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Förord  
Detta examensarbete skrivs som den avslutande delen av Byggnadsingenjörsutbildningen på 
Högskolan i Halmstad.  
 
Vi vill tacka vår handledare Bengt Hjort för all hjälp och vägledning som han har kommit 
med redan från början när vi bara hade en idé. Tack även till Karin Sjölin, som satte oss i 
kontakt med rätt personer inom Skanska. Leif Olsson och Mattias Willhelmsson, ni har varit 
till stor hjälp med alla idéer, kontakter och den härliga inställningen om att ”inget är 
omöjligt”. Tack även till all personal inom Skanska som har ställt upp på intervjuer och svarat 
på enkäter. 
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Abstrakt  
Idag uppförs platsgjutna betongkonstruktioner oftast med metoder där stora delar av arbetet 
sker på byggarbetsplatsen med traditionella tillvägagångssätt som innehåller många 
hantverksmässiga moment. Ett steg mot industrialisering av dessa platsbyggda 
betongkonstruktioner är att använda prefabricerad av armering. Med hjälp av denna metod 
kan olika besparingar göras genom att undvika placering av enskilda armeringsjärn i formen, 
som individuellt sedan ska najas fast. Istället kan till exempel armeringskorgar eller 
rullarmering användas för att minska byggtiden och öka projektens lönsamhet. Med en 
bibehållen eller bättre kvalitet och en förbättrad arbetsmiljö som resultat.  
 
Rapporten tar upp och beskriver olika alternativa metoder till den traditionella armeringen 
som till exempel förtillverkning av armeringskorgar samt rullarmering. Även flera 
armeringsprodukter som idag finns tillgängliga på marknaden som kan underlätta 
produktionen av armeringskonstruktioner beskrivs här. 
 
Att byggbranschen behöver effektiviseras och industrialiseras i högre grad än vad som idag är 
fallet, är en allmänt vedertagen åsikt. Detta styrks av otaliga industrialiseringsförsök, allt från 
att öppna fabriker där färdiga moduler tillverkas till att använda väderskydd och 
prefabricerade byggdelar. Industrialiserat byggande idag har en helt annan betydelse än det 
hade på -60 och -70 talet då det var kvantitet, ekonomi och tid som styrde. Visst är dessa 
faktorer viktiga idag också men andra viktiga faktorer är till exempel kvalitet, 
kundtillfredsställelse och arbetsmiljö.  
 
Genom att intervjua några nyckelpersoner inom Skanska gick det att få fram en del viktiga 
faktorer och områden där problem och svårigheter kan uppstå vid införandet av mer 
prefabricerad armering inom Skanska Väg och Anläggning. Enkäter baserade på dessa svar 
skickades ut till personer inom företaget som har en ledande roll inom produktionen. Utifrån 
resultaten från intervjuer och de följande enkätsvaren har problemområden, nyckelpersoner 
och fördelar identifierats. När fallstudiens arbetsgrupp träffades var det i stort sett samma 
saker som fokuserades på, som i resultatet från intervjuerna och enkäterna. Det vill säga 
främst totalpris, tid, arbetsmiljö, enkelhet i konstruktionen, upprepning, samarbete i ett tidigt 
skede och kommunikation, med mera.  
 
En fallstudie har genomförts på en så kallad plattrambro där projekteringen till en befintlig 
bro gjordes om med målsättningen att effektivisera armeringsarbetet bland annat genom att 
använda så mycket prefabricerad armering som möjligt. Resultatet blev en teoretisk bro med 
ett nytt byggsätt som just skulle främja detta. Andra nyckelord i fallstudien var 
standardisering, enkelhet och industrialisering. Fallstudien visade att genom ett gott 
samarbete och framför allt genom en bra kommunikation mellan inblandade personer och 
parter i projekteringen så kunde byggtiden för en plattrambro sänkas med cirka 25 %. 
Kostnadsbesparingen blev mindre och inte lika markant som tidsbesparingen. Den totala 
kostnaden för bron sänktes med cirka 3,5 %. Även arbetsmiljön förbättrades genom att många 
moment med dålig arbetsställning har kunnat elimineras. Konceptet som togs fram med denna 
bro är en standardisering som Skanska hoppas kunna införa i fortsättningen vid liknande 
projekt inom företaget. 
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Abstract  
Most of today’s concrete structures that are built on site are mainly constructed in a traditional 
fashion with a lot of artisanal operations. One step towards industrializing the in-situ 
construction of concrete is to use prefabricated reinforcement. Through this method there can 
be a lot of savings when each bar doesn’t have to be placed and fixed separately on site. The 
option is to use reinforcement baskets or carpet (roll) reinforcement to decrease the 
construction time and increase the profitability, while still maintaining or improving the 
quality and make a significant improvement on the work environment. 
 
This report discusses and describes various alternative methods concerning reinforcement, for 
example prefabricated reinforcement cages and carpet (roll) reinforcement.  
 
That the construction industry is in need of a higher degree of industrialization than today is a 
generally accepted view. This is confirmed by a number of industrializing attempts like 
opening factories for building-elements, using weather protection and prefabricated 
construction parts. Industrialized construction has a different meaning today than it had in the 
60s and 70s when the most important factors were quantity, economy and time. These factors 
are also important today but there are other important factors like quality, customer 
satisfaction and work environment.  
 
Through interviewing some key persons inside Skanska, it was possible to identify some 
important factors and areas where problems and difficulties can occur when introducing more 
prefabricated reinforcement to Skanska civil construction department. Surveys based on these 
answers were sent to persons inside Skanska Sweden that have leading positions within the 
production. From the result of the interviews and the surveys problem areas, key figures and 
benefits have been identified. When the case study was performed it was possible to 
recognize the result from the interviews and the surveys were in fact the main issues 
discussed; total cost, time, work environment, simplicity in the construction, repetition, 
cooperation in an early stage, communication et cetera.  
 
There has been a case study of a bridge where the planning of an already built bridge has been 
changed and adapted to the idea of rationalizing the reinforcement work through using as 
much prefabricated reinforcement as possible. The result is a theoretical bridge with a new 
way of building that promotes the idea of using as much prefabricated reinforcement as 
possible. Other keywords in this case study are standardization, simplicity and 
industrialization. The case study shows that through cooperation and above all a good 
communication between the involved parties during the planning, it was possible to shorten 
the construction time with approximately 25%. The cost savings were lower and not as 
striking as the time savings. The total cost for building the bridge was reduced with 
approximately 3.5%. The work environment would also be very much improved because a lot 
of the operations, that are dangerous and demands bad working postures, are eliminated. The 
concept that was developed through this bridge is a standardization that Skanska hopes to 
introduce on similar projects in the future.  
 
 



 
 

 



 
 

 



IV 
 

Innehållsförteckning 
Förord.......................................................................................................................................... I	  

Abstrakt......................................................................................................................................II	  
Abstract .....................................................................................................................................III	  

Innehållsförteckning ................................................................................................................ IV	  

1 Inledning ..................................................................................................................................1	  

1:1 Bakgrund...........................................................................................................................1	  
1:2 Syfte ..................................................................................................................................2	  
1:3 Metodval ...........................................................................................................................2	  

1:3:1 Motivering till metodval ............................................................................................3	  
1:4 Avgränsning......................................................................................................................3	  
1:5 Centrala begrepp ...............................................................................................................4	  
1:6 Källor och källkritik..........................................................................................................4	  

2 Industrialiserat byggande .........................................................................................................5	  

2:1 Vad innebär industrialiserat byggande?............................................................................5	  
2:2 Miljonprogrammet kontra industrialiserat byggande idag................................................6	  
2:3 Varför behövs en industrialisering?..................................................................................6	  
2:4 Industrialisering av armeringsarbetet................................................................................7	  

3 Armering ..................................................................................................................................9	  
3:1 Armeringsprocessen..........................................................................................................9	  
3:2 Armeringsprodukter........................................................................................................10	  

3:2:1 Lagerlängder, LL .....................................................................................................10	  
3:2:2 Inläggningsfärdigt, ILF............................................................................................10	  
3:2:3 Monteringssvetsade enheter.....................................................................................10	  
3:2:4 Armeringsnät ...........................................................................................................11	  
3:2:5 Rullarmering ............................................................................................................11	  

3:3 Armeringsmetoder ..........................................................................................................11	  
3:3:1 Montering i form......................................................................................................12	  
3:3:2 Prefabricering på byggarbetsplats, armeringsstation...............................................12	  
3:3:3 Förtillverkning i fabrik ............................................................................................14	  
3:3:4 Överskådlig bild av armeringen och monteringsprocessen .....................................15	  

3:4 Sammanfattning armering...............................................................................................15	  
4 Intervjuer och enkät ...............................................................................................................18	  

4:1 Inledning .........................................................................................................................18	  
4:1:1 Intervjuteknik...........................................................................................................18	  
4:1:2 Enkäten ....................................................................................................................18	  

4:2 Resultat från intervjuer ...................................................................................................18	  
4:2:1 Beställaren ...............................................................................................................18	  
4:2:3 Entreprenadform......................................................................................................19	  
4:2:4 ”Från projekteringen till produktionen” ..................................................................19	  
4:2:5 Dataprogram med 3D ..............................................................................................21	  
4:2:6 Tillgång till goda exempel .......................................................................................21	  

4:3 Resultat från enkät ..........................................................................................................22	  
4:3:1 Fråga 1 .....................................................................................................................22	  
4:3:2 Fråga 2 .....................................................................................................................22	  
4:3:3 Fråga 3 .....................................................................................................................22	  
4:3:4 Fråga 4 .....................................................................................................................23	  



V 
 

4:3:5 Fråga 5 .....................................................................................................................24	  
4:3:6 Fråga 6 .....................................................................................................................24	  
4:3:7 Fråga 7 .....................................................................................................................24	  
4:3:8 Fråga 8 .....................................................................................................................25	  

5 Fallstudie................................................................................................................................27	  
5:1 Bakgrund.........................................................................................................................27	  
5:2 Befintlig bro....................................................................................................................28	  
5:3 Teoretisk bro ...................................................................................................................28	  

6 Resultat - slutsats ...................................................................................................................29	  
6:1 För att kunna öka graden av prefabricerad armering krävs: ...........................................29	  
6:2Fördelar med prefabricerad armering: .............................................................................29	  
6:3 Nyckelpersoner: ..............................................................................................................29	  
6:4 Lönsamhet:......................................................................................................................30	  

7 Sammanfattande diskussion och reflektioner ........................................................................31	  

7.1 Förslag till fortsatta studier .............................................................................................32	  
Referenslista..............................................................................................................................33	  

Elektroniska källor:...............................................................................................................33	  
Tryckta böcker, publikationer och artiklar: ..........................................................................33	  
Muntliga källor: ....................................................................................................................34	  

Bilagor.......................................................................................................................................35	  

 

 

 



VI 
 

 



1 
 

 
 

