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1 Inledning 
En viktig förutsättning för att ett arbetsmoment ska ge avsett slutresultat är att de som 
utför det har goda insikter i de ingående materialen och byggdelens funktion. För att 
underlätta det är det också önskvärt att dokumentera arbetsmetoder både för de tänkta 
arbetsmomenten och för de angränsande arbetena dvs arbeten som utförs samordnat 
med dem (installations- och sido-/underentreprenader). Vid arbetsberedningar är det 
angeläget att kunna studera hur dessa samtidigt pågående arbeten utförs och påverkar 
varandra – särskilt de moment där vi vet erfarenhetsmässigt att de orsakar problem för 
samtliga inblandade. Om t ex byggnadsarbetare tar del av hur installationsarbeten 
utförs genom Ai (Arbetsinstruktion) kan planering göras så att arbetena utförs i 
rätt/rationell ordning och på ett säkert sätt. 

En typ av återkommande arbete som det är angeläget att beskriva är de som 
innehåller moment med hög risk. Under riskinventeringen på avrapporterade Ai 
framgår vilka moment som har hög risk. Det gäller bland annat arbeten som innehåller 
lyft av tunga material och byggnadsdelar.  

Vi ser också en stark ökning av kraven på företagets och/eller det enskilda 
arbetsställets förmåga att genomföra utbildnings- och instruktionsinsatser. Vi bedömer 
att arbetsinstruktioner här kan utgöra ett viktigt hjälpmedel och även för den nya 
gymnasieskolan. 

Syftet med projektet är att utveckla ByggAi och producera cirka 60 nya 
arbetsinstruktioner fördelade inom ROT, anläggning och installationer. Dessutom ska 
ByggAi utvecklas och testas som läromedel på gymnasieskolan. 

Med bra underlag för arbetsberedning och utbildning av personal på 
arbetsplatser bör det vara möjligt att minska arbetsskador och långsiktig sjukfrånvaro 
för anställda inom svensk byggsektor. De framtagna och dokumenterade praktiska 
lösningarna lagras på www.ByggAi.se för att de ska vara tillgängliga och användbara 
och bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. 

2 Projektaktiviteter och genomförande 
Projektet har fortlöpt i stort sett programenligt trots ett uppehåll i arbetet under ett år 
när Lunds universitet utredde nedlagda kostnader och väntade med att ekonomiskt 
ersätta de medverkande. Projektet har därefter slutförts vid Högskolan i Halmstad. De 
viktigaste genomförda projektaktiviteterna har varit: 

- Inom ramen för projektet har 9 arbetsmöten hållits (se bilaga 2) 
- I samarbete med andra projekt har 2 möten hållits. Ett möte med KTH Haninge 

och CentralGalaxen samt ett möte med CentralGalaxen enbart. 
- Genomgång av befintliga arbetsinstruktioner i samarbete med CentralGalaxen 

Bygg AB – Prevention. 
- Genomgång av befintliga arbetsinstruktioner med Skanska som inarbetat delar i 

sitt intranet. 
- Omredigering av befintliga arbetsinstruktioner och inarbetning av synpunkter 

lämnade av CentralGalaxen Bygg 
- Utarbetande av 60 nya arbetsinstruktioner (se bilaga 1). 
- Uppdatering av portal och publicering av de nu totalt 151 arbetsinstruktioner. 
- Projektet har presenterats vid CIB2010 världskonferens i Salford maj 2010. 
- Projektet har presenterats vid Bergforskningsinstitutets (BeFO) seminarium om 

erfarenhetsåterföring i Stockholm i november 2010. 
- Test av arbetsinstruktioner i företagsintern utbildning av 125 personer på Thage 

Andersson Byggnads AB och 25 platschefer/arbetsledare på JSB AB. 
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- Test av arbetsinstruktioner i högskoleutbildningar i två gånger i Halmstad (26 
personer) och en gång i Malmö (60 personer) 

- Möten med gymnasielärare och inhämtning av synpunkter. 
- Analys och sammanfattning 
- Möte med representant från Universitet i Florens Professor Pietro Capone – 

diskuteras beröringspunkter och samarbetsmöjlighet med utgångspunkt från våra 
arbetsinstruktioner och en metod för riskbedömning och planering som används 
vid Universitetet i Florens. 

 

2.1 Sammanfattande resultat 

Utveckling av nya Arbetsinstruktioner 
Arbetet har följt de uppsatta målen som var att ta fram 60 nya arbetsinstruktioner, Ai, 
inom områden ROT, anläggning och installationer. Nu finns de 60 nya 
arbetsinstruktionerna inlagda på www.ByggAi.se. Dessa är granskade och godkända 
av styr- och referensgruppen. Även på Galaxens önskemål om Ai med aspekten 
ergonomi/arbetsmiljö har beaktats. 
 
ROT, Reparation, Om- och Tillbyggnad 
11 nya Ai har utarbetats. Några kan betraktas som ”kunskaps-instruktioner” med 
bilder och råd. T ex håltagning i reveterade konstruktioner (kloasong). De är avsedda 
för arbetsledare och byggnadsarbetare att studera före ingrepp i sådana konstruktioner 
då erfarenheter från sådana arbeten redovisas = misstag kan undvikas. Gubbarna går 
ofta på med vinkelslip med diamantklinga och brandfara uppstår.  
 
Anläggning 
10 nya Ai har utarbetats. Vi har ett antal färdiga arbetsberedningar från intressanta 
arbeten som vi avser ta fram Ai för. Kontakt har tagits med fia som inte tror på en 
branschgemensam hemsida men ska utreda om Vägverket ser en nytta av Ai för sin 
verksamhet. 
Banverket har ett 40-tal ’typaktiviteter’ med AMA-beskrivningar som byte av växlar, 
spårslipning, makadamtvättning för enkel upphandling av dessa arbeten. Vi avser att ta 
kontakt med Banverket för att höra deras intresse att tillämpa ’sin teknik’. 
 
Ergonomi 
7 nya Ai har utarbetats. I samarbete med Galaxen har informationsmaterial, för 
respektive yrkesgrupp, omformats som Ai och kompletterats dem med tips om bra 
hjälpmedel t ex vid monteringar i tak, visa på vanliga, olämpliga arbetsställningar 
m.m. 
 
Installationer och UE 
4 nya har tagits fram och ytterligare en är på gång. 
 
Bygg 
29 nya har lagts in. Fem har med stor framgång tillämpats vid utbildning i 
arbetsberedning.  
För att en arbetsledare snabbt ska kunna sättas sig in i kraven på en fasadställning har 
två Ai tagits fram. En arbetsledare måste snabbt kunna avgöra om en av 
underentreprenör byggd fasadställning har allvarliga brister utan att läsa 
svårtillgängliga bestämmelser. 
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ByggAi i utbildningssammanhang 
En sammanfattande delrapport redovisas i bilaga 3 
 

3 Ekonomisk redovisning 
Projektet har förbrukat anvisade medel. Trots de problem som uppstod vid flytten av 
projektet från Lunds Universitet har den uppsatta målsättningen kunnat hållas. 
 

4 Sammanfattande kommentarer 
Projektet har uppnått planerade mål utan större problem. Samarbetet med 
CentralGalaxen Bygg och KTH Haninge har fungerat bra.  

Ett fortsättningsprojekt har initierats med finansiering från SBUF. Projektet 
ska ta fram en handbok för dem som gör arbetsberedningar.  

Liber (som har tagit fram utbildningsmaterial för yrkesutbildningen inom 
gymnasieskolan) har lagt in länkar till hemsidan www.ByggAi.se där resultatet från 
detta projekt publicerats. 

Därtill kommer intresse från olika intressenter att använda innehållet på 
hemsidan www.ByggAi.se vid byggverksamhet. 
 
 
Lund 2011-06-28 
 
 
 
 
Mats Persson 
Projektledare 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 – Framtagna nya arbetsinstruktioner 



 



Arbetsinstruktioner juni 2011 Nya och kompletterade*

Nr Kod Byggdel AMA Produktresultat
0125 00 Sammansatta AFC364 Ergonomi betongarbetare
0128 00 Sammansatta AFC364 Ergonomi målare
0129 00 Sammansatta AFC365 Ergonomi elektriker
0126 00 Sammansatta AFC364 Ergonomi ventilationsarbetare
0130 00 Sammansatta AFC366 Ergonomi murare
0131 00 Sammansatta AFC367 Ergonomi VS-montörer
0127 00 Sammansatta AFC364 Ergonomi träarbetare
0106 03 Rivning BED Demolering
0107 06 Håltagning BEE41 Håltagning i väggar
0110 06 Håltagning BEE41 Håltagning i bjälklag
0118 06 Innerväggar BE Reveterade innerväggar
0092 13 Markförstärkning BGB Spontning
0093 13 Markförstärkning CC Pålning
0094 13 Markförstärkning EB Slitsmurning
0132 13 Markförstärkning EBC.121 Förankring av spont för spännarmering och ankarplattor
0133 13 Markförstärkning CDC.13 Förankring i berg med förspända linor
0134 17 Vägar och planer DCG.11 Läggning av gatsten och markplattor
0095 19 Broar EBB4 Formställning och formsättning
0096 19 Broar EBB Formrivning bro
0097 19 Broar EBC Armering i broar
0098 19 Broar EBE Betong i brobana
0099 24 Grundkonstruktion ES Grundfundament P-hus
0100 24 Grundkonstruktion JSH Grundmur isolering
0135 24 Grundkonstruktion 15.S Krypgrund
0101 27 Platta på mark ESB *Formar av valfri typ på platta på mark
0102 27 Platta på mark IBC Isolering platta på mark
0103 27 Platta på mark ESC Armering platta på mark
0104 27 Platta på mark SBPN Installationer i platta på mark
0105 27 Platta på mark ESE Betong i platta på mark
0014 31 Stomme väggar GSA Skalväggar - betong
0108 31 Stomme väggar ES Betongvägg med "Tilt-up"-metod
0018 32 Stomme pelare HSB111 *Pelare av stålprofil
0109 32 Stomme pelare GSC4 Pelare i P-hus
0020 34 Stomme bjälklag ESB412 *Plattbärlag - filigran
0111 34 Stomme bjälklag ES Bjälklag i P-hus
0136 42 Taklagskomplettering IBF.42 Sprutisolering av vindsbjälklag
0112 43 Taktäckning JUE1 Byte taktäckning takpannor
0113 43 Taktäckning JV Taktäckning med plåt
0137 43 Taktäckning IBG.23 Isolering med cellglas under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag
0138 43 Taktäckning JSK Vegetationsskikt av sedum
0139 44 Takfot HSD.131 Taksprång vid platta tak
0114 50 Fasader AFH51 Ställningar
0124 50 Fasader AFH51 Mur o putsställningar
0115 53 Fasadbeklädnad LBS Renovering av putsad fasad
0116 53 Fasadbeklädnad MBD2 Fasadbeklädnad av skärmtegel
0140 53 Fasadbeklädnad KDD.3 Skivor av plastbelagd aluminium
0141 53 Utfackning HSD.1531 Glespanel för beklädnad
0148 53 Fasadbeklädnad FS Renovering av murfogar
0052 55 Fönster, dörrar, partier NSC11 *Fönstermontering med glaslift
0117 55 Fönster, dörrar, partier NSC1 Byte av fönster
0149 55 Fogmassa runt fönster BDS Sanering av PCB i fogar
0150 56 Fasader ESE281 Renovering av balkonger i betong
0119 63 Innerväggar FSF2 Murning med leca
0120 63 Innerväggar LSB Innerväggar puts
0142 64 Innertak HSD.1531 Glespanel som underlag för beklädnad
0121 66 Invändiga trappor NSK3 Räcke för invändig tappa
0151 72 Golv och väggar BDS Sanering av asbest
0122 74 Undertak LSB122 Akustikputs



Arbetsinstruktioner juni 2011 Nya och kompletterade*

Nr Kod Byggdel AMA Produktresultat
0080 84 VS Tappvatten PNR514 *Rörledningar av PEX-rör i bjälklag eller väggkonstruktion
0143 84 Installationer PSJ Sprinkler - vattensläcksystem
0144 84 Installationer PUE.12 WC-stol väggmonterad
0123 90 Allm byggarbetsplatsen AFJ42 Stoppa tjuven
0145 90 Allm byggarbetsplatsen AFH.7 Materialintag i byggnad
0146 92 Allm byggarbetsplatsen ESE.1 Armeringsstation på byggarbetsplatsen
0147 92 Allm byggarbetsplatsen AFH.25 Snickeriverkstad på byggarbetsplatsen



Genomförande

Förutsättningar

Ergonomi - Betongarbetare

Prevention och
praktisk ergonomi genom
Galaxen www.galaxenbygg.se

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

00 – Y02
AFC.364

2 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareFörutsättningar 1(1)

Förklaringar

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen

Ergonomi - praktisk ergonomi
Ergonomi definieras som läran om bästa fysiska anpassning mellan människan och hennes

arbetsförhållanden. Med praktisk ergonomi menar vi den praktiska tillämpningen av dessa 
kunskaper.

Praktisk ergonomi syftar således till att arbeta med förändring av arbetsinnehållet så att det 
ska ge färre skador. Vi ska fortsätta att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att 
hitta bättre arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller 
att förändra de verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena 
vid arbetets utförande.

Praktisk ergonomi syftar till att:

• skapa god ergonomisk utformning genom att använda lämpliga produkter och tillämpa god 
arbetsteknik

• bedriva utvecklingsarbete där användarens förutsättningar ska vara den centrala punkten

• utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

Belastningsdosen
• är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga belastningar och statiskt 

muskelarbete vid ett visst arbete

3 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 1(8)

Moment 1

Biomekanik
Biomekanik handlar om jämvikt och rörelser i människokroppen. Inom biomekaniken 
studeras inverkan på människokroppen av yttre och inre belastningar och av vila.

Procent av kroppsvikten:
1.  Huvud           5,5
2.  Hals            2,1
3.  Bröst           22,0
4.  Överarmar      2,7
5.  Underarmar 1,6
6.  Händer 0,7
7.  Ländrygg       14,8
8.  Bäcken            13,4
9.  Lår                  10,2
10. Underben      4,4
11. Fötter         1,5

Enligt Bengt Jonsson 1983

Ett räkneexempel.
På en byggare som väger 75 kg, utgör hans händer 0,7 procent av vikten = ett halvt kilo.

4 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 2(8)

Moment 2

Borgskalan för upplevd ansträngning (RPE-skalan)
Den ansträngning som en människa känner vid dynamiskt muskelarbete kan uttryckas 
med hjälp av en som går från 6 till 20 (motsvarar en puls från 60 till 200 slag/minut)

RPE-skalan/Borg-skalan
Den vanligaste skalan för upplevd ansträngning är Borgs RPE-skala.
Kombinerat med rekommenderade zoner för arbetsbelastning 
har Du möjlighet att själv bedöma skaderiskerna i ditt arbete.

6 - Extremt lätt
7 - Extremt lätt
8 - Extremt lätt
9 - Mycket lätt

10 - Mycket lätt
11 - Lätt
12 - Lätt
13 - Ganska ansträngande
14 - Ganska ansträngande
15 - Ansträngande
16 - Ansträngande
17 - Mycket ansträngande
18 - Mycket ansträngande
19 - Extremt ansträngande
20 - Maximalt ansträngande

5 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 3(8)

Moment 3

Belastningsskaderisker har olika karaktär.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för akut överbelastning.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att det medför rörelser i den led
musklerna sträcker sig över.

Vid bedömning av en arbetssituation 
används ofta begreppet 
belastningsdos som mått på den
sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination
av hur mycket, hur tungt, hur 
ofta samt hur länge vi arbetat.

6 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 3(8)

Moment 3

Arbetsmomentet

Rätt utrustning och arbetsteknik  
används för att få bra effekt och
lagom belastning i ett arbetsmoment.



7 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 4(8)

Moment 4

Undvik arbete över axelhöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för nacke  och axlar?

8 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 5(8)

Moment 5

Undvik arbete under knähöjd

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för rygg och knän?

9 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 6(8)

Moment 6

Tips om bra arbetsteknik

Snarast efter gjutningen - innan betongen härdat - bör betongytorna ’skrotas dvs rensas från
Icke önskade betongrester.
’Humlan’ som testats av SBUF rekommenderas. Det finns slipmaskiner med dammsugning.

10 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 7(8)

Moment 7

Hjälpmedel

En låsbar kärra med verktyg, fästanordningar, kabel, batteriladdare:
• Kan användas  som arbetsbord
• Kan användas för bekväm ritningsläsning
• Minskar onödigt spring
• Minskar onödigt letande efter grejor
• Låsbart = mindre stölder

En foderkärra med lock går att lyfta med kran.
Egna uppfinningar visar vad det finns för behov.

11 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
betongarbetareGenomförande 8(8)

Moment 8

Intervjudel Praktisk ergonomiANALYS

Med detta verktyg kan man på ett enkelt sätt
hitta de punkter som är viktiga att åtgärda för 
en individ vid ett visst arbete.

Man kan göra om den praktiska uppföljningen 
för att påvisa förbättringar i arbetsmomentet.

Kontakta GALAXEN !

Personer:

Tel: 



Genomförande

Förutsättningar

Ergonomi - Målare

Prevention och
praktisk ergonomi genom
Galaxen www.galaxenbygg.se

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

00 – Y16
AFC.364

2 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareFörutsättningar 1(1)

Förklaringar

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen
Ergonomi - praktisk ergonomi
Ergonomi definieras som läran om bästa fysiska anpassning mellan människan och hennes

arbetsförhållanden. Med praktisk ergonomi menar vi den praktiska tillämpningen av dessa kunskaper.

Praktisk ergonomi syftar således till att arbeta med förändring av arbetsinnehållet så att det ska ge

färre skador. Vi ska fortsätta att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att hitta bättre

arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller att förändra de

verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena vid arbetets utförande.

Praktisk ergonomi syftar till att:

• skapa god ergonomisk utformning genom att använda lämpliga produkter och tillämpa god arbetsteknik

• bedriva utvecklingsarbete där användarens förutsättningar ska vara den centrala punkten

• utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

Belastningsdosen
• är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga

belastningar och statiskt muskelarbete vid ett visst arbete

3 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 1(9)

Moment 1

Biomekanik
Biomekanik handlar om jämvikt och rörelser i människokroppen. 
Inom biomekaniken studeras inverkan på människokroppen av 
yttre och inre belastningar och av vila.

Procent av kroppsvikten:
1.  Huvud           5,5
2.  Hals            2,1
3.  Bröst           22,0
4.  Överarmar      2,7
5.  Underarmar 1,6
6.  Händer 0,7
7.  Ländrygg       14,8
8.  Bäcken            13,4
9.  Lår                  10,2
10. Underben      4,4
11. Fötter         1,5

Enligt Bengt Jonsson 1983

Ett räkneexempel.
Om en byggare väger 75 kg, väger hans hand 0,70 procent 
av kroppsvikten, alltså ett halvt kilo.

4 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 2(9)

Moment 2

Borgskalan för upplevd ansträngning (RPE-skalan)
Den ansträngning som en människa känner vid dynamiskt muskelarbete kan uttryckas med hjälp av
en skattningsskala som går från 6 till 20 och oftast svarar mot en puls från 60 till 200 slag/minut.

RPE-skalan/Borg-skalan
Den vanligaste skalan för upplevd ansträngning är Borgs RPE-skala.
Kombinerat med rekommenderade zoner för arbetsbelastning 
har Du möjlighet att själv bedöma skaderiskerna i ditt arbete.
6
7    Mycket, mycket lätt
8
9    Mycket lätt
1 0
1 1 Ganska lätt
1 2
1 3  Något ansträngande
1 4
1 5  Ansträngande
1 6
1 7  Mycket ansträngande
1 8
1 9  Mycket, mycket ansträngande
2 0

5 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 3(9)

Moment 3

Belastningsskaderisker har olika karaktär.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, 
kan medföra risk för akut överbelastning.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns 
utan att det medför rörelser i den led
musklerna sträcker sig över.

Vid bedömning av en arbetssituation används ofta 
begreppet belastningsdos som mått på den
sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination av hur 
mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat.

6 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 4(9)

Moment 4

Arbetsmomentet
Rätt utrustning och arbetsteknik  används för att få bra 
effekt och lagom belastning i ett arbetsmoment.



7 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 5(9)

Moment 5

Undvik arbete över axelhöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för nacke  och axlar?

8 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 6(9)

Moment 6

Undvik arbete under knähöjd och undvik sträckningar.

Kan arbetena på bilderna utföras på bättre sätt?

En stege skall inte 
användas som 
arbetsplattform!
Gör inte så här!

9 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 7(9)

Moment 7

Tips om bra arbetsteknik
Tunga eller otympliga enheter –
använd hjälpmedel som liftar, stativ, hissar…

Detta hjälpmedel har 
visat sig kunna ge 
upphov till långsiktiga 
problem med 
belastningsskador 

10 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 8(9)

Moment 8

Hjälpmedel

En låsbar kärra med verktyg, fästanordningar, kabel, batteriladdare:
• Kan användas  som arbetsbord
• Kan användas för bekväm ritningsläsning
• Minskar onödigt spring
• Minskar onödigt letande efter grejor
• Låsbart = mindre stölder

En foderkärra med lock går att lyfta med kran.
Egna uppfinningar visar vad det finns för behov.

Hur skall en målares kärra se ut ?

11 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
målareGenomförande 9(9)

Moment 9

Intervjudel Praktisk ergonomiANALYS

Med detta verktyg kan man på ett enkelt sätt
hitta de punkter som är viktiga att åtgärda för 
en individ vid ett visst arbete.

Man kan göra om den praktiska uppföljningen 
för att påvisa förbättringar i arbetsmomentet.

Kontakta GALAXEN 

Genom: www. galaxenbygg.se



Genomförande

Förutsättningar

Ergonomi - Elektriker

Prevention och
praktisk ergonomi genom
Galaxen www.galaxenbygg.se

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

00 – Y16
AFC.364

2 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerFörutsättningar 1(1)

Förklaringar

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen
Ergonomi - praktisk ergonomi
Ergonomi definieras som läran om bästa fysiska anpassning mellan människan och hennes

arbetsförhållanden. Med praktisk ergonomi menar vi den praktiska tillämpningen av dessa kunskaper.

Praktisk ergonomi syftar således till att arbeta med förändring av arbetsinnehållet så att det ska ge

färre skador. Vi ska fortsätta att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att hitta bättre

arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller att förändra de

verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena vid arbetets utförande.

Praktisk ergonomi syftar till att:

• skapa god ergonomisk utformning genom att använda lämpliga produkter och tillämpa god arbetsteknik

• bedriva utvecklingsarbete där användarens förutsättningar ska vara den centrala punkten

• utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

Belastningsdosen
• är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga

belastningar och statiskt muskelarbete vid ett visst arbete

3 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 1(9)

Moment 1

Biomekanik
Biomekanik handlar om jämvikt och rörelser i människokroppen. 
Inom biomekaniken studeras inverkan på människokroppen av 
yttre och inre belastningar och av vila.

Procent av kroppsvikten:
1.  Huvud           5,5
2.  Hals            2,1
3.  Bröst           22,0
4.  Överarmar      2,7
5.  Underarmar 1,6
6.  Händer 0,7
7.  Ländrygg       14,8
8.  Bäcken            13,4
9.  Lår                  10,2
10. Underben      4,4
11. Fötter         1,5

Enligt Bengt Jonsson 1983

Ett räkneexempel.
Om en byggare väger 75 kg, väger hans hand 0,70 procent av kroppsvikten, alltså ett halvt kilo.

4 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 2(9)

Moment 2

Upplevd ansträngning (RPE-skalan)
Den ansträngning som en människa känner vid dynamiskt muskelarbete kan uttryckas med hjälp av
en skattningsskala som går från 6 till 20 och oftast svarar mot en puls från 60 till 200 slag/minut.

RPE-skalan/Borg-skalan
Den vanligaste skalan för upplevd ansträngning är Borgs RPE-skala.
Kombinerat med rekommenderade zoner för arbetsbelastning 
har Du möjlighet att själv bedöma skaderiskerna i ditt arbete.
6
7    Mycket, mycket lätt
8
9    Mycket lätt
1 0
1 1 Ganska lätt
1 2
1 3  Något ansträngande
1 4
1 5  Ansträngande
1 6
1 7  Mycket ansträngande
1 8
1 9  Mycket, mycket ansträngande
2 0

5 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 3(9)

Moment 3

Belastningsskaderisker har olika karaktär.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för akut överbelastning.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att det medför rörelser i den led
musklerna sträcker sig över.

Vid bedömning av en arbetssituation används ofta 
begreppet belastningsdos som mått på den
sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination av hur 
mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat.

6 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 4(9)

Moment 4

Arbetsmomentet
Rätt utrustning och arbetsteknik  används för att få bra 
effekt och lagom belastning i ett arbetsmoment.



7 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 5(9)

Moment 5

Undvik arbete över axelhöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för nacke  och axlar?

8 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 6(9)

Moment 6

Undvik arbete under knähöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för rygg och knän?

9 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 7(9)

Moment 7

Tips om bra arbetsteknik
Tunga eller otympliga enheter –
använd hjälpmedel som liftar, stativ, hissar…

10 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 8(9)

Moment 8

Hjälpmedel

En låsbar kärra med verktyg, fästanordningar, kabel, batteriladdare:
• Kan användas  som arbetsbord
• Kan användas för bekväm ritningsläsning
• Minskar onödigt spring
• Minskar onödigt letande efter grejor
• Låsbart = mindre stölder

En foderkärra med lock går att lyfta med kran.
Egna uppfinningar visar vad det finns för behov.

Obs trappstegen

11 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
elektrikerGenomförande 9(9)

Moment 9

Intervjudel Praktisk ergonomiANALYS

Med detta verktyg kan man på ett enkelt sätt
hitta de punkter som är viktiga att åtgärda för 
en individ vid ett visst arbete.

Man kan göra om den praktiska uppföljningen 
för att påvisa förbättringar i arbetsmomentet.

Kontakta GALAXEN 

Genom: www. galaxenbygg.se



Genomförande

Förutsättningar

Ergonomi – Ventilationsplåtslagare

Prevention och
praktisk ergonomi genom
Galaxen www.galaxenbygg.se

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

00 – Y10
AFC.364

2 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareFörutsättningar 1(1)

Förklaringar

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen
Ergonomi - praktisk ergonomi
Ergonomi definieras som läran om bästa fysiska anpassning mellan människan och hennes

arbetsförhållanden. Med praktisk ergonomi menar vi den praktiska tillämpningen av dessa kunskaper.

Praktisk ergonomi syftar således till att arbeta med förändring av arbetsinnehållet så att det ska ge

färre skador. Vi ska fortsätta att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att hitta bättre

arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller att förändra de

verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena vid arbetets utförande.

Praktisk ergonomi syftar till att:

• skapa god ergonomisk utformning genom att använda lämpliga produkter och tillämpa god arbetsteknik

• bedriva utvecklingsarbete där användarens förutsättningar ska vara den centrala punkten

• utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

Belastningsdosen
• är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga

belastningar och statiskt muskelarbete vid ett visst arbete

3 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 1(9)

Moment 1

Biomekanik
Biomekanik handlar om jämvikt och rörelser i människokroppen. 
Inom biomekaniken studeras inverkan på människokroppen av 
yttre och inre belastningar och av vila.

Procent av kroppsvikten:
1.  Huvud           5,5
2.  Hals            2,1
3.  Bröst           22,0
4.  Överarmar      2,7
5.  Underarmar 1,6
6.  Händer 0,7
7.  Ländrygg       14,8
8.  Bäcken            13,4
9.  Lår                  10,2
10. Underben      4,4
11. Fötter         1,5

Enligt Bengt Jonsson 1983

Ett räkneexempel.
Om en byggare väger 75 kg, väger hans hand 0,70 procent 
av kroppsvikten, alltså ett halvt kilo.

4 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 2(9)

Moment 2

Borgskalan för Upplevd ansträngning (RPE-skalan)
Den ansträngning som en människa känner vid dynamiskt muskelarbete 
kan uttryckas med hjälp av en skattningsskala som går från 6 till 20 och 
oftast svarar mot en puls från 60 till 200 slag/minut.

RPE-skalan/Borg-skalan
Den vanligaste skalan för upplevd ansträngning är Borgs RPE-skala.
Kombinerat med rekommenderade zoner för arbetsbelastning 
har Du möjlighet att själv bedöma skaderiskerna i ditt arbete.
6
7    Mycket, mycket lätt
8
9    Mycket lätt
1 0
1 1 Ganska lätt
1 2
1 3  Något ansträngande
1 4
1 5  Ansträngande
1 6
1 7  Mycket ansträngande
1 8
1 9  Mycket, mycket ansträngande
2 0

5 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 3(89)

Moment 3

Belastningsskaderisker har olika karaktär.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för akut överbelastning.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att det medför rörelser i den led
musklerna sträcker sig över.

Vid bedömning av en arbetssituation används ofta 
begreppet belastningsdos som mått på den
sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination av hur 
mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat.

6 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 4(9)

Moment 4

Arbetsmomentet
Rätt utrustning och arbetsteknik  används för att få bra 
effekt och lagom belastning i ett arbetsmoment.

Stor del av arbetet är att lyfta och flytta grejor



7 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 5(9)

Moment 5

Undvik arbete över axelhöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för nacke  och axlar?

8 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 6(9)

Moment 6

Undvik arbete under knähöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för rygg och knän?

9 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 7(9)

Moment 7

Tips om bra arbetsteknik
Tunga eller otympliga enheter –
använd hjälpmedel som liftar, stativ, hissar…

10 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 8(9)

Moment 8

Hjälpmedel

En låsbar kärra med verktyg, fästanordningar, kabel, batteriladdare:
• Kan användas  som arbetsbord
• Kan användas för bekväm ritningsläsning
• Minskar onödigt spring
• Minskar onödigt letande efter grejor
• Låsbart = mindre stölder

En foderkärra med lock går att lyfta med kran.
Egna uppfinningar visar vad det finns för behov.

11 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
ventilationsplåtslagareGenomförande 9(9)

Moment 9

Intervjudel Praktisk ergonomiANALYS

Med detta verktyg kan man på ett enkelt sätt
hitta de punkter som är viktiga att åtgärda för 
en individ vid ett visst arbete.

Man kan göra om den praktiska uppföljningen 
för att påvisa förbättringar i arbetsmomentet.

