsa vill helst ha underlaget 

4-5 veckor innan produktionen ska börja. Det tar sedan ungefär en vecka för Celsa att ta 

fram nya ritningar beroende på storlek och omfattning. ¹ 

Arbetet för en konstruktör på Celsa är bland annat att lösa problem med uppstick och olika 

håltagningar för att göra utrullningen smidig. Det genom att hålla koll på väggstick vid 

kantbalkar osv. Vissa klagomål från kunden kan handla om att Celsas konstruktör inte fått 

alla revideringar, eller att det varit bristfälligt med information på de armeringsritningar som 

blivit tilldelat honom. Det kan röra sig om elgropar som finns med i grundritningar men som 

sedan av någon anledning inte kommer med på armeringsritningen. Konsekvenserna blir att 
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det blir besvärligare med utrullningen av armeringen på plats då konstruktören inte har 

projekterat för dessa elgropar.1,2 

Det går att utforma rullarna så att vissa järn blir kortare än andra om man vill rulla förbi 

något uppstick eller liknande. Mattan är dock stadigare hel och därmed lättare att hantera. 

Därför får konstruktören göra en avvägning av hur mycket som det bör tas hänsyn till när 

han beräknar rullarnas dimensioner. Stora uttagningar som trapphus ska tas hänsyn till men 

mindre uppstick kan i vissa fall förbises. 
¹,² 

5.4 Impact Reinforcement 
För att gå ytterligare ett steg i riktning mot att underlätta arbetet med Bamtec har ett 

program tagits fram där konstruktörer ska kunna anpassa vanliga armeringsritningar till 

Bamtec-ritningar. Det är ett företag vid namn Structural Design Software in Europe AB som 

med hjälp av sponsorbidrag från intressenter i branschen tagit fram detta program. 

Programmet heter Impact Reinforcement och är ett ritningsverktyg för armering Det är 

integrerat med AutoCad och ADT. Integreringen underlättar för många konstruktörer, med 

tidigare vana av dessa program, att lära sig hur Impact Reinforcement fungerar.³ 

I programmet finns en Bamtec-modul inbyggd. Från Impact Reinforcement vanliga 

armeringsobjekt går det genom denna modul skapa indatafiler till Bamtecrullar. På 

planritningen skapas en symbol av mattan. Utifrån denna symbol skapas både en mattdetalj i 

dwg-format och tillverkningsfil i bt4-format. Mallar och modeller används för att försäkra att 

detaljer presenteras enligt nationella standarder.3,4 

Den stora fördelen med Bamtec-modulen ligger i att byggnadskonstruktören har möjlighet 

att skapa tillverkningsfiler direkt. Innan Bamtec modulen kom till gjorde konstruktören ofta 

sina ritningar i Impact Reinforcement. Sedan fick någon annan ”översätta” 

armeringsritningen till Bamtecmattor. Om konstruktören själv på ett enkelt sätt kan skapa de 

nödvändiga filerna, så ökar hans eller hennes kontroll, samtidigt som ett tidskrävande 

manuellt dataöverförande led slopas.¹ 

5.5 Planering 
Det är ytterst viktigt med en god planering när det gäller rullarmering. Mycket ska stämma 

för att företaget ska kunna utnyttja tekniken fullt ut. Här är det framförallt platschefen och 

arbetsledaren som har en nyckelroll, när t ex tidsplanen ska läggas. I tidsplanen planeras det 

bland annat in när rullarmeringen kommer att behövas.5 
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Platschefen måste hela tiden ligga några veckor före i planeringen för att vara förberedd och 

för att det inte ska bli stopp i produktionen. Ibland är det många som beställer samtidigt 

vilket gör att produktionen går på högvarv på armeringsfabriken. Det är då särskilt viktigt att 

beställa armeringen i god tid, så det inte blir någon försening i schemat. Annars kan det 

innebära att hela projekttiden blir längre och då ökar utgifterna kraftigt. Även här gäller det 

att ha en bra dialog med armeringsleverantören.¹ 

Vid planering gäller det att försöka se till att kranen får tid för rullarmeringen. Om gjutning 

ska utföras med betongbask på bygget ska det exempelvis undvikas att gjuta samma tid eller 

dag som armeringen ska rullas. Gjutetapperna måste också planeras in noggrant. De måste 

följa en bestämd ordning för utrullningens skull. Därför går det inte bara att välja en annan 

gjutetapp utan vidare. Rullarna är oftast specialanpassade för just den yta som de avses till, 

vilket gör att det inte går att lägga vilken rulle som helst på varje plats. Om gjutetapperna 

skulle ändras kan det hända att rätt rulle inte blivit levererad till bygget. Avskärningarna ska 

ske innan skarvarna på rullarna, så det går lätt att fortsätta med nästa gjutetapp senare.¹ 

Det gäller också att förbereda armerarna i god tid om det är tänkt att använda sig av 

rullarmering. Det görs lättast under ett möte där det oftast kommer ut en informatör från 

armeringsföretaget och berättar hur det går till och i vilken ordning allt ska utföras osv. 

Detta ger armerarna tid att förbereda sig på uppgiften. De kan nu även prata ihop sig om 

uppgiften. De med tidigare erfarenhet av tekniken kan delge de övriga behövlig 

information.1 
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5.6 Logistik 

5.6.1 Bamtec 

Inom logistiken är det viktigt att rätt rulle kommer ut i rätt tid. Här kan företagen i idealfallet 

använda sig av den tidigare nämnda ”Just in Time”-metoden. Denna teknik betyder att 

armeringen blir levererad ut till arbetsplatsen precis när den behövs. Kranen lyfter av 

rullarmeringen och placerar den direkt där den ska rullas ut. Därmed behövs det inget 

utrymme på plats till förvaring. Denna teknik kan dock ha vissa nackdelar och är vanligtvis för 

svår att planera in. För att arbeta med rullarmering krävs en kran och kranen ska helst vara i 

rörelse hela tiden på ett bygge för att den ska vara så lönsam som möjligt. Detta kan 

resultera i att kranen används till något annat när rullarmeringen kommer till 

byggarbetsplatsen. Tekniken är speciellt viktigt i en storstad som t ex Stockholm där det ofta 

råder platsbrist.1 

 

Fig. 5.1 Förvaring av rullarna vid en arbetsplats. 

”Just in Time”-metoden är känslig vilket oftast gör att företag önskar rullarna levererade 

innan de behövs för att vara på den säkra sidan. Det viktiga är en väl fungerande planering 

för att få tag i rätt rulle senare när den behövs. De rullar som ska rullas först läggs högst upp 

i högen och så vidare, annars förlorar tekniken sitt syfte. Armeraren ska heller inte behöva 

gå och leta efter rätt rulle. Därför krävs en noggrann märkning av rullarna.2 
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5.6.2 Celsa Online 

Vad det gäller leveranser av Celsa Steel Service så har de en tjänst som de kallar för ”Celsa 

Online” där kunden kan se i vilket skede de beställda Bamtecrullarna befinner sig i, samt när 

det kommer en tänkt leverans och vilka rullar som ingår. Med detta system underlättas 

planeringen för kunden som i god tid kan förbereda mottagning och eventuell lagring innan 

inläggning av rullarna.1 

5.7 Produktion 
Den största fördelen med rullarmering är som tidigare nämnts att det går mycket fortare ute 

på plats med armeringsarbete vid grundplattor och dylikt. Ibland kan utrullningen bli mer 

eller mindre besvärig beroende på hur mycket som ligger i vägen för rullen. Om 

projekteringen, planeringen och logistiken har behandlats på ett professionellt sätt tidigare i 

processen så finns det goda förutsättningar för att produktionen ska slippa störningar.2 

När Bamtecrullarna kommer till arbetsplatsen lyfts de av från lastbilen. Rullarnas ankomst är 

planerad efter gjutetapper. För Peab på Nissastrand i Halmstad skedde detta en gång per 

vecka. Rullarna läggs på en lämplig plats där de inte är i vägen för andra aktiviteter och 

hämtas senare var och en för sig med kran för att läggas på plats. Krantiden varierar en hel 

del. Detta är mest på grund av att rullen ibland behöver rotera 180 grader för att hamna i 

rätt position. När rullen är på plats hämtar kranen en ny rulle, eller hjälper till på något annat 

håll på arbetsplatsen om det finns tid eller behövs. På en arbetsplats får det som är mest 

kritiskt alltid högsta prioritet. Med detta menas den aktivitet som ska vara klar först. Därför 

kan det vara många som konkurrerar om kranens hjälp på arbetsplatsen. Det är här viktigt 

att arbetsledaren talar om vilken aktivitet som ska prioriteras.3 

 

Fig. 5.2  En rulle fraktas till rätt plats med hjälp av en tornkran. 
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Injusteringen är det viktigaste momentet vid utrullningen. Den tid som inte läggs ner där får 

läggas ner på efterjustering vilket oftast sker manuellt istället för med kran som gäller vid 

injusteringen. Det är viktigt att en arbetsledare tydligt har markerat vart rullen ska placeras. 

Mått på detta anges oftast på ritningen. Utifrån detta markerar arbetsledaren var rullens 

båda hörn ska ligga. På ritningen utgår man från speciella baslinjer. Det är viktigt att detta 

blir rätt av olika anledningar för att:1 

• Rullen ska bli rakt utrullad.  

• Stängerna ska ligga där konstruktören har bestämt. 

• Rullen ska börja och sluta där det är tänkt, för att den ska räcka till. 

• Rätta till rullen är ett tungt och slitsamt jobb för kroppen. 

• Rätta till rullen i efterhand är tidskrävande.  

 

Fig. 5.3 Visar hur det kan se ut vid injustering av rullarmering. 

När rullen ligger på plats ska ståltråden som håller rullen ihoprullad klippas bort. Den är 

oftast fastnajad med ståltråd på tre eller fyra ställen. Detta sker med en tång och går 

förhållandevis fort. Efter det ger armerarna, som i de flesta fall är tre stycken, rullen en knuff 

och rullen började rullas ut. Under utrullningen går armerarna bakom rullen och knuffar på, 

antingen med händerna eller med fötterna. Det är tyngst i början när rullen är som störst 

och innan den fått upp fart. Om utrullningen går smidigt utan hinder rullar rullen nästan av 

sig själv så fort den fått upp lite fart. En felfri utrullning går oftast på mindre än en minut. 