1 Inledning 
Tillverkningsindustrin har under de sista hundra åren stått för en mycket kraftig förbättring 
vad det gäller utveckling och effektivisering. Här har produktionen gått från enskilt arbete till 
”löpandebandproduktion”. Jämförs detta med byggindustrin så syns det tydligt att 
utvecklingen inom byggbranschen har gått mycket långsammare. En del hävdar att det inte 
går att jämföra byggindustrin med bilindustrin för att de är för olika, men trots detta görs 
jämförelsen ofta i artiklar och i liknande sammanhang. När man ser på bilindustrin handlar 
det om en uppbyggd fabrik där delar monteras ihop till en färdig produkt, som sedan skickas 
iväg till köparen. Inom bygg handlar det om att en tillfällig fabrik byggs upp vid varje projekt, 
produkten uppförs och sedan plockas fabriken ner. Är det då möjligt att införa 
löpandebandproduktion och en tydig industrialisering av byggindustrin? Visst tillverkas vissa 
komponenter som dörrar, fönster och gipsplattor i fabrik men går det att ytterligare 
industrialisera byggandet? (I. Löfgren & K. Gylltoft, 2001)  
 
Byggbranschen är omfattande och om vi därför tittar närmre på till exempel Väg och 
Anläggning och möjligheten att öka industrialiseringen där, blir bilden mer överskådlig. 
Betong är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen inom anläggning idag och för att 
betongkonstruktionen ska klara alla krav på bärighet måste den innehålla armering. För att 
inte armeringen ska skadas eller förstöras och för att hållbarheten ska vara tillräcklig, finns 
det många krav inblandade som till exempel mått på minsta täckskikt. Eftersom 
konstruktionerna är beroende av noggrannheten och stora kvantiteter armering, krävs det 
åtskillig tid för att genomföra detta moment. Utöver detta innebär armeringsarbete en dålig 
arbetsmiljö där det är lätt att fastna med fötterna i håligheter och utstickande armeringsjärn 
samt att dålig arbetsställning mer är en regel än ett undantag.  
 
I en artikel av Lisa Ringström i Byggvärlden står det att ett brobygge kan bli 25 % billigare 
om effektivare projektering och smartare arbetsmetoder används. Ett av hennes exempel på 
smartare arbetsmetod är att använda sig av förtillverkade armeringsenheter. 
Förtillverkade/Prefabricerade armeringsenheter är det som kommer fokuseras på i detta 
examensarbete.  

1:1 Bakgrund 
Enligt uppgift (L. Olsson, 2010) finns det studier som visar att det bästa sättet att rationalisera 
armeringsarbetet är att i högre grad än vad som hittills varit fallet, anpassa utformningen av 
armering på ett sådant sätt att tidsåtgången för att placera/montera armeringsjärnen i formen 
minimeras. Då kommer arbetet på plats kräva kortare byggtider och färre arbetstimmar vilket 
även resulterar i kortare tid som entreprenören måste betala för kran och andra maskiner. Det 
mest naturliga sättet att minimera arbetstiden i formen är att prefabricera armeringen, vilket är 
den metoden som kommer tas upp i detta examensarbete. 
 
Ett av problemen när det gäller att anpassa utformningen av armeringen för prefabricering är 
att idag optimeras armeringen många gånger genom att minimera mängden armering. Att 
minimera mängden armering är bra därför att materialpriset blir lägre, men det kan medföra 
konstruktioner som är onödigt svåra och tidskrävande att tillverka, vilket då kan leda till en 
högre totalkostnad (C. Claeson-Jonsson & J. Magnusson, 2009). Ett annat problem som 
hänger ihop med att minimera mängden armering är att i vissa fall premieras konstruktörerna, 
så kallad incitamentsavtal, när de använder så lite armering som möjligt. Detta kan leda till 

”Allting vi gör, har någon 
annan gjort innan. Vi 
behöver inte uppfinna 
hjulet två gånger.” 
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onödigt komplicerade lösningar som är svåra att genomföra i praktiken. Vilket kan medföra 
en försämring av såväl kvalitet som arbetsplatsmiljö. 
 
Skanska Sverige utför utredningar av så gott som alla moment som ingår i byggande, för att 
hitta ”normalmetoder”1 som de vill att hela företaget ska använda sig av. En förutsättning för 
att kunna realisera denna förbättring är en standardiserad produktion. En annan förutsättning 
är en genuin vilja på de olika arbetsplatserna att anpassa sig till en gemensam standardiserad 
byggprocess.  
 
Av Skanska Sveriges affärsplan framgår det att en del av deras strategi är: 
Att kontinuerligt sänka kostnader genom att industrialisera och effektivisera inköp. 

1:2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att studera och analysera Skanska Sveriges sätt att arbeta 
med armering inom Väg och anläggning. Detta ska göras genom att ta reda på om det 
verkligen lönar sig, utifrån tid och totalkostnad, att använda prefabricerad armering. Utöver 
detta ska det kartläggas vilka problemområden som finns och hur Skanska ska kunna 
effektivisera hela byggprocessen. 
 
I dagsläget arbetar Skanska med att ta fram normalmetoder för form, armering och gjutning 
vad gäller betong. Målsättningen är att identifiera, dokumentera och implementera 
industrialiserade armeringsmetoder på Skanska Sveriges byggarbetsplatser. Detta 
examensarbete kommer vara en del av detta arbete och kommer att genomföras genom att 
observera, dokumentera och sammanställa Skanskas armeringsarbete inom Väg och 
Anläggning med inriktning på prefabricerad armering. 
 
Ovanstående syfte har konkretiserats i följande frågeställning: 
Hur kan Skanska väsentligen öka användningsgraden av prefabricerad armering? 
 
Som ett led i detta ska vi försöka besvara följande frågor: 
 

- Vilka förändringar behöver göras i byggprocessen för att det ska gå att använda 
prefabricerad armering i högre grad? 

- Vilka nyckelpersoner kan hjälpa eller stjälpa utvecklingen mot en högre grad 
prefabricerad armering? 

- Är det lönsamt att använda prefabricerad armering? 

1:3 Metodval 
Detta examensarbete grundar sig på en komparativ metod, där platsbyggd konstruktion 
kommer att jämföras med prefabricerad konstruktion. För att få tillräckligt med information 
och insyn i arbetet ställer Skanska upp med kalkyler och expertis i form av konstruktörer, 
armerare, kalkylatorer med flera som kommer intervjuas eller få svara på en enkät om deras 
erfarenhet och åsikter om prefabricerad armering kontra platsbyggt.  
 
Vi kommer att få ta del av Skanskas interna material gällande en studie av en teoretisk bro. 
Materialet, ”Skanskas arbetsmaterial” kommer att ligga till grund för delar av arbetet och 
resultatet, men några detaljer om fallstudien kommer inte kunna nämnas.  
 
 

                                                
1 Den bästa metoden utifrån vad Skanska känner till idag. 
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I fallstudien kommer en befintlig platsbyggd brokonstruktion jämföras med hur det i teorin 
skulle gå att bygga samma bro med prefabricerade armeringsenheter på ett mer 
industrialiserat arbetssätt. En arbetsgrupp bestående av människor med många års erfarenhet 
och stor kunskap, praktisk och teorietisk, inom området, kommer tillsammans att diskutera 
fram nya lösningar och de mest optimala lösningarna för ändamålet. Arbetsgruppen kommer 
även att arbeta med att ta fram en kalkyl och en tidsplan så det går att få fram några 
jämförbara så kallade ”hårda faktorer2”, som tid och pengar. Den teoretiska konstruktionen 
kommer att tas fram av en arbetsledare som själv var med och byggde den befintliga bron och 
som vet vilka problem och svårigheter de stötte på där. Den nya konstruktionen blir 
kontrollerad och godkänd av en konstruktör. Arbetsledaren och konstruktören kommer bägge 
två att ingå i arbetsgruppen som vi arbetar tillsammans med.  
 
Betongbron som kommer att studeras i fallstudien är en vägbro över järnvägen för 
Hinsjövägen, Nyland - Örnsköldsvik, en del av Botniabanan, km 512+077. 

1:3:1 Motivering till metodval        
Metodvalet grundar sig på upplägget från Skanskas sida och bakgrundskunskapen vi besitter i 
ämnet. Då Skanska är vår uppdragsgivare och de vill jämföra prefabricerad armering med 
platsbyggd armering föll det sig väldigt naturligt att använda en komparativ metod. För att 
kunna härleda informationen till verkligheten valde vi, i samarbete med Skanska, att utföra en 
fallstudie och att utföra intervjuer/enkäter. Det skulle ha varit möjligt att göra detta arbete 
endast baserat på litteratursökning och litteraturstudier, men då skulle vi inte få samma 
konkreta svar utan informationen skulle endast vara andra- och tredjehandsinformation och 
inte alltid direkt relevant. Att göra en observation av pågående projekt är en annan möjlighet 
men då Skanska inte har några stora passande anläggningsprojekt i närheten är detta inte ett 
bra alternativ i vårt fall.  

1:4 Avgränsning 
Detta examensarbete kommer att inskränka sig till Skanska Sverige, Väg och Anläggning, där 
armering och prefabricering av armering är huvudämnet. Parallellt med detta examensarbete 
kommer Skanska även att arbeta med att ta fram industrialiserade arbetsmetoder gällande 
form och gjutning. Det innebär att i visst avseende kommer svårigheter att uppstå när det 
gäller att ”hålla isär” armering från form och gjutning då dessa går hand-i-hand.  
 

                                                
2 Ekonomi/ resurser. Fakta/mätetal 
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1:5 Centrala begrepp 
Centrala begrepp som kommer användas är:  
Prefabricerad armering: Detta begrepp kommer att användas som ett samlingsord för 
armering som är bockad, klippt, kapad och sammansatt innan den läggs i gjutformen. Om 
detta är gjort på en armeringsstation eller i fabrik kommer endast att särskiljas i de fall där det 
står angivet.  
 
Byggprocessen: Med detta uttryck menas hela förloppet från idé till färdig produkt. Detta 
innefattar nyckelpersoner som konstruktör, kalkylator, projektchef, arbetsledare, armerare 
med flera.  
 
Industrialiserat byggande: Med detta menar vi ett byggande där fokus ligger på att montera 
ihop färdiga delar, det vill säga prefabricering. Samt att kunna öka effektiviseringen genom 
upprepning av arbetsmomenten och standardisering av de tekniska lösningarna. Ämnet 
diskuteras mer i Kapitel 2. 

1:6 Källor och källkritik 
Detta examensarbete är baserat på olika sorters källor. I kapitel ett, två och tre har vi använt 
oss av litteratursökning, böcker och tidskrifter, medan kapitel fyra är baserat på intervjuer och 
enkäter. Kapitel fem baseras på nedskriven information samt erfarenhet i form av den 
arbetsgrupp som Skanska har satt ihop för att arbeta med den fallstudien vi ska studera. 
 
Vi är medvetna om att en fallstudie inte är tillräcklig för att till hundra procent säkerställa 
korrekta slutsatser. Men samtidigt är vi övertygade om att denna fallstudie kommer att ge oss 
mycket bra indikationer om fördelarna och nackdelarna med en prefabricerad modell. 
 