Kontakta GALAXEN 

Genom: www. galaxenbygg.se



Genomförande

Förutsättningar

Ergonomi - Murare

Prevention och
praktisk ergonomi genom
Galaxen www.galaxenbygg.se

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

00 – Y16
AFC.364

2 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareFörutsättningar 1(2)

Förklaringar

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen
Ergonomi - praktisk ergonomi
Ergonomi definieras som läran om bästa fysiska anpassning mellan människan och hennes

arbetsförhållanden. Med praktisk ergonomi menar vi den praktiska tillämpningen av dessa kunskaper.

Praktisk ergonomi syftar således till att arbeta med förändring av arbetsinnehållet så att det ska ge

färre skador. Vi ska fortsätta att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att hitta bättre

arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller att förändra de

verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena vid arbetets utförande.

Praktisk ergonomi syftar till att:

• skapa god ergonomisk utformning genom att använda lämpliga produkter och tillämpa god arbetsteknik

• bedriva utvecklingsarbete där användarens förutsättningar ska vara den centrala punkten

• utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

Belastningsdosen
• är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga

belastningar och statiskt muskelarbete vid ett visst arbete

3 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 1(9)

Moment 1

Biomekanik
Biomekanik handlar om jämvikt och rörelser i människokroppen. 
Inom biomekaniken studeras inverkan på människokroppen av 
yttre och inre belastningar och av vila.

Procent av kroppsvikten:
1.  Huvud           5,5
2.  Hals            2,1
3.  Bröst           22,0
4.  Överarmar      2,7
5.  Underarmar 1,6
6.  Händer 0,7
7.  Ländrygg       14,8
8.  Bäcken            13,4
9.  Lår                  10,2
10. Underben      4,4
11. Fötter         1,5

Enligt Bengt Jonsson 1983

Ett räkneexempel.
Om en byggare väger 75 kg, väger hans hand 0,70 procent av kroppsvikten, alltså ett halvt kilo.

4 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 2(9)

Moment 2

Borg-skalan för Upplevd ansträngning (RPE-skalan)
Den ansträngning som en människa känner vid dynamiskt muskelarbete kan uttryckas med hjälp av
en skattningsskala som går från 6 till 20 och oftast svarar mot en puls från 60 till 200 slag/minut.

RPE-skalan/Borg-skalan
Den vanligaste skalan för upplevd ansträngning är Borgs RPE-skala.
Kombinerat med rekommenderade zoner för arbetsbelastning 
har Du möjlighet att själv bedöma skaderiskerna i ditt arbete.
6
7    Mycket, mycket lätt
8
9    Mycket lätt
1 0
1 1 Ganska lätt
1 2
1 3  Något ansträngande
1 4
1 5  Ansträngande
1 6
1 7  Mycket ansträngande
1 8
1 9  Mycket, mycket ansträngande
2 0

5 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 3(9)

Moment 3

Belastningsskaderisker har olika karaktär.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för akut överbelastning.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att det medför rörelser i den led
musklerna sträcker sig över.

Vid bedömning av en arbetssituation används ofta 
begreppet belastningsdos som mått på den
sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination av hur 
mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat.

6 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 4(9)

Moment 4

Arbetsmomentet
Rätt utrustning och arbetsteknik  används för att få bra 
effekt och lagom belastning i ett arbetsmoment.

Enkla åtgärder: 
Till vänster ställning med sänkt inre bomlag. Till höger ställning med klimatskydd



7 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 5(9)

Moment 5

Undvik arbete över axelhöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för nacke  och axlar?

8 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 6(9)

Moment 6

Undvik arbete under knähöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för rygg och knän?

9 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 7(9)

Moment 7

Tips om bra arbetsteknik

Tunga eller otympliga enheter –
använd hjälpmedel som liftar, stativ, hissar…

10 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 8(9)

Moment 8

Hjälpmedel

En låsbar kärra med verktyg, fästanordningar, kabel, batteriladdare:
• Kan användas  som arbetsbord
• Kan användas för bekväm ritningsläsning
• Minskar onödigt spring
• Minskar onödigt letande efter grejor
• Låsbart = mindre stölder

En foderkärra med lock går att lyfta med kran.
Egna uppfinningar visar vad det finns för behov.

11 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
murareGenomförande 9(9)

Moment 9

Intervjudel Praktisk ergonomiANALYS

Med detta verktyg kan man på ett enkelt sätt
hitta de punkter som är viktiga att åtgärda för 
en individ vid ett visst arbete.

Man kan göra om den praktiska uppföljningen 
för att påvisa förbättringar i arbetsmomentet.

Kontakta GALAXEN 

Genom: www. galaxenbygg.se



Genomförande

Förutsättningar

Ergonomi - VS-montörer

Prevention och
praktisk ergonomi genom
Galaxen www.galaxenbygg.se

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

00 – Y16
AFC.364

2 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerFörutsättningar 1(1)

Förklaringar

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen
Ergonomi - praktisk ergonomi
Ergonomi definieras som läran om bästa fysiska anpassning mellan människan och hennes

arbetsförhållanden. Med praktisk ergonomi menar vi den praktiska tillämpningen av dessa kunskaper.

Praktisk ergonomi syftar således till att arbeta med förändring av arbetsinnehållet så att det ska ge

färre skador. Vi ska fortsätta att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att hitta bättre

arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller att förändra de

verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena vid arbetets utförande.

Praktisk ergonomi syftar till att:

• skapa god ergonomisk utformning genom att använda lämpliga produkter och tillämpa god arbetsteknik

• bedriva utvecklingsarbete där användarens förutsättningar ska vara den centrala punkten

• utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

Belastningsdosen
• är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga

belastningar och statiskt muskelarbete vid ett visst arbete

3 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 1(9)

Moment 1

Biomekanik
Biomekanik handlar om jämvikt och rörelser i människokroppen. 
Inom biomekaniken studeras inverkan på människokroppen av 
yttre och inre belastningar och av vila.

Procent av kroppsvikten:
1.  Huvud           5,5
2.  Hals            2,1
3.  Bröst           22,0
4.  Överarmar      2,7
5.  Underarmar 1,6
6.  Händer 0,7
7.  Ländrygg       14,8
8.  Bäcken            13,4
9.  Lår                  10,2
10. Underben      4,4
11. Fötter         1,5

Enligt Bengt Jonsson 1983

Ett räkneexempel.
Om en byggare väger 75 kg, väger hans hand 0,70 procent av kroppsvikten, alltså ett halvt kilo.

4 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 2(9)

Moment 2

Upplevd ansträngning (RPE-skalan)
Den ansträngning som en människa känner vid dynamiskt muskelarbete kan uttryckas med hjälp av
en skattningsskala som går från 6 till 20 och oftast svarar mot en puls från 60 till 200 slag/minut.

RPE-skalan/Borg-skalan
Den vanligaste skalan för upplevd ansträngning är Borgs RPE-skala.
Kombinerat med rekommenderade zoner för arbetsbelastning 
har Du möjlighet att själv bedöma skaderiskerna i ditt arbete.
6
7    Mycket, mycket lätt
8
9    Mycket lätt
1 0
1 1 Ganska lätt
1 2
1 3  Något ansträngande
1 4
1 5  Ansträngande
1 6
1 7  Mycket ansträngande
1 8
1 9  Mycket, mycket ansträngande
2 0

5 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 3(9)

Moment 3

Belastningsskaderisker har olika karaktär.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, 
kan medföra risk för akut överbelastning.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att det 
medför rörelser i den led musklerna sträcker sig över.

Vid bedömning av en arbetssituation används ofta 
begreppet belastningsdos som mått på den
sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination av hur 
mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat.

6 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 4(9)

Moment 4

Arbetsmomentet
Rätt utrustning och arbetsteknik  används för att få bra 
effekt och lagom belastning i ett arbetsmoment.



7 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 5(9)

Moment 5

Undvik arbete över axelhöjd.

Hur kan arbetena på bilderna utföras med minsta möjliga 
ansträngning för nacke  och axlar?

8 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 6(9)

Moment 6

Undvik arbete under knähöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga 
ansträngning för rygg och knän?

9 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 7(9)

Moment 7

Tips om bra arbetsteknik
Tunga eller otympliga enheter –
använd hjälpmedel som liftar, stativ, hissar…

Det finns katalog med verktyg/hjälpmedel
för VVS!

10 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 8(9)

Moment 9

Hjälpmedel

En låsbar kärra med verktyg, fästanordningar, kabel, batteriladdare:
• Kan användas  som arbetsbord
• Kan användas för bekväm ritningsläsning
• Minskar onödigt spring
• Minskar onödigt letande efter grejor
• Låsbart = mindre stölder

En foderkärra med lock går att lyfta med kran.
Egna uppfinningar visar vad det finns för behov.

11 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
VS-montörerGenomförande 9(9)

Moment 9

Intervjudel Praktisk ergonomiANALYS

Med detta verktyg kan man på ett enkelt sätt
hitta de punkter som är viktiga att åtgärda för 
en individ vid ett visst arbete.

Man kan göra om den praktiska uppföljningen 
för att påvisa förbättringar i arbetsmomentet.

Kontakta GALAXEN 

Genom: www. galaxenbygg.se



Genomförande

Förutsättningar

Ergonomi - Träarbetare

Prevention och
praktisk ergonomi genom
Galaxen www.galaxenbygg.se

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.
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2 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareFörutsättningar 1(1)

Förklaringar

GALAXEN - Allmänt byggarbetsplatsen
Ergonomi - praktisk ergonomi
Ergonomi definieras som läran om bästa fysiska anpassning mellan människan och hennes

arbetsförhållanden. Med praktisk ergonomi menar vi den praktiska tillämpningen av dessa kunskaper.

Praktisk ergonomi syftar således till att arbeta med förändring av arbetsinnehållet så att det ska ge

färre skador. Vi ska fortsätta att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att hitta bättre

arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller att förändra de

verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena vid arbetets utförande.

Praktisk ergonomi syftar till att:

• skapa god ergonomisk utformning genom att använda lämpliga produkter och tillämpa god arbetsteknik

• bedriva utvecklingsarbete där användarens förutsättningar ska vara den centrala punkten

• utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

Belastningsdosen
• är den sammanlagda påfrestningen på kroppen av enstaka höga

belastningar och statiskt muskelarbete vid ett visst arbete

Handens storlek och t ex hammarens skaft – de skall passa!

3 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 1(9)

Moment 1

Biomekanik
Biomekanik handlar om jämvikt och rörelser i människokroppen. 
Inom biomekaniken studeras inverkan på människokroppen av 
yttre och inre belastningar och av vila.

Procent av kroppsvikten:
1.  Huvud           5,5
2.  Hals            2,1
3.  Bröst           22,0
4.  Överarmar      2,7
5.  Underarmar 1,6
6.  Händer 0,7
7.  Ländrygg       14,8
8.  Bäcken            13,4
9.  Lår                  10,2
10. Underben      4,4
11. Fötter         1,5

Enligt Bengt Jonsson 1983

Ett räkneexempel.
Om en byggare väger 75 kg, väger hans hand 0,70 procent av kroppsvikten, alltså ett halvt kilo.

4 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 2(9)

Moment 2

Borgskalan för upplevd ansträngning (RPE-skalan)
Den ansträngning som en människa känner vid dynamiskt muskelarbete kan uttryckas med hjälp av
en skattningsskala som går från 6 till 20 och oftast svarar mot en puls från 60 till 200 slag/minut.

RPE-skalan/Borg-skalan
Den vanligaste skalan för upplevd ansträngning är Borgs RPE-skala.
Kombinerat med rekommenderade zoner för arbetsbelastning 
har Du möjlighet att själv bedöma skaderiskerna i ditt arbete.
6
7    Mycket, mycket lätt
8
9    Mycket lätt
1 0
1 1 Ganska lätt
1 2
1 3  Något ansträngande
1 4
1 5  Ansträngande
1 6
1 7  Mycket ansträngande
1 8
1 9  Mycket, mycket ansträngande
2 0

5 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 3(9)

Moment 3

Belastningsskaderisker har olika karaktär.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för akut överbelastning.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att det medför rörelser i den led
musklerna sträcker sig över.

Vid bedömning av en arbetssituation används ofta 
begreppet belastningsdos som mått på den
sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination av hur 
mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat.

6 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 4(9)

Moment 4

Arbetsmomentet
Rätt utrustning och arbetsteknik  används för att få bra 
effekt och lagom belastning i ett arbetsmoment.



7 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 5(9)

Moment 5

Undvik arbete över axelhöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för nacke  och axlar?

8 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 6(9)

Moment 6

Undvik arbete under knähöjd.

Hur kan arbetena nedan utföras med minsta möjliga ansträngning för rygg och knän?

9 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 7(9)

Moment 7

Tips om bra arbetsteknik
Tunga eller otympliga enheter –
använd hjälpmedel som liftar, stativ, hissar…

Flera igengjutningar i bjälklag?

10 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 8(9)

Moment 8

Hjälpmedel

En låsbar kärra med verktyg, fästanordningar, kabel, batteriladdare:
• Kan användas  som arbetsbord
• Kan användas för bekväm ritningsläsning
• Minskar onödigt spring
• Minskar onödigt letande efter grejor
• Låsbart = mindre stölder

En foderkärra med lock går att lyfta med kran.
Egna uppfinningar visar vad det finns för behov.

11 (11)Byggdel: 00 Allmänt byggarbetsplatsen : Prevention och praktisk ergonomi för 
träarbetareGenomförande 9(9)

Moment 9

Intervjudel Praktisk ergonomiANALYS

Med detta verktyg kan man på ett enkelt sätt
hitta de punkter som är viktiga att åtgärda för 
en individ vid ett visst arbete.

Man kan göra om den praktiska uppföljningen 
för att påvisa förbättringar i arbetsmomentet.

Kontakta GALAXEN 

Genom: www. galaxenbygg.se



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Stomme allmänt
Demolering av byggnadsdelar

30

Demolering och 
borttransport av 
restprodukter

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

BED

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 2 (16)
Förutsättningar 1(2)

Personsäkerhet — Riskinventering

Undvik böjd arbetsställning2002010Olämplig ställning = överbelastning

och förslitning

Arbetsmoment: Demoleringsarbeten

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Skador vid uppmonteringen av 
utrustning

3 70 210 Lägre vikt genom delbar 
utrustning

Manuell matning av bilmaskin 3 60 180 Fjärrkontroll

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Borttransport av bilningsrester 3 50 150

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 3 (16)
Förutsättningar 2(2)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd,
hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att 
ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas.  
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara 
utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans  
och räddningstjänst samt adress och om det behövs 
färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 
”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 4 (16)
Förarbete 1(4)

Förklaringar

Demoleringsmetoder

Demolering av byggnadskonstruktioner kan utföras t ex med konventionell bilning genom sågning och
borrning. Se särskilda arbetsinstruktioner.  Andra förekommande metoder är spräckning, försiktig sprängning
och heating.
Vid anläggningskonstruktioner används även vattenbilning. Detta sker med en vattenstråle på upp till 2300
bar. Med slipmedel i vattenstrålen kan även armering kapas. Vattenbilning har flera fördelar: Liten brandrisk,
man slipper damm, vibrationer och stomljud. 

Spräckning
Metoden innebär att betongen bryts upp med hjälp av en kraft mot insidan av borrade hål. Metoden innebär
minimala buller- och vibrationsnivåer. Spräckning har även fördelen att vara kontrollerbar, tyst och dammfri.

Kemisk spräckning
I borrade hål i betongen skapas ett tryck med hjälp av en kemisk blandning som injekteras i hålen.
Blandningen är cementbaserat pulver som blandas med vatten. Höga säkerhetskrav vid kemisk spräckning.

Mekanisk späckning 
Med en hydraulmaskin skapas ett tryck i borrade hål. När trycket från maskinen ökar bildas ett nät av
sprickor som sakta bryter upp betongen. En hydraulisk spräckare kan ha en styrka på 150 - 400 ton.

Försiktig sprängning
Man kan spränga bort betong genom försiktig sprängning. Metoden används främst då stora mängder med
betong skall demoleras.

Heating
Heating innebär att betongen uppvärms så att den krackelerar. Sker med speciell utrustning med laser,
plasma eller med en låga.

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 5 (16)
Förarbete 2(4)

Buller

Buller
Den nivå som inte får överskridas vid daglig exponering är 85 dB. Maximal ljudtrycksnivå för högst vara 
115 dB. Om dessa gränsvärden överskrids skall arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska exponeringen. 

Tystare metoder
För att minska bullret kan metoder som borrning med mothåll (en vikt pressas mot väggen). Rensa dilata-
tionsfogar har vid försök gett bra dämpning. Utrustning som bilningsrobotar, tigersåg eller vattenjet som
används i anläggningsprojekt/kraftiga konstruktioner. Det senare kräver tung utrustning och mycket vatten.

Tester har visat att lågt buller kan erhållas genom hög frekvens 
och lågt tryck eller låg frekvens och högt anliggningstryck. 

Planera demoleringen: 
Det är bättre att använda effektiva maskiner 
en kort tid än dåliga maskiner lång tid.

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 6 (16)
Förarbete 3(4)

Transporter 1

Hantering av restprodukter 1
Det stora, manuella arbetet vid demolering är hanteringen av restprodukterna 
dvs upptagning i kärror, ut- och nertransport samt ’tippning’ i avfallscontainer.

Med en ’stört’ från respektive plan direkt i container sparas mycket arbete.

Eller varför inte ett transportband som tippar direkt i container ?



Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 7 (16)
Förarbete 4(4)

Transporter 2

Hantering av restprodukter 2
Det är tunga rester som skall upp (i en kärra), ut (i hiss), ner (till marken) och upp (i container). 

Hur minimerar vi dessa tunga arbetsmoment??

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 8 (16)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Utsättning

2 Sprickbildning vid hål Okulärt

3 Transportväg och uppställ-
ningsplats

Okulärt

4 Ev stämp, stag, kolvning

5

6

7

8

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 9 (16)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Konventionell bilning ger små sprickor i konstruktionen

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 10 (16)
Genomförande 1(7)

Moment 1

Demolering och klippning
Denna fjärrmanövrerade, eldrivna maskin kan
gå genom en dörrkarm på 60 cm bredd, gå i 
trappor på sina gummiband. Med sina vikbara 
stödben är den stabil.

Maskinen kan förses med klipputrustning som 
klarar armeringsjärn och balkongräcken. 

Här skall en vägg av lättbetong demoleras.
På lilla bilden syns ett ’provhål’.

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 11 (16)
Genomförande 2(7)

Moment 2

Planbilning 1
Ett ca 15 cm överbetonggolv bilas bort med en fjärrstyrd maskin. Det stora jobbet är att avlägsna 
restprodukterna.

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 12 (16)
Genomförande 3(7)

Moment 3

Planbilning 2
Ett 6 cm tjockt överbetonggolv demoleras.

Vad kan förbättras här? 



Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 13 (16)
Genomförande 4(7)

Moment 4

Demolering
Demolering av svårtillgänglig betongkonstruktion.
Vilken metod kan vara bättre ?  

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 14 (16)
Genomförande 5(7)

Moment 5

Kakel och klinker
Kaklet på väggarna och klinkern på golven är demolerade. 
Vad gör vi nu? 

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 15 (16)
Genomförande 6(7)

Moment 6

Detta arbete bör inte förekomma…
Maskinerna är tunga, vibrerar och bullrar. 
Arbetet innebär ofta ’olämpliga’ arbetsställningar. 
Tag fram ett stativ som håller maskinen!

För ett bilningsarbete som tar 1 - 2 timmar, 
är det lönt att hämta en robot?

Byggdel: 30 - Stomme  — demolering av byggnadsdelar 16 (16)
Genomförande 7(7)

Moment 7

Demolering genom sågning
Vissa konstruktionsdelar demoleras lämpligen genom sågning. 
Se särskild arbetsinstruktion för mera detaljer. 
Här demoleras ett trapphus 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Väggar
Håltagning

31

Håltagning i väggar 
genom kärnborrning 
eller sågning

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

BEE.41

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 2 (14)
Förutsättningar 1(2)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Håltagning i väggar genom borrning/sågning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Skador vid uppmonteringen av 
utrustning

3 70 210 Lägre vikt genom delbar 
utrustning

Manuell matning av borrmaskiner 3 60 180 Fjärrkontroll

Olämplig ställning = överbelastning

och förslitning

10 20 200 Undvik böjd arbetsställning

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Borttransport av borrkärnor 3 70 180

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 3 (14)
Förutsättningar 2(2)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid 
kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 4 (14)
Förarbete 1(3)

Infästning

Infästning av maskiner
Vid borrning av hål med större diameter än 100 mm måste maskinen spännas fast. 

De kan spännas mot tak eller vägg eller borras fast i golv eller vägg med pinnexpander etc.

För pinnexpander dimension M12 med längden 120 mm skall borras hål djup på 95 mm med 
12 mm borr. Den praktiska lastförmågan vid korrekt montering i betong K25 blir 10 kN.

Praktisk lastförmåga har ersatt begreppet ’tillåten last’.

På bilden visas en fjärrstyrd såg monterad på fastspänd väggskena.      

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 5 (14)
Förarbete 2(3)

Buller och vatten

Buller
Den nivå som inte får överskridas vid daglig exponering är 85 dB. Maximal ljudtrycksnivå för högst vara 
115 dB. Om dessa gränsvärden överskrids skall arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska exponeringen. 

Tystare metoder
För att minska bullret kan metoder som borrning med mothåll (en vikt pressas mot väggen) användas. 
Rensning av dilatationsfogar kan ge bra dämpning. Utrustning som bilningsrobotar, tigersåg eller vattenjet 
som används i anläggningsprojekt/kraftiga konstruktioner kräver tung utrustning och mycket vatten.

Tester har visat att lågt buller kan erhållas genom 
hög frekvens och lågt tryck eller låg frekvens och 
högt anliggningstryck. 

Planera håltagningen: 
Det är bättre att använda effektiva maskiner 
en kort tid än dåliga maskiner lång tid.

Vatten
Kärnborrning är förutom håltagning med handhållen 
bilmaskin den kanske den vanligaste håltagnings-
metoden i dag. Torrborrning ger upphov till damm. 
Vid borrning med vatten slipper man damm. 

Ta hand om borrvattnet (våtsug) och
borrkärnorna direkt. 
Annars kan andra aktiviteter bli lidande.

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 6 (14)
Förarbete 3(3)

Utrustning och restprodukter

Utrustning
Vanligen krävs ett antal borrar.
Vid borrning eller sågning med vatten behövs en våtsug.   

Restprodukter
Borrkärnorna är tunga och skrymmande. De skall snarast 
läggas i container för restprodukter. Annars ligger de i 
vägen för andra arbetsmoment och utgör en olycksrisk.
De bör snarast till container!!!



Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 7 (14)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Utsättning

2 Sprickbildning vid hål Okulärt

3 Transportväg och 
uppställningsplats

Okulärt

4 Ev. stämp, stag, kolvning

5

6

7

8

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 8 (14)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som
klarar ställda krav

Toleranser vid håltagning

IACDS (The International Association of Concret Driller and Sawers) har tagit fram mätregler och 
toleranser som är lika för alla håltagningsföretag i världen.

HiB har översatt dem och de finns som pdf på deras hemsida/information: 

http://www.haltagningsentreprenorerna.se/info/filer/hib-toleranser_och_gransvarden-rev20040404

En beställare eller konstruktör måste kunna göra sina bedömningar utifrån följande punkter:

1. Vinkelns noggrannhet. Mätt från tillhandahållen uppgift. Exempelvis vägg, golv o dyl.

2. Riktnings noggrannhet: Förhållandet mellan hålets ingångsöppning och utgångsöppning, avdrift.

3. Vertikala lodräta linjer

4. Horisontell nivå, horisontell linje

5. Ytjämnhet. Den bearbetade ytans jämnhet. Förutsätts att den yta som skall behandlas är plan.

6. Öppningsstorlek eller borrhålsdiameter. Fri passage a. Håldiameter. b. Spårbredd, fogbredd

7. Djup av stolphål, fog- eller skarvbotten

8. Jämnhet av fog- eller skarvbotten. Användbart djup.

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 9 (14)
Genomförande 1(6)

Moment 1

’Vanliga’ hål
Borra inte större hål än som krävs. De skall tätas 
mot brand och ljud vilket kräver tid och material. 

Slöseri – dyrare hål och dyrare igensättning !

Borrning vid olika ROT-arbete med mothåll genom 
inspänning av stativet mot taket. 

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 10 (14)
Genomförande 2(6)

Moment 2

Stora hål
Nedan borras’ tätsöm’ i källaren för en stor 
trumgenomgång i grundmuren. Diametern är
ritad på väggen.

Till höger borrning för ventilationstrumma
i tegelmur på vind.  

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 11 (14)
Genomförande 3(6)

Moment 3

Stora hål 2
Stor takhöjd eller besvärliga placeringar 
kan kräva extra resurser. 

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 12 (14)
Genomförande 4(6)

Moment 4

Brandtätning kring genomgångar
Alla genomgångar i brandceller skall tätas enligt
konstruktörens anvisningar. Ta inte för stora hål.



Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 13 (14)
Genomförande 5(6)

Moment 5

Sågning
Genom att fästa sågen på en ’styrskena’
minskas risken för skador och resultatet 
blir bra.

Byggdel: 34 - Väggar - Håltagning 14 (14)
Genomförande 6(6)

Moment 6

Sågning för glömda el-dragningar
I stället för att fräsa upp en kanal för bortglömt ingjutet 
el-tomrör med en vinkelslip kan de sågas upp med såg 
monterat på stag inspänt mellan golv och tak- till höger.

Hur löser man problemet med det glömda ingjutna tomröret
nedan? 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Golv och bjälklag
Håltagning

34

Håltagning i golv eller 
bjälklag genom kärn-
borrning eller sågning

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

BEE.41

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 2 (15)
Förutsättningar 1(2)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

210703Borttransport av borrkärnor

Undvik böjd arbetsställning2002010Olämplig ställning = överbelastning 
och förslitning

Arbetsmoment: Håltagning genom borrning/sågning i golv och bjälklag

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Skador vid uppmonteringen av 
utrustning

3 70 210 Lägre vikt genom delbar 
utrustning

Manuell matning av borrmaskiner 3 60 180 Fjärrkontroll

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 3 (15)
Förutsättningar 2(2)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska 
användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid 
kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 4 (15)
Förarbete 1(4)

Infästning

Infästning av maskiner
Vid borrning av hål med större diameter än 100 mm måste maskinen spännas fast. De 
spännas mot tak eller vägg eller borras fast i golv eller vägg med pinnexpander etc.

På bilden borras utomhus där inga mothåll finns. 
Därför måste maskinen förankras med 
pinnexpander.

För pinnexpander dimension M12 med längden 
120 mm skall borras hål djup på 95 mm med en 
12 mm borr. Den praktiska lastförmågan vid korrekt 
montering i betong K25 blir 10 kN.

Praktisk lastförmåga har ersatt begreppet 
’tillåten last’.     

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 5 (15)
Förarbete 2(4)

Buller och vatten

Buller
Den nivå som ej får överskridas vid daglig exponering är 85 dB. Maximal ljudtrycksnivå för högst vara 
115 dB. Om dessa gränsvärden överskrids skall arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska exponeringen. 

Tystare metoder
För att minska bullret kan metoder som borrning med mothåll (en vikt pressas mot väggen). Rensa dilata-
tionsfogar har vid försök gett bra dämpning. Utrustning som bilningsrobotar, tigersåg eller vattenjet som 
används i anläggningsprojekt/kraftiga konstruktioner. Det senare kräver tung utrustning och mycket vatten.

Tester har visat att lågt buller kan erhållas genom 
hög frekvens och lågt tryck eller låg frekvens och 
högt anliggningstryck. 

Planera håltagningen: 
Det är bättre att använda effektiva maskiner 
en kort tid än dåliga maskiner lång tid.

Vatten
Kärnborrning är förutom håltagning med handhållen 
bilmaskin den kanske den vanligaste håltagnings-
metoden i dag. Torrborrning ger upphov till damm. 
Vid borrning med vatten slipper man damm. 

Ta hand om borrvattnet (våtsug) och
borrkärnorna direkt. 
Annars kan annan verksamhet bli lidande.

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 6 (15)
Förarbete 3(4)

Utrustning och restprodukter

Utrustning
Vanligen krävs ett antal borrar.
Vid borrning eller sågning med vatten behövs en våtsug.   

Restprodukter
Borrkärnorna är tunga och skrymmande. De skall inte 
ligga kvar då de är i vägen för andra aktiviteter.
De bör snarast till container.



Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 7 (15)
Förarbete 4(4)

Utsättning

Utsättning - igensättning
Ta inte upp större hål än nödvändigt!
Stora hål kräver mera arbete och skräpet skall avlägsnas.
Hålen skall tätas mot brand och ljud och stora ’glipor’ i 
hålen kan vara besvärliga att sätta igen.

Utsättningen nedan – är den ok?

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 8 (15)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Utsättning

2 Sprickbildning vid hål Okulärt

3 Transportväg och uppställ-
ningsplats

Okulärt

4 Ev stämp, stag, kolvning

5

6

7

8

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 9 (15)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc
som klarar ställda krav

Toleranser vid håltagning

IACDS (The International Association of Concret Driller and Sawers)har tagit fram mätregler och 
toleranser som är lika för alla håltagningsföretag i världen.

HiB har översatt dem och de finns som pdf på deras hemsida/information: 

http://www.haltagningsentreprenorerna.se/info/filer/hib-toleranser_och_gransvarden-rev20040404

En beställare eller konstruktör måste kunna göra sina bedömningar utifrån följande punkter:

1. Vinkelns noggrannhet. Mätt från tillhandahållen uppgift. Ex vis vägg, golv o dyl.

2. Riktnings noggrannhet: Förhållandet mellan hålets ingångsöppning och utgångsöppning, avdrift.

3. Vertikala lodräta linjer

4. Horisontell nivå, horisontell linje

5. Ytjämnhet. Den bearbetade ytans jämnhet. Förutsätts att den yta som skall behandlas är plan.

6. Öppningsstorlek eller borrhålsdiameter. Fri passage a. Håldiameter. b. Spårbredd, fogbredd

7. Djup av stolphål, fog- eller skarvbotten

8. Jämnhet av fog- eller skarvbotten. Användbart djup.

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 10 (15)
Genomförande 1(6)

Moment 1

Vanliga hål
Borrning i stomskedet med mothåll genom inspänning
av stativet mot taket.
Se staget till höger.

Nedan borrning 
vid ROT-projekt.

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 11 (15)
Genomförande 2(6)

Moment 2

Hål för el och vs
Med noggrann angivning av
hålets dimension undviks
lagningar som kan medföra
vissa problem. (Brand, ljud)

Bra!!