Som tidigare nämnts rullas först ena lagret ut i en riktning. När den rullen ligger på plats 
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rullas en ny rulle ut vinkelrätt mot den första rullen, så det bildas ett nät.1  Bilderna 5.4-5.6 

illustrerar utrullningsförloppet. 

 

 

 

 

Fig. 5.4 Injustering      Fig. 5.5 Utrullning                            Fig. 5.6  Efterjustering 

Efterjustering behövs nästan alltid i någon form. Armerarna drar och rycker i mattan till rätt 

läge vilket inte är helt lätt med rullar som väger upp mot 1,5 ton. Det är dock otroligt viktigt, 

som tidigare nämnts, att mattan är sträckt och att järnen hamnar där det är tänkt. Det är 

därför nödvändigt att dra lite i rullen när den är utrullad för att försäkra sig om att en god 

kvalitet på arbetet uppnås.2 

Efter utrullning och när efterjusteringen kan anses klar, tas de cirkulära stöden som Bamtec 

rullas upp på bort. Det är spiraler som läggs inne i rullen för att hålla rullen stabil och för att 

göra utrullningen lättare att rulla ut, se figur 5.7.² 

 

Fig. 5.7 Stödspiralerna är placerade inne i rullen. 

Det skiljer sig inte speciellt mycket mellan hur det arbetas med över- och underkants 

armering. Dock är det lite mer att ta hänsyn till vid överkantsarmering, då det nu även finns 

väggstick med mera som Bamtecrullarna ska vara designade för. Distanserna varierar ofta i 

de olika fallen. I underkantsarmeringen används oftast distanser av betong medan distanser 

i överkant ofta är gjorda av stål.1 
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6. Introduktion av ny teknik – Förändringsstrategi 

6.1 Ny teknik i byggbranschen 
Rullarmering får sägas tillhöra den nya tekniken inom byggbranschen i allmänhet och 

prefabricering i synnerhet. Därför kan det vara intressant att förstå den process som ny 

teknik måste ta sig igenom för att bli accepterad och bli ett naturligt val i projekteringen.  

”Ny teknik definieras här som en processinnovation vilket förbättrar byggprocessen och är 

ny för dem som ska använda den.”1 

Många hävdar att byggare är konservativa och att det därmed går segt fram med tekniken i 

branschen. Många skyller på de pressade anbudspriserna vid budgivningen. Finns det någon 

gemensam nämnare här, och vilka personer har nyckelrollen i företagen när det gäller att ta 

in ny teknik i produktionen?¹ 

Införandet av ny teknik kan delas in i fyra olika faser.¹ 

• Kännedomsfasen 

• Övertygandefasen 

• Beslutandefasen 

• Genomförandefasen 

Det första steget är kännedomsfasen vilket är det steg då tekniken först når ut till t ex en 

platschef. Denna information kan platschefen aktivt själv ha letat upp genom ett behov eller 

fått till sig på en mer passiv väg. Andra steget i modellen är övertygandefasen då 

konsekvenserna av en möjlig införning analyseras. I steget efter det som är beslutandefasen 

utreds antalet personer som behövs och deras funktioner samt hur eventuella risker kan 

undvikas. Fjärde och sista steget är genomförandefasen där själva introduktionen sker.¹ 
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Vidare finns det tre viktiga faktorer som är av betydelse för processen.  

1. Hur tar aktörerna till sig informationen om den nya tekniken? 

2.  Finns det tillräckligt med tid för att ta sig igenom processen? 

3.  Hur aktiv är aktören i sitt sökande efter ny teknik? 

Detta är alltså faktorer som i allra högsta grad har betydelse för hur det kommer att gå för 

en ny teknik att nå fullt ut. Det visar att platschefen har en väldigt viktig roll i det hela och att 

det därför är av stor vikt att platschefen blir övertygad av produkten. Det visar även att tiden 

spelar en viktig roll och att företaget kommer ut med sin produkt i rätt tid. Samma produkt 

kan nå olika framgång beroende på hur rätt i tiden den ligger.1 

6.2 Exempel på innovationer 

6.2.1 Inledning 

Trots att byggbranschen sägs vara en konservativ bransch så har det i alla fall släppts fram en 

hel del nya tekniker genom åren. Vissa har slagit igenom och vissa inte. En anledning för att 

branschen sägs vara långsam i sin utveckling kan vara de små marginalerna i byggsektorn. 

Nya metoder medför ofta olika barnsjukdomar som måste justeras bort och kan med stor 

sannolikhet gå med förlust i början. På grund av de små marginalerna kanske beslutsfattarna 

inte vågar välja en ny osäker metod och istället väljer en gammal beprövad.2 

6.3 Tre framgångsrika innovationer 

6.3.1 Tornkran 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Ett alternativ hur en tornkran kan se ut.
3
 

 

 

                                                           
1
 Räkna med ny teknik 

2
 Anders Nilsson 

3
 Wikipedia  



Rullarmering – Ett rationellt sätt att armera 
Ekstrand & Bertilsson 

29 

 

Tornkranarna introducerades i slutet av 1940-talet. Deras höga höjd gjorde att de syntes väl 

inne i städerna eller var som helst de blev uppsatta. Denna uppfinning kom snabbt att 

revolutionera byggandet och på bara några år hade det sålts 500 kranar. I början av 1960-

talet hade detta ökat till 1500 kranar och tornkranen hade blivit accepterad på marknaden.¹ 

6.3.2 Lasern 

I mitten av 1970-talet introducerades lasern. Syftet med detta instrument var att de skulle 

bli enklare vid avvägningsarbeten. Även denna innovation slog igenom i branschen och efter 

bara några år slog detta nya avvägningshjälpmedel igenom fullständigt.¹  

6.3.3 Sladdlös borrmaskin 

Drygt tio år senare, under 1980-talet, kom de sladdlösa borrmaskinerna. De var relativt små 

och nätta i jämförelse med sina föregångare och bättre ur en ergonomisk synvinkel. Denna 

produkt har genom åren ständigt utvecklats och tillhör idag snickarnas standardutrustning. 

Dessa tre innovationer slog alltså snabbt igenom på byggarbetsplatsen runt om i Sverige.1 

6.4 Tre innovationer utan snabb framgång 

6.4.1 Betongpump 

Betongpumpen började tillverkas redan i början av 1900-talet i USA. Introduceringen tog 

dock ingen raketfart men fortsattas att utvecklas genom åren och det var inte förrän i mitten 

av 1950-talet som betongpumpen kom till användning i Sverige. Det tog därefter många år 

innan betongpumpen trots sina många fördelar blev en standardmetod vid betonggjutning.¹  

6.4.2 Öppningsbara takväderskydd 

En annan produkt som haft det kämpigt att ta sig in på marknaden är öppningsbara 

takväderskydd som lanserades i början av 1990-talet. Det förbättrade arbetsmiljön 

dramatiskt och ökade samtidigt produktiviteten genom att man inte längre påverkades lika 

mycket av vilket väder som rådde. Efter flera skandaler med fukt och mögel i nybyggda hus 

har kraven på bättre fuktkontroll under byggtiden ökat. Trots detta är det än idag inte 

självklart att använda sig av takväderskydd.¹ 

6.4.3 Självkompakterande betong  

För att förbättra betongarbetarnas arbetsmiljö och effektivisera produktionen utvecklade 

japanerna i mitten av 1980-talet självkompakterande betong. Från detta har produkten 

utvecklats och det har forskats en hel del om metoden bland annat i Sverige. Trots att det 

var över tjugo år sedan denna produkt kom ut, och med sina många fördelar, har denna 

produkt inte riktigt slagit igenom helt. Det är fortfarande vanligare i Sverige att gjuta på 

traditionellt vis. De sista tre innovationerna har till skillnad från de första tre haft det mycket 

svårt att introduceras i byggproduktionen. ¹ 
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6.5 Krav på produkt 
I rapporten ”Räkna med ny teknik” redogörs för intervjuer med sex stycken 

produktionsledare med rutin från branschen om deras inställning till ny teknik och olika 

faktorer som de anser har stor betydelse för en ny produkt. Enligt de intervjuade finns det 

olika krav som produkten måste möta för att bli accepterad som:¹ 

• Underlättande ur produktionssynpunkt. 

• Den ska vara ekonomiskt fördelaktig. 

• Innebära tidsbesparing. 

Förutom de ovannämnda är även bra kvalité på konstruktionen viktig. Även att 

materialanvändningen optimeras samt att antalet produktionstimmar minimeras. Tre av sex 

nämner arbetsmiljön som en grund för teknikval.1 

De som fattar beslut har i många fall svårigheter att göra fullständiga och riktiga 

bedömningar av de intäkter och de tillhörande kostnader som ny teknik för med sig. Mycket 

på grund av de kalkylprogram som används inte riktigt klarar av att visa detta på ett riktigt 

sätt.¹ 

Vid anbudsskedet beräknar kalkylatorn fram ett anbud som måste vara konkurrenskraftigt 

mot konkurrenternas anbud vilket medför att kostnader måste hållas nere så gott det går. 