Vi har hittat mycket av vår information i branschtidskrifter vilka är förhållandevis trovärdiga 
källor. De flesta artiklar är skrivna av forskare inom området eller människor som har arbetat 
med ämnet/ i branschen under flera år, vilket gör dem till pålitliga referenser.
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2 Industrialiserat byggande 
Det pågår en ständig utveckling inom byggbranschen och trots att det hävdas att 
byggbranschen är konservativ har den utvecklats oerhört mycket under de senaste 30 åren vad 
gäller maskiner och material och till viss del även byggmetoder. Om detta sedan jämförs med 
utveckling inom den fasta industrin, till exempel bilindustrin där de har minskat 
tillverkningstiden för en bil från 120 till 20 timmar, är byggbranschens utveckling kanske inte 
riktigt lika markant. ( G. Kristiansson, 1999) 

2:1 Vad innebär industrialiserat byggande? 
Från början var industrialisering att arbeten som skotillverkning, tygtillverkning, sömnad med 
mera flyttades från hemmen till en gemensam arbetsplats där arbetet utfördes utan störande 
moment och där den samlade kunskapen kunde utnyttjas för snabbare och bättre resultat. 
Utveckling fördes vidare till en löpandebandtillverkning där arbetare hade en station där en 
sak utförs.(M. Bellgran & K. Säfsten 2005) Detta är en metod som används idag i allt från 
tillverkning av bilar till mobiler och möbler. Det är ett sätt som fungerar bra för dessa 
branscher och många olika förbättrings- och effektivitetsmetoder så som Lean Production, 6σ 
och The Toyota way har arbetats fram. Dock har dessa branscher en gemensam faktor, deras 
tillverkning sker på en plats, eventuellt ett par olika, och sedan skickas den färdiga produkten 
till återförsäljaren eller kunden. Byggandet av hus, vägar, broar med mera ser ut på ett helt 
annat sätt då produktionen upprättas på den plats där den färdiga produkten ska befinna sig. 
Varje gång något ska produceras upprättas en tillfällig fabrik på plats där en ny produkt ska 
byggas. Det är väldigt osannolikt att produkten är exakt likadan som något som byggts 
tidigare och skulle den vara det är sannolikheten stor att förhållanden som mark och miljö inte 
ser likadana ut som vid tidigare projekt. Om byggandet av en bro skulle jämföras med 
byggandet av en bil som massproduceras med samma komponenter på samma plats i flera 
tusen exemplar, går det att ana sig till svårigheterna som dyker upp när det gäller 
industrialiseringen av byggandet. 
 
Är det då möjligt att överhuvudtaget införa ett industrialiserat byggande? För att kunna svara 
på den frågan krävs en definition av vad industrialiserat byggande egentligen innebär. 
 

• ”Industriellt byggande är den benämning som ges till byggteknik där moderna och 
systematiserade metoder för design/projektering, produktionsplanering och kontroll, 
samt en mekaniserad och automatiserad tillverkningsprocess utnyttjas”. (I. Löfgren, 
2001) 

 
• Industrialisering innebär: Upprepning av arbetsmoment, -processer och teknik. 

Standardisering av arbetsmoment, -processer och teknik. Systemtänkande, 
samordning och ständig förbättring. (C. Claeson-Jonsson & J. Magnusson, 2009) 

 
• Skanska Sveriges definition ser ut såhär: ”Industrialisering innebär att öka graden av 

prefabricering, specialisering, standardisering, systematisering och återupprepning.” 
 
Dessa tre förklaringar är inte helt entydiga utan nämner allt från prefabricering av vissa 
byggnadsdelar till hela byggnadselement samt att de omtalar både upprepning och 
automatisering. Det är troligtvis väldigt individuellt vad som läggs i uttrycket men utifrån 
dessa definitioner ses en röd tråd som består av användandet av modern teknik vid upprepning 
och standardisering.  
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2:2 Miljonprogrammet kontra industrialiserat byggande idag. 
Under 1960-70 talet gjordes stora försök på att industrialisera byggandet. Flerbostadshus i 
betong byggdes med mycket upprepning, färdiga element och ungefär samma metoder, för att 
byggandet skulle gå snabbt och vara relativt billigt. Om vi blickar tillbaka på detta försök idag 
har det dykt upp många fel och brister i dessa hus vilket medför enorma kostnader för 
renovering/ombyggnation, eller rivning och nybyggnation. 
 
Det som idag menas med industrialiserat byggande har ett annat fokus än under 
miljonprojektet. Under den tiden var det kvantiteten och bostadsbristen som styrde medan 
idag är det kvalitet, kundfokusering och till stor del ekonomin som styr. Det är ingen som vill 
ha fler bostadsområden, broar och tunnlar som påminner om miljonprogrammets betongblock, 
men ändå är byggandet på väg mot en effektivisering och utveckling.(G. Kristiansson, 1999) 

2:3 Varför behövs en industrialisering? 
Byggbranschen styrs idag väldigt mycket av konjunkturen och byggbranschens behov ser lite 
olika ut om konjunkturen är på topp eller nere på botten. När konjunkturen är på topp har 
företagen svårt för att få tag i tillräckligt mycket kunnig personal medan när den är på botten 
har företagen för mycket personal och kan inte sysselsätta alla. Under en period med mycket 
att göra kan det tänkas att många byggföretag hade varit väldigt glada för nya byggmetoder 
som gjorde att arbetet kunde genomföras med färre yrkesarbetare. Idag, 2009-2010, är detta 
inte alls lika eftertraktat då det till och med kan vara svårt att sysselsätta den personal som 
finns kvar. Denna växling är något som kan tänkas motarbeta en industrialisering av 
byggandet, men det finns ändå flera orsaker till varför en industrialisering av byggbranschen 
är nödvändig. (C. Claeson-Jonsson & J. Magnusson, 2009) 
 
Från början byggdes det med de material som fanns nära tillhands, trä, sten med mera, men 
idag bygger vi med material från hela världen. Förutom att importera byggnadsmaterial 
kommer det även arbetskraft från länder som Polen, Ukraina, Estland, Lettland och Litauen. 
Detta medför en konkurrens på flera olika nivåer. Den utländska arbetskraften är oftast 
billigare än den svenska och det är av samma orsak som en hel del byggnadsmaterial 
importeras. Är det däremot möjligt att börja använda mer effektiva byggmetoder, och 
prefabricerade element som tillverkas mer eller mindre på löpande band, finns det en 
möjlighet att konkurrera mot utländsk arbetskraft och utländska leverantörer. (C. Claeson-
Jonsson & J. Magnusson, 2009) 
  
En industrialisering av byggandet är ett bra sätt att motverka några av de största problemen 
inom byggbranschen som att produktionskostnaderna är höga och att det hela tiden dyker upp 
kvalitetsproblem i form av byggskador och byggfel. Detta går att undvika med hjälp av bättre 
planering, användning av prefabricerade delar, standardisering och upprepning av 
arbetsmoment. Ännu en fördel med industrialisering i form av till exempel prefabricerade 
armeringskorgar, är att det utgör en kraftig förbättring av arbetsmiljön för yrkesarbetarna. (C. 
Claeson-Jonsson & J. Magnusson, 2009) 
 
Andra saker som stödjer en industrialisering av byggandet i Sverige är pressade byggtider, 
högre krav på täthet (passivhus), önskemål om snabbt byggande med en så tidig inflyttning 
som möjlig och krav på lite störning av omgivning (boende, kontor, trafik). En 
industrialisering kan medföra att mindre tid krävs på arbetsplatsen vilket medför kortare tid 
för bodar, maskiner och personal på plats. Det uppstår även en större säkerhet vad gäller att 
material ej har fuktskadats/skadats om byggandet på plats består mer av en montering av 
delar. Arbetet pågår då under en kortare tid där det även går att använda väderskydd vid 
behov. (C. Claeson-Jonsson & J. Magnusson, 2009) 
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2:4 Industrialisering av armeringsarbetet 
Att industrialisera armeringsarbetet kan innebära flera olika saker. En viktig grund är dock att 
efterstäva enkla lösningar och stor repetition. Ett sätt är att använda sig av standardlösningar, 
vilket kan innebära att ett företag har en eller ett par lösningar (från idé till färdig produkt) för 
byggandet av till exempel broar. Det är även en bra idé att använda sig av samma 
armeringsdimensioner i så stor utsträckning som möjligt och att använda sig av prefabricerad 
armering där det är möjligt. Ska det byggas flera likadana konstruktioner, som broben, kan det 
vara en bra idé att konstruera och dimensionera dessa på samma sätt, även om vissa då kan 
innehålla lite mer armering än nödvändigt. Detta skulle medföra upprepning och även 
möjliggöra beställning av armeringskorgar från fabrik. Istället för att tänka på att minimera 
mängder handlar det snarare om att förenkla konstruktionen vilket leder till hög produktivitet 
och tack vare det en lägre totalkostnad. För att kunna genomföra detta behövs en noggrann 
planering, så ”sista minuten förändringar” kan undvikas i största möjliga mån. (C. Claeson-
Jonsson & J. Magnusson, 2009) 
 
För att kunna få fram en bra industrialiseringsprocess är det viktigt att inte glömma 
erfarenhetsåterföringen. Med tanke på att industrialisering innebär en stor förändring av 
byggandet kommer det att dyka upp många problem till en början. Det är därför lika viktigt 
att negativa erfarenheter och problem dokumenteras, som att bra erfarenheter dokumenteras. 
Detta för att inte olika arbetslag ska behöva hitta en egen lösning när problemet dyker upp. 
Det finns ingen mening med att uppfinna hjulet flera gånger. (C. Claeson-Jonsson & J. 
Magnusson, 2009) 
 



8 
 

 



9 
 

 
3 Armering 
Armerad betong är idag ett av de viktigaste materialen för utförande av byggnader och 
anläggningar i Sverige. Det beror på betongens goda tryckhållfasthetsegenskaper tillsammans 
med armeringsstålets goda förmåga att uppta dragspänningar. Dessa material tillsammans ger 
en stark konstruktion som kan formges och ytstruktureras på nästan obegränsat antal sätt. 
Ekonomiskt sett är betong som bygg- och konstruktionsmaterial mycket konkurrenskraftigt. 
Andra positiva fördelar med betong är dess goda ljudisoleringsförmåga och att den uppvisar 
ett bra brandmotstånd. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) 
 
Hållfastheten i betong är för tryckspänningar ungefär tio gånger större än motsvarande 
hållfastheten för dragspänningar. För att undvika överdimensioneringar av betong skapar 
detta ett behov att förstärka den del av betongen som utsätts för dragkrafter. Metoden att gjuta 
in stålstänger, d.v.s. att armera, introducerades i mitten av 1800-talet och den är fortfarande 
idag den tydligt dominerande förstärkningsåtgärden. Även om andra alternativ och metoder 
numera har tagits fram. (R. Caster & G. Deuschl, 2007)   
 
Detta kapitel beskriver armering kortfattat inom såväl prefabriceringsprocessen som i 
byggprocessen. För att kunna se förbättringsmöjligheterna för en ökad prefabricerad armering 
så krävs det viss baskunskap för att lättare kunna dra slutsatser. 