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 12 (15)
Genomförande 3(6)

Moment 3

Hål för avlopp
Till höger har ny dragning för avloppsbrunn 
gjorts genom sågning och borrning i betongen.

Nedan går avloppsröret rakt ned från brunnen. 



Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 13 (15)
Genomförande 4(6)

Moment 4

Stora hål i bjälklag
Borrning hål med diameter på 800 – 900 mm.
Gaffeltruck parkerades under borrhålet för att
dels hindra borrkärnan att orsaka skada dels 
transportera den till container. 

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 14 (15)
Genomförande 5(6)

Moment 5

Sågning öppning i bjälklag
Bjälklaget sågades i rutor.
Lyftbultar borrades i blocken som 
lyftes med en liten travers på kärra
för borttransport. 

Byggdel: 34 - Golv och bjälklag - Håltagning 15 (15)
Genomförande 6(6)

Moment 6

Sågning i platta på mark
Nya installationer i källargolvet dras i sågade rännor. 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Håltagning i innerväggar och tak
Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner

06

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Reveterade 
väggar kallas 
även kloasong

BE

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 2 (10)
Förutsättningar 1(2)

Personsäkerhet — Riskinventering

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Arbetsmoment: Murning innerväggar med lecablock

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Damm 10 15 150 Dammsugare kopplas till utrustning

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 3 (10)
Förutsättningar 2(2)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det 
inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd,
hörselskydd och handskar ska användas när det 
behövs.

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 4 (10)
Förklaringar 1(1)

Revetering
Revetering eller rappning är en teknik för att klä en trävägg, först med ett 
fästmedel, vanligen träpluggar, vassmattor eller ståltrådsnät, och därpå med puts.

För att få puts att fästa på träväggar, timmer eller plank, måste ojämnheter först 
skapas där putsen kan fästa, t.ex. genom att rugga upp ytan, slå i träpluggar, 
spika på ribbor eller, vanligt förr, vassmattor eller numera ofta ståltrådsnät.

Kloasongvägg
Putsad (reveterad) plankvägg. På väggen spikas oftast en matta av nät med 
invävda vass-strån, som skall bära putsen. 
Kloasong är en metod där en brädvägg täcks med puts för att öka 
brandsäkerheten och var förr vanliga i bostadslägenheter. Som armering mellan 
putsen och träet ligger en vassmatta. När samma metod används på innertak 
klyvs först golvbrädorna på ovanvåningen för att putsen lättare skulle tränga in 
underifrån. 

Sådana här kluvna brädor kallas spräckpanel. Många som bor i gamla hus hittar 
dem när golvet på gamla torkvindar bryts upp. 

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 5 (10)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Utsättning

2

3

4

5

6

7

8

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 6 (10)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att:

• kontrollera läge och utförande med ritningar och beskrivningar

• underlag i gamla konstruktioner inte alltid kan förutses

• se upp med farliga och skadliga material



Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 7 (10)
Genomförande 1(4)

Moment 1

Problem med håltagning/rivning i 
reveterade konstruktioner
Diamantklinga går bra i putsen men går den 
i trä ryker det snart och brandfara uppstår.

Erfarna personer vill gärna ’slå sig igenom 
putsen’ så att de kan använda tigersåg som
tar trä, stålnät och spik. 

På bilden till höger har en befintlig dörr tagits bort i 
en reveterad vägg då dörrhålet ska sättas igen.

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 8 (10)
Genomförande 2(4)

Moment 2

Innertak 
På bilden till höger har innertaket 
undersökts genom att delar av det har 
demolerats.

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 9 (10)
Genomförande 3(4)

Moment 3

Innertak med installationer 
Hus från 1900-talets början har ofta 
genomgått flera ’moderniseringar’.

Ibland får dagens byggare sota för 
genomförda mindre lyckade sådana.

Byggdel: 06 - Håltagning/rivning i reveterade konstruktioner 10 (10)
Genomförande 4(4)

Moment 4

Bjälklag med järnbalk 
Denna del har bärande pelare och balkar av stål.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Markförstärkning
Spontning

13

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Slagning och 
dragning spont

BGB

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 2 (15)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Spontning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med spont/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning. Se sida 4.

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 3 (15)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna 
tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och 
om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i  AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Gräv säkert
Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de 
belastningar den kan komma att utsättas för.

Stödkonstruktioner t.ex. spont, ska användas om inte risken för farliga ras bedöms som obefintlig. 
Alternativt får schakten utföras med släntlutning. 
I båda fallen ska säkerheten mot ras m.m. vara betryggande. 
Fordonstrafik ska t.ex. hållas på avstånd från schaktgropen.
Förebyggande åtgärder ska vidtas så att t.ex. maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 4 (15)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 5 (15)
Förarbete 1(2)

Förklaringar

Förklaringar
Vid djupare schaktning krävs att trycket från jordmassorna tas upp. Att slå ner spont är en 
vanlig metod för att göra det. Redan vid ett djup på 2 till 3m eller vid aktivt jordtryck kan i sin 
tur sponten behöva förankras på något sätt. T ex genom stämpning mot den motsatta 
spontsidan i en ledningsschakt eller så kallad bakåtförankring.    

Sponten slås, vibreras eller borras till fast underlag eller till visst föreskrivet djup. 

Val av spont bestäms av bl a: Schaktdjup, avstånd till fast botten, jordförhållanden, 
grundvatten och restriktioner t ex beträffande buller och vibrationer.
Vid svåra grundförhållanden då hinder finns i marken som omöjliggör att sponten 
slås/vibreras ned kan den borras ned.

Planering och upphandling
Spontningsarbeten brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. Det är viktigt 
att beställaren vid planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur de aktuella 
förhållandena påverkar arbetena och vilka krav som bör ställas.

SBUF rapporter:
08023 Drivning av spont i friktionsjord genom vibrering
Fältförsök med uppmätt dynamiskt jordmotstånd, effekter av friktion i spontlås samt markvibrationer har dokumenterats vid 
praktiska försök. Även resultaten från tidigare försök hur komplexiteten med vibro-drivning kan delas upp i: vibrator-, spont-
och jordrelaterade faktorer redovisas.
Se även:
02134 Stabilisering av branta slänter genom jordspikning
07049 Sponters inverkan vid ledningsläggning i lös lera
02043 Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 6 (15)
Förarbete 2(2)

Utrustning och maskiner

Maskiner och utrustning
Spontmaskin utrustad med vibrator. 
Mobila bullerskärmar
Ljuddämpningsutrustning på sponten.
Svetsutrustning

Material
Spont
Hammarband



Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 7 (15)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Rätt längd

2 Rätt typ

3 Rätt dimension

4 Rakhet

5 Skador

6 Rätt stålkvalité

7 Övrigt

8

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 8 (15)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på om det finns

• bullerplan / dämpningsåtgärder upprättade 

• föreskrivna buller-/vibrationsmätare monterade 

• bäriga transportvägar, nedfart till grund och bärig arbetsyta

• el, tele eller VA i luft eller mark

• el, vatten och belysning vid arbetsstället 

• vid arbete vid vatten: Finns räddningsutrustning och länsor

och om

• är kringboende informerade

• är närliggande fastigheter besiktigade 

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 9 (15)
Genomförande 1(7)

Moment 1

Spontning 
Neddrivning av spont kan ske med frifallshejare eller

vanligen med vibro-hejare som driver ner sponten genom

kontinuerlig vibrering. Här s.k. tätspont. 

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 10 (15)
Genomförande 2(7)

Moment 2

Stagning spont 1
Vissa förhållanden kräver att sponten stagas som på bilden genom ’bakåtförankring’.

Stagen borras och förankras i marken varefter trycket fördelas på flera spont med

horisontella hammarband.   

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 11 (15)
Genomförande 3(7)

Moment 3

Stagning spont 2
Stagning med hammarband på spontens ’utsida’ i överkant.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 12 (15)
Genomförande 4(7)

Moment 4

Dragning spont
När förhållandena medger kan sponten dras upp.

Här med vibro-hejare.



Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 13 (15)
Genomförande 5(7)

Moment 5

Rörspont 1
Då omgivningen ej tål de vibrationer som vanig spontning ger upphov till kan alternativ krävas.

P.g.a känsligheten hos rören vid en pumpstation fick hörnet rörspontas vid projektet nedan.

Rören borras ner - schaktas fria – armeras – sprutas med betong och bakåtförankras.

Bakåtförankring med 

stag och hammarband  

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 14 (15)
Genomförande 6(7)

Moment 6

Rörspont 2
Bild till vänster 
visar rörspont från 
ovan.

Bild till höger 
övergång mellan 
rör- och stålspont.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Spontning 15 (15)
Genomförande 7(7)

Moment 7

Rörgravsspont
Mindre djupa schakter kan förstärkas med spont av räler och stålplåtar.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Markförstärkning
Pålning

13

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Information 
om pålning 

CC

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 2 (14)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Pålning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med pålar/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning. Se sida 4.

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 3 (14)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första 
hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med 
skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och 
markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 4 (14)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 5 (14)
Förarbete 1(2)

Förklaring

Pålning

Venedig är anlagd på pålar – således en beprövad grundförstärkningsmetod!

Grundförstärkning genom pålning sker genom att pålar av trä, järn eller betong 
slås ner med en pålkran i marken. Härvid får man en stabil undergrund för 
grundkonstruktionen. Pålarna kan slås ner till berg, detta kallas stödpålning. När 
berggrunden ligger djupt kan friktionspålning utföras istället, då tas krafter upp 
genom friktion mot jordlagren

Arbetet brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. Det är viktigt 
att beställaren vid planeringen/upphandlingen av pålning reflekterar över hur de 
aktuella förhållandena påverkar pålningsarbetet och vilka krav som bör ställas.

Påltyper

Betongpålar är vanligt i områden med lerjord. 

Stålrörspålning lämpligt då andra pålar inte kan penetrera marken på grund av 
sten, gammal fyllning etc. 

Träpålar vid tillfälliga arbeten eller där befintliga pålar av trä skall kompletteras 
etc.

Grävpålar och injekteringspålar då tyst pålning krävs. 

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 6 (14)
Förarbete 2(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner

Pålkran

Dyna

Laser för utsättning

Kaputrustning - såg

Material

Pålar – tar plats.

Grävmaskinsmattor



Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 7 (14)
Egenkontroll 1(1)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Pålarna skall gjutas in minst 100 mm i betongkonstruktionen.

• För korta pålar skall gjutas på eller skall skapas en vout i plattan.

• Pålar skall ha bergsko med dubb 

• Pålarna skall vara försedda med en ’sprick-ring’ av stål

• Pålar kortare än 12 m får ej skarvas.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 8 (14)
Genomförande 1(7)

Moment 1

Pålkranen har anlänt 
Hur ska den ta 
sig ner i grunden?

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 9 (14)
Genomförande 2(7)

Moment 2

Pålning före schakt
Här pålas före schakt genom asfalten.
Utsättningar markeras på asfalten och 
arbetena kan ske torrt.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 10 (14)
Genomförande 3(7)

Moment 3

Pålning efter schakt
Här har man av okänd anledning tagit bort 
markbeläggningen så att kranen får gå på gräv-
maskinsmattor. Efter ett regn såg det inte kul ut

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 11 (14)
Genomförande 4(7)

Moment 4

Pålslagning
Pålarna slås tills det tar emot eller till föreskriven längd pålats. 
Stoppslagning sker enligt angivna krav.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 12 (14)
Genomförande 5(7)

Moment 5

Pålkapning
Pålarna skall kapas vinkelrätt mot längdriktningen och ytan skall vara jämn.
Först sker utsättning av höjderna.



Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 13 (14)
Genomförande 6(7)

Moment 6

Restprodukter
Kapade delar av pålar kan bli stora volymer.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Pålning 14 (14)
Genomförande 7(7)

Moment 7

Träpålar
På träpålar till vänster monterades kablar tillfälligt då bron renoverades.
Bilden till höger tillfällig bro för tunga byggtransporter.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Markförstärkning
Slitsmur

13

En stödmur/skärm i 
marken utförd i betong 
från markytan – med 
marken som form.  

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

EB

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 2 (15)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Slitsmurar

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning. Se sida 4.

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 3 (15)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och om det 
behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Gräv säkert
Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de 
belastningar den kan komma att utsättas för.

Stödkonstruktioner t.ex. spont, ska användas om inte risken för farliga ras bedöms som obefintlig. 
Alternativt får schakten utföras med släntlutning. 
I båda fallen ska säkerheten mot ras m.m. vara betryggande. Fordonstrafik ska t.ex. hållas på avstånd från 
schaktgropen.
Förebyggande åtgärder ska vidtas så att t.ex. maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 4 (15)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 5 (15)
Förarbete 1(2)

Förklaringar

Förklaringar
Med en gripskopa grävs vertikala slitsar på ca 4,5 x 0,8 m ned till 12-30 meters djup.

Som styrning för schakten placeras förtillverkade s.k. ’guide-väggar’ av betong.

Samtidigt som man schaktar fylls hålet med bentonitlösning/suspension för att jorden inte
skall trycka samman schaktet. 

I det redovisade projektet frästes ett ca 4 m djupt ’dike’ i berg/kalkstensgrunden för att bl a få
vattentäthet. 

När slitsen är färdig sänks prefab fogelement och armeringskorgar ner varefter slitsen gjuts 
underifrån med betong.  

Bentonitlösningen pumpas upp och renas i ett speciellt reningsverk och återanvänds.

Planering
Slitsmurar brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. Det är viktigt att
beställaren vid planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur de aktuella
förhållandena påverkar arbetena och vilka krav som bör ställas. 

Slitsmurar bör ingå i den permanenta konstruktionen för att motivera de stora kostnaderna.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 6 (15)
Förarbete 2(2)

Material och utrustning

Material, bl a:

Fogelement med ingjutna fogband

Guide-element av betong

Armeringskorgar med monterade pumprör

Bentonit-suspension/lösning

Betong

Stödelement vid schaktning

Utrustning se arbetsmomenten



Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 7 (15)
Egenkontroll 1(1)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• bullerplan / dämpningsåtgärder upprättade 

• föreskrivna buller-/vibrationsmätare är monterade 

• bäriga transportvägar, nedfart till grund och bärig arbetsyta

• el, tele eller VA i luft eller mark

• el, vatten och belysning vid arbetsstället 

• vid arbete vid vatten: Finns räddningsutrustning och länsor 

och att

• kringboende är informerade

• närliggande fastigheter är besiktigade 

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 8 (15)
Genomförande 1(8)

Moment 1

Utsättning för slitsmur
Förtillverkade guide-väggar som skall styra schaktskopan placeras och förankras.  

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 9 (15)
Genomförande 2(8)

Moment 2

Schakt av slitsmur
Slitsarna grävdes ur med

stora skopor och maskiner.  

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 10 (15)
Genomförande 3(8)

Moment 3

Bentonit-slam
Tung ’Lervälling’ s.k Bentonit-suspenion med tunghet mellan 1,1 – 1,25 pumpas ner  i schaktet 
efter hand som grävning och 
fräsning fortsätter.

Vid betonggjutningen pumpas 
suspenionen upp och renas.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 11 (15)
Genomförande 4(8)

Moment 4

Fräsning
Ett spår frästes ur berggrunden av kalksten med 
hydraulutrustning på bild nedan. På bilden till 
höger är den långt nere i grunden.

Efter fräsningen spolades slitsen ’ren’ med 
bentonitlösning.

Notera slangen för bentonitlösning. 

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 12 (15)
Genomförande 5(8)

Moment 5

Fogelement och armering
I slitsarna monterades fogelement ca c/c 4,5 m varefter armeringskorgar fördes ner. I dessa 
fanns monterade rör för olika ändamål.  



Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 13 (15)
Genomförande 6(8)

Moment 6

Betonggjutning
Slitsarna göts enligt uppgift med

betong C 25/30 med vct 0,60.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 14 (15)
Genomförande 7(8)

Moment 7

Gjutning klar
Notera till- och från rören

för bentonitsuspension.

Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Slitsmurar 15 (15)
Genomförande 8(8)

Moment 8

Pågjutet fundament



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Markförstärkning
Förankring av spont med spännarmering och ankarplattor

13

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Stagning av spont 
genom förankring  
med 
spännarmering 
och ankarplattor

EBC.121

2 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorFörutsättningar 1(4)

Förklaringar

Förklaringar
Permanent spont t ex vid kajer kräver ’bakåtförankring’ på något sätt. Trafiken på kajerna kan 
vara olika tung och frekvent. På vissa delar kan kraftigare förankring krävas.
Förankring kan utföras genom bergförankring med förspända linor eller som beskrivs här med 
stag/spännarmering förankrade i ankarplattor i mark.    

Planering och upphandling
Spontnings- och förankringsarbeten brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. 
Det är viktigt att beställaren vid planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur de 
aktuella förhållandena påverkar arbetena och vilka krav som bör ställas.

3 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorFörutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Förankring av spont med stag/spännarmering och ankarplattor

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med 
ankarplattor/klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning.

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Belastningsskador på grund av tunga 
lyft

10 15 150 Planera och använd 
lyfthjälpmedel

4 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorFörutsättningar 3(4)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna 
tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Gräv säkert
Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de 
belastningar den kan komma att utsättas för.
Stödkonstruktioner t.ex. spont, ska användas om inte risken för farliga ras bedöms som obefintlig. 
Alternativt får schakten utföras med släntlutning. 
I båda fallen ska säkerheten mot ras m.m. vara betryggande. Fordonstrafik ska t.ex. hållas på
avstånd från schaktgropen.
Förebyggande åtgärder ska vidtas så att t.ex. maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

5 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorFörutsättningar 4(4)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

6 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorFörarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Maskiner och material

Maskiner
Lyftutrustning för plattorna + maskin för återfyllning

Material
Ankarplattor av betong med monterade stag. 
Stag/spännarmering
Plattor för tryckfördelning

Notera att plattorna placerats i ställ vid
monteringen av stag för att ej tippa.              

Undersida ankarplatta 



7 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorEgenkontroll 1(1)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att:

• Ankarplattorna placeras vinkelrätt mot kabelriktningen.

Tänk även på att det finns

• bäriga transportvägar, nedfart till grund och bärig arbetsyta

• el, tele eller VA i luft eller mark

• el, vatten och belysning vid arbetsstället 

• vid arbete vid vatten: Finns räddningsutrustning och länsor

och om

• närliggande fastigheter är besiktigade 

8 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorGenomförande 1(6)

Moment 1

Spont 
Den aktuella sponten är slagen ca 1 meter utanför befintlig, upprostad spont som ersättning för denna. 

På en kajdel med obetydlig trafik förankrades sponten med dragstag/spännarmering förankrade i ankarplattor 
vilket beskrivs här.

9 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorGenomförande 2(6)

Moment 2

Stag eller spännarmering med ankarplattor
Spont/kajkanter med mindre tung trafik kan förankras med spännarmering förankrade i ankarplattor.

På bilden har ankarplattorna placerats till vänster och delvis återfyllts. 

10 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorGenomförande 3(6)

Moment 3 

Stag
Stagen har förankrats i sponten med bultar.

11 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorGenomförande 4(6)

Moment 4

Återfyllning
Spännstagen har isolerats mot korrosion varefter återfyllning kan ske.

12 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorGenomförande 5(6)

Moment 6

Form, armering och gjutning kajkant
En sida form sätts utanpå sponten. Armeringskorgar lyfts på plats. Gjutning sker efter dubbling av formen.

Hjullastare används vid lyft av form, armering och gjutning. 



13 (13)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Förankring av spont med spännarmering och 
ankarplattorGenomförande 6(6)

Moment 6

Färdig kaj



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Markförstärkning
Förankring i berg med förspända linor

13

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Stagning av spont 
genom förankring i berg 
med förspända linor

CDC.13

2 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorFörutsättningar 1(4)

Förklaringar

Förklaringar
Permanent spont t ex vid kajer kräver ’bakåtförankring’ på något sätt. Trafik på kajerna kan 
vara olika tung och frekvent. Här utfördes förankring med pågående biltrafik. 
Förankring kan ske stag förankrade i ankarplattor eller som beskrivs här genom
bergförankring med förspända linor.

Planering och upphandling
Spontningsarbeten brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. Det är viktigt att 
beställaren vid planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur de aktuella 
förhållandena påverkar arbetena och vilka krav som bör ställas.

3 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorFörutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Bergförankring med förspända linor

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Maskinarbete med borr/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Belastningskador  vid tunga lyft 10 15 150 Planera och använd hjälpmedel

Fall vid kajkant 3 50 150 Använd livlina och/eller räcken

4 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorFörutsättningar 3(4)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna 
tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Gräv säkert
Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de 
belastningar den kan komma att utsättas för.
Stödkonstruktioner t.ex. spont, ska användas om inte risken för farliga ras bedöms som obefintlig. 
Alternativt får schakten utföras med släntlutning. 
I båda fallen ska säkerheten mot ras m.m. vara betryggande. Fordonstrafik ska t.ex. hållas på
avstånd från schaktgropen.
Förebyggande åtgärder ska vidtas så att t.ex. maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

5 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorFörutsättningar 4(4) 

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

6 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Maskiner och utrustning
Flytande plattform för utrustning och material.
Borrmaskin, nedan
Betongstation för specialbetong – nedan till vänster
Slang för betonginjektering/pumpning

Ev mobila bullerskärmar
Ljuddämpningsutrustning på sponten.

Svetsutrustning

Vagn med mätutrustning vid provdragning



7 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorFörarbete 2(2)

Utrustning och maskiner

Material
Borrhylsor och bergborrar
Draglinor med hölje
Betong med expansionsegenskaper
Förankringsmaterial

8 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorEgenkontroll 1(1)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på om det finns

• bullerplan / dämpningsåtgärder upprättade 

• föreskrivna buller-/vibrationsmätare monterade 

• bäriga transportvägar, nedfart till grund och bärig arbetsyta

• el, tele eller VA i luft eller mark

• el, vatten och belysning vid arbetsstället 

• vid arbete vid vatten: Finns räddningsutrustning och länsor

och om

• är kringboende informerade

• är närliggande fastigheter besiktigade 

9 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 1(9)

Moment 1

Spont 
Den aktuella sponten är slagen ca en meter utanför befintlig, upprostad spont som ersättning

för denna. På en tungt trafikerad sträcka (mellan en silo och lastkaj) förankrades sponten

genom borrning och förankring i berg med spännlinor vilket beskrivs här.

10 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 2(9)

Moment 2

Förankring i berg med förspända linor
Ett stålrör för borr och lina borras här ca 20 m ner till berget. Här ses hur maskinen till vänster 

lyfter fram och placerar ett skarvrör på borrmaskinen. Röret är gängat i nederdelen och

kopplar automatiskt genom ’bajonett-fattning’ i den övre, drivande delen. 

11 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 3(9)

Moment 3

Borrning för bergförankring
Borrkrona förs fram och monteras. Borret hålls på plats med ’knipanordning’ i nedre delen på

borraggregatet.  Borrning sker med ca en borrlängd ca 2 m ner i berget.

12 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 4(9)

Moment 4

Injektering av betong.
Borren demonteras i omvänd ordning med hjälpmaskinen.

En tryckslang förs ner i röret till borrhålets botten. Special-

betong pumpas med högt tryck tills allt vatten är borta och 

endast betong spiller ut.



13 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 5(9)

Moment 5

Montering linor för förspänning
En färdig lina på i detta fallet ca 20 m trycks ner i borrhålet i berget.

De flesta rören demonteras. 

Rören spolas och placeras i ställ – färdiga för nästa hål.

14 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 6(9)

Moment 6

Förspänning och provdragning med 100 ton
Efter att betongen härdat och expanderat kan linorna provdragas. 

En elmatad domkraft monteras på en lina.  Mätvagn på kajen mäter tryck och 

’flytning’ som avläses och förs in i protokoll till nedan till höger.                   

Närbild på lina

15 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 7(9)

Moment 7

Förankring
Efter provdragning förankras linorna med rostfria material och med en spänning på 50 ton.

16 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 8(9)

Moment 8

Form, armering och gjutning kajkant
En sida form sätts utanpå sponten. Armeringskorgar lyfts på plats. Gjutning sker efter dubbling av formen.

Hjullastare används vid lyft av form, armering och gjutning. 

17 (17)Byggdel: 13 - Markförstärkning  — Bergförankring med förspända linorGenomförande 9(9)

Moment 9

Färdig kaj
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Vägar och planer
Läggning gatsten och markplattor

17

Läggning av 
gatsten och 
betong-
markplattor

DCG.11
DCG.2

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorFörutsättningar 1(3)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Läggning av gatsten och betongmarkplattor

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Använd plattlyftare

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300     - ” - )

Kranarbete med 
ankarplattor/klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning – använd hjälm

Risk för knä- och ryggproblem vid 
arbete på ”alla fyra”

10 15 150 Planera och använd skydd och 
hjälpmedel

3 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorFörutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna 
tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. knäskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Gräv säkert
Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de 
belastningar den kan komma att utsättas för.
Stödkonstruktioner t.ex. spont, ska användas om inte risken för farliga ras bedöms som obefintlig. 
Alternativt får schakten utföras med släntlutning. 
I båda fallen ska säkerheten mot ras m.m. vara betryggande. Fordonstrafik ska t.ex. hållas på 
avstånd från schaktgropen.
Förebyggande åtgärder ska vidtas så att t.ex. maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

4 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorFörutsättningar 3(3)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorFörarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Maskiner och material

Utrustning och maskiner
Lyftutrustning för plattorna:
• Manuellt eller 
• Lyft med sugplatta
Vibratorplatta
Kap för betongplattor
Skottkärra för sand och handverktyg
Skyffel för sand
Avdragsbrädor
Utsättningsinstrument och 
Röd tråd, käppar etc för 

utsättning

Material
Betongmarkplattor
Gatsten
Ev. fiberduk
Sättsand – 50 mm
Fogsand
Ev. jordfuktat cementbruk 

6 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorEgenkontroll 1(1)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att:

• Fall mot brunnar beaktas

• Lutning från byggnader



2011-06-27
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7 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorGenomförande 1(7)

Moment 1

Utsättning
Ytor som skall beläggas med gatsten eller plattor mäts in i 

sida och höjd och markeras.

Sidorna markeras lämpligen med röd tråd som förankras i

käppar eller som på bilden till höger med armeringsjärn.

Observera ’skyddsavstängningen’..       Syns den tydligt?

Nedan har en stenrad lagts ut som gräns. 

8 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorGenomförande 2(7)

Moment 2

Gatsten i raka förband
I raka förband skall minst 1/3-del av stenen sättas i förband.

Stenar skall stötas i två omgångar med handstöt, maskin eller vibratorplatta. Vid stötning med vibratorplatta 
skall avjämning utföras med handstöt.

Korta avstånd gäller – Tänk igenom upplag och placering av sten för att minska onödigt slit!!

9 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorGenomförande 3(7)

Moment 3

Gatsten i bågform
Vid sättning i bågform ska minst 1/5-del av stenen sättas i förband dvs ’förskjuten’.

Belysningsarmaturer infällda i gatsten blir allt vanligare.

10 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorGenomförande 4(7)

Moment 4

Betongmarkplattor
Plattor skall läggas i 30 mm sättsand. 

Sättsanden skall jämnas av och packas lätt med vibratorplatta.

Utsättning med blå utsättningslinjer. Kantsten nertill utgör gräns mot gata.    

Nedan maskinlyft med ’sugplatta’. 

11 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorGenomförande 5(7)

Moment 5

Gatsten och betongplattor i förband
Allt vanligare är att placera natursten och betongplattor i vackra mönster. Svårigheten är att få en jämn överyta 
med olika tjocka stenar.

I ytan till höger har plattorna samma tjocklek.

12 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorGenomförande 6(7)

Moment 7

Fogning
Efter att plattorna lagts sker fogning med sand som borstas ner i fogarna. 

Sanden får ligga kvar tills regn har spolat ner sand i alla håligheter.



2011-06-27

3

13 (13)Byggdel: 17 Vägar och planer - Gatsten och betongmarkplattorGenomförande 7(7)

Moment 7

Kantsten i jordfuktig cementbruk
Vid kraftiga påfrestningar på

stenarna bör de sättas i så kallat

jordfuktat cementbruk.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Broar
Formställning och formsättning

19

Formställning och 
formsättning till 
betongbroar

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

EBB.4

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 2 (16)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering formställning för bro

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning 

Fall från stege, fallskador

Element/balkar tas av blåsten

10

10

15

15

150

150

Ställning i större utsträckning

Plåtar fästes direkt efter utlägg-
ningen

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 3 (16)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Jobba säkrare på tak/hög höjd § 87 - 92
Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller utrustning som ger motsvarande skydd användas. 
Räcke kan sitta på takfoten eller på en ställning som slutar strax nedanför takfoten. 

Tänk på att det kan behövas extra kraftiga räcken för att hejda en person som kommer rutschande 
utför ett brant tak. Fallskyddssele

Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en 
fast skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 4 (16)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 5 (16)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Verktyg och utrustning

Utrustning för ställnings- och formbygge
□ Brytspett
□ 2 st kofot

Handverktyg
□ Hammare
□ 2 stegar ca 3,5 m 
□ Skyddsräcken
□ Fallskyddsståndare och räckesföljare
□ 2 kopplingar för lyft kan tillhandahålls av leverantören.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 6 (16)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Montering

2 Tätning av form

3 Kompletterande

4

5

6

7

8



Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 7 (16)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som 
klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• formolja, markeringar och märkfärg inte får skada eller 
missfärga den färdiga betongytan

• formar med svåra gjutbetingelser skall förses med 
öppningar så att  betongfyllning, kompaktering samt 
kontroller kan utföras

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 8 (16)
Genomförande 1(9)

Moment 1

Bropelare formas, armeras och gjutes
Pelarkorgar tillverkas i armeringsstationen.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 9 (16)
Genomförande 2(9)

Moment 2

Tryckutjämning
Ställningarna placeras på utjämningsplank och underlägg.
Vid lutande underlag även ’tvärplank’ för att hålla på plats.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 10 (16)
Genomförande 3(9)

Moment 3

Sektioner eller moduler
Ställningstornen byggs och flyttas i moduler.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 11 (16)
Genomförande 4(9)

Moment 4

Till höger formas lågdelen.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 12 (16)
Genomförande 5(9)

Moment 5

Fackverksbalkar 
placeras som
bockryggar



Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 13 (16)
Genomförande 6(9)

Moment 6

Ströbalkar på bockryggarna

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 14 (16)
Genomförande 7(9)

Moment 7

Brovalvet formas med bräder.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 15 (16)
Genomförande 8(9)

Moment 8

Brospannets konstruktion framgår 
av bilden th.