När kalkylen sedan når produktionen är den redan ganska snäv i sin budget. Det blir då svårt 

för produktionsledaren att föra in ny teknik som kan medföra extra utgifter för det unika 

projektet men vara lönsamt i längden. Det är viktigt att företaget har ett effektivt 

ekonomisystem som kan fördela utvecklings- och lärkostnaderna på alla de projekt som kan 

ha nytta av den nya tekniken. Det finns där olika faktorer att skilja på som kan delas in i fyra 

olika grupper i tabell 6.1.¹ 
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Tab. 6.1 Visar hur intäkter och kostnader kan delas in i olika grupper.
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bilden visar ovan kan det vara klokt att dela in kostnader och intäkter på ett bra sätt för 

att göra det lättare att bestämma mer exakt vad företaget kan få ut ur en produkt. Korta 

faktorer är de som direkt påverkar ett byggprojekt och lätt går att urskilja. Långa faktorer 

påverkar istället även andra projekt efter att det nuvarande är avslutat. Hårda faktorer är 

lätta att mäta i kronor medan mjuka faktorer är svårare att mäta i kronor men påverkar 

likväl produktionen.¹ 

                                                           
1
 Räkna med ny teknik 

Intäkter:     Intäkter:         
Bättre arbetsmiljö och trivsel Bättre anseende som ett     
      modernt företag   mjuka  
Kostnader:   Kostnader:   faktorer 
      Förslitningsskador på     
      yrkesarbetarna på grund av     
      arbetsmiljön       
                
Intäkter:     Intäkter:         
kortare produktionstider ger  Minskat antal garantifel     
ökad produktivitet         hårda  
     faktorer 
Kostnader:   Kostnader:    
     
Hyreskostnader för maskiner Avskrivningar och räntor på     
      utvecklingsinsatser       
                
  kortsiktiga    långsiktiga      

  faktorer   faktorer     
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6.6 Förändringsstrategi 
För att ett företag skall vara framgångsrikt och överleva i dagens globala företagsklimat där 

konkurrens lika väl kan komma från andra sidan jordklotet som lokalt krävs oftast att 

företaget ständigt utvecklas. Det gäller i alla led i företaget och på olika områden som 

kompetens, yrkesskicklighet samt utveckling av maskiner och produkter. Det gäller då att 

företaget har en väl fungerande förändringsstrategi. En specialist på detta ämne är Valerie 

Stewart som är industripsykolog med djup teoretisk bakgrund och stora praktiska 

erfarenheter. I en av hennes böcker ”Change -organisation i förändring” tar hon upp detta 

problem och belyser faktorer som spelar en viktig roll i hur företaget kommer lyckas att 

utvecklas och framgångsrikt kunna ta in nya lednings- och produktionssystem.¹ 

Stress uppstår vid förändring av invanda mönster på grund av oklarheter vilket enligt Stewart 

kan vara en bidragande orsak till motstånd. Negativ inställning till förändringar kan 

uppkomma från framförallt fem olika oklarheter. Det rör sig om målet, informationen, 

rollerna, metoderna, och kriterierna. Personer som drabbas av stress påvisar ofta ökad 

depression, lägre toleransnivå, sjukfrånvaro, lägre uppmärksamhet, aggressivitet eller 

impulsivt uppträdande samt agitation.1 

Det är viktigt att själva målet med förändringen är klart och tydligt. Annars kan lätt oro 

spridas bland yrkesarbetarna vid produktion vid val av produktionsmetod. När en ny produkt 

eller produktionsmetod ska införas på en byggarbetsplats är det viktigt att arbetsledningen 

går ut med tydliga instruktioner.2  

Detta kan ske genom dem själva eller, om det är fråga om en ny produkt, från ett företag 

som säljer den nya produkten/tekniken. Informationen som går ut på arbetsplatsen ska vara 

väl förberedd och så lätt förstålig som möjligt. Om informationen är oklar blir den bara mer 

förvirrande och försvårar situationen istället. Det är viktigt att nå ut med bra och saklig 

information innan falska rykten sprids på arbetsplatsen.²  

I många fall där arbetslagen är välfungerande och där yrkesarbetarna jobbat många år ihop 

finns ofta tydliga roller. Det är tydligt vilka uppgifter vem har och vilken rangordning osv. Det 

är risk för att denna rangordning rubbas vid förändring och detta medför att de inblandade 

måste hitta nya roller med nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. Detta kan leda till 

stress och ökad oro för en viss tid.2   

 

 

 

                                                           
1
 Räkna med ny teknik 

2
 Stewart 
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Det är viktigt att de nya metoderna för att nå målen är tydliga så att arbetsledningen kan 

förmedla detta till personalen utan problem. I annat fall kan detta leda till att arbetarna tar 

egna initiativ, med egna lösningar, vilket ger en utveckling av metoderna åt fel håll.¹  

Stress kan även utvecklas av oklara kriterier för målet. Det är viktigt att yrkesarbetarna vet 

om arbetet blir godkänt och detta kräver att alla inblandade parter har möjligheten att se 

om ställda krav på färdiga produkten uppfylls.¹ 

Andra saker som påverkar är om förändringen är genomgripande och radikal samt om den 

kommer oväntat och plötsligt. Negativa erfarenheter av tidigare förändringar påverkar 

naturligtvis också.1 Det är smidigare att ge en förändring tid och göra den i små steg. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en framgångsrik förändringsstrategi är något som ligger i 

hela byggbranschens intresse.2 För att ta Bamtec som exempel så är Celsa i detta fall 

beroende av att byggföretaget på ett professionellt vis kan ändra från att arbeta med 

armering på traditionellt vis med lös armering till att istället använda sig av Bamtec. Detta 

påverkar inte bara en produkt utan kan, som förklarats i texten ovan, även påverka framtida 

produkter som Celsa vill sälja. 

                                                           
1
 Stewart 

2
 Bruzelius och Skärvad  
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7. Sammanfattande diskussion 

7.1 Inledning 
Sammanfattningsvis är vi nöjda med de produkter vi följt i vårat arbete. Rullarmering verkar 

vara en innovation som passar bra in i byggbranschen idag, då minskade metod- och 

projekttider är viktigare än någonsin. Det råder stor konkurrens på den svenska marknaden 

idag och företag tar ofta på sig mer arbete än de klarar av för att inte ge projekt till en 

konkurrent. Detta gör att det är viktigt att få byggen klart fort för att kunna sätta igång med 

nästa projekt.    

I examensarbetet har vi gjort fältstudier, observationer och intervjuat olika människor i 

branschen för att verkligen få en uppfattning om hur produkten fungerar i praktiken. Vi fann 

att utvecklingspotentialen ligger mer i arbetet med produkten än i själva produktens 

egenskaper.  

7.2 Parametrar 
De parametrar som styr valet mellan rullarmering och traditionell armering och nät är: 

- Pris 

- Storlek på projektet 

- Tid 

- Tillgång till personal 

- Väggstick och ursparningar  

- Ergonomiska fördelar 

- Exakthet 

Priset är som med mycket annat avgörande vid valet av de alternativ som finns. Vad det 

gäller rullarmering är lönsamheten direkt kopplad till de övriga parametrarna. En liten snabb 

jämförelse visar att priset på rullarmering är ca 50 % högre per ton jämfört med raka 

armeringstänger.  

Det krävs en viss storlek på bygget eftersom rullarmeringen blir lönsam vid en viss mängd 

jämfört med traditionell armering. Enligt de uppgifter som framkommit i våra intervjuer är 

den här gränsen på 2000-3000 kvadratmeter. Vi anser dock att det bör vara hur komplicerat 

projektet är som avgör. Är det en enkel bottenplatta som det ska in många lager armering i 

så passar rullarmering perfekt.  
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Det kan med stor fördel användas rullarmering när det är tidsbrist eller personalbrist. Som 

det skrivits tidigare visar våra fältstudier en metodtid på 0,06-0,07 timme/ton. Det krävs 

minst två armerare och en kranförare för att rulla ut armeringen. Tre armerare kan vara att 

föredra vid större rullar, då kan två stycken göra efterjusteringen medan den tredje går och 

kopplar på en ny rulle till kranen. Själva utrullningen är betydligt mindre komplicerad vilket 

gör att egentligen vem som helst kan vara med och rulla ut. Det behöver inte vara en 

rutinerad armerare.  

När vi har gjort våra fältstudier så har vi sett vissa problem under utrullningen. Det har till 

exempel inte varit håltagningar i rullarna för elgropar. Först tyckte vi att detta var något som 

borde lösas tidigt i projekteringen. Men efter att vi har studerat utrullningar samt pratat 

med armerare så verkar det vara att föredra enkla och okomplicerade rullar. Alternativet är 

att göra mindre rullar som läggs runt eventuella hissgropar och göra ifyllnader med lösa järn.  

De ergonomiska fördelarna med rullarmering är stora. Eftersom de väger runt 1.5 ton 

behövs kran för att lyfta och transportera dem på arbetsplatsen. Armerarna slipper många 

tunga lyft. De slipper även mycket av najningen i framåt-nedåtböjd ställning. Vi hoppas 

verkligen att företagen väger in den ergonomiska delen när de beställer armering. Som vi 

skrev tidigare är det svårt att mäta de ekonomiska aspekterna som sparas på grund av färre 

arbetsskador. 

Den sista parametern styr kanske inte just valet men kan vara en intressant synvinkel på 

rullarmering. Fel på grund av den mänskliga faktorn minskar eftersom det är en maskin som 

tillverkar rullarna vilket gör att c/c-avstånden blir exakt enligt konstruktörens ritningar. Ska 

detta stämma krävs det att armerarna är noggrannare med att dra i rullen efter den är 

utrullad för att verkligen sträcka ut stålbanden så de blir raka. Det negativa under den här 

rubriken är om armerarna fuskar med injusteringen och rullen rullas ut lite snett, är det inte 

alltid de bryr sig om att justera rullen så den hamnar på rätt plats.  

7.3 Utrullning  
Under våra fältstudier har vi fått se olika metoder på hur rullarmeringen kan rullas ut och 

arbetas med. Utifrån det kan vi konstatera för- och nackdelar. På ett ställe hade 

arbetsledningen med sprayfärg markerat ut var rullarnas båda ändar skulle placeras. Detta 

underlättade arbetet betydligt då det var lättare att få rullen utrullad rakt. Därmed gick 

efterjusteringarna relativt lätt för det mesta.  

På det andra stället fick vi reda på hur effektiv det var att använda ett snöre för att första 

järnet i rullen skulle på hamna på rätt ställe. Om inte första järnet hamnar rätt kommer inte 

heller något annat järn göra det. Resultatet blir att rullen antingen slutar för tidigt eller för 

sent om det görs slarvigt.  

Vi anser även att mobilkran är det lämpligaste alternativet att använda sig av. Vid stora ytor, 

som det t ex var på pendeltågsdepån i Södertälje där det totalt rullades ca 25000 m², 

rullarmering kan det vara lönsamt att hyra in en mobilkran till armeringen. Sträckan som 
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kranen transporterar rullarmeringen förkortas radikalt och kranföraren kan vara med och 

hjälpa till i utrullningen om det behövs.  