3:1 Armeringsprocessen 
Arbetet med att tillverka armeringen i en betongkonstruktion kan liknas vid en process, 
alltifrån den initierade planeringen till den faktiska tillverkningen. Denna armeringsprocess 
kan sägas ha tre huvudskeden. Projekteringsskedet, planeringsskedet och utförandeskedet.  
 

• Projekteringsskedet. Detta skede omfattar beräkningar, dimensioneringar, 
detaljutformningar, val av armeringskonstruktion (vilken typ av armering och hur den 
ska utformas) samt utarbetande av ritningar och förteckningar 

• Planeringsskedet innefattar val av prefabriceringsgrad (till exempel val mellan 
klippning och bockning på arbetsplats eller användandet av inläggningsfärdig 
armering), val av leverantör, planering av inköp och leveranser samt planering av 
byggplats med avseende på armeringen.  

• Utförandeskedet omfattar arbetet med att ta emot, bereda och montera armeringen på 
byggarbetsplatsen. 

 
I armeringsprocessen är många personer inblandade i de olika skedena. Det gäller till exempel 
konstruktörer, ritare, planerare, inköpare, leverantör, arbetsledare, armeringsarbetare och 
kvalitetsansvarig. Alla dessa personer är ansvariga för olika delar i huvudskedena men i 
slutändan är alla dessa tillsammans ansvariga för det slutgiltiga resultatet avseende på 
kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Därför är det viktigt att ett samarbete upprättas och att alla 
inblandade får ett gemensamt mål med sikte på optimerad kvalitet, totalekonomi och 
arbetsmiljö. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) 
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3:2 Armeringsprodukter 
Syftet med detta kapitel är att kortfattat beskriva några av de armeringsprodukter som idag 
finns på marknaden och deras användningsområden.  

3:2:1 Lagerlängder, LL 
Leverans av lagerlängder sker oftast från ståltillverkare, grossist eller återförsäljare. Stängerna 
är helt raka och dess längd är vanligtvis 12 meter (standard), men specialbeställningar kan 
även göras i längderna 6-18 meter. Dessa stänger bearbetas på byggarbetsplatsen genom 
klippning och/eller bockning samt i vissa fall monteringssvetsning. Detta produktionssätt 
kräver ofta stora upplagsplatser och en komplett bearbetningsutrustning till exempel klipp- 
och bockningsbänk samt bockningsmaskin. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) och (www.celsa-
steelservice.com) 

Som måttstock kan sägas att 2006 bestod Celsa Steel Services, nordens största tillverkare av 
armeringsprodukter, armeringsförsäljning till 44 % av LL. Eftersom efterfrågan är så pass stor 
sker en kontinuerlig produktion vilket innebär att leveranstiden för LL är relativt kort. (R. 
Caster & G. Deuschl, 2007)  

3:2:2 Inläggningsfärdigt, ILF 
Vid användning av inläggningsfärdig armering levereras armeringsjärnen färdigklippta och 
färdigbockade till byggarbetsplatsen. Helt färdiga för montering i gjutformen eller till 
montering av armeringskorgar. Denna typ av prefabricering minskar behovet av klippning, 
bockning och interntransporter på arbetsplatsen. ILF-armering innebär alltså att 
armeringsarbetet sliter mindre på yrkesarbetarna. Denna typ av prefabricering ökar även 
måttnoggrannheten, kvaliteten i utförandet samt minskar tiden och spillförlusterna av 
armeringsjärnen.   (R. Caster & G. Deuschl, 2007) och (A. Hedman & H A Babopesarakli, 
1992) 

3:2:3 Monteringssvetsade enheter 
Denna teknik är oftast den mest lämpade med hänsyn till ekonomiska och ergonomiska 
aspekter. Tillverkningen sker i en armeringsverkstad där de ingående armeringsjärnen klipps, 
bockas och därefter sammanfogas med en svets. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) 
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Tidigare har svetsade armeringsenheter använts försiktigt och sparsamt vid brokonstruktioner 
på grund av de utmattningspåkänningar som uppstår där, men svetsade enheter går även att 
användas vid sådana konstruktioner. De enheter som är lämpliga att monteringssvetsa är till 
exempel pålplattor och påldäck, pelare, kantbalkar samt vissa typer av brobanor. (J. Sandberg 
& B. Hjort, 1998)  

3:2:4 Armeringsnät 
Armeringsnät är den vanligaste typen av prefabricering, en produkt som har funnits i Sverige 
sedan 1950-talet. De består av sammanfogade armeringsstänger i 2 riktningar. Den vanligaste 
metoden att sammanfoga näten med är motståndssvetsning3. På marknaden finns många olika 
standarddimensioner på nät, så kallade lagernät. Dessa har samma armeringshåll i båda 
riktningarna. Möjligheten finns även att måttbeställa anpassade specialnät. (R. Caster & G. 
Deuschl, 2007)   
 
Fördelarna med att använda armeringsnät är att tidsåtgången för att placera erforderlig 
armering minskas då armeringsarbetarna inte behöver placera och naja ihop var och ett av 
armeringsjärnen för sig. Detta medför även att ergonomin blir bättre för yrkesarbetarna. 
Genom att anpassa näten efter konstruktionen kan man minimera armeringsmängden och då 
även materialkostnaden med ca 10-15 %. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) 

3:2:5 Rullarmering 
Rullarmering är en relativt ny armeringsteknik och anses ha potential att ersätta tidigare 
armeringstekniker vid vissa konstruktioner. Tekniken har provats vid flera husbyggen men 
även vid enstaka fall inom brokonstruktion. Produkten utmärks av en hög prefabriceringsgrad 
där rullar av armering tillverkas i fabriksmiljö. Därefter kan rullarna transporteras till 
byggarbetsplatsen för att direkt placeras i formen alternativt lagras för en senare användning. 
 
Olika produktionstekniker används beroende på vilken tillverkare som sköter tillverkningen, 
men grundprincipen är densamma. Armeringsstängerna placeras ut på tunna stålband med 
hjälp av en robot. Precisionen är hög och avstånd, dimensioner och stålsort kan varieras och 
anpassas enligt kundens önskemål. Järnen fixeras sedan till stålbanden, oftast med hjälp av 
svetsning, och rullas sedan upp på cirkulära stöd för att forma en lätthanterlig armeringsrulle. 
(R. Caster & G. Deuschl, 2007)  

3:3 Armeringsmetoder 
Att lägga in ”armeringsjärn för armeringsjärn” i formen är i flera avseenden olämpligt. Det är 
för det första påfrestande för armeringsarbetarens rygg och leder, för det andra är det en 
flaskhals i byggprocessen (på grund av mer tidsåtgång) och det leder ibland till avvikelser i 
utförandet och därigenom en sämre totalekonomi. Sänkta byggtider, bättre ergonomi och mer 
kvalitetstänkande är faktorer som används som argument för att påskynda att armeringsarbetet 
går mot en högre grad av prefabricering. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) 
 
I resten av kapitlet beskrivs kortfattat några metoder som används idag för att producera 
armeringen till betongkonstruktioner. 

                                                
3 Vid motståndssvetsning är värmekällan den energi som alstras av strömmen i det elektriska motstånd som finns 
i svetsstället. Elektroder sätts på vardera sida av de armeringsjärn som ska svetsas samman, vilket resulterar i att 
stängerna trycks och delvis smälts in i varandra. (Armering - MNC, 1992) 
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3:3:1 Montering i form 
Detta är den traditionella metoden för armeringsarbete. Armeringsstänger placeras direkt i 
gjutformen och najas fast. Innan montering krävs det att stängerna är klippta och bockade 
enligt ritningar vilket medför att både LL och ILF går att använda. Metoden innebär att det är 
möjligt att göra sena ändringar i konstruktionen, det vill säga att problem kan lösas på plats.  
 
Tidsmässigt är inte montering i form att föredra då det är tidskrävande och därför utgör ett 
”kritiskt moment” innan gjutning kan ske. Tiden ökar givetvis med mängden armering som 
ska monteras och bör därför speciellt beaktas vid större projekt eller projekt med högt 
armeringsinnehåll. Användning av andra armeringsmetoder kan ofta innebära kortare 
tidsåtgång för monteringsarbetet vilket medför i kortare total byggtid för projektet. Men å 
andra sidan kräver denna metod inte alltid tillgång till kran och kan därför lämpa sig väl vid 
mindre projekt. Montering i form medför även svårigheter när det kommer till att 
kvalitetssäkra inplaceringen av armeringsjärnen och skydd mot väderpåverkan kan vara svårt 
att säkerställa. (R. Caster & G. Deuschl, 2007)   
 
Montering i form medför vissa icke ergonomiska arbetsställningar och tunga lyft vilket 
medför belastningar på armeringsarbetarna. Najningsarbetet är det som påfrestar mest och för 
att minska belastningen på arbetarna kan najningsmaskiner användas. Dessa kan bidra till 
bättre arbetsställningar och i slutändan tidsbesparingar. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) 

3:3:2 Prefabricering på byggarbetsplats, armeringsstation. 
Ett ytterligare steg för att effektivisera armeringsarbetet är att prefabricering av armeringen 
sker i en armeringsstation på byggarbetsplatsen. LL eller ILF monteras där ihop till 
armeringskorgar som sedan lyfts och placeras i formen innan gjutning. Det är då viktigt att 
dessa armeringskorgar är dimensionerade för att klara själva lyftet utan att bli deformerade. 
(R. Caster & G. Deuschl, 2007) 
 
Ett krav för att armeringsstationen ska kunna uppföras är framför allt att det finns tillräckligt 
med utrymme på byggarbetsplatsen. Inte bara stationen i sig måste få plats utan även 
upplagsplats för obearbetad, bearbetad och förtillverkad armering. Om upplagsplatsens 
storlek är begränsad blir beroendet av välplanerade leveranser tydligt. (R. Caster & G. 
Deuschl, 2007)   
 
Armeringsstationens utformning påverkar arbetsbelastningen för armeringsarbetarna i hög 
grad. Därför är det viktigt att stationen är uppbyggd av och innehåller de hjälpmedel som 
passar för den specifika byggarbetsplatsens behov i produktionen. Arbetsförhållandena 
förknippade med stationen påverkar i sin tur kvaliteten på det slutgiltigt utförda arbetet. 
Tillgång till någon form av lyftanordning förutsätts vid en bra utformning av en 
armeringsstation. (R. Caster & G. Deuschl, 2007) 
 
Genom att använda denna metod, prefabricering av armering i armeringsstation, reduceras 
arbetet som sker i form innan gjutning och andelen armeringsjärn som manuellt behöver 
lyftas på plats i formen. Detta resulterar i att inläggningstiden för armeringen minskar. 
Fördelarna med att prefabricera på byggarbetsplatsen blir mest tydlig då kontinuerlig 
produktion kan åstadkommas. Det vill säga i större projekt som sträcker sig över en längre tid 
och där repetition i produktionen finns. Armeringsinnehållet i projektet är också en 
bidragande faktor till om prefabricering i armeringsstation ska vara lämpligt eller ej. Desto 
högre armeringsinnehåll desto effektivare blir metoden.  
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För att denna metod ska fungera krävs viss framförhållning och planering. Vid en god 
planering av prefabriceringen, så att den sker i utsatt tid, kommer byggtiden att minska på 
grund av sänkt tid vid inläggningen av armeringsjärn i formen. Kravet på god planering och 
framförhållning kan dock försvåra och omöjliggöra sena ändringar i ritningar. (R. Caster & G. 
Deuschl, 2007)   

3:3:3 Förtillverkning i fabrik 
Förtillverkning av armering och armeringskorgar kan givetvis ske i egen regi, i egen fabrik, 
samt hos en underentreprenör, i dennes fabrik. Tillverkningsmetoden i de båda fallen kan 
skilja sig från varandra främst genom att underentreprenörer som specialiserat sig på 
förtillverkning av armering oftast sammanfogar armeringen med hjälp av svetsning (manuell 
svetsning och robotsvetsning). Men även där förekommer, liksom vid förtillverkning i egen 
fabrik, manuell najning.   
 