Brospannet/valvet formas med bräder.

Byggdel 19 - Betongbro: Formställning och formstättning 16 (16)
Genomförande 9(9)

Moment 9

Brons kanterbalkar formas och 
ingjutningsgods för stolpar monteras.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Broar
Formrivning

19

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

EBB

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 2 (13)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Rivning form

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element 30 5 150 Utbildning i krandigering, 
och stroppning

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Ställningar

Nedfall material - krossning 10 15 150 Hjälm obligatoriskt

Oordning på arbetsplats = 
vrick/fallskador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 3 (13)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete
Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 4 (13)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 5 (13)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Verktyg och utrustning
Skylift
Utrustning för formrivning

Brytspett, kofot
Borrhammare
Vinkelslip med kapskiva för betong
Handverktyg, hammare

Skyddsräcken
Räckesståndare och räckesföljare

Material
Utlagningsbruk

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 6 (13)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1

2

3

4

5

6

7

8



Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 7 (13)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som 
klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• leta efter onormal sprickbildning

• leta efter onormala deformationer 

• undersöka om onormala gjutskador uppkommit

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 8 (13)
Genomförande 1(8)

Moment 1

Betongen har härdat. Formen för kantbalkar rivs. 

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 9 (13)
Genomförande 2(8)

Moment 2

Formställningarna demonteras. 

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 10 (13)
Genomförande 3(8)

Moment 3

Formen rivs. 

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 11 (13)
Genomförande 4(8)

Moment 4

Kvarsittande formrester avlägsnas. 

Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 12 (13)
Genomförande 5(8)

Moment 5

Formen riven, ytorna synas och betongen lagas ut. 



Byggdel: 19 - Broar. Formrivning och efterarbeten 13 (13)
Genomförande 6(8)

Moment 6

Formen rensas

Räcken monteras. 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Broar
Armering

19

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Armering 
betongbro  
det mest 
tidskrävande 
arbetet

EBC

Byggdel: 19 - Bro Armering 2 (14)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Armering bro

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Klämrisk vid lossning och mottagning 
armering

3 70 210 Utbildning i krandirigering och 
stroppning

Olämplig ställning = överbelastning 10 20 200 Undvik böjd arbetsställning

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Fallskador 3 15 45

Byggdel: 19 - Bro Armering 3 (14)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte 
är uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 

när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna 
tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled
t.ex. trappa eller landgång. 

Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Byggdel: 19 - Bro Armering 4 (14)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 19 - Bro Armering 5 (14)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Maskiner och utrustning:
• Armeringsspec och armeringsritning
• Armeringsklipp
• Eldriven bultsax
• Najomat

• Kran med lyft-stropp/kätting

Material:
• Armering
• Armeringsnät
• Najtråd
• Distans-klossar

Byggdel: 19 - Bro Armering 6 (14)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fixering+distans av armering 

Koll av max c/c distansklots 

Okulärt Före 
gjutning

2 Krav betr läge och täckskikt Okulärt Före 
gjutning

3 Armeringens läge i förh. till 

håltagningar

Okulärt Före 
gjutning

4 Att stroppar inte är slitna eller 

skadade

Okulärt Före  lyft

5 Att oskyddade arm järn

bockas el. förses med skydd

Okulärt Fortlöp-
ande

6

7

8



Byggdel: 19 - Bro Armering 7 (14)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som 
klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• förhindra galvanisk korrosion av broräcken genom att 
armering inte har elektrisk kontakt med räcke eller 
andra ståldetaljer

Byggdel: 19 - Bro Armering 8 (14)
Genomförande 1(7)

Moment 1

Förtillverkning - Armeringskorgar
Tillverkning av likformiga konstruktioner som armeringskorgar till 
pelare bör utföras i armeringsstationen.

Byggdel: 19 - Bro Armering 9 (14)
Genomförande 2(7)

Moment 2

Underkantsarmeringen läggs ut med distansklossar

Byggdel: 19 - Bro Armering 10 (14)
Genomförande 3(7)

Moment 3

Balkarmering
Flera  armeringssktioner kan förtillverkas i station

Byggdel: 19 - Bro Armering 11 (14)
Genomförande 4(7)

Moment 4

Kantbalken armeras

Byggdel: 19 - Bro Armering 12 (14)
Genomförande 5(7)

Moment 5

Början på brospannet 



Byggdel: 19 - Bro Armering 13 (14)
Genomförande 6(7)

Moment 6

Klart för gjutning. 

Byggdel: 19 - Bro Armering 14 (14)
Genomförande 7(7)

Moment 7

Eldragningar och ingjutningsgods för räcken syns i formen för kantbalken.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Broar
Betonggjutning

19

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

EBE

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 2 (12)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Betonggjutning av brobana

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete vid gjutning, 
klämskador

30 5 150 Utbildning i 
krandirigering/stroppning

Halkning, snubbling 30 5 150 Underlaget kollas betr. nivå-
skillnad, snårig armering etc.

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Betongstänk, ögonskador 30 1 30 Skyddsglasögon

Slodning, överbelastning 30 1 30 Använd “Tremix” vibratorsloda
eller ‘helikopter’

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 3 (12)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr: 

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Se upp för dolda risker! § 60
Ytor som man går på ska ha betryggande bärighet 
så att man inte kan trampa igenom. 

Ytor som inte har betryggande bärighet ska spärras 
av och utmärkas ut om det inte är uppenbart onödigt. 
Om man ändå måste arbeta på en yta med dålig 
bärighet krävs särskilda skyddsåtgärder.

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, 
hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 4 (12)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 5 (12)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Utrustning
□ Pump eller betongbask

□ Vibratorbrygga

□ Laser med stativ, mottagare samt gjutplatta

□ 2 st omformare och 4 st vibrostavar 

□ Skyfflar

□ El-kraft vid gjutstället. Belysning - strålkastare.

□ Vattenslang

□ Hink och borste för rengöring av verktyg

□ Täckmattor ev. vindskydd

För slipningen

□ Helikopter eller vibratorsloda

□ Planglättare med glättningsblad eller planingsskiva

Vid krangjutning:

□ Kran med bask med tillräcklig räckvidd

Material: 

□ Betong

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 6 (12)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Följesedel, märkning

2 Lyftredskap och montagetillbehör

3 Íngjutningsgods

4 Kommunikationsutrustning och
signalschema inkl kommandorop

5 Transportväg och 
uppställningsplats

ASS anvisn.
nr 58

6 Stämp, stag, kolvning

7 Åtgärder vid kyla:

* Tillsatsmedel

* Isolering av form

* Intäckning, ev. värmekabel

8 Åtgärder vid värme:

* A-metoder

* W-metoder

* W-metoder komb. m kylslingor

* CC-metoder



Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 7 (12)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 

hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• före gjutning kolla att fixering och distansering av armeringen är utförd så

kraven betr läge och täckskikt uppfylls.
• kolla max c/c distansklossar
• kontrollera vad som skall läggas på betongytan – bearbeta ytan så att den är 

förberedd för nästa lager
• förbered lutning mot brunnar etc.
• efterbehandling skall göras i samband med gjutning
• åtgärder vidtas vid kall/varm väderlek för att förhindra frysning/uttorkning av 

betongen

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 8 (12)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Klart för gjutning - utrustning på plats

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 9 (12)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Betongen pumpas, tas emot och vibreras.

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 10 (12)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Avjämning med vibrobrygga

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 11 (12)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Slipning varefter ytan täcks.

Byggdel: 19 - Broar Betonggjutning 12 (12)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Gjutningen tar tid - nu i mörker.

Rivning kantbalkar är påbörjat.
Täckningen på plats. 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Grund
Pelarfundament för påbyggnad av P-hus

24

Befintligt P-hus med pelardäck 
byggs på med två plan genom 
att pelare monteras på nya 
fundament. 

Pelare monteras genom hål som 
borrats i däcken

Se även 32 pelare och 34 bjälklag

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

ES

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 2 (12)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Form, armering och betonggjutning av försänkt pelarfundament

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 3 (12)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar 
ska användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska 
alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och 
räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och 
krisstöd”.

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled t.ex. trappa eller 
landgång. 

Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 4 (12)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 5 (12)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
• Armeringsspec och armeringsritning
• Snören för vägg och pelarstick
• Armeringsklipp
• Eldriven bultsax
• Najomat
• Lyft-stropp/kätting

Material:
• Armering
• Armeringsbrickor/distanskloss 4 per pelare
• Najtråd
• Formar för fixering av ingjutningsjärn

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 6 (12)
Egenkontroll 1(1)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fixering+distans av armering 

Koll av max c/c distansklots 

Okulärt Före 
gjutning

2 Krav betr läge och täckskikt Okulärt Före 
gjutning

3 Armeringens och ingjutnings-
järnens läge

Okulärt Före 
gjutning

4 Att stroppar inte är slitna eller 
skadade

Okulärt Före  lyft

5

6

7

8



Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 7 (12)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten

• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på

• Pelarnas position 

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 8 (12)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Maskiner
Begränsad takhöjd i garaget medförde att begränsningar 
på vilka maskiner som kunde användas.

Först borrades stänger av titan ner i marken som förankring 
för pelarna. De borrades genom befintlig ytbeläggning (asfalt)
för att få exakt placering.

Därefter schaktas för rör och pelarfundament.

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 9 (12)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Armeringskorgar
Armeringskorgar tillverkas på plats i en armeringsstation och flyttas med truck.

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 10 (12)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Armering och förankringsjärn
Schaktgroparna fungerar som gjutformar.
Titanskruvarna kompletteras med brickor som fungerar som distansklossar för armeringskorgarna. 

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 11 (12)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Form för pelarinfästning
Form för fixering av pelarnas förankringsjärn monteras. 
Centrum markerad med röd tråd.                                                        Nedan: Gjutning klar och formen riven

Byggdel: 24 - Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 12 (12)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Pelare monteras
Stora hål borras i garagedäcken.
Pelarna träs genom dessa och monteras på fundamentens bultgrupper

Nedan till höger pågår montering av 
lågform för ingjutning av bultarna.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Grundmur
Isolering utvändigt

24

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

JSH

Dränerande 
skikt mot 
fukt i källare 

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 2 (14)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Isolering av källarväggar

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Rasrisk vid djupa schakt 3 70 210 Stöd vid djupa schaktväggar

Arbete nära grävmaskin, 
klämskador

10 20 200

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 3 (14)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Gräv säkert
Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten 
i marken blir tillräcklig med hänsyn till de belastningar den 
kan komma att utsättas för. 
Stödkonstruktioner t.ex. spont, ska användas om
inte risken för farliga ras bedöms som obefintlig. 

Alternativt får schakten utföras med släntlutning. 
I båda fallen ska säkerheten mot ras m.m. vara 
betryggande. T.ex. fordonstrafik ska hållas på avstånd från 
schaktgropen. 

Förebyggande åtgärder ska vidtas så att t.ex.
maskiner för schaktning inte faller ned i gropen

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 4 (14)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 5 (14)
Förarbete 1(2)

Förklaringar

Förklaringar

Fuktskador och hög fukthalt i källare kan ha flera orsaker.
• Marken lutar mot huset 
• Fel på dräneringen. Den kan vara igensatta av rötter, är för högt placerad etc. 
• Dåligt kapillärbrytande skikt. Innebär att vatten står och ’trycker’ mot väggen och gör den blöt.
• Felaktigt utförda stuprör.

Har källarväggen en invändig värmeisolering blir den kall, ånghalten hög med samma ånghalt som marken 
d.v.s. mättnadsånghalt (RF=100%). Det innebär risk för att vatten kondenserar på källarväggens insida –
bakom värmeisoleringen. 

Gamla asfaltskikt på källarväggens utsida 
hindrar uttorkningen av källarväggen.
Därför bör hela/delar av de gamla tätskikten 
tas bort.

Ett nytt kapillärbrytande skikt kan anbringas 
på källarväggens utsida på flera sätt. 
T ex med Platonmatta eller Isodränskivor 
som även ger en värmeisolering. 
Viktigt är att även en fiberduk anbringas 
som medför att ytorna inte sätts igen 
av fina partiklar.

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 6 (14)
Förarbete 2(2)

Utrustning och material

Utrustning
Liten schaktmaskin med smal skopa (rörgrav) + bred skopa vid återfyllning
Borrmaskin med betongborr
Lastmaskin, traktorgrävare för framtransport av ev.  återfyllnadsmassor
Vält/vibroplatta 
Laser med mottagare på stång
Skyfflar

Material
Värmeisoleringsskivor i detta fall Isodränskivor.
Fiberduk
Fästpluggar för skivor
Plast-list för överkant fiberduk
Grus för återfyllning
Dräneringsmaterial för fyllning över dräneringsledning. 
Ev. dräneringsrör och böjar.
Ev. spolrör 



Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 7 (14)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Sign.

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Schakt enl typritning Okulärt Dagligen

2 Infästning av skivor/mattor Okulärt Dagligen

3 Materialets kvalitet Mottagnings-
kontroll

Vid 
leverans

4

5

6

7

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 8 (14)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten

• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• fyllnadsmaterialet inte är fruset och att is och snö avlägsnats i förväg

• fyllnadsmaterialet är godkänt

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 9 (14)
Genomförande 1(6)

Moment 1

Schakt
Grundmuren/källarväggen friläggs enligt 
ritning (uk – underkant grundmur?)

Obs denna bild visar schaktning för friläggande av 
en nybyggd grundmur.

Utlagning
Grundmuren borstas ren och skador 
lagas innan isoleringar monteras.
Är källarväggen asfaltsbelagd skall 
denna avlägsnas helt eller delvis om 
väggen skall torkas ut. 

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 10 (14)
Genomförande 2(6)

Moment 2

Montering av Isodrän-skivor
Isodrän-skivorna fästes med plastfästen som 
trycks in i borrade hål i grundmuren.

Hålen borras. Nedan sitter fyra vita plastfästen 
lätt åtkomliga till höger.

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 11 (14)
Genomförande 3(6)

Moment 3

Montering av skivor
Bilden visar hur fiberduk monteras med en skyddslist av plast på isodrän-skivorna. 
I detta fall har dräneringen lagts om med nytt grus. 

Till dräneringen skall här kopplas en dräneringspump som skall monteras på det 
stående röda röret nedan. 

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 12 (14)
Genomförande 4(6)

Moment 4

Skivor på nya hus
Samma konstruktion på nybygge



Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 13 (14)
Genomförande 5(6)

Moment 5

Spolrör för dräneringen
Röret på bilden till höger är för spolning av 
dräneringen. Det skall kapas vid marknivån.

Nedan: Efter återfyllningen syns locket till 
dräneringspumpen 

Byggdel: 24 - Grundmur - Isolering utvändigt 14 (14)
Genomförande 6(6)

Moment 6

Utvändigt fuktskydd med Platonmatta
Med en matta med ’bulor’ skapas dels ett luftskikt 
som medger att fukten i marken ej kan tränga in i 
källaren dels att luften kan cirkulera och torka ut.

På bilden visas Platon-matta som spikats i väggen 
och kommer att förses med en plastlist i överkanten.

Här har man valt att lägga en skiva cellplast på
utsidan i stället för fiberduk. 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Grundkonstruktion
Krypgrund

24

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Krypgrund är en 
grundkonstruktion 
med en luftkudde 
mellan marken och 
byggnaden. 

Den kan vara varm 
och/eller ventilerad.

15.S

2 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundFörutsättningar 1(5)

Förklaringar

Förklaringar 1
Krypgrund eller torparbjälklag är en gammal grundläggningsmetod där skorstensstockens fundament förr

spred värme och torkade ut luften under huset. Utan värme kan luftfuktigheten vid vissa årstider

- sommar och höst - bli så hög att fukt går in i bottenbjälklaget. Detta elimineras i dag genom olika tekniker

såsom varma eller ventilerade krypgrunder.

Det är viktigt att det ej finns organiska material som träbitar o dyl kvar i krypgrunden. De drar till sig fukt och

kan mögla och ställa till besvär.

Varmgrund – exempel

Monteringsbilderna på sid 10 – 13 visar byggandet av en 

varmgrund med 230 mm grundmurselement med en kärna av 

cellplast och ett 25 mm tjockt fiberarmerat betongskal. 

Se skiss till höger.

Marken täcks med en ångspärr/plastfolie som dras upp på

insida grundmur och viks upp över överkant och fixeras.

Folien är markerad med rött på skissen 

Markytan täcks här med 50 - 100 mm cellplastskivor och 

insida grundmur med t ex 50 mm skivor av cellplast.

Med ångspärr avses en folie eller annat material 

som förhindrar transport av fukt i form av vattenånga.

3 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundFörutsättningar 2(5)

Förklaringar

Förklaringar 2

Krypgrund har flera positiva egenskaper. 

• Krypgrunden är torr från början - kräver ej uttorkning som en betongplatta.

• Bjälklaget - golvet över krypgrunden - ger en god komfort. Det är skönt att gå på med en god värme då
luftkudden under golvet isolerar mot marken. 

• En vattenskada blir mycket enklare att åtgärda genom enklare uttorkning och genom att det går att 
komma åt utrymmet i krypgrunden.

• Det går att reparera och komplettera olika installationer i grunden som el, avlopp, bredband etc.

• Det är ’enkelt’ att flytta eller utöka installationer i wc eller kök. 

• Sättningsskador i marken kan justeras. Huset kan lyftas med domkraft.

• Radonsäkert då grunden ventileras

Krypgrund har i flera fall gett problem. 

• På Byggabodialogen finns information om detta med förslag på utförande.

• Det är elementhustillverkarna som vill använda denna typ av grundläggning.

• Bra konstruktion har t ex 25 cm Leca, finns exempel på helt fyllda krypgrunder.

4 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundFörutsättningar 3(5)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Byggande av krypgrund

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Eldriven minikran

Sågning med elsåg 10 15 150

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

5 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundFörutsättningar 4(5)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge 
första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med 
skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs 
färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

6 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundFörutsättningar 5(5)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)



7 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundFörarbete 1(3)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
Maskiner för avjämning av markytan och fyllning mot blocken

Blandare för betong till undergjutning av blocken

Betongsåg för sågning av uttag för lyftstroppar

Skyffel, bruksslev och betongraka för utlägg och avjämning av betongen

Laser för montering blocken i höjd

Snören och spik för linjedragning

Vattenpass

Sågar för cellplast t ex fogsvans och tigersåg

Hammare för spikning av syllplasten

Kniv för skärning av plastfolien

8 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundFörarbete 2(3)

Material

Material
Betongblock = system för krypgrund

Cellplast : 100 och 50 mm

Plastfolie/ångspärr under markisoleringen vikt

upp på insidan och över betongblocken

Tejp för sammanfogning av plastfolien

Syllplast – gula band nedan

Plastklossar

Betong för undergjutning och fixering av blocken

Spik för fixering av syllplast + stående isolering

Grus för återfyllning

Vatten till betong och rengöring

9 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Inget organiskt material i grunden Okulärt Före och 
efter

2 Ångspärr lagd med överlapp Okulärt

3 Koll av lod och ytjämnhet 
(Att blocken är i liv)

Okulärt

4 Erforderliga infästningsjärn på
plats

Okulärt

5 Utsättning Ritning

6

7

8

10 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• Plastfolien förankras på marken med t ex stenar vid ventilerad grund

• Plastfolien punkteras i lågpunkter vid ventilerad grund så kondens kan dräneras

• Höjden i krypgrunden är minst 50 cm dvs avståndet: överkant markisolering till 

underkant bottenbjälklag.

11 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundGenomförande 1(7)

Moment 1

1 Varm krypgrund
Montering av block eller balkar 
Grusbäddens jämnhet kontrolleras och justeras vid behov
Plastfolie skärs till och läggs ut under grundblocken. 
Blocken till ytter- och hjärtväggar monteras och gjuts ihop.
Plastfolie rullas ut på marken omlott med den förra.

Kompletterande block monteras på plastfolie. 

Stommen av cellplast enligt detta system gör att en 
person kan lyfta blocken.

Urtag sågas med betongsåg för lyftstropparna vid husmontaget.
Sågytan avslöjar blockens uppbyggnad. 

12 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundGenomförande 2(7)

Moment 2

Avvägning och undergjutning
Blockens överyta vägs av med laser och kollas med vattenpass. Justering/uppallning sker med 
plastklossar varefter de understoppas och fixeras med betong.



13 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundGenomförande 3(7)

Moment 3

Termisk isolering = värmeisolering
1.100 mm cellplast skärs till och stoppas in mellan grundblocken.
2.100 mm cellplastskivor läggs ut på ångspärren/platsfolien.

1. 50 mm cellplastskovor skärs till och monteras/spikas på insida grundelement dvs på plastfolien .

14 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundGenomförande 4(7)

Moment 4

15 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundGenomförande 5(7)

Moment 5

2 Krypgrund övrigt
Grundbalkar på plintar
Runda plintar har gjutits på plats varefter betongbalkar monterats på dem. 
Utvändigt i hörnorna syns röda rör för takavvattningen.
I grunden syns avsättningarna för vatten, avlopp och en gul el-kabel.

16 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundGenomförande 6(7)

Moment 6

På grunden nedan ska ett hus monteras nästa dag. Grusavjämning och plastfolie på marken återstår.

I ursparningen i hörnan kan luftningsventil monteras om betong-’hinnan’ knackas bort.

17 (17)Byggdel: 24 - Grundkonstruktion  — KrypgrundGenomförande 7(7)

Moment 7

Krypgrund för flerbostadshus
Här kommer förtillverkade moduler till tre- och fyravåningsbyggnader att monteras.

Dessa fick senare många fuktproblem och bland annat problem med passningen vid monteringen pga ej 
godtagbara toleranser på dessa grunder.

”Dålig städning/ordning brukar följas av fler problem..”



2011-06-27

1

Platta på mark
Formsättning

27

Kantform 
för gjutning 
av golv på 
mark

ESB

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformFörutsättningar 1(3)
Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Formsättning lågform för platta på mark

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Vältande element, klämskador 3 70 210 Förankra/lagra på anvisad plats

Kranarbete med formar 30 5 150 Utbildning i krandigering/ 

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Nedfall material/krossn 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Stänk formolja,Ögonskada 30 1 30 Skyddsglasögon

3 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformFörutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart 
obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd 
och handskar ska användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen 
ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltarUtrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

4 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformFörutsättningar 3(3)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformFörarbete 1(3)
Utrustning och maskiner

Förbered:

Utsättning:
Profiler med trådar.
Gärna höga så att de syns bra. 

Underlaget:
- Hur ska lågformen stagas?
- Lerigt? - krävs avgrusning ?

Kontrollera:
• Ingjutningsgods avstängare• Ingjutningsgods, avstängare, 

vattentäta avstängare
• Läget av VA för under-/ 

sidoentreprenörers dragningar

6 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformFörarbete 2(3)
Material

Material
□ Tvättad makadam
□ Eventuellt fiberduk

Stöd för betongen vid gjutningen
□ Reglar 2”x4”, strävor 1”x4” och lågform

eller 
Prefab formelement och vinkelstöd av stål
(se bild till höger)

□ Kvarsittande form av stål
□ Isolerelement med sockel av betong
□ Ingjutningsramar□ Ingjutningsramar
□ Eventuellt formolja

Utrustning:
□ Slägga
□ Aluminiumspett
□ Formstöd och jordspik
□ Formlås
□ Fogband 
□ Hink och kvast för formolja 
□ Långt vattenpass, måttband/tumstock



2011-06-27

2

7 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformFörarbete 3(3)
Leverans

Leveranser & upplag

Beställ materialet så att det levereras till 
respektive hus.

Placera upplagen så att pallar med material 
inte behöver flyttas för att det är i vägen för 
transporter eller andra arbeten.

På bilden till höger upplag med isolerande 
kantelement med färdig, synlig betongsockel

8 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformEgenkontroll 1(2)
Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Rätt höjd på makadam.

2 Makadam + fiberduk

3 Rätt läge rördragningar, 
ursparningar och 
ingjutningsgodsingjutningsgods

4 Värmeisolering

5 Toleranser

6

7

8

9 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformEgenkontroll 2(2)
Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• montera formen rakt och stötta/fixera den så att den inte buktar sigo te a o e a t oc stötta/ e a de så att de te bu ta s g

• höjderna blir rätt - tänk på att hela huset står på plattan. 

• kolla golvmaterialen då de bygger olika mycket i höjd

10 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformGenomförande 1(4)
Moment 1

Periform - justerbara formstöd för lågform

Nedan stöd med påspikad regel till höger med formluckor

11 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformGenomförande 2(4)
Moment 2

Lågform av trä
Markunderlaget ställer olika krav på 
stagning m.m. 

Ofta väljs vanliga metoder och 
material som form av bräder eller 
träluckor.

12 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformGenomförande 3(4)
Moment 3

Element av cellplast
Dessa element är lätta att arbeta med, är 
värmeisolerande och finns med hårda 
ytskikt.

Elementen till höger fungerar som färdig 
sockel då den synliga sidan är av betong.

Bilden nere till höger visar hur en kantbalk 
konstrueras med isoleringsskivor 



2011-06-27

3

13 (13)Byggdel: 27 - Platta på mark - LågformGenomförande 4(4)
Moment 4

Lågform av kvarsittande plåt
Finns inga krav på isolering kan plåt 
vara lämpligt.

Här syns fiberduken som ligger under 
makadamen för att hålla isär 
materialen. 

En fiberduk läggs också i gjutformen 
för att hindra att betong rinner ut och 
l ft flyfter formen.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Platta på mark
Värmeisolering

27

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Termisk 
isolering av 
grund för 
enfamiljshus 

IBC

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 2 (12)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Värmeisolering av golv på mark

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Klämrisk vid lossning och mottagning 3 70 210 Utbildning i krandirigering och 
stroppning

Olämplig ställning = överbelastning 10 20 200 Undvik böjd arbetsställning

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Fallskador 3 15 45

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 3 (12)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det 
behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och om 
det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 4 (12)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 5 (12)
Förarbete 1(2)

Utrustning och material

Maskiner och utrustning:
• Såg för cellplast; Batteridriven/manuell (nedan)
• Specialkniv för cellplast
• Säckar för spill

Material:
• Skivor av cellplast
• Sockelelement
• Spik-bleck för sockel-element (håller elementen i linje)
• Plast-spik (olika längder) för hopfogning av skivor.
• Isolerings/tätnings-skum i tuber

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 6 (12)
Förarbete 2(2)

Leverans

Leverans och upplag
Placera upplag inom kranens räckvidd.

Isoleringen tar stor plats - se till att de 
inte är i vägen för andra arbeten eller transporter.



Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 7 (12)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Tätning av genomgångar/an-
slutningar för installationer

2 Inga genomgående skarvar. 
Skivorna läggs omlott

3 Sido- och ändskarvar
Koll mot figurer i AMA

4

5

6

7

8

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 8 (12)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• hantera isolervaror enligt leverantörens anvisningar

• kontrollera fall och lutning

• täta vid genomföringar och anslutningar – säkra ångspärren

• överbelasta inte isolermaterialet

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 9 (12)
Genomförande 1(4)

Moment 1

Sockelelement
Elementen har en betongskiva som 
efter gjutningen fungerar som färdig 
sockel. Därför viktigt att elementen 
kommer i rät linje. 
Stenar har placerats på cellplasten då
de gärna tippar.

Det är viktigt att hörnen utformas bra och tätas
för att undvika energiläckage

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 10 (12)
Genomförande 2(4)

Moment 2

Uppbyggnad av kantbalk
Skivorna läggs utan genomgående skarvar och 
förankras med spikar av plast.

Här har kantbalken ’formats’ med hjälp av skivor.

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 11 (12)
Genomförande 3(4)

Moment 3

Tätning av genomgångar i isoleringen
El- och VS-genomföringarna tätas lämpligen 
med fogskum som skärs rent när det härdat.

Notera påbörjad utsättning av innerväggar. Detta 
är viktigt för montörerna av golvvärme.

Byggdel: 27 - Platta på mark - Värmeisolering 12 (12)
Genomförande 4(4)

Moment 4

Värmeisoleringen 
utgör ’formsättning’
för platta på mark



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Platta på mark
Armering med nät och lösjärn

27

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Obs: 

I armeringen fästes 
ingjutningsgods som 
inte får flyttas ur läge 
vid gjutningen

ESC

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 2 (12)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Armering golv på mark

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Klämrisk vid lossning och mottagning 
armering

3 70 210 Utbildning i krandirigering och 
stroppning

Olämplig ställning = överbelastning 10 20 200 Undvik böjd arbetsställning

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Fallskador 3 15 45

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 3 (12)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Se upp för dolda risker! § 60
Ytor som man går på ska ha betryggande bärighet 
så att man inte kan trampa igenom. 

Ytor som inte har betryggande bärighet ska spärras av och utmärkas ut om 
det inte är uppenbart onödigt. 
Om man ändå måste arbeta på en yta med dålig bärighet krävs särskilda 
skyddsåtgärder. 

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen 
ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst 
samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 4 (12)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 5 (12)
Förarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Maskiner och utrustning:
• Armeringsspec och armeringsritning
• Snören för vägg och pelarstick
• Armeringsklipp
• Eldriven bultsax
• Najomat

• Kran med lyft-stropp/kätting

Material:
• Armering
• Armeringsnät
• Najtråd
• Distans-klossar
• Skyddsknoppar 

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 6 (12)
Förarbete 2(2)

Leverans

Leverans och upplag
Placera upplag inom kranens räckvidd.
Armeringsknippena är tunga...



Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 7 (12)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fixering + distans av armering 

Koll av max c/c distansklots 

Okulärt Före 
gjutning

2 Krav på läge och täckskikt Okulärt Före 
gjutning

3 Armeringens läge i 
förhållande till håltagningar

Okulärt Före 
gjutning

4 Att stroppar inte är slitna eller 
skadade

Okulärt Före lyft

5 Att oskyddade arm järn 
bockas eller förses med skydd

Okulärt Fort-
löpande

6

7

8

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 8 (12)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• läget för järn och ingjutningsgods skall kontrolleras före och under gjutning

• fästa armeringsjärn så att de inte flyttas vid gjutning

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 9 (12)
Genomförande 1(4)

Moment 1

Armering av kantbalk
Här har kanbalken ’formats’ av skivor av 
cellplast. 
Denna armeras med lösjärn enligt 
ritningar och specifikationer.

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 10 (12)Byggdel: 99 - byggdel och  — text från försatsbladGenomförande 2(4)
Moment 2

Armering med nät
Ska installationsdragningarna placeras 
på eller under näten? Detta löses i tid. 