Det är dock inget fel på att använda sig av en stor tornkran. Ekonomiskt sett är det billigare 

att bara använda en enda kran på arbetsplatsen. Det kräver dock en väl genomförd planering 

för att allt ska flyta på utan avbrott. Om det är brist på förvaringsplats för rullarna i närheten 

av gjutetappen kan det vara lämpligare med en tornkran som lätt kan hämta armering från 

andra sidan byggarbetsplatsen. Den absolut bästa tekniken att använda kran vid rullarmering 

är dock enligt oss att använda sig av en mobilkran, och att rullarmeringen ligger nära till 

hands.  

Från fältstudierna har vi märkt att storleken på rullarna inte spelar så stor roll. En utrullning 

utan problem tar bara några sekunder. Det är viktigare hur det ser ut runt omkring, om det 

är många uppstick och liknande som kan göra det komplicerat att passa in. Även hur rullen 

är konstruerad har betydelse. Om det är väldigt grova stänger med långa c/c – avstånd kan 

det bli väldigt komplicerat att rulla, och de ergonomiska fördelarna försvinner till viss del. 

Många är överens om att den tid som inte läggs ner på injusteringen får läggas på 

efterjustering. Efterjusteringen är dock mer krävande för kroppen då kranen inte används.   

Även transporten är viktig att den sköts på ett bra sätt. Även om det är järn som 

transporteras så krävs en viss försiktighet. Vid en fältstudie noterades det att det tog genast 

extra tid då två järn hade krökts under en transport och armerarna var tvungna att klippa 

bort samt ersätta de krökta järnen.  

7.4 Besparingar 
I högkonjunktur som råder nu på den svenska marknaden så är det en brist på många olika 

hantverkare, som t ex armerare. I dessa sammanhang blir en produkt som är mindre 

personalkrävande naturligtvis viktigt för företagen. Detta tillsammans med minskad 

metodtid gör en produkt som rullarmering otroligt lämplig. Det är svårt att säga hur mycket 

tid som sparas med hjälp av rullarmering. Om vi analyserar den effektiva tiden som går åt till 

att rulla ut rullarmering kommer vi fram till en metodtid på 0.06-0.07 timme/ton. Detta kan 

jämföras med traditionell armeringsteknik där metodtiden ligger betydligt högre. Det är 

vikigt här att det är just bara själva utrullningen vi har jämfört. Sen tillkommer mycket arbete 

runt omkring som utläggning av distanser, montering av väggstick med mera. Dessa jobb är 

dock detsamma för både traditionell armeringsteknik och rullarmering.  

Alla besparingar är inte riktigt mätbara. Armerarna undviker mycket av sina tunga lyft 

eftersom kran måste användas i samband med rullarmering. Detta leder i sin tur att kroppar 

sparas och sjukskrivningar minskas.  

7.5 God planering 
En bra och väl genomtänkt planering är alltid viktigt. Persontimmar är betydligt dyrare än 

maskintimmar om kostnad och effektivitet jämförs vilket talar för en hög 

prefabriceringsgrad. Eftersom det är många byggprojekt i gång överallt är det svårt att 
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”sista-minuten-beställa” produkter som rullarmering. Det är oerhört viktigt att hela kedjan 

av produktion, leveranser och inläggning av armeringen fungerar som planerat för att 

undvika onödiga kostnader och en stillastående arbetsplats. Oftast är själva armeringen ett 

tidskrävande jobb som ligger utmed kritiska linjen, det vill säga att om armeringen blir 

försenad blir hela byggarbetsplatsen lidande. 

När det planeras för rullarmering idag räknar man med en halverad tidsåtgång jämfört med 

traditionellt sätt att armera. Vi anser, för att det ska bli en bra planering, att det kan behövas 

en ingående tidsstudie där en mer exakt metodtid kan tas fram. Under våra fältstudier har vi 

upplevt att armerarna haft lite för god tid på sig att rulla ut rullarmeringen vilket innebar en 

låg effektivitet. Det märks tydligt på arbetsplatsen där oftast armeringen ligger före de andra 

arbetsmomenten. Samtidigt kan det bli svårt att göra en helt exakt beräkning av utrullning. 

En utrullning med störningar kan ta mer än dubbelt så lång tid jämfört med en felfri vilket 

framgår av våra tidsstudier.   

Det är betydligt lättare att ändra gjutetapp om man armerar på traditionellt vis. Det blir 

betydligt svårare med rullarmering, dels för att underkantsarmeringen hela tiden måste ligga 

före överkantsarmeringen, och dels för att alla rullar som behövs kanske inte finns på 

arbetsplatsen. 

7.6 Rullarmeringens framtid 

7.6.1 Konkurrenskraft 

Idag går det att få både arbetskraft och produkter betydligt billigare utomlands än i Sverige. 

Detta har gjort marknadsklimatet hårt för svenska företag. Billigare priser från t ex Polen gör 

att svenska företag istället måste erbjuda en bättre kvalitet som konkurrenskraft. Men priset 

är otroligt viktigt när det kommer till affärer och därför behövs det mer än bra kvalitet. I en 

av våra intervjuer diskuterade vi detta ämne och kom fram till att samarbete mellan kund 

och säljare är viktigt och värderas väldigt högt. Vi anser därför att Celsa Online är en bra 

tjänst som främjar detta samarbete och underlättar planeringen.   

Celsa Online underlättar även för ”Just in Time”-metoden vilket kan vara oerhört viktigt vid 

trånga utrymmen på arbetsplatsen. 

Även att armeringsleverantören kommer ut och är med på startmöten och dylikt är av stor 

betydelse. Armeringsleverantören visar att man tar ansvar för sin produkt och att den 

används på lämpligt sätt. Byggföretaget och armeringsföretaget har samma mål vilket är att 

kvalitén på den färdiga konstruktionen ska vara god. Om en produkt visar sig vara defekt när 

den kommer till arbetsplatsen så ska den snabbt bli ersatt. Allt detta gör motivationen till att 

köpa en dyrare produkt starkare enligt vår intervju. Celsa Steel Service öppnar ett nytt 

kontor i Malmö vilket har samma syfte, att vara nära kunden, för ett bra samarbete. Vi anser 

att en tjänst som Celsa Online, i kombination med regelbundna möten mellan kund och 

säljare, är nödvändigt för klara av dagens och framtiden konkurrens.  
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7.6.2 Uppmärkning av rullarmering 

En lätt effektivisering som inte är svår att genomföra är uppmärkningen av rullarmeringen. 

Vi har fått lite olika respons vad det gäller just uppmärkningen. Vissa har varit nöjda medans 

andra har haft problem med att på ett snabbt och lätt sätt hitta rätt rulle. För att underlätta 

att inte detta problem uppstår skulle märkningen av rullarna ske på ett annorlunda sätt 

genom att eventuellt ha en lapp med en färg som ska vara till ett visst lager eller gjutetapp. 

På detta sätt fås en överskådlig syn på var den sökta rullen ligger och tidsförlust och 

irritation kan utebli. 

7.6.3 Kan rullarmering användas i större utsträckning än vad som görs idag? 

Rullarmering lämpar sig bäst till stora bottenplattor utan många uppstick av olika slag. Priset 

på rullarmering sparas in på att arbetet ute på plats går fortare och att det krävs mindre 

antal armerare. Metoden lönar sig mindre ju längre tid utrullningen och allt arbete runt 

omkring tar. Är det många uppstick och saker i vägen för utrullningen leder det till sämre 

resultat. Det har gjorts tester på att använda rullarmering i väggar som varit väldigt lyckade, 

vilket gör att vi tror produkten kommer att användas mer i det sammanhanget.  

Eventuellt skulle det vara möjligt att använda sig av rullarmering till plattor i mindre 

byggnader som stora villor med mera. Ett alternativ är om lastbilen som kommer med 

leveransen har en kran som den kan lyfta av rullen med så den rullas ut direkt vid leverans.  

7.6.4 Bamtec – modulen i Impact Reinforcement 

Med den framtagna Bamtec-modulen i Impact Reinforcement finns en förhoppning om att 

en ”vanlig” konstruktör ska kunna rita Bamtec filer direkt. För rullarmering och dess 

projektering kan detta vara ett otroligt intressant program. Om stora konstruktörsföretag 

som WSP och Ramböll kan lära sig att arbeta med programmet så kan rullarmering bli än 

mer ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom försvinner en eventuell felkälla genom att processen 

blir ett steg mindre.  

Idag verkar det inte som speciellt många konstruktörer har haft någon närmare kontakt med 

rullarmering. Vi ringde runt bland några stora konstruktionsfirmor i Varberg, Halmstad och 

Helsingborg och det visade sig att det inte var speciellt många som kände till tekniken. Vi tror 

och hoppas på att Bamtec-modulen kan förändra det hela, och göra konstruktörer i stora 

konstruktionsfirmor medvetna om rullarmering. Om detta sker kommer det sparas tid för 

konstruktörerna då dessa slipper att göra samma ritningar flera gånger.  

7.7 Introduktion av ny teknik 
Efter att tagit del av rapportens värdering av ny teknik har vi fått en klar bild om vad som 

förmodligen krävs för att en produkt ska få en lyckad introduktion på arbetsplatsen. Det är 

otroligt viktigt att arbetsledningen tror på den nya produkten och att de skaffar sig god 

kunskap om denna. Sedan gäller det för dem att även övertyga arbetarna och ge dem god tid 

att förbereda sig. Grunden är dock att det finns ett behov av produkten och att det finns 

goda argument i de ekonomiska aspekterna. 
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Resultatet av examensarbetet visar att det finns ett tydligt behov av rullarmering och av en 

förändring av den traditionella armeringstekniken. Ergonomsikt sett förbättrar produkten en 

bransch där förslitningsskador inte är sällsynta. Tidsmässigt kan metoden som tidigare 

nämnts dra ner på projekttiden. Dessa två saker har god ekonomisk inverkan för företaget 

genom kortare och längre sikt.  
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Inledning 
I kapitel ”platschef och arbetsledare” har vi intervjuat tre stycken arbetsledare samt en platschef för 

att få information om själva utläggningen av rullarmering. Vi har intervjuat dem för att få en klar 

översyn på hur rullarmering fungerar ute på byggarbetsplatsen. Deras svar har vi placerat bredvid 

varandra under tillhörande fråga för att kunna jämföra deras åsikter. Sara Norén och Anders Nilsson 

arbetar för tillfället på samma projekt men annars har alla de intervjuade olika erfarenheter av 

rullarmering. 