Det kan vara fördelaktigt att förtillverka armeringen i fristående fabrik i stället för att 
producera den på byggarbetsplatsen. Det som är utmärkande för en sådan fabrik är att 
produktionen sker väderskyddat i en utpräglad produktionslinje och att produktionen sker 
kontinuerligt under en längre tid. 
 
Vid byggen med begränsat utrymme för platstillverkad armering kan förtillverkning i fabrik 
vara fördelaktigt. Att driva eller anlita en armeringsfabrik kan endast vara aktuellt då stora 
mängder armering ska förtillverkas. Följaktligen blir detta aktuellt endast vid stora projekt. 
Avståndet, tillgång till lokal, vägnät och transport är de huvudpunkter som måste tas i 
beaktning. Orsaken till varför metoden med förtillverkning i fabrik inte lämpar sig vid lågt 
armeringsinnehåll är dels att transporten då består av armeringskorgar med ”mycket luft”, 
vilket kan ge stora transportkostnader. En annan orsak är att inläggningstiden för viss 
förtillverkad armering är oberoende av armeringens tyngd. Då blir enhetstiden väldigt mycket 
högre för till exempel rullarmering med låg vikt. 
 
I de fall då ”Just In Time” (JIT) leveranser används, det vill säga att leveransen av produkten 
anländer precis när den ska monteras, behövs inget utrymme för förvaring på arbetsplatsen. I 
annat fall måste en upplagsyta färdigställas så den prefabricerade armeringen kan förvaras till 
dess att den ska användas i produktionen.   
 
Fördelarna vid förtillverkning i fabrik är, förutom det minskade platsbehovet på 
byggarbetsplatsen, en förbättrad arbetsmiljö och i samband med det en förbättrad kvalitet 
samt tidsbesparing (vid jämförelse med till exempel tillverkning i form). (R. Caster & G. 
Deuschl, 2007)  
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3:3:4 Överskådlig bild av armeringen och monteringsprocessen 
För att på ett enkelt sätt visa läsaren vilka vägar armeringen kan gå innan och under 
monteringen visas här nedan en figur som i  stora drag pekar ut möjliga vägar.  

 
Med 2D konstruktioner menas ”platta” konstruktioner som t.ex. nät och rullarmering och med 
3D konstruktioner menas volymelement som t.ex. armeringskorgar. 
 
De streckade pilarna visar processen för om fabriken (armeringsfabriken), utöver armeringen, 
gjuter prefabricerade betongelement.  

3:4 Sammanfattning armering 
Armeringstekniken i Sverige idag uppvisar en splittrad bild. Det finns avancerade tekniska 
möjligheter att industriellt tillverka armering med hög prefabriceringsgrad men trots det utförs 
armeringsarbete i första hand på byggarbetsplatser samt ofta på ett hantverksmässigt och 
traditionellt sätt. Det leder ofta till en besvärlig arbetsmiljö, kvalitetsmässiga brister och en 
hög totalkostnad.  
 
Förtillverkning av armeringsenheter är inte bara ett steg i ett mer industrialiserat byggande 
utan även ett sätt att kvalitetssäkra armeringen. Förtillverkning används idag allmänt när det 
gäller enklare armeringsenheter. Om mer komplicerade armeringsenheter ska kunna 
förtillverkas på ett bra sätt krävs det att konstruktören redan i projekteringsstadiet utformar 
armeringskonstruktionen med hänsyn till detta. (J. Sandberg & B. Hjort, 1998) 
 

Figur 3.2 Armering och monteringsprocessen 
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Att minimera mängden armering som behövs för ett projekt är inte alltid det bästa sättet att 
minska produktionskostnader. Enkelhet och repetition är saker som kan göra arbetet mer 
effektivt och i slutändan ge lägre kostnader. För att underlätta arbetet på byggarbetsplatsen är 
det viktigt att projekteringen utförs på ett sätt som gör detta möjligt. För att öka 
produktiviteten bör enkelhet eftersträvas i lösningar och upprepningsbara arbetsmoment 
användas. Åtgärder som en konstruktör kan ha i åtanke som underlättar och påskyndar 
armeringsarbetet, i första hand monteringsarbetet, är bland annat följande: (C. Claeson-
Jonsson & J. Magnusson, 2009) 
 

• Att använda standardlösningar. 
• Ingen eller standardiserad avkortning av armeringen. 
• Att försöka använda samma armeringsmängd och armeringsdimensioner i till exempel 

olika bjälklag i flervåningshus. 
• Att tänka igenom på vilket sätt armeringen ska monteras, särskilt vid täta och trånga 

konstruktioner. 
• Att ta hänsyn till och lämna utrymme för den monteringsarmering som måste finnas. 
• Armeringslösningen i konstruktionen bör anpassas till vad som finns på marknaden i 

fråga om tillbehör, monteringshjälpmedel och verktyg.  
(J. Sandberg & B. Hjort, 1998) och (C. Claeson-Jonsson & J. Magnusson, 2009) 

 
Genom att göra armeringslösningen enklare kan eventuella svårigheter undvikas. Detta kan 
medföra att arbetet för armeringsarbetarna blir enklare, vilket bör ge minskad risk för misstag 
på byggarbetsplatsen. Även om materialanvändningen inte är minimerad kan totalkostnaden 
för armeringen minska tack vare att produktiviteten ökar vid produktionen. (C. Claeson-
Jonsson & J. Magnusson, 2009) 
 
Att montering i form anses vara positivt då sena ändringar krävs innebär inte alltid att det är 
att föredra. Ändringen kommer oftast att innebära höga kostnader, förlängd byggtid och 
försämrad arbetsmiljö. Vad som är ännu viktigare att tänka på är att sena förändringar, eller 
ändringar, inte hör hemma över huvud taget i en industrialiserad process. Sena ändringar 
innebär oftast att det skett ett fel tidigare i byggprocessen. Vid en industrialiserad byggprocess 
är inte målsättningen att planera för att fel ska gå att lösa. Målsättningen är att undvika fel 
från första början. Om målsättningen är att hitta en produktionsmetod för att gynna 
industrialisering bör det i stället ses som negativt att sena ändringar görs möjligt vid 
montering i form. De andra metoderna som inte har samma ”förändringsmöjlighet” tvingar i 
högre grad fram en bättre projektering vilket i sin tur leder till en, förhoppningsvis, bättre 
slutprodukt. (R. Caster & G. Deuschl, 2007)   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



17 
 

 



18 
 

 

4 Intervjuer och enkät 
Det är många personer som påverkar processen för armeringen och i detta kapitel beskrivs hur 
några av dessa nyckelpersoner själva upplever sin del i kedjan. Dessutom beskrivas andra 
faktorer som nyckelpersonerna anser kan påverka om prefabricerad armering ska användas 
eller inte.  

4:1 Inledning  
Armeringsarbetet (från idé till färdig produkt) utförs av människor och vi anser därför att det 
är nödvändigt att prata med människor i processen och höra deras åsikter istället för att bara 
se på fakta och siffror. Om en byggmetod är bra eller dålig styrs inte bara av hårda faktorer 
utan också, enligt oss, av så kallade mjuka faktorer som till exempel arbetsmiljö. För att få 
förstahandsinformation från de människor som kontinuerligt arbetar med armering och sitter 
inne med den kunskap vi vill ta del av har vi använt oss av två olika metoder, intervjuer och 
enkäter. Det optimala hade varit att kunna intervjua alla men på grund av tidbrist har vi valt 
att göra på detta sätt. 

4:1:1 Intervjuteknik 
Personerna vi har intervjuat valdes ut av Leif Olsson på Skanska och han har meddelat 
personerna i förväg om att vi kommer kontakta dem i samband med ett examensarbete och 
beskrivit kortfattat vad vi skriver om. Intervjuerna har utförts på ett väldigt öppet sätt, med så 
lite styrning som möjligt eftersom det är deras åsikter som är efterfrågade. Vid början av 
intervjuerna har intervjupersonerna fått reda på att arbetet handlar om att effektivisera 
armeringsarbetet, med fokus på prefabricering. Intervjupersonerna har fått prata och berätta 
fritt utifrån ämnet och vi har ställt följdfrågor vid behov och frågor när intervjupersonen har 
pratat klart. Då intervjuerna innefattar mycket som egentligen inte berör arbetets ämne, har vi 
valt att redovisa resultatet i punktform där de väsentliga sakerna diskuteras. 

4:1:2 Enkäten 
Då tiden inte räcker till för att anordna möten med alla de människor vi ville komma i kontakt 
med bestämdes det att en enkät skulle skickas ut till utvalda personer inom Väg och 
Anläggning Skanska Sverige AB. Avsikten med denna enkät är precis som för intervjuerna att 
få en klar och tydlig bild av produktionen, för att kunna få fram ett relevant resultat. 
Enkätmottagarna valdes även dessa ut av Leif Olsson, baserat på deras position inom 
Skanskas produktion och utifrån deras erfarenhet från branschen. Enkäten skickades till 31 
personer och vi fick svar från 11 av dessa. 

4:2 Resultat från intervjuer 
Med fokus på armeringen, dyker det upp några områden längs med byggprocessen som just 
nu skapar problem eller som har potential att förbättras. 

4:2:1 Beställaren  
Det första hindret i byggprocessen för industrialisering och effektivisering av armeringsarbete 
är att beställaren i många fall styr för mycket från början. När beställaren anlitar konsulter och 
börjar med den grundläggande projekteringen av projektet har de vissa specifika saker som de 
fokuserar på, så som väglinje eller utseende. Ju mer beställaren bestämmer i detta skede, desto 
mindre frihet har entreprenören när denne ska göra den slutgiltiga projekteringen. Exempel på 
detta kan vara till exempel pelare i olika längder, olika spännvidd mellan pelare eller att en 
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brobana måste vara svängd (krökt), vilket försvårar industrialisering och prefabricering av 
armering. (J. Olofsson, 2010) 
 
Eftersom det inte är så vanligt med prefabricerad armering inom Skanska idag, är det enligt 
Jan Olofsson inte speciellt många konstruktörer som tänker i de banorna när de gör sina 
konstruktioner. Men även om konstruktörerna skulle börja tänka mer i banor av prefabricering 
kommer det inte att hjälpa fullt ut, eftersom de ofta inte är med från projektets början utan är 
styrda av beställarens krav eller andra krav/bestämmelser så som till exempel miljöfaktorer.  
 