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 11 (12)
Genomförande 3(4)

Moment 3

Golvvärme
Golvvärme kan utföras med 
vatten eller el. 
Det är mycket olyckligt om 
man efter gjutningen borrar i 
ett rör eller kabel! 
Därför ska dragningen 
tänkas igenom i förväg.

Byggdel: 27 Platta på mark - Armering 12 (12)
Genomförande 4(4)

Moment 4

Avstängare
Avstängare i plattan kan krävas av olika skäl:
• olika nivåer i plattan - golvbeläggningar bygger olika högt.
• gjutskarvar
• ditalationsfogar

Avstängare kan utföras med stäckmetall, formbräder eller som 
här med speciellt fogband för att få en vattentät gjutfog.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Platta på mark
Installationer av El och VS

27

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Dragning av 
servisernas 
kablar och rör 
till avsättningar 
i betongplattan

SB och PN

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 2 (15)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Installationer i platta på mark

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Nedfallande material = kross-skador

Oordning på arbetsplatsen = 
Vricknings- eller fallskador

10

10

15

15

150

150

Hjälm obligatorisk

Regelbunden städning

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 3 (15)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Se upp för dolda risker! § 60
Ytor som man går på ska ha betryggande bärighet så att man inte kan trampa 
igenom. 

Ytor som inte har betryggande bärighet ska spärras av och utmärkas ut om 
det inte är uppenbart onödigt. 
Om man ändå måste arbeta på en yta med dålig bärighet krävs särskilda 
skyddsåtgärder. 

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen 
ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddnings-
tjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 4 (15)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 5 (15)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Det är i byggentreprenörens intresse att 
installationerna inte rubbas eller skadas vid 
gjutningen
Därför bör fixeringar av el- och vvs-dragningarna utföras i samråd före 
gjutningar.

På bilden visas hur rören för vatten och avlopp till ett handfat har 
fixerats på ett platt-bärlag före gjutning. Särskilda järn har bockats för 
rören för kall- och varmvatten. Avloppet har undergjutits.

Utrustning:
Mätband och tumstock
Färgpenna eller spray
Slägga för armeringsjärn

Material:
Armeringjärn, najtråd och skyddsknoppar
Brädor eller plyfa för fixering av rör (avlägsnas efter gjutning)

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 6 (15)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Tomrör fästade i armeringen Okulärt Före 
gjutning

2 Avsättningar för dragning i väggar 
och för våtutrymmen 

Koll mot 
handlingar

-”-

3 Eltrådar vid dosor inte hindrar 
andra arbeten

Okulärt Efter 
dragning

4 Ledningar för kallvatten skall 
isoleras om de förläggs i  
betongskiktet

Okulärt Före 
gjutning

5

6

7

8



Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 7 (15)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• fixera installationerna så att de inte rubbas vid gjutningen

• märka upp och kontrollera eldragning

• utföra montage enligt tillverkarens anvisningar

• inte montera skadade eller felaktiga delar

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 8 (15)
Genomförande 1(8)

Moment 1

Dragning av el, vatten, avlopp m m från tomtgräns till byggnad
På bilden syns röda spillvattenrör med förtillverkade ’avloppsgrodor’.
Vidare i samma schakt dragna rör med svarta rör för vatten och gula för el som ’rör-i-rör’.
Till vänster syns dagvattenledningen för dränering och takavvattning.

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 9 (15)
Genomförande 2(8)

Moment 2

Avloppsgrodor
På detta projekt läggs fiberduk under rören. Grus har lagts på för att hålla den på plats. 

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 10 (15)
Genomförande 3(8)

Moment 3

Koncentrerade dragningar 1
Här har projektörerna lyckats koncentrera 
centraler och dragningar kring våtenheterna.
Fördelar: Bl a enklare felsökning.

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 11 (15)
Genomförande 4(8)

Moment 4

Koncentrerade dragningar 2
Närbild av förra bilden.
På bilden syns hur 
installationerna har fixerats med 
plyfa + armeringsjärn som 
slagits ner i marken.

Vattenrören är de grå räfflade 
rören - ’rör-i-rör’.

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 12 (15)
Genomförande 5(8)

Moment 5

Dragning för vattenburen golvvärme
Efter förra bilden har plattan 
grusats, armerats och isolerats 
med cellplast.

Därefter har innerväggar 
’satts ut’ dvs markerats 
på cellplasten.

Fixeringsjärn för värmerören
läggs ut. Värmerören dras 
ut från en rulle till vänster.



Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 13 (15)
Genomförande 6(8)

Moment 6

Golvbrunn på isolering och förstärkning

Sätt gärna en rörhylsa runt 
armeringsjärnet så kan det enkelt
demonteras efter att betongen gjutits. 
Om armeringsjärnet kapas med 
vinkelslip riskerar ledningen skador.
Armeringsjärnet skall också förses med 
Ändhylsa!!!!!

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 14 (15)
Genomförande 7(8)

Moment 7

Plattan klar för gjutning 1
På detta projekt läggs armering och 
installationer ovan isoleringen.

Ett våtutrymme ska beläggas med 
klinker. För att få golvytorna i samma 
höjd gjuts en försänkning. 

Byggdel: 27 - Platta på mark: El och VS-installationer 15 (15)
Genomförande 8(8)

Moment 8

Plattan klar för gjutning 2
Notera fixeringarna av 
installationerna. 

På bilden syns vattenrör 
som ’rör-i-rör’,
anslutning till golvvärme,
m.m.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Platta på mark
Betonggjutning inkl avjämning

27

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

ESE

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 2 (13)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Betonggjutning av platta på mark

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete vid gjutning, klämskador 30 5 150 Utbildning i 
krandirigering/stroppning

Halkning, snubbling 30 5 150 Underlaget kollas betr. nivå-
skillnad, snårig armering etc.

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Betongstänk, ögonskador 30 1 30 Skyddsglasögon

Slodning, överbelastning 30 1 30 Använd “Tremix” vibratorsloda

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 3 (13)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Se upp för dolda risker! § 60
Ytor som man går på ska ha betryggande bärighet så att man inte kan trampa igenom. 

Ytor som inte har betryggande bärighet ska spärras av och utmärkas ut om det inte är uppenbart 
onödigt. 

Om man ändå måste arbeta på en yta med dålig bärighet krävs särskilda skyddsåtgärder.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas.
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och om 
det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 4 (13)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 5 (13)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Utrustning
□ Pump eller betongbask

□ Laser med stativ, mottagare och gjutplatta

□ 2 st omformare och 4 st vibrostavar 

□ Skyffel

□ El-kraft vid gjutstället

□ Vattenslang

□ Hink och borste för rengöring av verktyg

□ Täckmattor ev. (beroende på årstid)

För slipningen

□ JM-sloda

□ Rätskiva och raka

□ Planglättare med glättningsblad eller planingsskiva

Vid krangjutning:

□ Kran med bask med tillräcklig räckvidd

Material: 

□ Betong

□ Vatten

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 6 (13)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Följesedel, märkning

2 Lyftredskap och montagetillbehör

3 Íngjutningsgods

4 Kommunikationsutrustning och
signalschema inkl kommandorop

5 Transportväg och uppställnings-
plats

ASS anvisn.
nr 58

6 Stämp, stag, kolvning

7 Åtgärder vid kyla:

* Tillsatsmedel

* Isolering av form

* Intäckning, ev. värmekabel

8 Åtgärder vid värme:

* A-metoder

* W-metoder

* W-metoder komb. m kylslingor

* CC-metoder



Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 7 (13)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• kontrollera vad som skall läggas ovanpå betongytan – bearbeta ytan så att den 

är förberedd för nästa lager

• förbered lutning mot golvbrunn etc.

• efterbehandling skall göras i samband med gjutning

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 8 (13)
Genomförande 1(6)

Moment 1

Betongen kan tas emot på olika sätt beroende på gjutningens storlek

• Pumpning är vanligt

• Grip-skopa kan användas.

• eller en ’stört’ vid mindre gjutninger

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 9 (13)
Genomförande 2(6)

Moment 2

Betongen vibreras och nivån kollas med laserplatta

Slipning kan göras på många sätt
T ex med sloda/betongplanare

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 10 (13)
Genomförande 3(6)

Moment 3

Vid större ytor krävs maskiner
Planglättare

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 11 (13)
Genomförande 4(6)

Moment 4

Plattan gjuten

Det är varmt och 
därför vattnas ytan 

Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 12 (13)
Genomförande 5(6)

Moment 5

Efter gjutningen

* Hur hanteras restprodukter?
Vad göra med betongskvättarna som blir över?

* Behöver betongen täckas?

* Utrustningen rengörs och ställs tillbaka



Byggdel: 27 - Platta på mark  Betonggjutning 13 (13)
Genomförande 6(6)

Moment 6

Se även vinterförberedelser

Tänk på att :
- Ha beredskap för snabba skiftningar i vind och temperatur
- Det kan vara stora temperaturskillnader mellan dag och natt
- Det kan vara kallt även på höst och vår
+ 10 grader och lägre kan medföra problem med betongens hållfasthetstillväxt

Tips enligt CEMENTA/Heidelberg Cement Group
• Tunna konstruktioner löper större risk för avkylning än konstruktioner med stor betongvolym
• Bevara betongens värme från fabrik
• Stark vind ökar risken för avkylning
• Täck nygjutna betongytor snabbt och skydda även formen mot avkylning
• Beräkna den förväntade avkylningen med programmet HETT97 (Cementa) under gjutningsskedet 

till härdningen startar. Ger diagram för betongtemperaturens tillväxt under tiden för olika konstruktioner.

Planera:
• Tillsatsmedel
• Varmbetong, hetbetong
• Formisolering
• Efterbehandling – att iakttaga
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1

Väggar
Montering av betong - skalväggar

31

Montering av skalväggar eller VE-
element  bestående av två betong-
skivor utgörande kvarsittande form vid 
gjutning av väggar

GSA

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörutsättningar 1(6)

Förklaringar

Förklaring

Skalväggar/väggelement förkortas i 
fortsättningen VE

VE består av två st vanligen 50 mm 
tjocka armerade betongskivor som är 
sammanhållna med armeringsbalkar g
med c/c 60 cm.

3 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörutsättningar 2(6)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering prefab betongelement

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Vältande element, klämskador 3 70 210 Förankra/lagra på anvisad plats

Kranarbete med element/ 
klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Nedfallande material/krossn 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten (1 - 2 dgr sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29  - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300  - ” -)

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Ställning i större utsträckning

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

4 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörutsättningar 3(6)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

FallskyddsseleFallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 
alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning. Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

5 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörutsättningar 4(6)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 

Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter och 
detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor 
ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två 
meter över markplanet eller motsvarande ska utföras på ett 
sådant sätt att skyddsräcke eller annan skyddsanordning 
inte behöver tas bortinte behöver tas bort. 

Om detta inte går ska transporten istället ske via 
intagsbryggor, lastöppningar i fasader, särskilt
iordningställda ramper eller särskilt anordnade 
transportsystem. På intagsbryggor ska det normalt finnas 
grind eller bom. 

Det är endast i vissa särskilt angivna undantagsfall som 
man får ta bort ett skyddsräcke eller en skyddsanordning 
vid sådana transporter. 

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

6 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörutsättningar 5(6)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled
t.ex. trappa eller landgång. 

Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Utrymning § 27-30
Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse 
av fara, t.ex. brand.
All k bbt h äk t k å äk t ådAlla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. 
Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser 
ska vara markerade med skyltar. 

Dörrar för utrymning ska lätt och omedelbart 
kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av 
och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.



2011-06-27
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7 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörutsättningar 6(6)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

8 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörarbete 1(3)

Utrustning och maskiner

 Slagborrmaskin med betongborr och distanspinne för hål till slagexpander

 Skruvdragare eller spärrskaft för bult

 Vattenpass Långt

 Brytspett

 2 lyftspett

 Bocknyckel För armeringsjärn

 Vinkelslip Med kapskiva för betong

 Handverktyg Hammare, spackelspade

 Slagexpander För fäste av montagestag i bjälklag 
(i det projekt som studerats användes M12)(i det projekt som studerats användes M12) 
Se till att tillräckligt kraftig Slagexpander används!

 Rak stege ca 3 m Alternativt plattformsstege.

 2 ringkopplingar Typ Frimeda för lyft tillhandahålls av Abetong.

9 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörarbete 2(3)

Material

 Pallbrickor Samt utsättningsmaterial

 Stag För förankring av element.

 Bult - Slagexpander För infästning av montagestag i bjälklag

 Brickor till bultar

 Elementfogbruk För tätning mot bjälklag och fogar.

 Plank Läggs som ’lågform’

 Bruk Gips- eller E-fogbruk = spackel

10 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongFörarbete 3(3)

Leverans

Leverans

Kontrollera möjligheterna att ta 
emot bilar med släp = 24 m.
En billast rymmer 
ca 120 – 140 m².

Maximal elementstorlek: 
3000 x 7400 mm
Elementvikt: ca 260 kg / m²g
Elementtjocklek: 160 – 350 mm

11 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongEgenkontroll 1(1)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Följesedel, märkning

2 Sprickbildning Okulärt

3 Lyftredskap och montagetillbehör

4 Íngjutningsgods

5 Kommunikationsutrustning och
signalschema inkl kommandorop

ASS anvisn.
nr 58

6 Transportväg och uppställnings-
plats

7 Stämp, stag, kolvning

8

12 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• kontrollera placering och riktning på väggelement – rätt 

element i rätt riktning
• stötta och loda väggelementen
• montera inte skadade väggelement



2011-06-27
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13 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 1(11)

Utsättning

Utsättning och montering pallbrickor under element
* Väggarnas begränsningslinjer markeras på bjälklaget.

* VE:s pallningshöjder är beräknade till 10 - 30 mm. Vid 
bjälklagets högsta punkt läggs 10 mm tjocka pallbrickor. 
Därefter anpassas de övriga pallbrickorna.

* Pallbrickor ska vara av plast och spikas/skjuts 1/5-del 
från elementens ytterkanter samt vid dörrhål vid en sida. 
Dessa ska vara några mm lägre för att förhindra sprickor.

14 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 2(11)

Utsättning

Utsättning av element nr 436
Elementstödet ska monteras 
på hitsidan som pilen visar.
Pallbricka vid dörröppning 

15 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 3(11)

Lyft

Kätting ska hålla 
minst 5 ton.
Leverantören kan 
tillhandahålla 
lyfthjälpmedel
När elementet 
lyfter från bilen går 
ansvaret över på 
byggaren.
Se till att elementet 
hänger i våg              

16 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 4(11)

Montering

Låt elementet kana mot det förra 
elementet.
Sänk ner och styr in uppstickande järn.
Se till de går in - bocka vid behov.

17 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 6(11)

Stagning

Montera två stag per element. 
Övre del av stag monteras med föreskrivna
bultar i ingjutna hylsor i elementen

18 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 7(11)

Stagning

För nedre del av stag borras ett hål i bjälklaget,
slagankare slås i och skruvas fast.
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19 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 8(11)

Stagning

Elementen justeras i lod 
med stagen och baxas 
vid behov med spett.

20 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 5(11)

Montering

Kontrollera 
att elementet 
är i våg -
justera vid 
behov med 
pallbrickor.

21 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 9(11)

Stagning

Elementen är monterade 

och justerade i lod.

Två stag per element.

22 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 10(11)

Fogning

Understoppning
Det är lämpligt att lägga ut 
bruk innan elementen 
monteras som syns nedan till 
vänster.

Direkt efter monteringen
slätas bruksfogen till och 
överflödigt bruk tas bort..

23 (23)Byggdel: 31 - Väggar — Skalväggar av betongGenomförande 11(11)

Efterarbete

Fog mellan element och bjälklag

Här formas med en bräda som skjuts 
fast. 
Alternativt: En 50 mm planka läggas vid 
fogen.

Helst: Understoppning av elementen vid 
monteringen. Se förra bilden.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Stomme väggar
Ytterväggar med Tilt-up metoden

31

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Tillverkning av 
väggar av 
betong på
formbord som 
reses = ”tilt up”.

ES

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 2 (13)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Tillverkning väggar på formbord + resning väggar

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Ställning i större utsträckning

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 3 (13)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart 
obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd,
hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Jobba säkert på tak – Fallskyddssele § 87-92 m fl
Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller utrustning som ger 
motsvarande skydd användas. Räcke kan sitta på takfoten eller på en 
ställning som slutar strax nedanför takfoten. 

Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för räcke 
eller annan utrustning. I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska 
bedöma vilket alternativ man ska välja.
Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska linan fästas 
i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast skyddsanordning. Om detta 
inte går att ordna ska lämplig person utses som håller fast linan, 
lämpligen genom avhåll. 
Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att kontrollera 
att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 4 (13)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 5 (13)
Förarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Maskiner och utrustning:
Formbord med tippmekanism
Avstängare för dörrar och fönster
Armeringsspecifikation och armeringsritning
Armeringsklipp
Eldriven bultsax
Najomat

Kran med lyft-stropp/kätting
(Lyftband följer ofta med)

Material:
Armering, armeringsnät
Najtråd, distans-klossar
Ingjutningsgods - lyftöglor
Betong

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 6 (13)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fixering+distans av 
armering 
Koll av max c/c distansklots 

Okulärt Före 
gjutning

2 Krav betr läge och täckskikt Okulärt Före 
gjutning

3 Armeringens läge i förh. till 
håltagningar

Okulärt Före 
gjutning

4 Att stroppar inte är slitna 
eller skadade 

Okulärt Före lyft

5 Betong: Följesedel, 
märkning

Okulärt Vid 
leverans

6 Ingjutningsgods Koll mot 
ritning

7

8



Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 7 (13)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och 
hantering av material, hjälpmedel etc som klarar 
ställda krav

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 8 (13)
Genomförande 1(6)

Arbetsmoment 1

Montering av avstängare, ursparingar och armering sker här samtidigt på två
formbord.

Formborden ligger på en vagga så att väggen när den är färdig kan 
resas = ”tilt up”.

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 9 (13)
Genomförande 2(6)

Arbetsmoment 2

Gjutning av ett väggelement.

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 10 (13)
Genomförande 3(6)

Arbetsmoment 3

Avformad vägg klar för resning. Tippkonstruktionen syns under bordet.

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 11 (13)
Genomförande 4(6)

Arbetsmoment 4

Ett element reses. Kranen 
användes som säkerhet.

Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 12 (13)
Genomförande 5(6)

Arbetsmoment 5

Ett färdigt element 
monteras



Byggdel: 31 - Stomme väggar. Gjutning med Tilt-up-metod 13 (13)
Genomförande 6(6)

Arbetsmoment 6

Väggar för ett plan är resta.



2011-06-27

1

Pelare
Montering av stålpelare

32
HSB.111

Montering av prefab stål-
pelare i kombination med 
stomme av betong e dyl.

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilFörutsättningar 1(3)

Personsäkerhet 1(2) — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering pelare av stålprofil

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ 
klämskador

3 50 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mkt. liten (1 - 2 dgr sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29  - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (    >300  - ” -)

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Ställning i större utsträckning

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

3 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilFörutsättningar 2(3)

Text ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete 

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad 
att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara

Personsäkerhet 2(2) — Personlig skyddsutrustning

Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara 
utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till 
ambulans och räddningstjänst samt adress och 
om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras 
av och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.

4 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilFörutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Material
• Expanderbult för förankring av stag i valv
• Form vid pelarfot/svep

Utrustning
• Kran med lyftögla
• 2 skruvstag per pelare med svep eller

liknande för förankring i pelaren
• Borrmaskin för betong
• Form av folie eller liknande vid ’undergjutning’ 

av pelareav pelare
• Stämp för formning runt pelartopp/filigranplatta

plus plyfaform eller liknande.
• Långt vattenpass

Vid svetsbara pelare
• Svetsutrustning

6 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilFörarbete 1(2)

Material

Pelarna som står ovanpå
Varandra 
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7 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilEgenkontroll 1(1)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Följesedel, märkning

2 Sprickbildning Okulärt

3 Lyftredskap och 
montagetillbehör

4 Íngjutningsgods

5 Kommunikationsutrustning 
och signalschema inkl 
kommandorop

ASS anvisn.
nr 58

6 Transportväg och 
uppställningsplats

7 Stämp, stag, kolvning

8

8 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilKvalitetskriterier 1(1)

Mall och instruktion

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• svetsfogar som utförts på byggplats får inte rostskyddsbehandlas 

innan fogarna har kontrollerats

• undergjutning av pelare ska utföras så utrymmet blir helt fullt med 
bruk

• vid undergjutning med sättningskompenserande bruk ska 
temperatur etc beaktas så att expansionen skar efter gjutningen

9 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilGenomförande 1(4)

Arbetsmoment

Första pelare monterad, stagad
och undergjuten. Stämpning för 
plattbärlaget har börjat.

Plattbärlaget med valvavstängare på plats nedan.
Det röda utsättningssnöret syns på bild.

Runt pelaren stämpas 
en tätform underifrån.

10 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilGenomförande 1(4)
Arbetsmoment

Klart för ingjutning
Pelarfot (till vänster) avsedd för
pelare som svetsas (se nästa sida).

Nedan,
pelare klar för ingjutning –

Under plattbärlaget tätar 
två formhalvor med stämp

Efter gjutning syns 
bara pelartoppen

11 (11)Byggdel: 32 - Pelare — HSB.111 Pelare av stålprofilGenomförande 3(4)
Arbetsmoment

Montering och svetsning av pelare
Pelarfoten rengörs, stålborstas.
Pelare lyfts på plats, lod kollas och en sträva ställs mot 
fläns i övre delen så att den hålls i lod. 
Pelaren svetsas medan kranen håller den.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Stomme - Påbyggnad två plan på P-hus
Montering pelare och balkar

32

Två plan byggdes på
befintligt P-hus. Pelare 
monterades genom hål i 
bjälklagen.

Nya bjälklag formades 
och gjöts på prefab-
balkar
Se även 24 grund och 34 bjälklag

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

GSC.4

2 (15)
Förutsättningar 1(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av prefab pelare och balksystem

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Vältande element, klämskador 3 70 210 Förankra/lagra på anvisad plats

Kranarbete med element/ 
klämskador

30 5 150 Utbildning i 
krandirigering/stroppning

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Ställning i större utsträckning

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

3 (15)
Förutsättningar 2(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används skall linan fästas i lämplig 
anordning på taket, t.ex. en fast skyddsanordning. Om detta inte går att ordna 
ska lämplig person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 
Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att kontrollera att fästena 
är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter och detta medför att arbetstagarna 
måste gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss. 
Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över markplanet eller 
motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte 
behöver tas bort.  

4 (15)
Förutsättningar 3(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, lastöppningar i fasader, 
särskilt iordningställda ramper eller särskilt anordnade transportsystem. 

På intagsbryggor ska det normalt finnas grind eller bom. 
Det är endast i vissa särskilt angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke eller 
en skyddsanordning vid sådana transporter.  
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled t.ex. trappa eller landgång. 
Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Utrymning § 27-30
Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, t.ex. brand.
Alla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. 
Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser ska vara markerade med 
skyltar. 
Dörrar för utrymning ska lätt och omedelbart kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, täckta gångar eller liknande anordnas.

5 (15)
Förutsättningar 4(4)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

6 (15)
Förarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning
En liten container är t ex lämpligt att ha med på grund av mängden 
utrustning!
Utrustning för blandning, transport och utläggning av undergjutningsbruk
Mobilkran med lyftutrustning för element
Bilmaskin och vinkelslip för gjutfel
Långt vattenpass
Bultdragare

Material
Bräder + tvingar för lågform vid bultingjutning
Bruk för under- och fastgjutning
Kilar



7 (15)
Förarbete 2(2)

Leverans

Transporter
Kontrollera möjligheterna att ta emot bilar med släp = 24 m.
Se till att de inte behöver vända.

8 (15)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Följesedel, märkning

2 Sprickbildning Okulärt

3 Lyftredskap och 
montagetillbehör

4 Íngjutningsgods

5 Kommunikationsutrustning och
signalschema inkl 
kommandorop

ASS 
anvisn.
nr 58

6 Transportväg och 
uppställningsplats

7 Stämp, stag, kolvning

8

9 (15)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• kontollera att elementen lastas i montageordning - första pelaren överst

• kontrollera placering och riktning på element – rätt element i rätt riktning

• montera inte skadade betongelement

10 (15)
Genomförande 1(6)

Moment 1

Hålborrning för pelare
Stora hål borras i bjälklaget.  

Mothåll för borrkärnan ordnas här med en gaffeltruck
som transporterar borrkärnorna till container. 

11 (15)
Genomförande 2(6)

Moment 2

Pelarfundament gjuts i bottenplanet i marken.
Se grunden för särskild instruktion.  

12 (15)
Genomförande 3(6)

Moment 3

Pelarna träs genom hålen i bjälklaget och monteras på bultarna i fundamenten och gjuts fast. 



13 (15)
Genomförande 4(6)

Moment 4

Pelarna lodas in och kilas. 

14 (15)
Genomförande 5(6)

Moment 5

Balkarna monteras på pelarna. 

15 (15)
Genomförande 6(6)

Moment 6

Bultarna är ingjutna nertill och
det borrade hålet gjuts igen. 

Nedan asfalten lagad. 
I bakgrunden ’gammal’ befintlig pelare.
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1

Bjälklag
Plattbärlag

34

Montering

plattbärlag

(Filigranbjälklag)

ESB.412

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagFörutsättningar 1(4)

Plattbärlag
Plattbärlag är ett formsättningssystem med stor måttnoggrannhet. 
Det består av en ca 45 mm tjock betongskiva med ingjuten armering. 
Överytan är skrovlig för god vidhäftning med pågjutningen. 
Undersidan är slät och porfri vilket gör den färdig för målning.

Plattbärlagen tillverkas med fältarmering och armeringsbärare. 
Under- och diagonaltråden i bäraren är ingjuten i plattbärlaget. 
Armeringsbärarna förstyvar elementen under transport och montering 
och fungerar sedan som armering mellan plattbärlaget och pågjutningen.

Förklaringar

Installationer

Plattbärlagen kan utrustas med olika installationer. T ex eldosor och 
elgenomföringar till lättväggar, ventilationsstosar, räckesfästen och kantform ett annat. 
Dessutom finns möjlighet till runda hål för VVS samt utsättning av 
våtenheter på plattbärlagens ovansida enligt önskemål. 

Littererade montageplaner med placeringar för bockryggar utritade,samt 

Montagehandbok underlättar redan från planeringen av montageordningen till själva monteringen.

Teknisk beskrivning plattbärlag
Tjocklek: 40 - 50 mm.  
Bredd: 2400 mm som standard Längd: 
Teknisk längd ca 12 m, konstruktionslängd 6 – 8,5 m
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Arbetsmoment: Montering av plattbärlag

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Oordning på arbetsplats = 

vrick/fallskador

3 150 450 Regelbunden städning

Kranarbete med element 30 5 150 Utbildning i krandirigering, 

och stroppning

Nedfall material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatoriskt

Personsäkerhet — Riskinventering

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten (1 - 2 dgr sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29  - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300  - ” -)
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge 
första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta 
med skyltarmed skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs 
färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av 
och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.
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Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)
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Utrustning och maskiner

Verktyg och utrustning

Utrustning för plattbärlagsmontage
□ Brytspett
□ 2 st kofot
□ Bocknyckel för armeringsjärn
□ Vinkelslip med kapskiva för betong

Handverktyg
□ Hammare
□ 2 stegar ca 3 5 m□ 2 stegar ca 3,5 m 
□ Skyddsräcken
□ Räckesståndare och räckesföljare
□ 2 ringkopplingar typ Frimeda för lyft tillhandahålls av leverantören.

Material
□ Plattelement
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Leverans 1(2)

Ca 280 – 340 m² plattbärlag kan levereras med full billast dvs bil och släp om 24 m. 

Leveransen avropas fyra dagar före ankomst till byggarbetsplatsen. 
Plattbärlagen lagras i färdiga stuvar och levereras i rätt montageordning. 
Med god planering skall elementen gå direkt från bil och läggas på formunderbyggnaden.
Normal montagetid är under två timmar per full leverans och utförs av två personer.

Efter montaget kompletteras elementen med nätremsa över skarv, eventuell komplettering 
av underkantsarmering samt överkantsarmering.

Undvik mellanlager!
som på denna p
arbetsplats

Hjälm och personlig
skyddsutrustning skall
bäras vid dessa
arbeten!
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Leverans 2(2)

Tumregel 1
Materialet skall gå direkt från leveransfordonet till inbyggnadsstället. 
Det brister i planeringen när stora elementen som på bilden nedan,
ligger i vägen på byggarbetsplatsen. Dessutom i vilken ordning skall de 
Läggas på plats…

Till höger flyttas stämp till nästa valvningsställe.

9 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Montering

2 Tätning

3 Kompletterande armering

4

5

6

7

8
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• kontrollera placering och riktning på plattbärlag – rätt element i 
rätt riktning

• stosar etc hamnar fel om plattbärlaget hamnar fel

• montera inte skadade plattbärlag

• Förstärk stöttning där ”överjärn” kapats - stämpa bjälklaget tills 
det håller för sin last

11 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagGenomförande 1(13)

Formunderbyggnad 1(3)

Utsättning
Efter att stämpen ställts på plats och grovjusterats justeras 
stämpen till rätt höjd. Här med laser och ’bandyklubba’.

12 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagGenomförande 2(13)

Bockryggar och ströbalkar finns av flera olika fabrikat och material

Formunderbyggnad 2(3)
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Formunderbyggnad 3(3)
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Montering plattbärlag

Ta emot och lägg på plats

Koppla loss

15 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagGenomförande 5(13)

Montering plattbärlag

Här formas undersidan av en balk som skall 
ligga på pelarna. 

Riktig anliggning på pelaren

16 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagGenomförande 6(13)

Tätning av plattbärlag

När elementens passform inte är så bra
krävs tätning mot anslutande konstruktioner.
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Tätning av plattbärlag

Balken ligger på väggen 
och plattorna på balken.

Krävs det tätningar ?

Som ett 
puzzel
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Tätning av plattbärlag

Fogning innan gjutningen ger mindre
’gjutskägg’ mellan plattor mellan väggelement och plattor och runt stålpelare 

Kärra med
fogbruk
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Tätning av plattbärlag

Pelaren från ovan

20 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagGenomförande 10(13)

Tätning av plattbärlag 2(2)

Avstängare
Vid skalväggar är den yttre betongskivan uppdragen så den 
bildar avstängare vid gjutningen.

Monterade fasadelement av block av lättbetong eller 
kalksandsten dras upp utanför bjälklaget.