Hans Hammarin jobbar på Celsa Steel-service och har lång erfarenhet av rullarmering. Han har hand 

om kundkontakter och där med vet mycket om för- och nackdelar med rullarmering.  

Martti Kurvinen har deltagit mer komplicerade projekt för att se i vilken utsträckning rullarmering 

kan användas i.  

Torbjörn Frisell är konstruktör på Celsa Steel-service. Genom T. Frisell har vi erhållit kunskaper om 

hur Celsas projekteringsarbete fungerar. 
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Thomas Nilsson är armerare och har erfarenheter av rullarmering från två projekt. Han har bidragit 

med kunskaper om hur armerare ser på rullarmeringens olika egenskaper.  

Torgny Andersson och Per-Anders Gunnarsson jobbar på två olika företag och har ingen erfarenhet 

av rullarmering. Däremot har de berättat om en armerares arbetsdag ur en ergonomisk synvinkel. 

Platschef och arbetsledare 

A. Sara Norén, Arbetsledare, Peab, 2008-03-03 

B. Anders Nilsson, Arbetsledare, Peab, 2008-03-03 

C. Fredrik Josefsson, Arbetsledare, Peab, 2008-03-19 

D. Thomas Horke, Platschef, Skanska, 2008-03-31 
 

Vad anser du om rullarmering? 

A. Den är bra. Det funkar bra på stora öppna ytor. Så fort det är nån öppning så kan det bli strul om 

man måste klippa. I helhet funkar det fint. Armerarna är nöjda och det är viktigt. 

B. Det är nog en av de bättre uppfinningar de kommit på. I alla fall ur arbetsmiljösynpunkt. Sen är det 

alltid en inkörningsperiod. Underkanten är aldrig något problem, men överkanten då är det lite mer 

att tänka på för elektrikerna har ju sina rör som kanske ibland kan stick upp 1 meter från 

bottenplattan men det går ju inte så bra. Vi kan ju inte lyfta rullen mitt i allt. 

C. Jag är imponerad. Det är rätt så mycket mer dyrare men det sparar folk och arbetsstyrkan minskar. 

Och i arbetsmiljö är det ju bra. Sparar mycket slit.  

D. Vi gjorde ett projekt i Malmö som kallas för Entré där de har använt 1500 ton Bamtec. Det 

speciella med detta är att de testade det även på väggarna vilket inte hade gjorts innan. Det gick 

jättebra och klart över förväntningarna. Det gick så bra att de fick ett studie besök från bland annat 

New York. De skulle bygga ett vattenledningsverk och hade hört talas om vad de gjorde i Malmö och 

nu gärna ville använda samma system. Det var en fackförening tydligen som var väldigt imponerad 

över hur fort det gick med produkten. Detta var ju helt plötsligt väldigt bra reklam för både Celsa 

steel-service och Skanska. 

Hur fungerar helheten med rullarmering? 

B. Det funkar bra. Vi har inte haft några större problem. De små problem som vi har haft går att rätta 

till genom att lägga till ett järn eller klippa upp de järn som är i rullen. 

C. Vi hade väl några problem med vissa rullar. Om det var något så var det bara att klippa upp det. 

Inte säkert det är Bamtecs fel. Men det åstadkom egentligen inget större problem. I det stora hela 

funkar det jättebra.  

Hur fungerar planeringen av rullarmering? Är det lättare att planera rullarmering jämfört med 

traditionell armering? 
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A. Ja, absolut. Man måste tänka på vilken som är nästa gjutetapp så man hela tiden får med sig 

underkanten till de andra gjutetapperna. Man måste ligga långt fram hela tiden med 

underkantsarmeringen pga. att alla nät ska överlappa varandra. 

B. Det vet jag inte, men det tror jag. 

C. Det måste in i planeringen mycket tidigt. Det behövs vad det gäller beställning och planering av 

leveranserna. Huset måste anpassas för rullarmering, rätt tänk. Grovbetong att rulla den på. 

Schakten ska vara tillräkligt djup. Så det måste med tidigt. Det är ett av det första som måste pratas 

om. När vi planerar vet vi ju ungefär när det ska komma. Vi har ju kontakt med leverantören hela 

tiden. 

Lättare? Det är nog sak samma, man gör det lite olika tider bara. När man väl planerat med rullar så 

kan man släppa det. Med vanlig är det ju till exempel mer folk, 3-4 gånger så fler, vilket innebär mer 

jobb. 

D. Det var ett tidigt skede i projektet bestämt att det skulle vara Bamtec, redan i projekteringen 

rättare sagt. Att de skulle prova det även i väggar kom väl upp genom en rad olika möten där idén 

knäcktes. Frågan kom upp med tanke på de långa raka väggarna de hade. Planeringen är viktig och 

att Celsa får tillräckligt med tid till att projektera fram ritningarna mm. Det är inte många projektörer 

på marknaden som sitter och räknar på Bamtec. Det är ju spetskompetens. 

 

Blir det mer exakt placerat efter konstruktörens ritning med rullarmering? 

A. Det tror jag säkert att det blir mer exakt med rullar. Jag kan tänka mig att det blir mer exakt med 

c/c-avstånd. Men det kanske inte är så noga om det slår nån cm på c/c-avståndet. 

B. Ja, det är det. Armerarna går med ögonmåttet och krita. Så det är mer exakt med Bamtec. 

C. Ja, det blir ju som det är ritat. Det är en trygghet. Järnen ligger ju perfekt. 

D. Det ligger en stor poäng i det att järnen ligger där de ligger med sina c/c i rullarmeringen. Skanska 

har stora krav på att järnen ska ligga rätt med sina avstånd för att få rätt kvalité så den klarar av alla 

tryck från alla håll och kanter. 

Vem bestämmer om det ska vara rullarmering eller inte? 

A. Jag vet inte.  Jag har inte jobbat här så länge. 

B. I första hand är det väl konstruktören. 

C. Det är vi på arbetsplatsen. Det är viktigt att hela arbetslaget är med och bestämmer. Vi håller på 

att starta ett projekt i Helsingborg. Laget får vara med att bestämma. Det blir många års erfarenheter 

om man frågar laget. Blir ju roligare för dem med. De väljer ju kranar och etableringar. 

D. Det bestäms i projekteringen. 

Behövs det en extra kran när rullarmeringen ska läggas ut?  
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A. Tanken är att vi ska ha en mobilkran till rullarmeringen stående här för när gjutningen kommer 

igång kommer det behövas en till. Så det är tanken. 

B. Nä, det tar inte så mycket krantid egentligen. Visst det tar ju krantid men det tar ju lika mycket 

som med vanlig armering, Men här kommer vi behöva en kran till för det är mycket som pågår 

samtidigt. 

C. Det räckte med en kran. Om man tänker på kranen. En kran ska ju aldrig stå stilla. Så det är bra att 

man kan utnyttja den mer. Gäller att planera bra bara. 

D. De behövde ingen extra kran. 

Hur fungerar det med leveranser av rullarmering?  

A. Vi har gjort en leveransplan som dom ska följa. Vi skriver det här och det här vill vi ha till den här 

gjutetappen + skarvar och sånt. Allt ska ju sys ihop. Vi får en gjutetapp i veckan ungefär. Ibland får vi 

2 gjutetapper. Bättre att ha det liggandes här. 

B. Det funkar som det ska. Inget att klaga på. Förutom då att det saknades vissa skarvjärn. 

C. Bra, vi fick våra leveranser varannan vecka som var bestämt.  

D. Leveranserna har funkat fint. De körde just in time tekniken. Vi fick reda på allt i tid så de inte stod 

med händerna i fickan på arbetsplatsen och väntade. På Celsa On-line kan de se exakt vilken rulle 

som är under produktion och när den ska ligga på lastbilen mm. Den ska tillverkas klockan 15.00 till 

exempel. Funkar kanon. Kan man motivera högre kostnad med att man tjänar in det i andra ändan så 

är det värt det menar han återigen.  

Vem tillhandahåller distanserna till underkantsnäten? 

A. HauCon tror ja de heter. 

B. Det var HauCon. 

C. Vi köpte våra från Borst Anders. Men Fundia kanske har det med? Det finns ju lite olika alternativ 

där. Man kan till exempel ha betongdistanser där man lägger ner rullen sen när rullen rullas ut så blir 

den ju lättare och lättare vilket gör att man skulle kunna använda plastdistanser efter kanske halva 

vägen. Men vi körde betongdistanser hela tiden. Kanske en aning dyrare men det är bättre med så 

renodlade byggen som möjligt. 

D. Betongormarna var från typ HauCon   

Hur fungerar det med märkningen av rullarna? 

A. De sätter små lappar på. Börjar det med 100 så är det till understa lagret. 200 kommer sen. Det 

funkar bra. När vi får 2 gjutetapper på en gång så vill vi gärna dela upp det så ena gjutetappen ligger 

där och den andra på ett annat ställe. Då hade det varit bra om det t ex satt gröna lappar på en och 

röda på andra. Så man såg klart och tydligt. Så man inte behöver gå och ta tag i lappen för att se vad 

som står på den. 

B. Det kan jag egentligen inte svara på men det är nog bra. Har inte hört några klagomål. 
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C. Lite i början var det att vi tog fel rullar men märkningen var dock bra. 

D. Märkningen har varit bra. Hans Hammarin har ritat ordning och vilka rullar som ska ligga var etc. 

Det som är viktigt är att man har ordning och reda så man slipper gå och leta efter rätt rulle för då 

förlorar man lite av idén. Det ska inte ligga massa grejer på rullen mm. 

Hur många armerare behövs vid utrullning? 

A. Oftast har vi två man som rullar ut. 

C. Två man plus kranförare givetvis. Ibland om det var stora rullar så kanske vi hade tre stycken på 

det. 

Vid vilka mängder är det lönsamt med Bamtec? 

A. Det vet jag inte. 

B. Det är dyrt med Bamtec, men det går ju fortare och är väldigt bra ergonomiskt. 

Det är ju bra. Men det finns ju en smärtgräns. Nu vet jag inte var den går. 

C. 2-3000 kvadrat. Får det nog vara. Eller kanske en lång bro med jämna mått. Det beror ju på hur 

lång tid vi får på oss med planering. Folk vet ju när det ska vara färdigt, men inte när det ska börjas 

bygga. 