Enligt Bo Olssons erfarenhet är det fullt möjligt att diskutera olika alternativ med en privat 
beställare, men när det gäller kommuner är det näst intill omöjligt om man inte kan visa på ett 
mycket billigare alternativ. Detta är dock svårt att ändra på grund av lagen om offentlig 
upphandling, LOU. Ett annat hinder är att det inte finns möjlighet att fundera och räkna på 
alternativa lösningar vid varje projekt eftersom detta då ofta blir bortkastade pengar för 
entreprenören. 
 
Ett sätt att undvika för mycket precisering från beställaren är att göra som Skanska Sverige 
gör idag vad gäller fundament till vindkraftverk. Istället för att vänta på att beställare ska 
skicka ut förfrågningsunderlag, har Skanska tagit fram alternativ med konstruktion, pris och 
liknande, som de presenterar för möjliga kunder, berättar Bo Olsson. Här kan de använda 
armeringskorgar beställda i stora serier och på så sätt kunna erbjuda mycket bra priser. 
Dessutom är det ett sätt att ligga före konkurrenterna.  

4:2:3 Entreprenadform 
Vilken entreprenadform som upphandlingen sker i, har stor betydelse för entreprenörens 
möjlighet att påverka bygget samt möjligheten att använda all tillgänglig kunskap. Det 
ultimata, vad gäller möjligheten att kunna använda alla parters kunskaper, är att använda sig 
av samverkan eller partnering. I båda dessa fall finns det en möjlighet för att förhandla och 
samarbeta för att komma fram till den bästa lösningen. Totalentreprenad öppnar också upp för 
viss frihet men även i detta fall kan beställaren ha styrt vissa delar och på sätt begränsa 
entreprenören. Vid generalentreprenad och delad generalentreprenad är det väldigt svårt att 
göra några stora förändringar eller använda sig av nytänkande då entreprenören kommer in i 
ett skede där projekteringen mer eller mindre är klar. (B. Olsson, 2010) 

4:2:4 ”Från projekteringen till produktionen”  
Konstruktörer är, utifrån erfarenhet och kunskapsåterföringar från tidigare projekt, medvetna 
om att vissa typer av armeringslösningar är svåra eller komplicerade att genomföra på 
arbetsplatsen och försöker därför undvika att använda dessa. Utöver detta finns det oftast 
väldigt lite samarbete och kommunikation mellan konstruktörerna och armeringsarbetarna. 
Det finns en möjlighet för produktionen att kommentera konstruktionen när de får 
internremissen4, men detta är något som sällan utnyttjas. (J. Olofsson, 2010) 
 
Under produktionstiden får konstruktörerna klagomål och frågor rörande konstruktionen, 
vilket i detta skede kan vara svårt att hantera. Ett sätt att förebygga och lösa problemet vore 
att göra som Skanska gjorde på Norra Länken 11 i Stockholm. Där har de haft en person med 
stor erfarenhet från produktionen som i ett tidigt skede arbetat tillsammans med 
konstruktörerna för att hitta optimala lösningar med tanke på produktionen och kunna öka 
graden prefabricerad armering. På NL11 har de lyckats öka graden prefabricerad armering 

                                                
4 Konstruktionsritningarna skickas till ansvariga inom produktionen som i sin tur har möjlighet att anmärka och 
komma med kommentarer på lösningen. 
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radikalt och utförandetiden beräknas bli 18 månader kortare än vad som ursprungligen 
förväntades. (J. Olofsson, 2010) 
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När ett projekt är klart genomförs ett slutmöte. Här diskuteras projektet och det finns en 
möjlighet att prata igenom problem som dykt upp. Ibland får konstruktörerna feedback på 
dessa möten, vad gäller armeringen, och de tar till sig denna feedback och försöker använda 
den i kommande projekt. Däremot finns inga rutiner för att sprida denna kunskap till andra 
konstruktörer, vilket gör att kunskapen bara är till nytta för några få personer och inte för hela 
företaget. (J. Olofsson, 2010) 

4:2:5 Dataprogram med 3D  
Idag kräver beställare 2D ritningar av armering vilket är ett traditionellt sätt att redogöra för 
hur armeringen ska se ut. Dessutom måste armeringsarbetarna ha ritningar att följa på 
arbetsplatsen. På grund av detta är det ovanligt att konstruktörerna ritar upp armeringen i 3D 
då detta innebär dubbelt arbete eftersom många datorprogram idag inte har funktioner som 
gör att det går att få fram 2D ritningar från en 3D modell. Om beställare accepterade 3D 
ritningar, skulle det vara lättare för konstruktörerna att upptäcka problem i konstruktionen i ett 
tidigt skede då de kan se om armeringsjärnen är i vägen för varandra eller om det är för svårt 
att montera dem på rätt plats och i så fall flytta dem med en gång. (J. Olofsson, 2010) 
 
Ett annat alternativ, som har börjat användas inom byggbranschen, är datorprogram som till 
exempel AutoCad 3D, REVIT och TEKLA där man utöver 2D ritningar kan ta fram 3D 
modeller, även kopplat till beräkningar och mängder. Med Revit kan dessutom alla delaktiga 
ha tillgång till samma modell och om konstruktören eller någon annan inblandad gör en 
förändring har de andra berörda genast den uppdaterade ritningen.  (www.autodesk.se, 
www.revit.com/se)  

4:2:6 Tillgång till goda exempel 
Att använda sig av prefabricering när det gäller anläggningsarbete är inte alltid så lätt 
eftersom broar och andra anläggningskonstruktioner ofta ser väldigt olika ut. En anledning till 
detta är att förutsättningarna på olika platser är olika, men även att arkitekter anlitas för att till 
exempel rita broar så de blir estetiska och annorlunda. Ett användbart exempel på 
massproducerade broar är USA där de kanske har gått till överdrift eftersom i stort sett alla 
broar ser ut som identiska betongblock. Det kanske vore smart att inom Skanska ha några 
mallar för broar som det är meningen att Skanska ska använda på sina projekt. Dessa 
mallar/goda exempel borde finnas lätt tillgängliga på till exempel Skanskas intranät, både för 
konstruktörer och arbetare inom produktionen. (J. Olofsson, 2010) 
 
Det är svårt att jämföra projekt och att dela med sig av erfarenhet eftersom inte allt kan 
berättas eller förklaras. För att till fullo förstå projektet är det nödvändigt att ha varit på plats. 
För att hitta goda exempel krävs det att jämförbara faktorer identifieras och används. Inte bara 
faktorer som direkta kostnader utan annat som påverkar projektets framgång. Å andra sidan 
var det så för några år sedan att konstruktörerna var mer på byggplatsen för att lära sig om 
vilka konstruktioner som fungerade bra och vilka som skulle undvikas. Det vore kanske bra 
att anordna fler studiebesök så att även kalkylatorer och konstruktörer får se utvecklingen av 
nya metoder inom produktionen för att därefter kunna använda denna kunskap när de gör sina 
jobb. (B. Olsson, 2010) 
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4:3 Resultat från enkät 
Enkäterna är besvarade av personer med en chefsroll i produktionen inom Skanska Väg och 
Anläggning. Alla tillfrågade är män med olika lång erfarenhet från arbete inom detta område, 
allt från 2 till 41 år.  

4:3:1 Fråga 1 
Vad innebär industrialiserat byggande för dig? 
Svaren på denna fråga var väldigt olika men vid närmare granskning gick det att se att det 
fanns några röda trådar. Ord som kontinuitet, standardisering och upprepning återkom i flera 
enkäter. Industrialisering rör sig alltså om ett koncept där en viss kvalitet kan säkerställas 
genom att standardisera arbetet, använda prefabricerade byggdelar, systemform och 
upprepningar. Detta för att göra besparingar i både tid och pengar.  

4:3:2 Fråga 2 
Vad fick dig att använda prefabricerad armering i dina projekt? 
Av de 11 svarande hade 9 använt prefabricerad armering. Den som hade jobbat två år och den 
som hade arbetat 41 år svarade bägge att de inte har använt prefabricerad armering. Bland de 
resterande 9 var de mest återkommande svaren att valet baserades på att totalpriset blev lägre 
samt att de sparade tid på arbetsplatsen. Andra bidragande orsaker var att arbetet blir enklare, 
det är bra som alternativ när det är brist på yrkesarbetare och det tar bort arbetsmoment som är 
farliga/svåra och som orsakar dåliga arbetsställningar för yrkesarbetarna. 

4:3:3 Fråga 3 
Vad skulle få dig att använda mer prefabricerad armering i dina projekt? 
De flesta hade även på denna fråga svarat att tid och pengar var två mycket viktiga faktorer i 
valet mellan prefabricerad eller traditionell armering. Det är svårt att undkomma dessa 
faktorer då anbudspriset kan vara avgörande för om företagen får ett uppdrag eller inte, samt 
att projekten ska gå med vinst. Visserligen finns det indikationer på att slutpriset ofta blir 
lägre när man använder prefabricerad armering men detta är fortfarande så nytt att det är svårt 
att räkna på annat än direkta kostnader och där kan prefabricerad armering upplevas dyrare. 
 
Att personalen får åka på studiebesök eller/och kurser kan även det vara ett viktigt steg mot 
att få fler att använda prefabricerad armering. Det är väldigt ovanligt att någon väljer att 
använda sig av byggmetoder som de inte har någon kunskap eller erfarenhet av.  
 
En annan sak som flera tycker är viktigt är att kunna påverka projektet i ett tidigt skede, så 
konstruktionen kan anpassas till att prefabricerad armering används. Det underlättar avsevärt 
att kunna anpassa konstruktionen, för det innebär att en större del av projektet kan byggas 
med prefabricerade delar. Till detta hör även att det behövs ett bättre samarbete och 
förtroende mellan beställare och entreprenör så det är möjligt att börja planera redan i ett 
tidigt skede.  
 
Anvisningar och normer, som till exempel BRO2004, är två andra faktorer som i dagsläget 
kan vara angörande i beslutet om att använda prefabricerad armering eller inte. I många fall är 
det till exempel inte tillåtet att använda svetsad armering, på grund av risk för 
utmattningsbrott, vilket gör att många typer av prefabricerad armering faller bort. 
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4:3:4 Fråga 4 
Vad är det/de största problemen med att använda prefabricerad armering? 
Det finns flera problem med att använda prefabricerad armering. De som återkom i flera 
enkäter var att konstruktionerna inte är anpassade till användandet av prefabricerad armering, 
att svetsad armering ej får användas och att beställaren kan sätta sig emot användandet av 
prefabricerad armering. Transport är ett annat problem då prefabricerad armering innehåller 
mycket luft vilket inte är bra varken ur en ekonomisk eller miljömässig synvinkel. Det är även 
viktigt att de prefabricerade delarna inte görs för stora för då är det svårt att frakta dem på 
vägarna. 
 