För att klara trycket från betongen vid gjutningen har en 
avstängare här fästs i plattbärlaget – till höger av stål

– nedan av kryssfaner
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Tätning av plattbärlag

Klart för gjutning av 
bjälklaget
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Skyddsstämp

Skydds-stämp

23 (23)Byggdel: 34 - Bjälklag — PlattbärlagGenomförande 13(13)

Rivning form

Här sker rivning av formunderbyggnaden med truck.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Stomme bjälklag
Form, armering och gjutning bjälklag

34

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Två plan byggs på
befintligt P-hus. 
Pelare monteras genom 
hål i bjälklagen.
Nya bjälklag formas och 
gjuts på prefab-balkar

Se även 24 grund och 32 pelare

ES

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 2 (19)
Förutsättningar 1(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering form, armering och betonggjutning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning 

Fall från stege, fallskador

Utrustning/material tas av blåsten

10

10

15

15 

150

150

Ställning i större utsträckning

Utrustning fästs efter användning

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning
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Förutsättningar 2(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan 
personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används skall linan fästas i lämplig 
anordning på taket, t.ex. en fast skyddsanordning. Om detta inte går att ordna 
ska lämplig person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 
Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att kontrollera att fästena 
är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter och detta medför att 
arbetstagarna måste gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss. 
Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över markplanet eller 
motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att skyddsräcke eller annan skyddsanordning 
inte behöver tas bort.

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 4 (19)
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, lastöppningar i fasader, 
särskilt iordningställda ramper eller särskilt anordnade transportsystem. 

På intagsbryggor ska det normalt finnas grind eller bom. 
Det är endast i vissa särskilt angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke eller 
en skyddsanordning vid sådana transporter.  
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled t.ex. trappa eller landgång. 
Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Utrymning § 27-30
Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, t.ex. brand.
Alla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. 
Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser ska vara markerade med 
skyltar. 
Dörrar för utrymning ska lätt och omedelbart kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 5 (19)
Förutsättningar 4(4)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)
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Förarbete 1(3)

Formsättning: Utrustning och material

Formsättning valv:
Utrustning och hjälpmedel:
• Kran med lyftutrustning
• Rondell eller cirkelsåg/vinkelslip med skärdjup min 65 mm för håltagning.
• Borrmaskin och Borr 
• Nittänger
• Handverktyg, Hammare
• 2 stegar ca 3,5 m 
• Skyddsräcken
• Räckesståndare och räckesföljare

Material
• Fackverksbalkar och distansreglar (placeras på balkflänsar)
• Formluckor och plyfa
• Läkt eller tätningsband för tätning balk/plyfa
• Eventuella ursparningar
• Fästelement.
• Avstängare för gjutetapper
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Armering: Utrustning och material

Armering valv

Utrustning och material
• Armeringsspec och armeringsritning
• Snören för vägg och pelarstick
• Armeringsklipp
• Eldriven bultsax
• Najomat
• Kran med lyft-stropp/kätting

Material:
• Armering
• Armeringsnät
• Najtråd
• Distans-klossar

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 8 (19)
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Betonggjutning: Utrustning och material

Betonggjutning valv:

Utrustning
□ Pump eller kran och betongbask

□ Vibratorbalk

□ Laser med stativ mottagare samt gjutplatta

□ 2 st omformare och 4 st vibrostavar 

□ Skyffel

□ El-kraft vid gjutstället

□ Vattenslang

□ Hink och borste för rengöring av verktyg

□ Utrustning för vacuumsugning

□ Täckmattor ev.

För slipningen

□ JM-sloda

□ Rätskiva och raka

□ Planglättare med glättningsblad eller planingsskiva

Material: 

□ Betong

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 9 (19)
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Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Formar monterade linjerakt Okulärt Före 
infästning

2 Ingen olja, märkfärg od som kan 
påverka betongen

Okulärt Före 
gjutning

3 Höjder Tumstock 
och/eller 
laser

4

5

6

7

8

Kontroller vid formsättning valv

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 10 (19)
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Mall och instruktion

Kontroller vid armering valv

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fixering+distans av armering 

Koll av max c/c distansklots 

Okulärt Före 
gjutning

2 Krav betr läge och täckskikt Okulärt Före 
gjutning

3 Armeringens läge i 
förhållande till håltagningar

Okulärt Före 
gjutning

4 Att stroppar inte är slitna eller 
skadade

Okulärt Före lyft

5 Att oskyddade armeringsjärn 
bockas eller förses med 
skydd

Okulärt Fortlöp-
ande

6

7

8
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Mall och instruktion

Kontroller vid betonggjutning valv

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Följesedel, märkning

2 Lyftredskap och montagetillbehör

3 Íngjutningsgods

4 Kommunikationsutrustning och
signalschema inkl kommandorop

5 Transportväg och uppställnings-plats ASS anvisn.
nr 58

6 Stämp, stag, kolvning

7 Åtgärder vid kyla:

* Tillsatsmedel

* Isolering av form

* Intäckning, ev. värmekabel

8 Åtgärder vid värme:

* A-metoder

* W-metoder

* W-metoder komb. m kylslingor

* CC-metoder
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 

hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på:
Vid formsättning
• kontrollera formens stöttning så att buktning vid gjutning undviks 
• formolja etc inte får missfärga betongytan

Vid armering
• placering av rör och ingjutningsgods inte påverkar konstruktionens funktion

Vid betonggjutning
• kontrollera vad som skall läggas ovanpå betongytan – bearbeta ytan så att den 

är förberedd för nästa lager
• förbered lutning mot golvbrunn etc.
• efterbehandling skall göras i samband med gjutning
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Moment 1

Upplag 
Fackverksbalkar och formluckor 
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Moment 2

Formkonstruktion
Fackverksbalkarna läggs på balkarnas fläns
ovanpå en distans-konstruktion. 
På fackverksbalkarna läggs formluckor och på
dessa formplyfa.
Med plyfaskivor som lutas kan en vout byggas
mot balkens överkant.
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Moment 3

Form för kantbalk/avstängare färdiga - klart för armering 
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Moment 4

Armering valv
Armeringen är färdig.
Röda elslingor för värme.
Avdragsbana för vibrobalk
Formtätning mot balk 

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 17 (19)
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Moment 5

Betonggjutning sker här med pump
Avdragning med vibrobrygga,
vibratorsloda och slipmaskin.

Därefter vacuumsugs ytan.

Byggdel: 34 - Stomme bjälklag: Form, armering och betonggjutning 18 (19)
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Moment 6

Gjutningen klar - mattor för 
vacuumsugning rullas ut
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Moment 7

Se även vinterförberedelser

Tänk på att :
- Ha beredskap för snabba skiftningar i vind och temperatur
- Det kan vara stora temperaturskillnader mellan dag och natt
- Det kan vara kallt även på höst och vår
+ 10 grader och lägre kan medföra problem med betongens hållfasthetstillväxt

Tips enligt CEMENTA/Heidelberg Cement Group
Tunna konstruktioner löper större risk för avkylning än konstruktioner med stor betongvolym
Bevara betongens värme från fabrik
Stark vind ökar risken för avkylning
Täck nygjutna betongytor snabbt och skydda även formen mot avkylning
Beräkna den förväntade avkylningen med programmet HETT97 (Cementa) under gjutningsskedet 
till härdningen startar. Ger diagram för betongtemperaturens tillväxt under tiden för olika konstruktioner.

Planera:
Tillsatsmedel
Varmbetong, hetbetong
Formisolering
Efterbehandling – att iakttaga
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Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Taklagskomplettering
Sprutisolering av vindsbjälklag

42

Lösullsisolering är 
lämpligt i svåråtkom-
liga utrymmen med 
ojämnt underlag

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

IBF.42

2 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagFörutsättningar 1(4)

Förklaringar

Förklaringar
Sprutisolering med lösull

Lösull finns som stenull, glasull eller cellulosabaserade, återvunna, råvaror (t ex tidningspapper)

De cellulosabaserade är behandlade med salter för att ej kunna brinna. 

Lösullen levereras i säckar och sprutas/pumpas på plats.

Egenskaper

Värmeisoleringsegenskaperna hos de olika materialen är i stort sett samma. 

Glas- och stenull är dock ej brännbara och kan ej mögla.

Isoleringstjocklek

Rekommenderade tjocklekar är 30 – 50 cm. De cellulosabaserade materialen sätter sig med 

10 – 30% och de sten och glasbaserade med 5 – 10 %. 

Övrigt

Svåråtkomliga utrymmen med rör, kanaler och skrymslen kan lätt isoleras. Utrymmen som kan vara 

100 m bort från sprutaggregatet och många våningar upp. 

Gå ej i isoleringen!

Isoleringsegenskaperna försämras om man går i lösullen eller lägger/förvarar saker på den.

Därför bör ’bryggor’ byggas om man måste gå i isoleringen för att komma åt något på vinden.

Planering
Arbetet brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. Det är viktigt att beställaren vid 

planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur de aktuella förhållandena påverkar arbetena och vilka krav 
som bör ställas.

3 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagFörutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Sprutning av lösull

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Damm 30 5 150 Ansiktsmask

Oordning på arbetsplats 

Vrick/fall-skador

10 15 150 Ordning på materialupplag

Regelbunden städning

4 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagFörutsättningar 3(4)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71 (AFS)
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. andningsmask, ögonskydd, hörselskydd och 
handskar skall användas vid detta arbete.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 

alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . 

Det skall alltid finnas en person som övervakar arbetet när 
fallskyddssele används. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

5 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagFörutsättningar 4(4)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

6 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
Bil med sprutaggregat + slang. 

Radiokommunikation mellan bil och ’montör’.

Andningsskydd eller mask

Handskar och knäskydd

Hjälm då utrymmen ofta är trånga och låga

Pannlampa

På bilden till höger tas slangen in på vinden

via en piskbalkong.



7 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagFörarbete 2(2)

Material

Material
Luftspalt

Vid isolering av vindar är det viktigt att bygga en luftspalt mellan isoleringen och takpanelen.

Ligger isoleringen mot takpanelen kan kondens sugas upp av panelen varefter den möglar/ruttnar.

Enklast är att montera t ex träfiberskivor t ex masonit på takstolarnas insida. 

För detta krävs:

• Träfiberskivor

• Såg, hammare, spik, häftpistol och skruv

Gångbryggor på vind

För att kunna nå vissa utrymmen på vinden utan att skada 

isoleringen skall gångbryggor byggas och användas.

Material: Reglar och plank

Utrustning: Tumstock, såg, spik, skruv och ev. lister.

Lösull

På monterings-bilderna visas sprutning av lösull av åter-

vunnet glas. Denna kommer i säckar om ca 0,8 m3 som 

väger 12 kg.

Säckarna öppnas med kniv och töms i  sprutaggregatet.

Restprodukter: Tomma säckar.

8 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Isoleringens tjocklek

2 Anslutningar mot kanaler etc

3 Luftspalt mellan takpanel och 
isolering

4 Densitet

5

6

7

8

9 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att kontrollera.
• Luftspalten mellan takpanel och blivande isoleringsyta

• Gångbryggor till ställen som skall kunna nås

• Städning före 

• Tillfällig belysning

10 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagGenomförande 1(4)

Moment 1

Utrymmena inspekteras
Var bör isoleringsarbetet börja så att man ej behöver passera isolerade ytor?
Är följande ok ? Städning, gångbryggor, luftspalt. 
Hur är det med belysning?  

11 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagGenomförande 2(4)

Moment 2

Sprutning av lösull
Slangen dras fram.
Kommunikation upprättas mellan sprutmontör 
och sprutaggregat.
Lösullen appliceras till angiven tjocklek.

Tips – Restavfallshantering!
Småbitar från t ex väggisolering kan spridas ut på
vindsbjälklaget före sprutning!!

12 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagGenomförande 3(4)

Moment 3

Här sprutas till tjockleken är 300 mm.  
Om isoleringen flyttas/trycks ihop under arbetet skall den justeras i efterhand.



13 (13)Byggdel 42 - Taklagskomplettering - Sprutisolering av vindsbjälklagGenomförande 4(4)

Moment 4

Färdig isolering
Vänstra bilden visar renoverat tak efter brand. 
Ny brandmur till vänster.

Till höger syns samma vind som tidigare, med färdig 
isolering – 50 cm?
Detta är från en äldre ombyggd skola.

Gångbryggor 
SKALL 
användas



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Taktäckning
Byte av taktegel och underlagstäckning

43

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Byte taktäckning 
och återvinning av 
taktegel

JUE.1

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 2 (15)
Förutsättningar 1(4)

Förklaringar

Byggpapp
Benämningen byggpapp används för asfaltbaserade produkter avsedda som underlagstäckning på
trä o d för taktäckning med tätskiktsmatta och som vattenavledande underlag för taktäckning med 
plan plåt och överläggsplattor (t ex tegel).

Benämningen tätskiktsmatta ersätter uttrycket papp och används för fabrikstillverkade armerade 
tätskiktsprodukter baserade på polymermodifierad asfalt.

Uppbyggnad
Underlagspapp har stomme av mineralfiberfilt (ex YAM 2000) eller polyesterfilt (ex YAP 2200). 
Vid taklutning under 18° ska skarvarna i underlagstäckningen klistras.
Båda de ovan nämnda kvaliteterna finns med avdragbara folieremsor i kanterna vilket ger en 
självklistrande fog.

Shingel, pannor eller plåt som tätskikt kräver YAP 2200 som underlagspapp.
I huvudsak används tre papperssorter vid underlagstäckning.  Beteckningarna är YAM 2000, YAP 
2200 och YEP 2500.  Siffrorna anger pappens vikt per m2 och bokstäverna är beteckningar för 
råvarorna: 

Y = asfalt för ytbeläggning 
A = asfalt för impregnering 
M = mineralfiberfilt
P = Polyester 

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 3 (15)
Förutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Byte av taktäckning samt ev ny underlagstäckning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från tak 3 150 450

Kranarbete med papprullar, tegel 
m.m.

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 4 (15)
Förutsättningar 3(4)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Jobba säkrare på tak § 87 - 92
Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller utrustning som ger motsvarande 
skydd användas. 
Räcke kan sitta på takfoten eller på en ställning som slutar strax nedanför 
takfoten. 

Tänk på att det kan behövas extra kraftiga räcken för att hejda en person 
som kommer rutschande utför ett brant tak.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för räcke eller annan 
utrustning. I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket alternativ 
man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska linan fästas i lämplig 
anordning på taket, t.ex. en fast skyddsanordning. Om detta inte går att ordna 
ska lämplig person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att kontrollera att fästena 
är pålitliga. Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 5 (15)
Förutsättningar 4(4)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 6 (15)
Förarbete 1(3)

Utrustning och maskiner

Verktyg 
□ Måttband eller tumstock, □ Markeringspenna

□ Hammare,□ Cirkelsåg,□ Kap för sågning av pannor

□ Fogspruta

□ Spikautomat för pappspik med kompressor Häftautomat

□ Hammare  

□ Pappkniv ,□ Hovtång,□ Såg

□ Spackelspade,□ Piassavakvast, □ Livlina

Material 
□ Takpannor av tegel, □ Nockpannor av + ev. halv- och gavelpannor

□ Strö- och bärläkt, luckor, fågel-list

□ Spik av rostfritt stål, kamgängad och minst 3 mm diameter. 

□ Klammer minst 3 mm tråd av rostfritt stål. □ Spik och klammer: SS-EN 10 088-3-1.4436

□ Nocktätningsremsa eller □ Tätningsmassa = fogmassa grupp 12,5 P

□ Takpapp 

□ Asfalt eller specialklister 

□ Varmförzinkad pappspik 20x28, pappspik på rullband för spikautomat

□ Intäckningshörn i gummi 

□ Fotplåt



Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 7 (15)
Förarbete 2(3)

Leverans

Restprodukter
Det blir stora mängder som skall ner från taket och bort:
• Tegel - kan tas ner via en stört eller i säckar
• Takläkt
• Luckor, räcken, eventuella hängrännor etc via säckar

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 8 (15)
Förarbete 3(3)

Leverans

Leveranser och upplag
Papprullarna är tunga och bör lossas från 
leveransfordon så nära läggningsstället som möjligt. 

Undvik placeringar som medför omflyttning 
då materialet är i vägen för andra arbeten.

Restprodukterna har en förmåga att blåsa omkring 
Vid arbeten på hög höjd.
Planera ’sophanteringen’!

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 9 (15)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Papp av föreskriven kvalitet

2 Spikning vid utsatta delar

3 Uppvikning mot hinder

4

5

6

7

8

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 10 (15)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som 
klarar ställda krav

Tänk särskilt på : 
• spik skall vara rostfri och 3 mm om inte leverantör anvisar annat
• tätning vid nock, takfot och genomföringar skall göras enligt beskrivning och leverantörens anvisningar
• reservtakpannor skall lagras på särskild plats

Underlaget
Skall ett gammalt tak läggas om måste den gamla pappen vara torr. 
Blåsor skall skäras upp och pappen spikas fast.
Tak med gammal tjärpapp är rätt ovanligt numera. Man känner igen tjärpapp 
på dess karaktäristiska tjärdoft.

Vid tveksamhet om det befintliga underlaget duger rekommenderas att den gamla pappen rivs bort och att 
man börjar från början med underlagspapp som spikas på panelen. Samtidigt ges tillfälle att kontrollera att 
den underliggande konstruktionen duger. 
Tänk på att underlag av träpanel bör ha en tjocklek på minst 20 mm. 

Underlagstäckning
Ska ett befintligt tak läggas om kan många gånger den gamla papptäckningen tjäna som underlagstäckning 
för den nya. 
Justera eller skär bort veck eller blåsor.
Vid nytäckning bör alltid träpanelen täckas med en spikad underlagstäckning.

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 11 (15)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Befintliga takpannor demonteras.
Hela pannor staplas på pallar.
På detta bygge fick man 1,50 kr 
per enkupig takpanna.

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 12 (15)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Många pannor går sönder och förs via en stört 
till container. 
Gammal bär- och ströläkt körs bort.
Vissa restprodukter tas i säckar.



Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 13 (15)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Underlagspappen spikas.

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 14 (15)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Skadad papp, öppningar för takluckor etc täcks med presenning.
Ny underlagspapp är lagt på den högra sidan. 
Spikning av bärläkt pågår.
All läkt på marken under pressenning till höger samt
mindre upplag på ställningen.

Byggdel: 43 - Taktäckning: Byte av taktäckning 15 (15)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Nya takpannor och fästen för stegar m.m. 
monteras.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Taktäckning 
Plåt - Falzinc

43

FalZinc är en falsbar alu-
plåt med zinkyta. Den 
ersatte zinkplåt efter en 
brand då zinken vid 
branden ’sprätte’ smält 
metall på brandmännen.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

JV

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 2 (17)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Taktäckning med plåt

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från tak 3 150 450

Skärskador vid kapning av plåt 3 70 210

Nedfallande material/krossning 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Kranarbete med lyft av plåt, 
klämskador

30 5 150 Utbildning i 
krandirigering/stroppning

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 3 (17)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 

alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 4 (17)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 5 (17)
Förarbete 1(3)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner

Falsningsverktyg

Nibblare/plåtskärare

Plåtsax

Borrmaskin

Popnitare ev.

Lödningsutrustning ev

Fogspruta för falstätningsmedel

Hammare, tänger, tumstock etc

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 6 (17)
Förarbete 2(3)

Leveranser

Material

Plåten kan levereras färdigklippt och bockad med i 
häckar som på bilden i speciella ’stålhäckar’.

Plåten är belagd med skyddsbeläggning av PE-film.  

Vid bandtäckning levereras plåten i rullar. 

Emballage/förpackning kan återtas av leverantören.

Plåten lyfts upp på ställningen för att vara skyddad 
och förankras mot blåsten.

Restprodukter

Uttjänta produkter insamlas 
normalt genom 
metallåtervinningsföretag. 

Lackerade  produkter 
återanvänds genom 
fragmentering och avbränning 
innan omsmältning sker. 

100% återvinns av 
insamlad plåt.



Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 7 (17)
Förarbete 3(3)

Platsverkstad

Verkstad på arbetsplatsen
Vissa plåtar skärs till och bockas i en verkstad/container på byggarbetplatsen. 

Här kan även utrustningen låsas in efter arbetets slut. 

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 8 (17)
Egenkontroll 1(2)

Viktiga punkter

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Jämnhet i underlaget

2 Klamring rätt c/c

3 Rätt falsningsmassa 

4

5

6

7

8

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 9 (17)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material och 

restprodukter, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Kontrollera
1. Underlagstäckningen

Skall ett befintligt tak läggas om och den gamla pappen tjäna som 
underlagstäckning för den nya taktäckningen måste blåsor och veck skäras 
upp och pappen spikas fast. 
Den gamla pappen skall vara torr. 

2. Spikar och ojämnheter får inte ge genomtryck i plåten.
3. Falstätningsmedel skall vara vattenavvisande och inte kunna torka.
4. Plåten skall vara märkt så att den kan spåras = märkbricka.
5. Minst +5 grader vid falsning.

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 10 (17)
Genomförande 1(8)

Moment 1

Tillverkning i plåtverkstad
Taket mäts upp varefter plåtarna skärs till och 
falsas i verkstad.
Här levereras plåtarna dels i speciella häckar och 
förankras mot blåsten på taket.
Till höger de långa plåtarna nedan kortare ’pass 
plåtar’.
Plåtarna är belagda med skyddsplast som tas 
bort strax före besiktningen.

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 11 (17)
Genomförande 2(8)

Moment 2

Klamring
Plåtarna fästes i underlaget med klamrar som 
skruvas i underlaget.
Till höger glidklamrar c/c 450 mm som 
medger att plåtarna rör sig genom utvidgning 
pga värme/kyla i plåtens ’längdriktning’.
Nedan vanliga klamrar.
Notera skyddsfilmen med text.

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 12 (17)
Genomförande 3(8)

Moment 3

Montering av plåt på ventilationsöverbyggnaderna
Plåtarna fästes här med klamrar som skruvas i läkt som ger överbyggnaderna en visst 
utseende - se bakgrunden på nästa bild.
Gummibaserad falstätningsmassa trycks ut på falsarna med fogspruta. 
På vänstra bilden kollas massan varefter en plåt monteras och falsas.



Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 13 (17)
Genomförande 4(8)

Moment 4

Falsning vid gavlar
Det gamla zinkplåten hade lödits vid 
gavlarna. 
Då det konstaterades att de läckt in vatten 
har man nu falsat de nya gavelplåtarna. 

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 14 (17)
Genomförande 5(8)

Moment 5

Hängrännor
Hängrännor monteras och i detta fall lödes. 

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 15 (17)
Genomförande 6(8)

Moment 6

Vindskivor
Konsoler för vindskivor monteras på bilden nedan.

Därefter skruvas klamrar för plåtarna på dem.

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 16 (17)
Genomförande 7(8)

Moment 7

Anslutning mot hängränna och 
vindskiva

Byggdel: 43 - Yttertak - Plåt av Falzinc 17 (17)
Genomförande 8(8)

Moment 8

Klart för besiktning
Vindskivor klara, takfotsräcke/foträcke med fästöglor är monterade och skyddsplasten är 
borttagen.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Taktäckning
Isolering med cellglas under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag

43

Foam- eller cellglas 
består av 2% glas och 
kol. Resten är luft.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

IBG.23 

2 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktFörutsättningar 1(4)

Förklaringar

Cellglas eller Foamglas
Cellglas används som isoleringsmaterial i tak och grunder. Materialet består av

2% glas + kol. Resten är luft.

Materialet påminner om lättbetong då det har många liknande egenskaper: Där lätt,

har hög tryckhållfasthet, går att såga i, är obrännbart och möglar ej. 

En positiv skillnad är att det är diffusionstätt dvs tar ej upp fukt. 

Heta arbeten är metoder som kan orsaka brand dvs som utförs med utrustning

som alstrar värme eller gnistor.  Att sätta cellglas i varm asfalt som beskrivs här

innebär att arbetena klassas som heta arbeten med särskilda krav såsom härför

utbildad personal med tillgång till brandsläckningsutrustning.

Planering

Arbetet brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. Det är viktigt att

beställaren vid planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur de

aktuella förhållandena påverkar arbetena och vilka krav som bör ställas.

3 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktFörutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering block av cellglas + klistring takpapp

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från tak 3 150 450 Livlina vid vissa arbeten

Klistring av papp med öppen låga, 
brand, brännskador

3 70 210 Brandsläckare till hands

Kranarbete med papprullar, 
klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning 

Oordning på arbetsplats 

Vrick/fall-skador

10 15 150 Ordning på materialupplag

Regelbunden städning

4 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktFörutsättningar 3(4)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 

alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

5 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktFörutsättningar 4(4)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

6 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktFörarbete 1(3)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner

Gasolvärmd asfalt-värmare

Gasol med brännar-munstycke

Brandsläckare – flera

Hinkar för asfalt, borstar och roller för primer/asfalt

Sågar: Fogsvans och specialsåg (se bild), kniv

Utsättningsutrustning

Säckar för restprodukter

Såg för cellglas



7 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktFörarbete 2(3)

Material

Material
Asfalt/Bitumen (Inplastning ger annan färg) 

Primer

Cellglas - mellanlager på ställning

Takbrunnar

Papp till ytskikt

8 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktFörarbete 3(3)

Leverans

Leveranser
Kollin med cellglas, asfalt, kokare mm skall som regel upp på taket där de tar 

stor plats. Bild 2 visar koppling av kolli för kranlyft.

9 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktEgenkontroll 1(1)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på:

• Uppvikning mot hinder

• Klistring vid utsatta delar

• Fungerande brandsläckare finns på plats 

10 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktGenomförande 1(7)

Moment 1

Bygge av ränndal på altan
Runt byggnaden löpte en altan. På denna en lades två lager cellglas. Det övre med 
färdigsågat fall mot en ränndal i mitten. Med vissa mellanrum monterades brunnar 
för dagvatten.

Först primas ytorna.
Därefter borstas asfalt ut och ett block trycks på plats så asfalt trycks upp i skarven.

11 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktGenomförande 2(7)

Moment 2

Bygge ränndal 2
Passbitar sågas till med fogsvans. 

Ränndalens mitt sätts ut och markeras. 

12 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktGenomförande 3(7)

Moment 3

Bygge ränndal 3
Ränndalen byggs med block med 
’färdig’ lutning.             

Ränndalens mitt



13 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktGenomförande 4(7)

Moment 4

Läggning tätskikt i två lager
En rulle läggs ut och måttas in. 
Asfalt påföres det första papplagret. Mattan 
läggs ut och trycks fast. 

Restprodukter.

14 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktGenomförande 5(7)

Moment 5

Läggning tätskikt
Bild 1: Hörna med hål för takbrunn.
Bild 2: Samma hörna med två lager 
cellglas + två lager papp.

I hålet är monterat en brunn. Skruvarna 
för brunnslocket sticker upp.

15 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktGenomförande 6(7)

Moment 6

Trätrall för gångtrafik
Bilden tv – altan med färdigt ytskikt.

På bilden nedan monteras ett trädäck som skydd för ytskiktet.  

16 (16)Byggdel: 43 - Taktäckning  —Isolering med cellglas under tätskiktGenomförande 7(7)

Moment 7

Läggning cellglas på tak
Större ytor läggs på samma sätt. Här sågas för passning mot fasad.

Skydd av ytskikt
Färdiga ytor där mycket trafik kommer att ske måste täckas. 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Taktäckning
Vegetationsskikt av sedum

43

Taktäckningar 
med sedum har 
många positiva 
egenskaper och 
ökar för varje år

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

JSK

2 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 1(6)

Förklaringar

Förklaringar
Gröna tak och ekotak är två begrepp som används för de allt vanligare vegetationstäckta taken. Dessa 

kan kräva mer eller mindre skötsel/underhåll. Här beskrivs tak belagda med Sedum som är en 
fetbladsväxt.

Sedumtak kräver minimalt underhåll. 

Lång livslängd

Livslängden på gröna tak uppskattas till dubbelt så lång som för papp- eller plåtbelagda tak bl a beroende 
på att temperaturskiftningarna kan vara ca 90% lägre för de förra. På kontinenten - t ex Tyskland – är 
vegetationstäckta tak vanligt och upp till 100 åriga tak har studerats.

Mindre energiförbrukning

Gröna tak värmer inte upp byggnaden i så stor omfattning eftersom solenergin inte omvandlas till värme.
Genom detta kan energi sparas i klimatanläggningar. Vid kall väderlek isolerar taken vid kyla.

Andra egenskaper

Ur miljösynpunkt har gröna tak en fördel i behandlingen av dagvatten då de fungerar som en ’vatten-
hållande’ buffert. Vidare tar de upp luftföroreningar och är ljuddämpande. 

Gröna tak har vidare en utseendemässig fördel som är svår att värdera .

Anläggningskostnader

Anläggningskostnaderna är väsentligt högre för gröna tak pga högre krav på tätskikt och avvattning.

Taken kan anläggas genom att färdiga mattor anbringas eller genom sådd på plats. Bägge alternativen 
visas.

3 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 2(6)

Förklaringar

Sedumtak

Sedum är en fetblads/fetknopps-växt med 300 arter och med saftig och köttig beskaffenhet.

Växten odlas i torv på fukthållande platta och bildar mattor som skärs i rutor som skall vara minst  30 x 30 cm 
vid läggningen. Sedumväxter finns för soliga eller skuggiga lägen. 

Sedumväxten suger upp regn som sedan kyler vid avdunstningen. Ett sedumtak både kyler och värmer.

Överskottsregn leds bort på vanligt sätt. 

Taklutning: Takets lutning skall vara mindre än 30 grader. Större lutning än 10 grader ställer krav på att  
växten får fäste i underlaget. Lutning mindre än 5 grader kräver ett underlag som medger viss dränering.

Tätskikt/underlag: Sedumväxten ställer krav på underlaget då uttorkningen går långsamt.

Vid krav på fäste i underlaget (pga lutning) bör tätskiktet innehålla keramer. Se upp för ’pölar’ på taket vid låg 
lutning. 

Själva växtskiktet blir ca 5 cm och väger ca 55 kg/m2. Anslutnings- och tätningsplåtar bör således dras upp 
mer än 5 cm för att täcka sedumen. Vid takfot bör bräda monteras som motverkar erosion av sedumskiktet.

Underhåll

Näring tillförs första två åren och därefter med några års intervall.