D. De har ingen riktig koll på vid vilka mängder där det är lönsamt mm. Men i framtiden skulle jag 

gärna se att man även kan använda sig av Bamtec vid bottenplattor till villor. 

Hur fungerar kontakten med Celsa? 

A. Jo, den har funkat ganska bra. Men det känns som dom slängt på en massa grejer på en lastbil så 

tömmer den är och då vet inte vi vad som kommer. Det har hänt ett par gånger att de skickat hit 

Bamtec utan att veta vilka gjutetapper de är som kommer. Men man vill ju gärna ha en lista på det 

här och det här kommer så man kan kryssa av det redan när det ligger på lastbilen. Det kan bli lite 

bättre. Det känns som man får ringa och tjöta på dom. Man får ringa hela tiden. Härom dagen ringde 

jag och tjata om ett par grejer som vi har behövt ett par veckor nu. Det låg färdigt hos dom men hade 

inte levererats. Då blir man ju lite trött liksom. 

B. Det fungerade bra. Vi begärde vid uppköpet att det skulle komma en från Celsa och visa hur man 

gör. Det funkade bra. Gubbarna lyssnar mer när det kommer någon annan och berättar hur man ska 

göra. Sen var det lite problem med vissa leveranser. De hade bland annat glömt skicka med skarvjärn 

till elgroparna. 

C. Kontakten funkade kanon. Vi hade lite träffar och gick igenom bygget i tidigt skede sen skötte det 

nästan av sig självt med ritningar. 

D. Vi hade ett nära samarbete med Celsa. Skanska ställde frågan till dem om det skulle vara möjligt 

att använda rullarmering i väggarna. Två från Celsa annan var då nere i Malmö i ett tidigt skede och 

diskuterade hur de skulle fixa det hela. De gjorde ett prov i full skala i Halmstad. De var inte 

intresserade av att sätta enkla rullar utan de ville sätta rullarna som nät direkt. Alltså rullar åt två håll 

direkt och naja fast dem i varandra så det blir ett rutmönster. I Norge hade de använt sig av sånt här 
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innan men då hade de bara satt ett nät/rulle i taget. Det måste ju gå att lägga rullarna på varandra 

och sen naja ihop dem och lyfta upp dem i formen. 

Hur påverkar rullarna ur ett ergonomiskt perspektiv? 

A. Man måste ligga långt fram hela tiden med underkantsarmeringen pga av att alla nät ska 

överlappa varandra. 

B. Det underlättar något oerhört för armerarna. Det kan inte bli bättre. Tänk att stå dubbelvikt i 8 

timmar och så kraftig kyla på det. Då är det bra mycket bättre med rullarmering. 

C. Jag har jobbar sen 1984 och jag har träffat två som gått i pension. Alla andra har varit utslitna. Det 

är ju rätt så hemska siffror. Det är ju ett jätte strängt jobb för armerare. Rullarmering sparar ju 

ryggen jätte mycket. 

D. Det är mycket bättre ergonomiskt, det går inte riktigt att jämföra, det är lite som ”natt och dag”. 

Vill du jobba med rullarmering igen, tror du det är en bra framtid för produkten? 

A. Ja, det vill jag. 

B. Ja, Bamtec har säkert en väldigt ljus framtid. Problemen ligger väl egentligen i själva 

projekteringen. Projekteringsperioden är alldeles för kort. Vilket gör att allt inte hinner samordnas 

och då blir det fel med Bamtec vid som här, elgropar där armerarna själva får klippa upp järnen för 

att det inte var med i beräkningarna när Celsa fick ritningarna.  

C. Det är jävligt bra med Bamtec. Arbetsmiljön är minst lika vikigt som pengar. Slitigt jobb. Allt sånt 

här är ju guld värt.  

D. Potentialen för en utveckling finns helt klart av produkten. Vi ser bara fördelar av att ha en 

leverantör från Sverige trots att priset är lite dyrare än om man beställer från exempelvis Polen. Jag 

tror att om man kan sälja in konceptet med den goda kundkontakten, att vara med under 

projektering och så vidare så får det gärna kosta någon krona extra. 

Kan det utvecklas mer?  

A. Det har jag för liten erfarenhet för att kunna säga nåt. 

B. Svårt att se. Kanske i själva planeringsstadiet så man får in det här med Just in Time på ett bra sätt. 

Så slipper vi ha rullar liggandes överallt på arbetsplatsen. Rätt så tidskrävande att flytta omkring dem 

om de är i vägen. 

C. Jag undrar det faktiskt, jag har svårt att se hur det skulle kunna utvecklas mer. Kanske att det finns 

nån liten klockning att komma på, men annars är det jävulskt smart. Kanske att de kan producera det 

billigare, men det tror jag knappt. 

D. Det tror jag säkert. Vi gjorde ju pilotprojekt med rullarmering i väggarna. Kanske inte i väggar med 

mycket dörrar och fönster men i källarväggar. Det skulle kanske vara bra att konstruktionsföretagen 

kan börja räkna på Bamtec. Skanskas konstruktörer kunde ju inte räkna på Bamtec. Skanska köper 

mycket tjänster från WSP och Ramböll och så vidare. Det skulle man kunna tjäna tid på om de kunde 
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räkna på det från början. Visionen i byggbranschen just nu är ju att få det att likna bilindustrin genom 

just in time, korta deltider, mycket prefabricerat. Risken är att vi hamnar tillbaks mot 

miljonprogrammet lite. Skanska jobbar rätt frenetiskt efter en handbok ”Om hur vi ska jobba”.  

Övrigt i intervjun med Thomas Horke 

När Celsa gjorde provet i Halmstad tog de även en massa bilder under tiden som senare blev en 

instruktionsguide för hur de skulle gå tillväga vid projektet i Malmö. Det visade sig att de behövde 

bara några lyftpunkter med enkla proppar och så vidare, man slipper en hel del och det blev väldigt 

enkelt till slut. Det var ju tack vare Celsas prov i fullskala som gjorde att de hittade metoden ganska 

snabbt. Den innebär att man lägger ut några reglar på marken med lämpligt avstånd sen rullar man 

ut rulle ett och sen den andra rullen så att man erhåller rutmönstret. När man fått rumsmönstret 

najar man bara ihop allt i vissa punkter. Dessa punkter räknas fram statiskt. Sedan kopplar man i 

kranen och lyfter allt på plats. 

Det är inte heller några större problem med urspårningar. Vi hade raka källarväggar där det kanske 

inte är fullt så många urspårningar. Det är ju under mark och väldigt tjocka samt ska stå emot 

vattentryck osv. Det är ju som vanligt man får ju göra en avsättning i formen och sen får man bara 

klippa upp järnen och lägga i erforderliga armeringsjärn. Detta kan ju vara runt om en öppning till 

exempel. Jag skulle vilja säga att det går väldigt fort. 

Jag har ingen större koll på prisskillnader mellan färdiga prefabricerade väggar jämfört med 

rullarmering. I vissa lägen krävs det ju dock platsgjutna väggar med tanke på trycket. Prefabricerade 

väggar tål inte vad som helst. Vid källarväggar kommer stora tryck uppifrån på väggarna och även 

från jordtryck så då är Bamtec suverän. Skanska kommer med största sannolikhet köpa rullarmering 

igen till liknande projekt. Trots att Bamtec är dyrare så vinner man otroligt mycket på det i slutändan 

i form av tidsvinst. 

Jag  ser en fara i att börja projektera för det. Att halvera alla armeringstider rakt av skulle enligt mig 

troligtvis inte vara särskilt klokt. Det kan lätt sen bli av olika anledningar att utfallet inte blir så. Jag 

pratade med Bengt Neij på Celsa att det skulle vara dumt att gå ut med någon allmän garanti med 

någorlunda enhetstider där de lovar att de halverar armeringstiden.  
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Hans Hammarin, Marknadsansvarig, Celsa Steel-service, 2008-04-09 
I mina arbetsuppgifter hade jag en nära kontakt med kunderna vad det gäller Bamtec och 

rullarmering. Responsen i allmänhet är att det är en bra produkt. Det går fort och lätt. Egentligen 

kostar en gubbe mer per ton än materialet så därför vill man gärna att det ska gå fort. 

Vilka parametrar styr valet mellan rullarmering och traditionell armeringsteknik? 

Det finns projekt där det inte är lämpligt med rullarmering. Det ska inte vara några uppstick från 

bottenplatta. Slät platta krävs utan uppstick. Järn som sticker upp från grundsulor och pålsulor som 

går upp till över överkant platta för då går det ju inte att rulla. 

Vad behöver man tänka på vid planering av rullarmering? 

Man kan ju inte rulla över en hissgrop men den ska sluta med en sån rulle i bortre änden av ett 

uppstick då. Man kan ju inte ha ett hål på mitten av en rulle för en sån grej. Det är sådana här saker 

man måste kolla på med konstruktören och göra ändringar på ritningar och göra andra lösningar. När 

man kommer ut i kantbalkar så får man kolla med väggstick osv. Man kanske får lägga in lite 

skarvjärn. Det kräver att man projekterar för Bamtec. Men det är ju samma sak som om man ska 

lägga nät då kan man ju inte ha vilka uppstick som helst heller. Man kan inte ha sneda uppstick för 

nät. Det är ungefär samma projektering. 

När man gör gjutetapper på konstruktionen så skiljer sig rullarmering sig från lite. På Bamtec har man 

tagit hänsyn till att skarvlängden ska ligga utanför gjutetappen. Så det kräver en bra planering där 

man är lite mer låst än vid traditionellt. Man kan inte bara dagen innan en leverans bestämma att 

man ska gjuta en annan etapp för då stämmer inte skarvningen. Så det är väldigt viktigt att man är 

klar på hur man ska ha projektet innan man startar.    

Vi försöker även vara ute på startmöten för att tidigt hitta en bra lösning tillsammans med 

platschefen, arbetsledare och armerare. Ibland passar det verkligen inte med Bamtec. En bra dialog 

är otroligt viktigt mellan parterna, entreprenören m.m. Går igenom projekten för att se hur de tänkt 

lösa olika saker som kantbalkar, pålar och sen tittar man på vad man kan göra åt det. I vissa projekt 

har de använt lösa järn i underkant och rullarmering i överkant där uppstick inte är i vägen i de fallen. 