När prefabricerad armering används är det avgörande att projekteringen är noggrann och att 
alla beräkningar är exakta för metoden ger litet utrymme för sena förändringar eller fel. Det är 
också avgörande att det finns en kran tillgänglig. Storleken på projektet kan mycket väl vara 
avgörande för om det lönar sig att använda prefabricerad armering eller inte. Det blir ofta 
billigare om det går att skicka in en större beställning och mindre arbetsplatser har inte alltid 
samma tillgång till kran som på ett större projekt. Projektets komplexitet kan dessutom vara 
helt avgörande för om det är möjligt att använda prefabricerad armering. 
 
Många av dessa faktorer kan förebyggas om det framkommer bättre information som talar för 
användandet av prefabricerad armering samt att det utarbetas ordentliga arbetsinstruktioner. 
Det krävs även att prefabricerad armering börjar användas i större utsträckning så priserna kan 
pressas.  
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4:3:5 Fråga 5 
Vilka fördelar skulle uppstå om prefabricerad armering skulle användas i större 
utsträckning än idag? 
10 av 11 tillfrågade svarade att besparing av tid skulle vara ett resultat vid en ökad 
användning av prefabricerad armering. 6 av 11 ansåg även att en ökad användning av 
prefabricerad armering skulle innebära en ekonomisk vinning jämfört med tidigare. Andra 
fördelar skulle vara en förbättring av arbetsmiljön för yrkesarbetarna och att produktionen 
skulle bli mindre beroende av personaltillgången på arbetsmarknaden.  

4:3:6 Fråga 6 
Vilka byggdelar/moment/områden tror Du skulle vara särskilt lämpliga att utföra med 
prefabricerad armering? 
Betongplattor av olika slag var utan tvekan den konstruktion som pekades ut som mest 
lämplig. Men även konstruktioner som stödmurar, balkar och pålar nämndes. Den 
gemensamma nämnaren för de flesta konstruktioner som framkom här, är att utseendet och 
konstruktionen i sig är relativt simpel. 

4:3:7 Fråga 7 
Vem anser Du har störst möjlighet att påverka valet av armeringslösning? 
Konstruktören och produktionschefen var de som inte helt oväntat ansågs ha störst möjlighet 
att påverka val av olika armeringslösningar. Produktionschefen besitter mycket kunskap om 
hur produktionen fungerar samt dess förutsättningar och är med i projektet ifrån början. 
Han/Hon kan då redan i ett tidigt skede påverka armeringslösningen, främst genom ett 
samarbete med konstruktören och i vissa fall även beställare.  
 
Konstruktören är den som besitter mest kunskap när det gäller att skapa lösningar som passar 
till prefabricering. Lösningarna måste följa alla regelverk, bestämmelser och i vissa fall även 
specifika krav från beställaren.  
 
För att införa mer prefabricerade lösningar lyfts kommunikationen mellan beställaren, 
konstruktören och produktionschefen fram. De måste föra en bra dialog som ska börja i ett så 
tidigt skede som möjligt i projekteringen. Beställaren ska bidra med sina krav och idéer, 
konstruktören med sin kunskap om konstruktionen samt produktionschefen med sin kunskap 
om produktionen. Detta är nyckeln till att lyckas, enligt enkätsvaren. 
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4:3:8 Fråga 8 
Hos vem anser Du att det kommer uppstå motstånd och svårigheter i arbetet att öka 
prefabriceringsgraden? 
Majoriteten i enkäten utsåg beställaren till den part där svårigheter att införa mer 
prefabricerad armering kommer att uppstå. De flesta arbeten inom väg och anläggning sker 
med staten eller kommuner som beställare och dessa ”organisationer” kan ibland upplevas 
som ”tröga” i till exempel handläggningen och vara konservativa. De vill helt enkelt inte 
släppa kontrollen av utformningen av projektet och själva konstruktionslösningen till 
entreprenören. Men det bör tilläggas att de ibland kan vara hårt styrda av regelverk och 
bestämmelser.    
 
Många påpekade även att det kan uppstå motstånd hos yrkesarbetarna, främst av två 
anledningar. Yrkesarbetarna kan uppleva att deras expertis som hantverkare försvinner och att 
de mer och mer kommer att arbeta som montörer. Men det som lyfts fram i enkäten som 
största problemet för yrkesarbetarna är att de kan känna att det finns ens risk att 
arbetstillfällen försvinner för dem. Med tanke på effektiviseringen, då främst genom minskat 
arbete på arbetsplatsen.  
 
Den svårighet som måste överkommas hos konstruktören som lyftes fram i enkätsvaren var 
att det måste införas en form av nytänkande i denna yrkesgrupp. Att de redan från början har 
en prefabricerad armeringslösning i åtanke och jobbar utefter denna. 
 
”Har man en bra motivering tror jag inte det finns något motstånd” var ett av svaren som 
framkom av enkäten. Ett bra svar som inte bara pekar på tyngden av att ge alla inblandade 
parter en motivering till varför metoden bör användas, utan framför allt även skapa en 
fungerande dialog mellan de inblandade. För att på så sätt undvika att skapa ett utanförskap 
hos någon grupp och med det ett motstånd till arbetsmetoden. 
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5 Fallstudie 
Fallstudien består av studier av en vägbro, en så kallad plattrambro, som löper över ett 
järnvägsspår och som är en del av projektet Botniabanan. Mer specifikt en vägbro över 
järnvägen för Hinsjövägen, Nyland - Örnsköldsvik, en del av Botniabanan, km 512+077. 
Längden på bron är 23 meter.  
 
En plattrambro karakteriseras av att brobaneplattan är fast ingjuten, inspänd, i brons 
frontmurar även kallade ramben. 
Se Figur 5.1 röd markering 
 
I brons frontmurar är vingmurar 
infästa. En vingmur finns till för 
att ”fånga upp” höjdskillnaden 
vid brons ändstöd och för att ta 
upp vissa krafter i marken, så att 
risken för erosion undviks. 
(vv.se) De kan antingen vara 
parallella med brons 
längdriktning eller snedställda 
som här på bilden (se Figur 5.1 
gul markering). Oftast är de 
snedställda. (batman.vv.se) 

5:1 Bakgrund 
Hösten 2003 tog Skanska Sverige hem en del av anbudsbjudningen inom Projekt 
Botniabanan. De delarna av projektet som Skanska fick var en totalentreprenad med 
Botniabanan AB som Byggherre. Där de skulle bygga en sträcka på cirka 32 km järnväg (av 
totalt 190 km) bestående av omfattande kompletta väg- och anläggningsarbeten. 
Kontraktssumma låg på cirka 1,3 miljarder. I entreprenaden ingick bland annat stora 
jordschakter, skärningar och bankar liksom två långa bergtunnlar med tillhörande 
servicetunnlar. Dessutom ingick vägar, ca 25 km och ett 15-tal broar, varav sex 
plattramsbroar (spännvidd 6-23 m). Bron vi studerar i denna fallstudie är en av dessa sex 
broar. Plattramsbroarna består av både järnvägsbroar och vägbroar men som tidigare nämnt är 
bron i fallstudien är en vägbro. 
 
Projekt Botniabanan (Skanskas del) 

• Byggherre: Botniabanan AB (BBAB) 
• Tid för genomförande: September 2003 till september 2007 
• Entreprenadform: Totalentreprenad 
• Projektör: Skanska Teknik AB 
• Underkonsult: Structor Mark AB 
• Projekteringstid: Cirka 15 arbetsmånader, november 2003 till februari 2005 
• Kontraktsumma: Cirka 1,3 miljarder 
(Presentationsmaterial Skanska, T. Wahlgren, 2010) 

 
 
 
 

Figur 5.1 Exempel på plattrambro (batman.vv.se) 
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5:2 Befintlig bro 
Bron i fallstudien är tillverkad på ett traditionellt sätt som en platsgjuten konstruktion. Formen 
tillverkades till största del av lösvirke som spikades ihop för hand på plats. All form 
tillhörande ramben och ”vingar” byggdes med brädor 22x95 som ytform, 45x95 som 
spikreglar och 45x145 som bindreglar och allt spikades manuellt på plats. Arbetsställningarna 
som behövdes för att genomföra arbetet och gjutningen tillverkades också på plats med 
lösvirke. All armering utfördes på traditionellt vis utan någon form av prefabricering, vilket 
vill säga att armeringen i konstruktionen sattes på plats ”järn för järn” och najades manuellt 
på plats. 
 
I och med att bron är konstruerad som den är så kunde hela bron gjutas på samma dag. Det 
vill säga ramben, vingar och körbana. När bron var klar revs all form vilket var ett stort, tungt 
och långsamt arbete då formen, som tidigare nämnts, till största del var byggd av lösvirke. 
Särskilt svårt var det att riva valvformen (formen under körbanan) då den bestod av mycket 
material och tunga balkar som skulle bära upp formen.  
 
En sak som är viktig att notera är att när rivningen av formen var genomförd fanns en 
ansenlig mängd skräp bestående av använt material kvar. Material som inte kunde 
återanvändas utan helt enkelt kastades. 

5:3 Teoretisk bro 
Fallstudien som genomfördes i samarbete med Skanska visar på att en förändring och 
förbättring av dagens byggmetoder är långt ifrån omöjlig. Dessutom kan det genomföras med 
relativt små medel och uppoffringar. Allt som krävdes i detta fall var en arbetsgrupp med rätt 
utvalda personer, baserat på kunskap och erfarenhet, som jobbade tillsammans mot samma 
utpekade mål. Resultatet blev en plattrambro som i stället för att ha en byggtid på cirka 21 
veckor uppskattningsvis kan tillverkas på cirka 16 veckor. En förkortad byggtid med cirka 25 
%, med en ekonomisk vinning till följd. Dessutom är arbetsgruppen överens om att 
arbetsmiljön för yrkesarbetarna kraftigt förbättras då mycket av arbetsmoment som till 
exempel najning och formsnickeri försvinner. Kan tillvägagångssättet för denna bro 
implementeras i hela Skanskas organisation för liknande projekt är mycket vunnet. Om detta 
genomförs har ett stort steg mot industrialisering genom standardisering, prefabricering, 
återupprepning och effektivisering uppnåtts. Här bör observeras att förändringen för den 
teoretiska bron inte bara gällde prefabricerad armering utan bron i helhet. Fallstudien gick ut 
på att den, teoretiskt, tillverkades på ett helt nytt sätt, där prefabricerad armering är en del av 
konceptet. 
 
Delar av fallstudien, som beskrivning av produktionsprocessen för den teoretiska bron, 
tidplanen och den ekonomiska kalkylen utgör ett internt material inom Skanska och kan 
därför inte redovisas. Se 1:3 Metodval 
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6 Resultat - slutsats 
Resultatet från intervjuer och enkäter visar på vissa fördelar och nackdelar med prefabricerad 
armering samt vissa problemområden. Fallstudien bekräftar många av dessa och lösningar har 
diskuterats fram i arbetsgruppen. Resultatet redovisas i nedanstående avsnitt. 

6:1 För att kunna öka graden av prefabricerad armering krävs: 
Under intervjuerna och i enkäterna har det framkommit vissa faktorer som kan ses som 
nackdelar eller problemområden, men om de observeras i ett tidigt skede går det att 
frånkomma deras negativa effekt.  
 