4 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 3(6)

Förklaringar

Principskiss

Underlag för tak med lutning byggs upp 

i princip enligt skissen till höger:

1. På takpanelen monteras en fotplåt – rostfri.

2. Tätskikt – markerat med rött

3. Dräneringslager - 10 mm filtduk

4. Kantavslut för att förhindra 

sedumskiktet att erodera

5. Vattenhållande filtduk

6. Överst sedumlager - här grönfärgat

Vikt: ca 55 kg/m2 i blött tillstånd -

dvs ungefär som ett tegeltak

Underlag för tak med låg/ingen lutning

Bilden visar en sandwhich-konstruktion,

Nophadrain, för färdiga sedummattor:

• Odlingsmatta

• Dräneringsskikt, 35 mm

• Fiberduk

Dessa läggs på tätskiktet.

5 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 4(6)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av sedummatta som takbeläggning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från tak 3 150 450 Livlina vid vissa arbeten

Kranarbete med pallar med 
isolering, klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning 

Oordning på arbetsplats 

Vrick/fall-skador

10 15 150 Ordning på materialupplag

Regelbunden städning

6 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 5(6)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 

alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.



7 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 6(6)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

8 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
• Städutrustning: sopkvast och dammsugare

• Sopsäckar för restprodukter

• Kärra för sedummattor

• Rullställning för enkel utrullning av dräneringsmattor

• Kniv - tandad brödkniv - för skärning av underlag

• Hällare för fog-grus t ex vattenkanna

• Grusraka

9 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörarbete 2(2)

Material

Material

Vid montering av färdiga sedum-mattor:

Tätskiktsmatta t ex gummiduk

Fotplåt - rostfri som dras upp under sedumbeläggning

Kantavslut/vinkel som avgränsar beläggningen och hindrar erosion
Vid plana tak: Dräneringsmattor (Obs skall vändas - vita sidan skall vara nedåt)
Vid taklutning > 10 grader: Dräneringsmatta + vattenhållande filtduk

Sedummattor

Foggrus till skarvar

Vid sådd av sedum på plats:

Avgränsningar – brädor eller metallvinklar

Odlingsmatta: Dränerande fiberduk med ’armering’
för sedumets rötter (se sid 16)

Odlingsjord

Frön = sedum-skott

10 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Inga skador på tätskiktet Okulärt Före 
läggning

2 Inga sänkor på underlaget så att
pölar kan bildas under sedumen

Långt 
vattenpass

Före 
läggning

3

4

5

6

7

8

11 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att:

• det ej kommer att vara mycket varmt och torrt efter läggningen

• taklutningar över 10 grader kräver mekanisk infästning

12 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 1(9)

Moment 1

Montering av färdiga sedummattor 1
Dräneringsmattan/vattenhållande filt rullas ut. 
Här används en ’hemmasnickrad vagn som medger att en 
person ensam kan rulla ut en hel matta.

Mattorna anpassas mot genomgångar i taket med tandad brödkniv. 



13 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 2(9)

Moment 2

Färdiga sedummattor 2
Sedummattorna lossas här från en pall som hänger i leveransfordonets kran.

Därefter bärs de fram,
placeras på plats                                                och anpassas mot hinder etc.

14 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 3(9)

Moment 3

Färdiga sedummattor 3
Skarvarna försluts med ett lätt grus här ett rödfärgat, lätt vulkaniskt grus.

Skarvarna trycks till och gruset  jämnas med raka.

15 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 4(9)

Moment 4

Sådd av sedum 1
Lämplig tid för sådd är juni – augusti. 
Först året efter är mattan färdig. 

Odlingsmattorna - underlaget för sådd 
- har speciell beläggning för att 
sedumets rötter skall få fäste.

Mattorna  rullas ut, kapas och passas till.

16 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 5(9)

Moment 5

Sådd av sedum 2
Såjord läggs ut och jämnas till avsedd tjocklek – ca 30 mm.

17 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 6(9)

Moment 6

Sådd av sedum 3
Sedum-’fröna’ se bild nedan
strös ut och vattnas.

Till höger en sliten yta som 
visar hur rötterna trängt 
ned i underlaget.

18 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 7(9)

Moment 7

Färdiga tak 1
Exemplen denna och nästa sida är från Scandinavian Green Roofs botaniska 
trädgård i Malmö. Se: www.greenroof.se för ytterligare info och studiebesök.

På fågelholken till höger syns hur sedumet tappert håller sig kvar trots brister på
kantavslutningar. 
Nedan sedum på papp och till höger på plåt.       Notera kantavslutningarna.



19 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 8(9)

Moment 8

Färdiga tak – intensiva tak
Taken på denna sida är sk intensiva gröna tak. Dessa kräver mycket mera underhåll än de extensiva till
vilka sedumtaken tillhör. 

20 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumGenomförande 9(9)

Moment 9

Gammalt tak på Skansen i Stockholm



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Takfot
Taksprång vid platta tak

44

Taksprång med 
utkragning vid 
platta tak

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

HSD.131

2 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takFörutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Taksprång vid plana tak

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ 
klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning, se bil 1 och 2

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Ställning i större utsträckning

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

3 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takFörutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 

alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

4 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takFörutsättningar 3(3)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takFörarbete 1(1)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
Sågbänk

Tryckluft: Kompressor med slang och verktyg

Utsättningsinstrument

Material

Konstruktionsvirke, takskivor, underlagspapp

Infästningselement av rostfritt stål

Takpanel – skivor av kryssfanér

6 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Takstols-c/c, avväxlingar, 
förankringar enligt handlingar

Måttband Vid mon-
tering

2 Kvalitetsangivelser på virket Vid leve-
rans

3 Fästdon är varmförzinkade ”

4 Spiklängden 2,5 gånger infästa 
virkets tjocklek

5 Virkestjocklek > 2 gånger skruv-
diametern vid träskruvförband

6

7

8



7 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som 
klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Spiklängden skall vara 2,5 gånger det infästa virkets tjocklek

8 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takGenomförande 1(7)

Moment 1

Arbetsplats
Takfot/taksprång monteras runt byggnaden. Innanför detta monteras flera skikt cellplast med tätskikt.

9 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takGenomförande 2(7)

Moment 2

Takstolar
Ångspärren läggs ut varefter takstolarna förankras i betongbjälklaget. 
Varje takstol utgörs här av två reglar. 
Takstolarna/reglarna monteras i våg och i samma höjd genom att olika tjocka klossar av plast placeras 
under dem (Svarta = 10 mm, gröna = 5 mm )
Ovan dem en stående vindskiva av 20 mm kryssfaner.

10 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takGenomförande 3(7)

Moment 3

Konstruktion i takhörn
I hörnorna dubbla takstolar dvs fyra reglar.
På takstolarna monteras kil-sågade reglar = taklutningen

11 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takGenomförande 4(7)

Moment 4

Takpanel och underlagspapp
På de kilsågade reglarna monteras takpanelen. Här = skivor av kryssfaner. 
Underlagspappen rullas ut och spikas så fort som möjligt.  

12 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takGenomförande 5(7)

Moment 4

Klart för isolering med tätskikt samt plåt
Taksprånget är klart för plåtbeläggning.
Innanför taksprånget skall läggas värmeisolering och tätskikt. 



13 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takGenomförande 6(7)

Moment 6

Hängrännor
Hängrännor monteras
och skarvas före 
plåten.

14 (14)Byggdel: 44 - Takfot  — Taksprång vid platta takGenomförande 7(7)

Moment 7

Plåt och tätskikt
Taksprånget är täckt med plåt och hängrännor är monterade.
Innanför är lagt flera lager cellplast + tätskikt. Se särskild instruktion för detta.
Montering av takbeslag pågår. 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Fasader
Ställningar - allmänt

50

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Alltför många ställningar kontrolleras inte!

Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om 
ställningar och de egenskaper som krävs av dem 
vid olika arbeten såsom murning, putsning, plåt-
arbeten, reparationer etc.

Se även ställningar 50:1

AFH.61

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 2 (13)
Förutsättningar 1(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Utbildning i krandirigering/ 
stroppning.

150530Kranarbete, klämskador

Lyfthjälpmedel3001030Överbelastning/sträckning

Fotlist enligt regler. Håll 
ställningsplan rent

1501510Nedfallande material/krossning

Arbetsmoment: Montering av och arbete på ställning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från ställning/ställningsras 3 70 210 Räcken. Koll av ställning. 
Skyddsronder

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 3 (13)
Förutsättningar 2(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Jobba säkrare på tak § 87 - 92
Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller 
utrustning som ger motsvarande skydd användas. 
Räcke kan sitta på takfoten eller på en ställning 
som slutar strax nedanför takfoten. 

Tänk på att det kan behövas extra kraftiga räcken
för att hejda en person som kommer rutschande 
utför ett brant tak.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, täckta gångar eller liknande anordnas.

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 4 (13)
Förutsättningar 3(4)

Säkerhetskrav

Säkerhet

Skyddsräcke 
Skall finnas vid fallhöjd H > 2m. Skall ha två leder; H = 1 m och H = 0,5 m. 
Det finns flera skäl att även ha en fotlist. 
Räcket skall kontrolleras under användningen. Tvingar skall efterdras.

Förankring
Se ställningens monteringsanvisning. Varje spira skall ha förankringar 
cirka var 3:e meter i höjd. Inklädnader och skyltar på ställningen 
kräver flera förankringar på grund av vindkrafterna.
Finns två metoder att kolla förankringarnas förmåga att ta upp dragkrafter. 
Se AFS 1990:12 sid 24.

Skyddstak
Vid risk för nedfallande föremål skall ställning ha skyddstak.

Märkning och skylt
En systemställning skall ha en märkning för identifiering och spårning av 
defekta komponenter. Färdig ställning skall vara skyltad

Monteringsanvisning
Skall finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen.

Märk ställningsplanken
För att kunna skilja ställningsplank från annat virke bör all 
ställningsplank märkas t ex med färg på ändytorna

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 5 (13)
Förutsättningar 4(4)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 6 (13)
Förarbete 1(4)

Planera

Tänk på detta vid:

Alla typer av ställningar:
• Vilka typer av arbeten ska ställningen användas till
• Vilka yrkeskategorier ska använda den
• Vilka belastningar blir den utsatt för om material ska lagras/transporteras på den
• Vilka trappor, hissar - tillträdesleder - etc ska finnas
• Anpassning av bomlag i höjd vid fönsterbyte 
• Risk för påkörning
• Vilken typ av ställning är lämplig med hänsyn till ovanstående
• Vem ska bygga den och vem ska ansvara för underhåll och kontroll
• Begär typkontrollintyg

Fasadställningar:
* Behövs det skydd mot trafik
* Ska ställningen kläs in
* Hur ska den förankras i byggnaden

Rullställningar:
* Är underlaget plant, jämnt och hårt
* Finns det hål i underlaget som medför risk för vältning
* Hur ska den stabiliseras



Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 7 (13)
Förarbete 2(4)

Ställningstyper

Olika typer av ställningar

Rörställning - består av sammankopplade rör med lösa kopplingar. 

Se nästa sida

Systemställning - har alla/de flesta delarna med givna mått och permanenta 
fästanordningar. De byggs på spiror och bommar som kopplas samman med ett visst 
förankringssystem. De delas in i a) ram- och b) modulställningar.

a) Ramställning består av ett fåtal 
elementtyper med fasta ställningslag. 

Nackdel: Vid t ex fönsterbyten kan 
dessa komma olämpligt i höjd.

b) Modulställning är mera flexibel och 
kan lätt anpassas i höjd och bredd.

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 8 (13)
Förarbete 3(4)

Rörställning

Rörställning
Se AFS 1990:12 sid 33 betr fler uppgifter.

Diagonalstagen skall skarvas 
med dubbla kopplingar.

Vid putsställning bör avståndet 
mellan fasad och trall vara max 
30 cm.

Vid murarställning bör avståndet 
mellan fasad och murartrall vara  
max 10 cm.

Plank och trall skall läggas med 
överlapp/hakas så de inte 
lossnar.

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 9 (13)
Förarbete 4(4)

Tillträdesleder

Tillträdesleder = Trappor, stegar, trapptorn, intagsbryggor och/eller hissar
Obehöriga skall inte kunna ha tillträde till ställningen -

särskilt inte vid arbeten med kvarboende hyresgäster.

• Skylta med ’Obehöriga äga ej tillträde’.

• Efter arbetstid stäng och lås tillträdesleden

Stegar H> 6 m skall ha ryggskydd fr ca 2,5 m över mark.

Nedan har en ’materialsluss’ ordnats i markplanet vid

ett innerstadsjobb. Intagsbrygga plan 1 på bild.

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 10 (13)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Uppställning på fast underlag med 
underpallning av plank. Fotplatta

2 Skyddsräcke, 2-ledigt med 
H > 2 m + ev 10 cm hög fotlist

3 Ställningen förankrad enligt
monteringsanvisningen

4 Avsträvningar enligt
monteringsanvisningen

5 Avstånd vägg - bomlag <10 cm 
vid murning eljest < 30 cm 

6 Märkning på plats och
monteringsanvisningar tillgängliga

7 Kopplingar tillräckligt åtdragna på
rörställning

8

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 11 (13)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

• Checklista och anslag ”Fakta om ställning” finns hos STIB

Tänk särskilt på att

• Kontrollera märkningen på ställningsplank eller trall

• Plank omlott > 0,15 m på bommar och med sammanbindande ok (’orgeltramp’)

• Förankringar i vägg är av rätt typ och antal

• Förankringar av ställningslag mot vinden

• Ställningslaget är helt inplankat
• Liggare vid innerspiror finns minst på

var sjätte meter.

Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 12 (13)
Genomförande 1(2)

Moment 1

Dimensioner - mått
CENs HD1000 (Europeiska standardiseringsorganet) rekommenderar

Höjd mellan ställningslagen
Minst 1,9 m fri höjd mellan ställningslagen varvid plattformsbärande
balkar inte medräknas. 
Vidare minst c/c 0,7 m mellan spirornas centrumlinjer i varje spirpar.
Detta kan oftast ge tillräckligt utrymme på ställningen.

Arbetsbredd på ställningslag
Vid val av arbetsbredd på ett ställningslag brukar följande tillämpas:

0,4 m bredd vid monteringen av ställningen

0,6 m bredd där inget/lite material läggs upp på ställningen 
och när inga transporter avses ske. 
T ex vid målning, service etc.

1,2 m bredd på ställningar där material läggs upp eller då
andra transporter än kärrning kommer att ske.

1,8 m bredd på ställningar där såväl kärrning som upp-
läggning av material kommer att ske.

Om en ställning byggs runt hörn bör 
sammanhängande plan av
tillräcklig bredd finnas runt hörnet.



Byggdel: 50 - Fasader Ställningar 13 (13)
Genomförande 2(2)

Moment 2

Lastklasser
Klasserna nedan följer CENs HD1000 (Europeiska standardiseringsorganet)

Last- Jämnt för- Koncenterad Last av en Delarea-last
Klass delad last last på yta person på yta Last      Delarea

0,5 m x 0,5 m    0,2 m x 0,2 m 
kN/m2 kN kN kN/m2      m2

2 1,5 1,5 1,0 - -

3 2,0 1,5 1,0 - -

4 3,0 3,0 1,0 5,0          0,4A

5 4,5 3,0 1,0 7,5           0,4A

Lastklass 2 avser ställning som används för lätta arbeten 
såsom service, inspektion och reparation. 

Lastklass 3 avser ställning som används vid material-
uppläggning för omedelbar användning som putsning.

Lastklass 4 och 5 avser ställningar som används vid 
murning o d. För arbete med materialuppläggning som 
vid vanlig murning är lastklass 4 vanligtvis inte tillräcklig.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Fasader
Murnings- och putsställning

50.1

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Dessa instruktioner syftar till att öka 
kunskapen om ställningar och de 
egenskaper som krävs av dem vid 
murnings- och putsningsarbeten

Se även allmänt om ställningar 50

AFH.61

Notera att här
borde det
monteras en 
fotlist!

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 2 (14)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Utbildning i krandirigering/ 
stroppning.

150530Kranarbete, klämskador

Fotlist enligt regler.
Håll ställningsplan rent

1501510Nedfallande material/krossning

Lyfthjälpmedel3001030Överbelastning/sträckning

Arbetsmoment: Montering av och arbete på ställning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från ställning/ställningsras 3 70 210 Räcken. Koll av ställning. 
Skyddsronder

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 3 (14)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Jobba säkrare på tak § 87 - 92
Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller 
utrustning som ger motsvarande skydd användas. 
Räcke kan sitta på takfoten eller på en ställning 
som slutar strax nedanför takfoten. 

Tänk på att det kan behövas extra kraftiga räcken
för att hejda en person som kommer rutschande 
utför ett brant tak.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras 
på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 4 (14)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 5 (14)
Förarbete 1(3)

Material

Murartrall
Plankor som ska användas som ställningstrall 

skall märkas med färg för att ej förväxlas med 

annat virke.

Notera att trall för mur- och putsarbeten 

släpper igenom bruksrester och vatten.

Ställningsmaterial tar stor plats innan

det är monterat…

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 6 (14)
Förarbete 2(3)

Lyftutrustning

Lyftutrustning
För att lyfta upp brukskärror mm kan enkel 
lyft monteras på ställningen. 

Notera handen med fjärrkontrollen till 
vänster på bild 

För att lyfta tegelpallar krävs hiss, kran, 
sax- eller hydraullyft (nedan) el dyl.



Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 7 (14)
Förarbete 3(3)

Transporter

Transporter
Det är tunga material som skall

transporteras vid murning.

Sträva efter korta avstånd –

även i höjdled.

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 8 (14)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Uppställning på fast underlag med 
underpallning av plank. Fotplatta 

2 Skyddsräcke, 2-ledigt med H > 2 
m + ev 10 cm hög fotlist

3 Ställningen förankrad enligt 
monteringsanvisningen 

4 Avsträvningar enl monterings-
anvisningen

5 Avstånd vägg - bomlag <10 cm 
vid murning eljest < 30 cm 

6 Märkning på plats och monte-
ringsanvisningar tillgängliga

7 Kopplingar tillräckligt åtdragna på
rörställning

8

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 9 (14)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 

hjälpmedel etc som klarar ställda krav
• Checklista och anslag ”Fakta om ställning” finns hos STIB

Tänk särskilt på att
• Kontrollera märkningen på ställningsplank eller trall
• Plank omlott > 0,15 m på bommar och med sammanbindande ok 

(förebygger ’orgeltramp’)
• Förankringar i vägg är av rätt typ och antal
• Förankringar av ställningslag mot vinden
• Ställningslaget är helt inplankat
• Liggare vid innerspiror finns minst på var sjätte meter

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 10 (14)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Klätterställning
Med klätterställning får man följande fördelar:
• Bra arbetsställning i höjd.
• Man slipper kran då materialet lyfts med ställningen. 
• Går även att använda för intransport av t ex inredningsmaterial
• Väderskyddet ’följer med upp’.
• Lätt att flytta. 

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 11 (14)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Klimatskydd
Utredningar visar att såväl färdigt mur-
eller putsarbete som murarna behöver 
skydd mot väder och vind, kyla och 
värme.

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 12 (14)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Fotlist
Fotlist skall finnas vid risk för att någon kan glida under räcket.
Fotlisten hindrar vidare att material eller verktyg glider ner från 
ställningen om ’någon’ råkar sparka till det.

Trottoar – fri passage
Ofta krävs fri passage under ställningen. Tänk på stadgan i 
sidled. Notera ställnings-’lyften’.  



Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 13 (14)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Breda ställningar !
Kraven på murarställningar är stora:
• Stora tyngder placeras ut 
• Passage med kärror ska kunna ske med materialleveranser.
Notera skyddsräckena   

Byggdel: 50 - Fasader Murnings- och putsställning 14 (14)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Murarställning med ’tak’
Ställningen är redan byggd i topp då
taket byggs samtidigt som fasaden muras.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Fasadbeklädnad
Renovering av äldre putsad fasad

53

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Nedknackning, 
grundning, 
stockning 
putsning, 
filtning och 
målning puts

LBS

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 2 (18)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Klimatskydd till ställningen180290Regn, blåst, kyla, värme

Arbetsmoment: Renovering av äldre fasadputs

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Ställning med bra arbetsytor

Fall från stege 10 15 150

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 3 (18)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor skall användas 
om det inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. 
ögonskydd, hörselskydd och handskar ska 
användas när det behövs.

Klimatskydd
Såväl murare som murverk tjänar på ett 
klimatskydd.
Ett exempel enligt bilden.
Text och bild ur SBUF-rapport 89:29

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 4 (18)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 5 (18)
Förarbete 1(4)

Förbered putsningsarbetet

Förbered putsningsarbetet
Laga skador i underlaget och foga mot andra material och 
i springor. 
Täck in karmar mm som inte skall putsas.

För att undvika linjer i fasaden efter ställningarna, 
bomlagsskarvar skall ställningen placeras en bit
från väggen att det går att putsa obehindrat. 

För att undvika nedsmutsning av putsytorna bör ställningen 
rengöras efter hand. 

Skydda ny puts mot kraftigt regn och stark solbestrålning.
Använd vid blandning av bruk inte vatten från slang som legat i starkt solsken.

Under den kalla årstiden
Putsskiktet får inte utsättas för frost. Vid uppvärmning blir den relativa 
luftfuktigheten låg varför eftervattning krävs.

Färdig puts skall eftervattnas och hållas fuktig i minst 3 dygn. Annars risk för 
dålig hållfasthet. Använd slang med finspridaremunstycke.

Läs produktbladet för respektive produkt före användningen.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 6 (18)
Förarbete 2(4)

Utrustning och material

Grundutrustning:
• Blandare och vattenslang - Blandningsstation nära hiss/lift

• Vattenhink/murarhink

• Murslevar, olika storlekar, hammare, putshakar

• Avdragsbräder

• Vattenpass 

• Skottkärra 

• Vattenkvast 

• Rivbräde

• Stålborste 

• Ställning för putsning

Material:
• Intäckningsmaterial: Tape och plastduk
• Utlagnings- och putsbruk t ex ’Hydrauliskt kalkbruk fin’
• Vatten
• Fasadfärg t ex en silikonhartsfärg med hög diffusions-

öppenhet dvs som släpper igenom vattenånga samtidigt
som den har ett vattenavvisande ytskikt.



Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 7 (18)
Förarbete 3(4)

Materialhantering

Material till och från arbetsplatsen
Blandarstationen bör ligga nära hiss/liftanordning för putskärrorna. 
Materialet i en låsbar container.

Planera för spillet - skottkärra och en behållare i närheten. 
Nedknackad puts hamnar under ställningen = Skydd ?

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 8 (18)
Förarbete 4(4)

Putsställning

Ställning
Max tio cm mellan vägg och ställning.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 9 (18)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Underlaget rengjort

2 Täckning av trä och plåt

3 Förlagningar

4 Armering

5 Putsens struktur och jämnhet i 
kulören innan ställningen rivs.

6 Fogning
Anslutning mot fönster etc

7

8

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 10 (18)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• följa anvisningar i beskrivning och från leverantören

• vid arbete i kallt väder måste särskilda åtgärder vidtagas

• alltid skära putsen mot trä då puts och trä rör sig på olika sätt

• underlag och ev armering är avgörande för hur den färdiga ytan blir

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 11 (18)
Genomförande 1(8)

Moment 1

Putsytor som är spruckna, skadade, har ’bom’ etc knackas ner.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 12 (18)
Genomförande 2(8)

Moment 2

Grundning
Ytorna fuktas och 
grundbruket slås 
på för hand.

Avskrapning
Oönskade putsstänk 
skrapas bort innan det 
hinner bränna.  



Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 13 (18)
Genomförande 3(8)

Moment 3

Utlagning
De skadade partierna lagas. Avdragsbrädor fästes med putshakar för att få raka kanter.
Fasaden hade olika ålder varför mallar som skurits till för friser och garneringar ej passade till alla sidorna.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 14 (18)
Genomförande 4(8)

Moment 4

Större ytor putsas som ’vanligt’.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 15 (18)
Genomförande 5(8)

Moment 5

Ytorna filtas
Den färska putsen avjämnas med en filtbräda.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 16 (18)
Genomförande 6(8)

Moment 6

Putsen primas och målas
Fönster och annat som ej skall målas täcks in.                            

Ytorna sprutas med primer.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 17 (18)
Genomförande 7(8)

Moment 7

Målning puts
Fasadfärg t ex en silikonhartsfärg med hög diffusions-öppenhet
dvs som släpper igenom vattenånga samtidigt om den har ett 
vattenavvisande ytskikt.
Färgen anbringas med pensel och roller.

Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 18 (18)
Genomförande 8(8)

Moment 8

Färdig fasad
Fasaden har renoverats varligt då den är antik och ’skyddad’.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Fasader beklädnad
Beklädnader av skärmtegel

53
MBD.2

Montering av plattor av 
tegel, skärmtegel, på
skenor av aluminium.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 2 (18)
Förutsättningar 1(3)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Väggbeklädnad med skärmtegel

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Förhöjda tegelpallar

Regn, blåst, kyla, värme 90 2 180 Klimatskydd till ställningen

Vid stark vind 10 15 150 Lägg inte enskilda tegelplattor löst på
ställningen.

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 3 (18)
Förutsättningar 2(3)

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.

Personsäkerhet — Personlig skyddsutrustning

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 4 (18)
Förutsättningar 3(3)

Arbetsmiljö — Klimatskydd

Klimatskydd
Såväl montörer som murverk 
tjänar på ett klimatskydd.

Ett exempel enligt bilden.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 5 (18)
Förarbete 1(4)

Förklaringar

Förklaringar 

Skärmtegel
Plattorna monteras med dolda platthållare
som spänns fast på bärprofilerna
med en skruvmejsel.

Bakom varje ’stötfog’ monteras en 
vertikal ’fogprofil’ i tegelfärg.

Tegelplattor i beskrivningen har måtten:
Tjocklek = 40 mm  (Bärverket t = 40mm 

dvs totalt 80 mm)
Bredd = 800 mm
Höjd = 190 mm

Tegelplattorna finns i dimensioner:
Höjd: 150 – 600 mm och 
Bredd: 150 – 3000 mm.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 6 (18)
Förarbete 2(4)

Utsättning

Utsättning
Markera centrummåtten i höjd för bärprofilerna och 
markera de horisontella linjerna för t ex som här 
överkant bärprofil.

Etapper
Dela upp fasaden i etapper - t ex efter fönstermitt.
Dela med plattbredden och räkna ut fogbredden
så att kontroller kan göras efter hand.



Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 7 (18)
Förarbete 3(4)

Utrustning och maskiner

Utrustning
Utrustningen är enkel då det normalt inte krävs 

någon kapningar av plattorna.

• Stenkap
• Aluminiumkap
• Skruvdragare (montering av bärprofiler)
• Långt vattenpass
• Kniv för att öppna paketen
• Plattmejsel (montering av 

platthållare/’clips’)
• Hinkar för platthållare
• Säck för emballage
• Pall

Material
• Bärprofiler  (vågrät montering)
• Fogprofiler (lodrät montering)
• Platthållare – tre olika
• Tegelplattor
• Skruv för bärprofiler

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 8 (18)
Förarbete 4(4)

Material

Upplag
Pallarna med tegelplattor är märkta med 
plan och plats de skall monteras. 
Ordnas i upplag lämpligen i monteringsordning.

Pallar med bär- och fogprofiler. 

Nedan till höger upplag med fästen. 
Förvaras i låst utrymme?

Vid stark blåst - Lägg inte enskilda tegelplattor löst på
ställningen!

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 9 (18)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fogar linjerar Okulärt

2 Fogar är enligt ritning Tolk eller 
tumstock

3 Dropp-plåt monterad Okulärt

4 Rätt sorts:
• Tegel
• Monteringsskena
• Platthållare (klammer)

Okulärt

5

6

7

8

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 10 (18)
Egenkontroll 2(2)

Mall och instruktion

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
 Montera bärprofilerna exakt i våg.
 Fogen skall vara i lod med fönstren.
 Inte blanda tegel från olika pallar pga. eventuella färgskiftningar. 

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 11 (18)
Genomförande 1(8)

Arbetsmoment

Bärlister i hörnor
Bärlister skruvas här på skivor av fibercement. På hörnorna på detta projekt monterades
rundade plattor. Snitt sågades i listerna så de kunde böjas 
vid montaget. 

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 12 (18)
Genomförande 2(8)

Arbetsmoment

Upplag på ställning
Ett paket öppnas. Emballaget läggs i en säck.



Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 13 (18)
Genomförande 3(8)

Arbetsmoment

Första skiftet monteras
Två platthållare monteras/’bänds på’
med en skruvmejsel. Ett klick-ljud
visar att hållaren sitter fast. 
Första tegelpannan ’hängs’ på.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 14 (18)
Genomförande 4(8)

Arbetsmoment

Nästa skift låser det undre skiftet.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 15 (18)
Genomförande 5(8)

Arbetsmoment

Kontrollera måtten efter hand
Kontrollera vid varje etapp att mellanrummen är lika
Justera/flytta plattorna vid behov.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 16 (18)
Genomförande 6(8)

Arbetsmoment

Fogprofil i ’stötfogarna’
När ett sektion är monterad 
trycks en fogprofil in bakom
de monterade plattorna.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 17 (18)
Genomförande 7(8)

Arbetsmoment

Monterad fasad
De översta platthållarna syns liksom fogprofilen i ’stötfogen’.  

Nedan lämnad platta för ett fäste 
för ställningen.

Byggdel: 53 - Fasader beklädnad— AMA: MBD.2 Beklädnad med skärmtegel 18 (18)Genomförande 8(8)

Arbetsmoment

Färdig fasad



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Fasadbeklädnad
Skivor av plastbelagd aluminium

53

Skivorna är en 
sandwich-
konstruktion: Kärna 
av polyethylen med 
lackad aluminium-
skiva på båda sidor

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

KDD.3

2 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumFörutsättningar 1(4)

Förklaringar

Förklaringar

Konstruktion
Vinkeljärn skruvas i betongväggen. Stående skenor (T- och L- formade 
skenor av aluminium pop-nitas i dessa. T-skenan på den nedre bilden
har förmonterad vinkel.
Konstruktionen medför att skivorna, här illustrerade med gul färg, 
kommer 60 mm från betongfasaden.

Pop-nit

Val av ställning
Montörerna påpekade att ställningen, som syns på förra sidan,
försvårade monteringen då det krävdes en person på varje ’plan’
för att fixera skivan vid skruvningen. Se även sid 13.
Montörerna föredrog klätterställning som:
• medger rätt arbetsställning vid alla moment
• underlättar upptagningen av material
• minskar tidsåtgången då en person slipper ränna upp och ner i trappan
• eliminerar samordning då ställning rivs och resterande plåtar monteras (sid 14)

Planering
Arbetet brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. Det är viktigt att
beställaren vid planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur de
aktuella förhållandena påverkar arbetena och vilka krav som bör ställas.