Varje projekt är unikt och kräver sina egna lösningar. Det kostar ju alltid extra när man kommer in i 

ett senare skede och får rita om ritningarna. Göra om specar och så vidare. Därför finns ju ett 

önskemål om att få komma in i projektet i ett tidigt skede men det går ju oftast att lösa. Man får 

tänka om och prata med arbetsplatsen och konstruktören och rita om sen då. Man får tänka på 

ordningen på armeringen.  

Hur anser du att framtiden ser ut för rullarmering? 

Den börjar bli accepterad nu. Den har kommit in under marknaden, de som använt rullarmering vill 

ha det i nästa projekt också. Det blir ju brist på armerare också och det går ju fortare. Det blir brist på 

kompetens. Det är relativt lätt att rulla ut. Det blir kortare monteringstider. Kommer mer 

prefabricerat som pelarkorgar mm. Bodar, kranar mm kostar mycket att hyra vilket gör att det finns 

mycket pengar att spara in om man får ner projekttiden. Sen är det ju lite utveckling på gång med 
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rullarmering i väggar. Vid höga väggar är det ett väldans jobb att stå och stoppa in järn ett för sig. Där 

kan man spara in rejält mycket med monteringstid. 

Finns det några nackdelar eller klagomål på rullarmering? 

Jo, det finns det väl. Klagomål kan bero på att Celsa inte fått revideringarna, det kan ju också bero på 

att nått är missat med tanke på den mänskliga faktorn. Armeringsritningarna kan vara bristfälliga. 

Det kan vara vissa detaljer som inte har kommit med från grundritningarna etc. men man försöker ju 

minimera detta så mycket som möjligt. Men visst har det gjorts fel annars hade det väl varit konstigt. 

Det finns ibland grejer på grundritningarna som inte kommer med på armeringsritningarna. T ex 

pumpgropar. Det kan komma fram att det ska vara sex pumpgropar någonstans men de finns inte 

med på armeringsritningarna. 

Varje produkt oavsett vilken det är kräver ju en genomgång på arbetsplatsen så att det är rätt 

produkt att använda. I synnerlighet Bamtec för att den kräver så stora ytor mm. Tänker man till från 

början så blir det rätt. Ofta platsbrist på arbetsplatser, särskilt i Stockholm. Det gäller att man 

planerar och lägger upp dem som man ska ha dem osv.  
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Martti Kurvinen, Projektledare, Celsa Steel-service, 2008-04-09 
Jag arbetar med armering i Göteborgsområdet. Jag har hand om helhetslösningar där Celsa tar på sig 

hela jobbet från tillverkningen av armering till det att armeringen ligger ingjuten i betongen på plats. 

De har alltså personal som gjuter på plats. Jag är med på plats och ser till att allt går som det ska och 

har varit med på några speciella projekt där det har varit lite problematiskt med Bamtec på grund av 

komplicerade ytor. Ett av projekten var till pappersindustrin där de skulle gjuta två stora 

bottenplattor som skulle vara helt runda. Detta ställde stora krav på utsättarna med tanke på hur 

viktigt det var att rullarmeringen blev placerad på rätt plats från början. Om rullen inte blev rätt lagd 

från början kunde det bli helt fel och det är relativt mödosamt att rätta till rullen när den redan ligger 

utrullad. Man kan dra i den eller rulla ihop den igen men det är jobbigt för kroppen. Andra gånger det 

varit svårt är när det varit stora c/c och tunga järn. T ex när vi skulle armera på havsbottnen en gång 

med stora 32 mm järn där det blir obalans i rullen och därmed blir rullen svår rullad.  

En annan grej jag testat är när det är stora påfrestningar på asfalten som den inte klarar av, då måste 

man ha en betongplatta. Då armerar man med tior och tolvor fyrkantiga lådor med rätt små c/c, tror 

det låg på 110 mm, när det är klent järn och man gör rullarna ca ett ton får man mycket järn i den 

och då blir rullen ganska lång. Du kan tänka dig om stålbandet på Bamtec blir lite skrynklig så drar 

den in c/c avståndet. Det räcker med en mm eller två, så blir plattan bättre men rullen tar slut 

tidigare än det är tänkt. Man måste dra, men det är svårt så då kanske man måste lägga ut några 

extra järn dit rullen inte räcker till. Man ska kanske i tidigare skede projektera Bamtec med större c/c 

för den drar alltid ihop sig lite. När du har kanske 20 järn så gör det inget men vid 60 järn, på en mm 

så blir det lite mer då. Där hade vi en tjugo mm kortare rulle då. Det finns fortfarande 

utvecklingsmöjligheter. Man måste ta hänsyn till detta vid korta c/c-avstånd, när man gör rullarna. 

Det går att rätta till men när det kommer första gången så. 

Jag är kanske lite negativ, men det finns alltså en viss bättringspotential men allmänt på 

arbetsplatsen så är de nöjda. Logistiken är viktig att rätt rullar kommer på rätt tid på arbetsplatsen. 

Lätt att komma åt den rulle som du behöver. Ett ställe var det dåligt med plats och då la de rullarna 

på varandra från bilen. De var på tre olika lager. Och då var den första rullen som man skulle använda 

naturligtvis längst ner när den skulle användas. Då försvinner ju lite vitsen med Bamtec. Stöden när 

man använder stöd mot mark, mellan överkant och underkant så är det viktigt med rätt kvalité. De 

där plastdistanserna som används i vanliga traditionell armering kan man inte använda där man 

lägger ner rullen för den väger för mycket för plastdistanserna. Det räcker, i hamnen las dom första 

två metrarna med betong distanser och det räckte för när rullen sedan va i rullning så klarade de där 

plastdistanserna det. Helst ska man ha betong men den är dyrare. Men i anläggning används betong 

vanligtvis med.  

Om man bara planerar det bra och vet vart rullen börjar så kan man blanda plast och betong som de 

gjorde i hamnen. Och i mellan över- och underkant så måste det finnas tillräckligt med distanser så 

att det inte går ihop. Så de klarar tyngden. Och det har mycket med kvalitén att göra då så att 

armeringen får rätt tätskikt med mera. Har sett när plastdistanser har gett sig så det är bättre med 

betong. Har inte sett något problem med täckskikt. Det är naturligtvis de där stålbanden som man 
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måste se till att de hamnar i betongen och inte sticker upp. Det är när man rullar slarvigt i 

underkanten så stålbandet inte är sträckt så kan det hamna i täcktskitet. Man måste göra det rätt. 
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Torbjörn Frisell, Konstruktör, Celsa Steel-service, 2008-03-18 
Hur går det till när du får en ny order från ett företag? 

Den nya ordern kommer in på ett ritningsunderlag. Vi jobbar ju med dwg och Cad och översätter 

detta till Bamtec-filer som går till produktion. Det är det hela egentligen. 

Hur lång tid tar detta? Normalstort bygge?  

Vi vill ha underlaget helst 4-5 veckor innan/ före vi ska börja producera det. Det tar ca en vecka att få 

fram underlag och till det att man kommer igång med produktion 

Ritningar revideras ju ständigt. Får Celsa del av de nya ritningarna i den mån som de behöver? 

 Vi får ju ta del av nya ritningar och i den mån det går att revidera så gör vi ju det.   

Försöker man konstruera så exakt som möjligt, eller förenklar man avsiktligt för att det går 

fortare? 

Om man säger stora uttagningar som trapphus är ju viktigt att få med. Små ursparingar brukar man ju 

förbise. Det går ju även att få med de små men det är frågan om det är värt det.  Mattan blir ju lite 

stadigare om man får jobba med den hel om man säger så.  

Hur mycket tid sparas det på rullarmering jämfört med traditionell armering? 

Jaa.., det är en avsevärd tidsbesparing faktiskt. Nu har jag ju inte de parametrarna men det är stor 

skillnad. Man kan säga att med traditionell armeringsteknik så läggs det i runda tal 600-800 kg per 

man och timme. Här rullar man ju ut ett ton på ca 15 sekunder när den väl ligger på marken.  

Vad ser du för några för- och nackdelar? Förbättrings potential?  

Rent ergonomsikt spar man ju på ryggar och den biten. Stort och tungt alltihop.  Man måste ju ha 

kran till att lyfta. Innan fick man ju i grund och botten bära armeringen.    

Vid vilka mängder blir det lönsamt?  

Det finns väl inte någon direkt begränsning på det vart man ska börja ifrån utan det är väl bara vart 

konstruktörerna ritar in det ifrån. Det finns ju ett program för det här nu som jobbar med det här 

som Celsa har tagit fram då jämt emot konstruktörerna där de mer och mer börjar rita in Bamtec och 

spinnmaster i konstruktionen.   

Vad ser du för svagheter med rullarmering? 

Nää, jag ser bara fördelar. Bara fördelar faktiskt. Jag har själv jobbat med armering så jag vet vad det 

är frågan om.  

Vi har hört att på ett bygge i Malmö så har man rullarmering i väggarna. Vet du hur det har funkat? 

Hur går själva utrullningen till då? 
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Jag har varit med på det med. Man rullar ut första lagret och sedan rullar man ut fördelningen på 

väggen också då och sedan har man lyft upp varje skiva för sig. Men man har satt ihop den, kan ju 

lyfta hela skalväggen. Det blir ju som en skalvägg. Vad vi gjorde i Malmö på Entrén där nere det var ju 

stora bitar i elevationer o så vidare. Det är massa elevationer, 16 och 20-järn blandat då. Projektet är 

klart nu.  

Vilka parametrar tror du det är som styr valet av Bamtec? Tid, avstånd? 

Vi har ju maskinen i Västerås som levererar till hela Sverige. Det finns ju inga begränsningar på det. 

Tror du spinnmaster kommer ersätta Bamtec? 

Spinnmastern, nej det tror jag inte, det är ju ett komplement. Bara för att i vissa lägen är det 

vägverket och banverket som ställer krav på att dom vill ju inte ha, det är ju en motståndssvets i där 

stålbandet som finns i Bamtec, det har ju med åldringsbenägenheten att göra då. De vill ju inte ha 

något svetsat i armeringsstången och det blir det ju med Bamtecrullarna. Spinnmastern tvinnar ju 

bara. Det är därför.  

Vid transport av smala stänger, finns det risk att mattorna trycks ihop och ev deformeras? 