• Utökat samarbete mellan beställare och entreprenör. Att beställare vågar ta in 
entreprenören i ett tidigt skede och att de gemensamt hittar de bästa lösningarna 

• Spridning av kunskap och erfarenheter mellan konstruktörer 
• Medverkan av produktionstekniska personer redan i projekteringsstadiet, för 

bästa/enklaste lösningar 
• Spridning av kunskap och erfarenhet mellan produktionsansvariga 
• Användning av 3D-ritningar genom användning av REVIT och liknande program 
• Undvika sena förändringar/oförutsägbara saker som kan innebära problem med 

prefabricerad armering – noggrann projektering 
• Tänka på utökat behov av förvaringsutrymme på arbetsplatsen 
• Att leveranser kommer i rätt tid 
• Att inte stirra sig blind på att de direkta kostnaderna kan verka vara lite högre. 

6:2Fördelar med prefabricerad armering: 
Under intervjuer och i enkäter framkom även en del fördelar vad gäller användandet av 
prefabricerad armering. 
 

• Bättre arbetsmiljö, friskare yrkesarbetare på sikt 
• Kortare byggtid på arbetsplatsen- kortare hyra för bodar, kran med mera 
• Enklare lösningar - enklare montering - bättre slutprodukt 
• Prefabricerad armering är tillverkad under mer kontrollerade former - bättre kvalitet 
• Noggrannare projektering = färre sena förändringar = bättre resultat 
• Baserat på ovanstående, mindre totalkostnad 

6:3 Nyckelpersoner: 
Det finns ett antal personer som på något sätt påverkar byggprocessen och val av 
prefabricerad armering, men de mest inflytelserika personerna är: beställaren, konstruktören 
och produktionsansvarig. Beställaren då han/hon kan ha tagit beslut i ett tidigt skede som 
hindrar entreprenören att kunna välja ett prefabricerat alternativ. Konstruktören då det är 
hans/hennes uppgift att anpassa konstruktionen enligt de krav som finns. Till exempel 
minimera armering, enkelhet, utseende eller upprepning. Produktionschefen då det är han/hon 
som väljer produktionsmetod och på så sätt har möjlighet att i slutänden bestämma. Även om 
alla dessa har möjlighet att påverka finns det en form av ”pyramidverkan”. Om beställaren till 
exempel är mer fokuserad på utseende är det svårt för konstruktören och produktionschefen 
att i ett senare skede välja prefabricerad armering. Likaså blir det svårare för 
produktionschefen att välja prefabricerad armering om konstruktören inte har haft detta i 
åtanke. Det krävs ett samarbete i tidigt skede och ett gemensamt mål för att kunna öka 
användningen av prefabricerad armering. 
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6:4 Lönsamhet: 
Inköpskostnaden för armeringen till den teoretiska bron ökade med cirka 4 %. Den kostnaden 
blir i stort sett försumbar då den bidrar till att förkorta arbetstiden för gjutningen (armering + 
gjutning) med nästan hälften. Detta innebar en kostnadsbesparing i slutändan. 
 
I en kalkyl baserad på den teoretiska bron (hänvisning till Skanskas arbetsmaterial) kan vi se 
att vissa kostnader som betong, prefabricerad armering, kran med mera kommer bli dyrare än 
vid byggandet av den ursprungliga bron. Jämförs sedan tidplanerna kan vi se att den 
teoretiska bron kommer ta ungefär fem veckor kortare tid att utföra, samt att antalet 
arbetstimmar kommer minska.  Detta medför att de direkta kostnaderna för till exempel kran, 
betong och armering blir högre/tidsenhet, men eftersom antalet arbetstimmar och tiden som 
krävs på arbetsplatsen sjunker drastiskt, kommer totalkostnaden att bli något lägre.  
 
Det är svårt att särskilja besparingar på grund av prefabricerad armering i detta skede. Det 
som går att konstatera är att flertalet tillfrågade tror att användandet av prefabricerad armering 
bör innebära besparingar vad gäller tid och totalkostnad. De som själva hade valt att använda 
prefabricerad armering i sina projekt hade gjort det av just dessa två orsaker, det medförde 
tids- och kostnadsbesparingar. Enligt fallstudien är prefabricerad armering bara en del av ett 
helt koncept för att öka industrialiseringen av byggandet men har definitivt en stor inverkan 
på resultatet då många arbetstimmar sparas in eftersom armeringen inte behöver läggas och 
monteras ”järn för järn” i formen. Trots detta kan vi i detta skede ej avgöra hur stor inverkan 
detta har på slutresultatet.  
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7 Sammanfattande diskussion och reflektioner 
Det finns, utan tvekan, vissa nackdelar/problemområden vad gäller prefabricerad armering 
inom anläggning. Det kräver en annorlunda planering, bättre samarbete mellan beställare, 
projekteringspersonal och produktionspersonal. Dessutom finns det andra faktorer som frakt, 
miljömässigt och kostnadsmässigt, samt krav på tillgång på kran, förvaringsutrymme med 
mera som kan påverka valet mellan prefabricerad armering och traditionell armering. Frågan 
är egentligen vad som krävs för att hitta lösningar på problemen och om det är värt det. Om vi 
ser på Skanskas projekt som vi tog del av i vår fallstudie så är det tydligt att stora delar av 
problemen kunde lösas genom att en grupp människor, med rätt kompetens, satte sig ner och 
diskuterade igenom allt tills de bästa lösningarna hittades. Sedan har åtskilliga timmar lagts 
ner på att få fram dokument och allt annat som behövs, men det har inte tagit mer än 
sporadiskt arbete från de inblandade, i ca 6 månader. Med ett bra och positivt resultat som 
följd.  
 
Möjligheter till sena ändringar i själva konstruktionen, är en av nackdelarna med 
prefabricerad armering som framkommit. Dock finns det två olika sätt att se på den nackdelen 
eller problemet. Antingen är det som skrivet ovan, prefabricerad armering är inte lämplig då 
sena ändringar medför komplikationer. Eller så ligger inte tyngden av problemet i svårigheten 
att behöva göra själva ändringen, utan problemet eller felet i detta fall ligger betydligt tidigare 
än som så. En sen ändring i konstruktionen innebär ofta ett fel eller en brist redan i 
projekteringen. En noggrann projektering, som givetvis kommer att kräva mer resurser i tid 
och pengar, kan förhindra uppkomsten av ”sena fel” och därmed underlätta införandet av mer 
prefabricerad armering. Användandet av 3D-program under projekteringen av prefabricerad 
armering skulle ytterligare minimera fel i projekteringen då det går att se om alla järn kommer 
”passa ihop”. Givetvis skyddar inte en noggrannare projektering helt uppkomsten av fel, hur 
noggrant den än görs. Fel och misstag kan och kommer alltid att uppstå, men det måste vara 
viktigare att arbeta mot en felfri projektering än att förkasta en bra byggmetod för att den 
fungerar dåligt när fel har gjorts i projekteringen. Om det är möjligt att minimera fel i 
projekteringen kommer fördelarna med prefabricerad armering överträffa svårigheter vad 
gäller att göra sena förändringar.  
 
Totalkostnaden för den teoretiska bron blev lägre men inte med stor marginal. Den stora 
besparingen gjordes i stället i tid och var större än vad vi från början trodde var möjligt. Detta 
gäller vid tillverkning av en bro, till antalet. Om man föreställer sig ett större projekt med ett 
flertal liknande broar är det vår gissning att det, på grund av inkörning, skulle medföra större 
besparingar i tid och även pengar tack vare detta koncept. Inte bara för entreprenören, utan 
även för beställaren som kan ta sin bro i bruk betydligt tidigare. Alltså vinner inte bara 
entreprenören på detta förnyade arbetssätt utan även beställaren. 
 
Vid frågan i enkäten om vilka fördelar som prefabricerad armering skulle ge byggbranschen, 
svarade nästan alla tillfrågade att det skulle innebära en tidsbesparing. Bättre ekonomi och 
förbättrad arbetsmiljö var två andra återkommande svar. Alltså, kortare byggtider, bättre total 
ekonomi och en bättre arbetsmiljö för yrkesarbetarna. Tre frågor som är av absolut största vikt 
för byggindustrin. Frågan vi ställer oss blir då oundvikligen: Varför används inte mer 
prefabricerad armering på byggarbetsplatser i Sverige? Prefabricerad armering och dess 
följdverkningar har ett gott rykte i allmänhet men å andra sidan verkar traditionens makt vara 
större. Ibland kan viljan att se problem och svårigheter övervinna möjligheterna som 
bevisligen finns med prefabricerad armering. Det krävs nog att någon, helst väletablerad inom 
byggbranschen som Skanska i detta fall, sticker ut hakan för att ”väsentligen öka 
användningsgraden av prefabricerad armering” för att få med sig övriga aktörer.  
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7.1 Förslag till fortsatta studier 
I detta examensarbete har fokus legat på Skanska och deras förhållningssätt inom branschen. 
Vidare studier bör även genomföras på andra byggföretag, för att skapa en bredare kunskap 
om hur förutsättningarna i byggbranschen ser ut.  
 
Inte heller leverantörer och beställare har studerats. Dessa båda är viktiga aktörer inom 
branschen och har stort inflytande vad gäller införandet av prefabricerad armering. 
 
Svetsbar armering är ytterligare ett ämne där vidare studier bör göras. Möjligheten att 
använda prefabricerad armering, till exempel i broar, är många gånger styrd och rätt hårt 
reglerad genom olika bestämmelser och anvisningar. 
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Bilaga 1 
Enkät. Industrialisering och prefabricering av armering 
 
1. Hur många års yrkesmässig erfarenhet har Du av arbete med form, armering och 
gjutning? 
 
 
2. Vad innebär industrialiserat byggande för Dig?  
 
 
3. Har du använt eller använder du någon form av prefabricerad armering i dina 
projekt?  Med prefabricering menas att armeringslösningen helt eller delvis ska produceras 
och monteras utanför formen.                  
Om ja: Vad fick dig att välja denna lösning? 
 
 
4. Vad skulle få Dig att använda mer prefabricerad armering i dina projekt?  
 
 
5. Vad är enligt Dig det eller de största problemen med att använda prefabricerad 
armering? 
 
 
6. Vilka fördelar skulle uppstå om vi skulle använda prefabricerad armering i större 
utsträckning än i dag? 
 
 
7. Vilka byggdelar/moment/områden tror Du skulle vara särskilt lämpliga att utföra 
med prefabricerad armering? 

 
 
8. Vem av följande anser Du har störst möjlighet att påverka valet av armeringslösning, 
markera valet med fet stil: 
 
Konstruktören 
Produktionschefen 

Kalkylatorn 
Yrkesarbetaren 

Beställaren 
 

Varför? Motivera gärna ditt svar 
 
 
9. Hos vem av följande anser Du att det kommer uppstå motstånd och svårigheter i 
arbetet att öka prefabriceringsgraden, markera valet med fet stil: 
 
Konstruktören 
Produktionschefen 

Kalkylatorn 
Yrkesarbetaren 

Beställare 

  
Varför? Motivera gärna ditt svar: 



 
 

 