Ja det är ju vid tio millimeter eller när det inte är tillräckligt med stång i dom. Visst blir de lite mjuka. 

Bara man hanterar de varsamt. 

Märker du att någon ökning av ordar på Bamtec? 

Orderingången är mer och mer god faktiskt. Vi har ju inte marknadsfört Bamtec på det viset utan till 

våra kunder med olika utskick i princip men nu börjar det ta fart mer och mer på Bamtecsidan. Om vi 

hade marknadsfört den på t ex tv4 hade vi väl inte kunnat stå emot efterfrågan kanske. Det har vuxit 

sakta men säkert.  
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Thomas Nilsson, Armerare, Peab, 2008-03-03 
Var det första gången? 

Ja, det var det. Vi var fem gubbar som skulle lära oss. Vi var lite skeptiska till det faktiskt. För de väger 

ju rätt mycket, men det gick smidigt så vi var helnöjda med det. 

Var det någon från Celsa som visade? 

Ja, det kom ner en snubbe från Västerås så fick vi förklara hur vi villa ha det så förklarade han hur vi 

skulle göra. 

Är det lätt att komma in i det? 

Ja, det gick fort. 

Går det lätt även med de stora rullarna? 

Ja, det är bara att peta med foten. Det gäller att lägga den rätt med kranen från början? 

Är det svårt att lägga den rätt? 

Nja, ser man att det går lite fel får man väl säga till kranen så lyfta rullen igen och vara noggrannare 

nästa gång. Men det har funkat bra. Det funkar bra på så här stora ytor. På mindre ytor är det nog 

nät som gäller. 

För- och nackdelar med rullarmering? 

Jag är ju så inkörd med det traditionella. Så jag ser bara fördelar med rullarmering. Annars hade vi ju 

fått binda allt för hand. Nu spar det mycket på ryggen. Jag vet inte hur mycket det spara men det går 

ju mindre folk. Det bästa är att man spar ryggen. Annars går man ju hela dagen och knyter. Nu rullar 

man ut så är det klart. 

Tror du att det är framtiden? 

Ja, på stora ytor. Istället för att det tar 6 månader så kanske det tar 2 månader nu. Kanske fortare 

ändå. Nu rullar 2 män ut underkanten. Med samma yta kanske man måste ha 5 gubbar till det på 

traditionellt sätt. 

Har ni haft några problem med utläggningen? 

Inga större. Vi har fått rulla över en hissgrop eller sopnedkast, men annars har det stämt. 

Har du tagit emot rullarmering från lastbil? 

Det var inga problem. De var väl märkta. Så det var inga problem.  

Händer det at rullarna går sönder eller att de trasslar in sig? 

Nä, det har inte hänt. Det kan hända ibland att man rullar över ett hinder. Men det tar man gärna 

istället för att gå i månader och binda. 

Är det krångligare med överkantsarmering? 

Ja, lite krångligare är det, men det är det även med traditionell armering. 

Hur länge har du jobbat? 

Sen 1985.  
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Torgny Andersson, Armerare, NCC, 2007-11-14  
Hur mår kroppen? 

Desto större byggen desto bättre för då finns det kran som kan ta alla lyft. Idag kan mycket färdiga 

delar beställas. Detta kan vara negativ då det ibland inte passar så bra. Och då får vi göra det själva i 

all fall. Men det får företaget som gjort det ersätta. Jag har inte provat nät som är ihoprullat men 

skulle gärna göra det. De som har jobbat med det säger att det är bra. 

Hur ser du på din arbetsmiljö? Är det mycket skador och sjukskrivningar? 

Stressigt är det. Ackord. Hus är ofta stressigt. Broar är lite lugnare. Här är det samma hela tiden. 

Likadana väggar hela tiden. Lite enformigt. Vi har ju alltid en tidsplan att följa och så har vi vintern 

emot oss. På en bro gjuter man oftast bara en gång. Vi har skyddsronder en gång i veckan. 

Ställningsbyggare ska godkänna ställningar. Det är ofrånkomligt med olyckor och oftast är det 

individen själv som skapar en olycka. Inte ofta någon annan orsakar den. 

När vi kör mycket med kran så vet alla vad som gäller för en stropp. Olyckor kommer alltid att hända. 

Speciellt om det är stressigt. Ofta stressigt innan betongen kommer. Ofta får man stå på pallar och då 

kan man vricka fötter om man kliver upp och ner. 

Vad finns det för risker för skador?  

Ställning får inte användas innan den är godkänd. Hjälmar är lag på. Man vet aldrig vad en individ 

hittar på. Men ser man nått så säger man till. Så länge du inte jobbar med maskiner får du ha 

öronproppar med musik. 

Hur är det med ryggskador och vita fingrar? 

Vi bilar mycket och då säger bygghälsan att man får bara bila en viss tid för annars kommer skadorna. 

Men vi kan inte följa detta. Jobbet måste bli klart. Det är ingen som kan säga hur man ska göra det. 

Arbetsledaren säger att det måste bli klart. Det kan bli mycket bilning. 
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Per-Anders Gunnarsson, Armerare, ByggSjögren, 2007-11-15,  
Hur ser du på din arbetsmiljö? 

Man klär sig efter behovet. Regnar det är det inte så kul, men annars går det bra. 

Jag har problem med ryggen, jag har varit hemma en och en halv vecka. Det kommer en gång per år 

ungefär, så då får man gå till nån som rättar till den. Men jag tror inte vi har överdrivet mycket 

sjukskrivningar. Fast det är ju inte många som går till pensionen. Det slits rätt hårt på kroppen. Knän 

och leder slits. Det är nog ingen större skillnader på skador mellan snickare och betongare. 

Upplever du ditt jobb som stressigt? 

Ja, det är ju ackord. Det ska hinnas med så mycket som möjligt. Det gäller att man har en bra 

platschef som planerar. Planeringen är viktig. 

Vilken är det mest krävande arbetsställningen? 

Najningen är jobbigt. Då får man stå böjd. Det finns ju maskiner men de går inte alltid att använda? 

Blir det mer och mer prefabricering? 

Här i bottenplattan har vi ju nät, det lyft ju med kran. Även till väggarna kör vi med nät. Men i hör får 

man ändå sy ihop med nät. 

Det finns ju rullarmering? 

Det har jag inte prövat. 
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Bilaga 2; Fältstudier 
     

        

        

  
Effektiv Tid 

    

       

     Film Rulle nr Storlek Inpassning Utrullning Justering Summa 
 4151                 1     18*10 00:50 01:39 05:15 07:44 uk 

4143                 2     8*8 02:13 00:57 00:30 03:40 uk 

4154                 3     5*8 01:52 00:41 02:10 04:43 uk 

4160                 4     12*18 01:58 00:48 00:46 03:32 uk 

4164                 5     5*8 02:51 00:43 00:50 04:24 uk 

4174                 6     12*18 01:38 00:34 01:23 03:35 uk 

4175                 7     12*18 02:05 01:56 01:21 05:22 uk 
1. Under utrullningen fastnar i annan armering. Injusteringen tar lång tid pga att rulen rullades snett 

vilket krävdes mycket dragande av armerarna att rätta till. Samt att när man dra i armeringen följde 

isoleringen med vilket behöcdes rättas till efter åt och är inräknat i injusteringen. 

2. Rullen hamnade helt rätt vilket gjorde att injusteringstiden är endast borttagning av stödrullar. 

3. Det kliptes av några järn för sopnedkastsystemet 

4. Inga problem 

5. Inga problem 

6. Inga problem 

7. klippnign av två järn för hisschakt för att sedan kunna fortsätta utrullningen. 

 

Medel 01:55 01:02 01:45 04:42 

 

  

Justering: från att stödrullarna är borta tills armerarna slutat 

rycka. 

Rulle nr Storlek Inpassning Utrullning Justering Summa 

                 1    4*12 03:00 00:30 00:02 03:32 ök 

                2    6*12 02:30 00:48 14:00 17:18 ök 

       

 

Medel 02:45 00:39 07:01 10:25 
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Södertälje Rällsrullar Area 25000 m2 Mobilkran 3 gubbs rullar 2 sköter resten 

 

Rulle nr Storlek Krantid Inpassning Utrullning Justering Summa 

 

 

                1    6*2 02:30 00:30 01:04 00:40 02:14 uk 

 

                2    6*2 02:07 00:23 01:31 00:22 02:16 uk 

 

                3    6*2 02:56 00:36 00:31 00:38 01:45 uk 

 

                4    6*2 02:40 00:29 00:20 00:34 01:23 uk 

         

  

Medel 02:33 00:29 00:51 00:33 01:54 

 

       

Ej krantid 

 

         

 

Rulle nr Storlek Krantid Inpassning Utrullning Justering Summa 

 

 

                5    14*12 02:00 00:30 01:00 01:05 02:35 uk 

 

                6    14*12 03:52 01:37 05:50 01:23 08:50 uk 

 

                7    14*12 03:25 00:48 00:39 01:50 03:17 uk 

 

                8    14*12 01:43 01:01 02:34 01:10 04:45 uk 

 

                9    14*12 01:25 03:33 02:15 02:23 08:11 uk 

 

              10    14*12 02:28 01:20 00:30 00:48 02:38 ök 

         

  

Medel 02:28 01:28 02:08 01:26 05:02 

 

       

Ej krantid 

 6 Gick in i väggen, var tvugnga att justera rullen med kran igen.  

9 Problem med krökta järn i rullen. Klipps bort  
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Bilaga 3; Observationer 

Bilder från fältstudier: 

 

Figur A.1: Figuren visar en utrullning av 

rullarmering med en viss teknik. 

 

 

Figur A.2: fortsättning Utrullning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.3: Betong- ormar av betong som är 

vanliga distanser för bland annat rullarmering.  

 

 

Figur A.4: Kranen kommer med armering. 
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Figur A.5: Visar en rulle som blivit förstörd 

under transporten. 

 

Figur A.6:  Injustering.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.7: Bottenplatta som håller på att rullas 

och armeras.  

 

 

 

Figur A.8: På bilden har ett problem uppstått 

på grund en komplicerad vägglösning. 

 

 

 

 

 

 



Rullarmering – Ett rationellt sätt att armera 
Ekstrand & Bertilsson 

5 

 

Figur A.9: Här löser armeraren problemet med 

väggen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