3 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumFörutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering skivor på fasad

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning, se bild 5

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Fall från stege, fallskador 10 15 150

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

4 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumFörutsättningar 3(4)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 

alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

5 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumFörutsättningar 4(4)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

6 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumFörarbete 1(2)

Material

Utrustning
Borrmaskin       - tryckluft är

Skruvdragare       bra alternativ

Bockar för skivbuntar

Spännband för skivbuntar

Popnit

Material
Aluminiumreglar och vinklar

Vinkeljärn

Fasadskivor – stående i häck

Fästelement:

• Betongskruv/bult

• 5 mm popnit

• Skivskruv, målade



7 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumFörarbete 2(2)

Material

Upplag
Plåtar, reglar och skivor tar stor plats och är tunga.

Liggande skivor som på nedre högra bilden tar upp

ställningens bredd = obehöriga gick på skivorna….

Skivor önskades stående i häck.

8 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Skivor linjerar Okulärt

2 Rätt sorts:
• Skivor
• Monteringsskenor

Okulärt

3

4

5

6

7

8

9 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Skivbuntarna surras under icke arbetstid

• Skruvar med rätt färg till olika färgade skivor

10 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumGenomförande 1(6)

Moment 1

Stående skenor
Placeringen av de stående ’montage-skenorna/vinkeljärnen’ mäts ut och markeras på fasaden. 

Vinkeljärn – fästen för dessa - fästes i betongväggen med skruv. Skenorna popnitas i vinkeljärnens hål.

Popnit

11 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumGenomförande 2(6)

Moment 2

Fönsterbleck, hörnbleck – hinder för vatteninträngning
Under fönsterbanden – även runt hörnorna på byggnaden – monteras fönster/dropp-bleck.

I byggnadens vinklar monteras stående plåtar – allt för att förhindra vatten att tränga in i väggen.

12 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumGenomförande 3(6)

Moment 3

Persienner
Ovan de nedre fönstren - bakom skivorna 

monteras här persienner. 

Nedan ses styrskena monterad 

mellan två stora persienner.   



13 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumGenomförande 4(6)

Moment 4

Montering skivor
Skivorna tas från upplag och langas till montör på övre ställningsplan. 

Skivan passas in. När skivan är ok både uppe och nere skruvas den i de i skivan förborrade hålen.

14 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumGenomförande 5(6)

Moment 5

Eldragning bakom skivor
Bakom skivorna, bild nedan, kan eldragningar utföras.

Till höger ställningsstag. När ställningen rivs uppstår ett 

samordningsmoment då resterande plåtar skall monteras.  

15 (14)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Skivor av plastbelagd aluminiumGenomförande 6(6)

Moment 6

Färdig fasad



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Utfackning
Glespanel för beklädnader

53

Glaspanel av 
bräder eller läkt på
vindskivor för 
beklädnad 

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

HSD.1531

2 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadFörutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering glespanel på fasad för beklädnader

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning. Skivorna 
är tunga och svåra att skruva i

10 25 250 Använd transport- och lyft-
hjälpmedel. 

Oordning på arbetsplats, 

= vricknings- eller fallskador

3 70 210 Regelbunden städning

Sågning och borrning 0,5 100 50 Använd arbetsbord

3 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadFörutsättningar 2(2)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 

alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.

4 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadFörutsättningar 3(3)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning
Arbetsbänk med cirkelsåg – Nedan en egen snillrik konstruktion
Cirkelsåg
Skruvdragare med batteriladdare och extra batterier i fuktskyddande säck.
Trycklyft för häftpistol för klamring av skivorna
Trappstege
Tumstock
Kniv för kapning av skivor
Säckar för avfall

Obs - bänken är hängd för att arbete skall ske i bekväm höjd

6 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadFörarbete 2(2)

Material

Material
Bräder och eller läkt
Vinkel-ventilationsgaller av plast

Skruvning sker genom läkt och brädor i fiber-
cementskivor/Minarit. På en arbetsplats användes 
skruvarna 4 och 5 nedan. Inte nr 3.
På bild skruvar och klamrar:
Nedan: 1: klammer, 2: skruv 45 mm, 3: skruv 75 mm,
4: skruv 140 mm och 5: skruv 90 mm – se etikett till höger

Beklädnadsskivorna är här
StoEco Board av magnesium-
oxid. Lätta att bearbeta och 
väger ’ingenting’.

Skivor 



7 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Listverk Rätt dim,
regelavstånd

2 Fogning/skarvar på stöd eller
särskild stöd/foglist

Okulärt

3

4

5

6

7

8

8 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Förvara material på ställning så att det inte blåser ner.

• Samla restprodukter i säckar

9 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadGenomförande 1(5)

Moment 1

Utsättning och skruvning
Bräder och lister sågas till.
List/regel skruvas i fibercementskiva/Minerit. Speciella skruvar användes som även ’borrar’.

Notera markeringarna av stående reglar bakom fibercementskivan.
Skruvning sker i dessa

10 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadGenomförande 2(5)

Moment 2

Skruvning 2
Beklädnadsskivorna skall armeras och putsas.
Utrymmet bakom skall ventileras varför vinklade plast-
galler monteras ovan och under glespanelen/regelverket.

11 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadGenomförande 3(5)

Moment 3

Skruvning 3
Vissa våningar skall ha ’tunnare’ utfackning varför glespanel av ett lag stående bräder 

monteras.
Även denna konstruktion ventileras i över- och underkant.

12 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadGenomförande 4(5)

Moment 4

Montering glespanel för beklädnad med plåt
Bräder monteras lodrätt på fibercementskivor. 
Olämplig skruv användes som krävde stor ansträngning…

Plåten nedan monteras på balkonger.



13 (13)Byggdel: 51 Fasad - Glespanel för beklädnadGenomförande 5(5)

Moment 5

Montering av beklädnad
Lätta skivor, StoEco Board, av magnesiumoxid
De kapas enkelt med kniv och monteras med klammer.
Här tryckluftsmatad häftpistol.
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1

Fasadbeklädnader
Renovering av murfogar

53

Fogarna fräses ur 
15 – 20 mm djupt, 
rensas, vattnas och 
fogas med samma 
bruk som vid 
murningen 

FS

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarFörutsättningar 1(3) 

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Renovering av murfogar

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Ställning med bra arbetsytor

Regn, blåst, kyla, värme 90 2 180 Klimatskydd till ställningen

Fall från stege 10 15 150

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300     - ” - )

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador 10 15 150 Regelbunden städning

3 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarFörutsättningar 2(3)

Bilder 

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

Vid dessa arbeten dammar det rejäl. Följande personliga 
skyddsutrustning ska användas:
• särskilda överdragskläder
• andningsskydd med p3-filter
• ögonskydd• ögonskydd
• hörselskydd
• handskar 

4 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarFörutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarFörarbete 1(3)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
Hittills har vi endast sett fogfräs/vinkelslip användas vid urfräsningen av de gamla fogarna. Det är 
angeläget att finna utrustning som är bättre lämpade för detta arbete. 

Vi efterlyser:

• Sliputrustning med stativ som minskar belastning på armar och rygg. Gärna med suganordning.

• Inställbar distans (mellan tegel och slip) för önskat slipdjup. (10 – 20 mm)

Fogspruta för murbruk

Finns som tillbehör att montera på borrmaskiner. 

Tillverkare av borrmaskiner kände inte till tillbehörenTillverkare av borrmaskiner kände inte till tillbehören.

Det hittills bästa, på bild: ”Quickpoint mortar gun” 

Fogpinne (för att jämna till fogarna)

Tryckspruta med lämpligt munstycke

Skyfflar, kvastar

Fasadintäckning

6 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarFörarbete 2(3)

Material

Material
 Tryckspruta eller trycklyft för blåsning efter slipningen

 Vatten

 Fog-/murbruk



2011-06-27

2

7 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarFörarbete 3(3)

Material

Ställning och fasadinklädnad
• Ställning med fotbräda alternativt klätterställning.

• Fasadinklädnad med öppningar vid portar och entréer.

• Undvik klagomål från boende med flera genom att varna, minimera och ta hänsyn till att 
slipdammet yr in i öppna fönster och vid blåst på dem som passerar.

8 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fräsning till “”friskt” material. 
Fogar rengjorda

Okulärt Före
fogning

2 Rätt fogmaterial används i rätt
kulör/ton

Okulärt Före
fogning

3 Inga håligheter i färdiga
fogningen!

Okulärt Efter
fogning

4

5

6

7

8

9 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Vid fogning efter murning ska fogarna fräsas ur till 15–20 mm djup.

• Före fogning ska fogarna borstas eller blåsas rena och förvattnas. 

• Fogarna ska fyllas så att inga håligheter uppstår mellan fogbruk och 
murbruk och så att god vidhäftning mot murstenarna erhålls. 

• Bruk till efterfogning ska vara av samma murbruksklass som till 
murning. 

• Brukets sammansättning ska vara lika från sats till sats

10 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarGenomförande 1(3)

Moment 1

Fräsning av befintliga fogar
Fogarna fräses ur 15 – 20 mm djupt. 

Det dammar rejält…

Djupet kollas med en mall.

Fogarna rensas med tryckluft eller tryckspruta. Med
tryckspruta erhålls en förvattning av teglet som
krävs vid fogningen.

På bilden till höger frästa, otvättade fogar.

11 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarGenomförande 2(3)

Moment 2

Rensning och fuktning av fogar
Här tvättas fogar och fasad med tryckspruta. 

Notera nedsmutsningen. Krävs inklädnad av fönstren för undvikande av skador?

Nedan: Klart för fogning 

12 (12)Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad — Renovering av murfogarGenomförande 3(3)

Moment 3

Fogning
Sprutan fylls med upp till 7 kg murbruk som pumpas in i fogarna.

Fogarna jämnas till med  fogslev och fogpinne av trä.

Nya, färdiga fogar

”Restprodukter” till vänster



1

Fönster, dörrar, partier, portar
Fönster med glaslift

55

Montering av stora 
fönster med Glaslift 
med sug- eller 
vacuumplattor

NSC.11

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (16)Byggdel: 55 - Fönster — Fönster med glasliftFörutsättningar 1(3)

Arbetsmoment: Montering av stora fönster

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Använd transport- och lyft-
hjälpmedel för fönster

Kranarbete med fönsterhäck, 
klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Oordning på arbetsplats = Vrick/ 10 15 150 Regelbunden städning

Personsäkerhet 1(2) — Riskinventering

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mkt. liten (1 - 2 dgr sjukskrivn) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29    - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

g p p
fallskador

g g

Klämning, fönster tippar 1 70 70

3 (16)Byggdel: 55 - Fönster — Fönster med glasliftFörutsättningar 2(3)

Personsäkerhet 2(2)

Bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr: Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tiometer 
och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i 
trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter 
över markplanet eller motsvarande ska utföras på ett sådant 
sätt att skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte behöver 
tas bort. 

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, 
lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda ramper eller 
särskilt anordnade transportsystem. På intagsbryggor ska det 
normalt finnas grind eller bom. Det är endast i vissa särskilt 
angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke 
eller en skyddsanordning vid sådana transporter. 
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid 
kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst 
samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

4 (16)Byggdel: 55 - Fönster — Fönster med glasliftFörutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 (16)Byggdel: 55 - Fönster — Fönster med glasliftFörarbete 1(4)

Utrustning och maskiner

Utrustning

Glaslift t ex m 250

Kärra med utrustning och fästelement

Skruvdragare och borrmaskin – obs smala för att komma åt vid det fasta glaset. 
Ev. sladdmatade maskiner för karmskruvar och betongborrning.

Spärrnyckel för Adjufix-hylsor 

Universalnyckel för karmskruv –
två 6-kantsnycklar i en.

4 fönsterhållare special4 fönsterhållare - special 

Kofot och skruvmejsel 

Betongborr 6 mm, vid infästning i betong. 

Vattenpass, långt och kort 

Fogspruta

6 (16)Byggdel: 55 - Fönster — Fönster med glasliftFörarbete 2(4)

Material

Fönster 

Pallningsklossar t ex av plast: 
2, 5 och 10 mm. 

Fixeringsskruvar

Monteringskilar av trä, 8 st. 

Ev. diffusionspapp/folie 

Fästelement: Karmskruvar 
och ev. nylonpluggar

Rullar med självhäftande, 
förkomprimerat fogbandförkomprimerat fogband  

Diktningsmaterial i rulle

Fogmassa i tub

Täckpluggar, medföljer 
fönster

Karmskruvar 70 resp 100 mm
med invändig 10 mm sexkant 
för karmhylsan och utvändig 
5 mm för skruven 



2

7 (16)Byggdel: 55 - Fönster — Fönster med glasliftFörarbete 3(4)

Leverans

Kontroll av mängd och beskaffenhet
Vid mottagningen på byggarbetsplatsen skall kontrolleras om det finns transportskador 
och att det är rätt fönster och rätt mängd. 

Fel och brister skall antecknas på fraktsedeln och meddelas transportören 
och fönsterleverantören.

Krav enligt AMA Hus
Transport, lagring och hantering
Glasade fönster, fönsterdörrar, väggpartier av glas, 
dörrar o d skall transporteras och lagras i samma 
lä d k ll t d d d t k tläge som de skall monteras, dvs med understycket 
respektive tröskeln nedåt. Alternativt får transport 
och lagring ske i annat läge om sakvarorna förses 
med transportsäkringar insatta mellan karm och båge 
respektive mellan karm och dörrblad.

Lagring ska ske på plan, torr, väl ventilerad och 
nederbördsskyddad uppställningsplats.

Beslag som levereras separat skall förvaras inomhus.
Fönster, fönsterdörrar, dörrar o d får inte under någon 
del av byggtiden utsättas för fuktbelastning som över-
skrider den normala fuktbelastningen under brukstiden.

Tillverkarens anvisningar för transport, lagring och 
montering skall följas.
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Leverans - lagring

Beställ fönstren med skruvade 
”strävor” så att de kan
lossas ett i sänder ur häcken. 

Förvaring
Fönster ska förvaras 
stående på plant underlag 
på torr och väl ventilerad 
plats. 

Utomhus
Om förvaring måste
ske utomhus ska det
ske endast kort tid och 
under presenning.

Det krävs 20 cm under 
pallen för ventilering.
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Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Montering i lod

2 Infästningar

3 Funktion

4 Lister, ut- och invändigt

5 Tätning, båge/blad/karm

6 B äk h t6 Barnsäkerhet

7 Lås

8 Övrig beslagning

9 Diktning

Observera:
Montering i den varma delen av väggen
Vattenavledning över fönster
Rätt sorts infästningar. Justerbara är bra
Rätt sorts diktmaterial för brand och ljudkrav
Spikning foder max c/c 300 mm
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• fästa fönster enligt anvisningar i beskrivning och från tillverkare

• kontrollera märkning av fönster - så att de hamnar på rätt plats

• inte montera skadade fönster
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Förbered 1(2)

Placering i vägg
Fönster bör placeras i väggens 
varma del, helst så nära invändigt 
väggliv som möjligt. 
Enligt SNIRI:s rekommendationer 
är indragen placering bäst.

Vissa placeringar kräver speciella anordningar - monteringsjärn e dyl. Se till att beställa i tid

Demonterbara bågar
Lyft av fönsterbågar och placera dem skyddat.

Fönsterhållare
Ta fram ”fönsterhållare” som håller fönstret på plats tills det är fastskruvat.
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Förbered 2(2)

Utsättning
Tillfällig intäckning avlägsnas och 

fönstersmygens underkant vägs av 
och plushöjderna markeras.

Klossar som inte är av fuktabsorberande 
plast placeras under fönstret så att 
det kommer i rätt höjd. Nedan förberedsdet kommer i rätt höjd. Nedan förbereds 
ett golvmonterat fönster.
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Intransport och lyft

Framtransport och koppling
Många fönster är i dag mycket stora och tunga. Glasliften kan lyfta 250 kg beroende på hur 
mycket motvikter som placeras på maskinen. 
Ofta måste fönster flyttas genom dörröppningar – där en glaslift inte kan passera. 
För att transportera fram stora fönster används lämpligen vanlig fönsterkärra (nedan)

Ett fönster avemballeras och häftkramlor spikas in. Fönstret kopplas 
genom att Sug-/vacuum-plattorna placeras på glaset och sugs fast. 
Vissa maskiner har eldriven vacuum-hållare. Den på bilden har sugskivor 
som knäpps fast med en liten spak – se nedan.

Se till att glaset inte är för dammigt eftersom det kan göra att glaset glider!

Fönsterkärra Koppling fönster
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Montering fönster - Fönsterhållare

Placering på plats
Fönsterhållare som underlättar fönstrets placering i ’djupled’ monteras.
Exempel på specialare för detta bygget se bild nedan till vänster.
Klossar monteras under fönstret så att det kommer i rätt höj och i våg.
På bilden nedan har franska träskruv använts i stället.

Förkomprimerat, självhäftande fogband monteras lämpligen på karmen. 

Glasliften flyttas med handkraft till monteringsstället varvid även små 
hinder kan vara besvärliga.

Det är svårt att dra maskinen med last över hinder på golvet 
t ex rör, elkablar och skräp, då vissa fönster väger 250 kg.
M t dä fö fö t i i t ll ti d å l t!Montera därför fönstren innan installationer dras på golvet!
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Montering fönster

Infästning
Då fönstret är på plats skruvas de fabriksmonterade Adjufix-hylsor ut så att fönster fixeras. Måtten kontrolleras 
liksom att fönstret är i lod.

Därefter skruvas fixeringsskruvar genom adjufix-hylsorna med början i de nedersta. 
På dessa fönster = 10 skruvar per fönster. Fyra i sidorna och ett i mitten nertill och ett upptill.

Notera skyddet av glaset vid skruvningen  
pga smalt utrymme. (smal skruvdragare)
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Montering fönster

Monterat fönster
Då kontroll av måtten och lod är ok kan glasliften kopplas loss 
och restprodukter läggas i lämpligt kärl eller säck.

Vid infästning i plåtreglar kan viss förstärkning krävas även vid 
mindre fönster.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Fasad fönster
Fönsterbyte vid kvarboende

55

Fönsterbyte med kvar-
boende hyresgäster ställer 
stora krav på hänsyn och 
snabbhet samt byte utifrån.

Se även byte av fönster med 
isolerglas från 1965 – 73 som kan 
innehålla PCB.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

NSC.1
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Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Byte av fönster

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Använd transport- och  
lyfthjälpmedel för fönster

Kranarbete med fönsterhäck, 
klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Oordning på arbetsplats = Vrick/ fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Klämning, fönster tippar 1 70 70
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr: Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter och detta medför att arbetstagarna måste 
gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över markplanet eller 
motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte 
behöver tas bort. 

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, 
lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda ramper eller 
särskilt anordnade transportsystem. På intagsbryggor ska det 
normalt finnas grind eller bom. Det är endast i vissa särskilt 
angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke 
eller en skyddsanordning vid sådana transporter. 
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid 
kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst 
samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.
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Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)
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Förberedelser

Förbered fönsterbytet med kvarboende hyresgäster
Detta fönsterbyte kräver att man tänkt igenom t ex:

• Dåligt väder som regn och kyla - Ställningen bör väderskyddas

• Hyresgäster med ’värdefulla’/ömtåliga ägodelar. Hur skydda mot stöld och skador ?

• Skydda golven – t ex med gamla mattor utan snubbelrisk

• Gör ett provmontage innan aktiviteten startar på riktigt  

• Vissa (äldre) människor vill närvara av olika skäl. Bjud dem på lunchrestaurang så de slipper frysa?

• Logistiken, logistiken ,logistiken, logistiken…..

Kontroll av insida fönster måste ske för att undvika överraskningar. T ex kan inredning i kök

som anslutits till del av fönsterbröstning medföra behov av ombyggnad.
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Placering i väggen

Placering i väggen
Fönster bör placeras i väggens 
varma del, helst så nära invändigt 
väggliv som möjligt. 
Enligt SNIRI:s rekommendationer 
är indragen placering bäst.

Vissa placeringar kräver speciella anordningar - monteringsjärn eller liknande. Se till att beställa i tid!

Demonterbara bågar
Lyft av fönsterbågar och placera dem skyddat.

Fönsterhållare
Ta fram ’fönsterhållare’ som håller fönstret på plats tills det är fastskruvat.
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Utrustning

Utrustning

Hiss - en för fönstertransporter upp och en för fönster ned?

Stört till container

Demonteringsverktyg: Tigersåg, koben för plåtbeslag 

Kärror med genomtänkt utrustning och fästelement – allt med

Skruvdragare och borrmaskin – obs smala för att komma åt 
vid fasta glas. Sladdmatade maskiner för karmskruvar och betongborrning.

Spärrnyckel för Adjufix-hylsor 

Universalnyckel för karmskruv - två 6-kantsnycklar i en.

Fyra fönsterhållare – special  

Betongborr 6 mm för infästning i betong. 

Vattenpass långt och kort 

Fogspruta

El-central för laddning av batterier mm

Golvskydd och ev annat skydd för lägenheten
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Material

Material

Fönster 

Pallningsklossar t ex av plast: 2, 5 och 10 mm. 
Fixeringsskruvar

Monteringskilar av trä, 8 st. 

Ev. diffusionspapp/folie 

Fästelement: Karmskruvar och ev. nylonpluggar. 

Rullar med självhäftande, förkomprimerat fogband  

Diktningsmaterial i rulle. 

Fogmassa i tub. 

Täckpluggar, medföljer fönster.
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Leverans

Leverans och framtransport

På ställningen har en större yta reserverats för lagring av fönsterpallar. 
Från detta transporteras fönster fram till montageställena.

Breda ställningar med fria ytor ger säkra och snabba transporter.  
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Förvaring

Lossning ett i sänder

Beställ fönstren med skruvade 
’strävor’ så att de kan
lossas ett i sänder ur häcken. 

Förvaring
Fönster skall förvaras 
stående på plant underlag 
på torr och väl ventilerad 
plats. 

Utomhus
Om förvaring måste
ske utomhus skall 
det ske endast kort tid 
och under presenning.

Det krävs 20 cm under 
pallen för ventilering.

Byggdel: 55 - Fasad - Fönsterbyte med kvarboende hyregäster 11 (21)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Montering i lod

2 Infästningar

3 Funktion

4 Lister, ut- och invändigt

5 Tätning, båge/blad/karm

6 Barnsäkerhet

7 Lås

8 Övrig beslagning

9 Diktning

Observera:
Montering i den varma delen av väggen
Vattenavledning över fönster
Rätt sorts infästningar. Justerbara är bra
Rätt sorts diktmaterial för brand och ljudkrav
Spikning foder max c/c 300 mm
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel 

etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• Fel och brister skall antecknas på fraktsedeln och meddelas transportören 

och fönsterleverantören.
• Glasade fönster, fönsterdörrar, väggpartier av glas, dörrar och liknande skall 

transporteras och lagras i samma läge som de skall monteras, dvs med 
understycket respektive tröskeln nedåt.

• Lagring skall ske på plan, torr, väl ventilerad och nederbördsskyddad 
uppställningsplats. 

• Beslag som levereras separat skall förvaras inomhus enligt tillverkarens
• anvisningar för transport, lagring och montering skall följas.
• Infästningar i yttervägg, varmförzinkade och skall gå > 45 mm in i underlaget.
• Vid fönster-höjd > 1,30 m krävs 3 infästningar. 
• Vid fönster-bredd > 0,95 m krävs 1 infästning uppe och 1 nere.
• Träkilar behövs inte då justerbra karmskruvar används.
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Moment 1

Befintliga fönsterband
Dessa fönster var nästan 50 år gamla då de byttes. Då monterade med grova spikar och drevningen var inte 
så viktig på den tiden. Det hade sugits in mycket damm i springorna under den tiden.  
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Moment 1

Demontering fönster : 1
Fönsterkarmarna hakades av och lyftes ut 
på ställningen.
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Moment 2

Demontering fönster: 2
Plåtbeslagen monterades bort. Detta tog tid med vanliga verktyg 
varför specialverktyg härför bör tas fram.

Karmarna delades med tigersåg p.g.a sin storlek.   
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Moment 3

Demontering fönster: 3
Karmspikarna sågades av med tigersåg och 
delarna tas bort.

Som syns på bilden t.h bör dammsugare ingå i 
utrustningen.
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Moment 4

Demontering fönster: 4
Demonterade fönster alstrar följande: Bågar, karmdelar, plåtar, beslag, lister, och persienner.

Fönstren nedan från ett annat projekt visar 
behovet av upplag.
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Moment 5

Montering underlag för fönster
Klossar monteras och vägs av i öppningen.
Isolering plus underlagslist monteras för rätt höjd. 
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Moment 6

Montering speciella fästbeslag
Infästningspunkterna för de nya fönstren 
hamnade i ’luften’ varför förlängningsbeslag 
Adjufix 400 monterades.
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Moment 7

Montering fönster 2
Fönsterkarmarna lyfts på plats och fästes genom borrning i omgivande väggar. 
Därefter monteras fönsterbågarna.  Diktning och plåtbeslag i nästa moment.
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Moment 8

Nya fönster monterade
På samma dag byts fönster i en eller flera lägenheter - med kvarboende hyresgäster.
Detta kräver planering !  
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Fogmassor runt fönster
Sanering av PCB

55

Sanering av 
PCB-haltiga 
fönsterfogar

BDS

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.
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Förklaringar

Förklaringar
PCB kan finnas i fogmassor och fönster i hus byggda eller renoverade mellan 1956 
och 1973. 
PCB kan påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos 
både djur och människor.
PCB förbjöds i Sverige 1972. Det största användningsområdet i byggnader har 
varit i fog- och golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. 
Miljödepartementet  har kommit med förordning om:
- PCB-inventering av fastigheter byggda mellan 1956-1973 senast 30/6 2008
- PCB-sanering av fastigheter byggda mellan 1956-1969 senast 30/6 2014
- PCB-sanering av fastigheter byggda mellan 1970-1973 senast 30/6 2016

PCB i fogarPCB i fogar
Det giftiga PCB i fogmassor i byggnader läcker ofta till omgivningen varför även 
marken vid fasaden kan behöva grävas ur och destrueras. Ett sätt är att byta ut det 
översta jordlagret inom någon meter från fasaden på ytor som inte är hårdgjorda. 
Ett alternativ är att fylla på ny jord ovanpå den gamla.

Skyddsåtgärder
Avfallshantering
Rivet material som kan misstänkas innehålla PCB ska förvaras i låsta containrar 
tills transport sker med godkänd transportör till destruktionsanläggning.
Saneringsarbeten brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. 
Det är viktigt att beställaren vid planeringen/upphandlingen reflekterar över hur de 
aktuella förhållandena påverkar saneringsarbetena och hur dessa påverkar 
omgivningen och vilka krav som bör ställas.
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Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Sanering av PCB i fönsterfogar

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Skador av såg eller borrmaskin 3 70 210 Utbildning

Olämplig ställning = överbelastning 10 20 200 Undvik böjd arbetsställning

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300     - ” - )

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Fallskador 3 15 45
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  
Skyddsutrustning med skyddsdräkt och friskluftsmask med övertryck.

Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska 
användas med hänsyn till rivningsarbetet.
Se Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/
samt  http://www.sanerapcb.nu

Personal ska ha nödvändig kännedom om risker vid PCB-sanering. 
Utbildning kan ordnas av SFR, Svenska Fogbranschens Riksförbund.
www.sfr.nu
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Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
Det krävs att olika verktyg finns tillhands vid demontering av plåtar, bräder etc. 

För att minska springet bör utrustningen medföras i ”verktygslådor på hjul” dvs 
en ”mobil arbetsplats” (se 9 – Gemensamma arbeten). En säckkärra med stora 
hjul rekommenderas.

• Dammsugare (se bild till höger) Dammsugaren ska vara försedd med trestegs avskiljning, med 
Hepa-filter 99,95 %, klass H13 enl. standarden SSEN 1822-1, tillsammans med lämpligt förfilter. 

• Skruvmejslar (demontering plåtar)

• Koben (bräckjärn) och hammare

• Vinkelslip med sågbladp g

• El-kniv (vibrationsskydd!)

• Rund el-rasp/brotch - närmast på bilden

• Låsbart utrymme för avfall

• Verktygsvagn

• Trappstegar 

• Verktygsvagn/lådor

6 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBFörarbete 2(2)

Material

Arbetsplattform ska ha:
- tät botten och tät anslutning till vägg.

- vindskydd (uppmärksamma att hård vind innebär ökad risk för spridning av PCB)

Material
• Fiberduk för marktäckning

• Tejp

• Avfallsbehållare eller sopsäckar

• Avspärrningsmaterial - 1,8 m staket

• Skyltar

• Material för täckning av byggnadens ventilation och öppningar.
Byggnadens ventilation stängs av helt!
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7 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Fasadöppningar stängda och 
täckta

Okulärt

2 Förvaring av restprodukter i låst 
utrymme

Okulärt

3 Avfallsmängd Mätes

4 Transportdokument Okulärt

5 Fogmassa och bottningslist är 
borttagna + fogkanter efter 
sanering är rena från synliga 
fogmassa 

Okulärt

6

7

8

8 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel

etc som klarar uppställda krav

Tänk särskilt på att
• Upprätta en städplan där följande beaktas:

Ev. arbetsplattform rengörs och dammsugs vid arbetsdagens slut.

Arbetskläder dammsugs vid arbetsuppehåll och vid dagens slut. 

Maskiner och utrustning dammsugs dagligen

• Fasadöppningar är stängda och täckta

9 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBGenomförande 1(6)

Moment 1

Arbetsområdet hägnas in och skyltas
Arbetsområdet spärras av och skyltas så att inga 

obehöriga kan komma in. Gärna 1,8 m högt staket.

Marken täcks med fiberduk minst 3 m från byggnaden. 

Den ska sluta tätt mot fasaden – för att samla upp 
nedfallna fogrester.

10 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBGenomförande 2(6)

Moment 2

Fogarna friläggs
Fönsterbleck och lister monteras bort så att fogarna blir åtkomliga.

Skruvarna var här svåra att få bort och tog oväntat mycket tid. 

Nere till höger borttagna bleck och bräder. De borde lagts i tunnor direkt…

Till höger klart för sågning av PCB-fogar

11 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBGenomförande 3(6)

Moment 3

PCB-haltiga fogar tas bort
Fogarna sågas bort med såg kopplad till dammsugaren.

På bilden nedan sugs fastnade spånor bort.

Till höger en bit borttagen fog.

12 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBGenomförande 4(6)

Moment 4

Springorna rensas
Rester av fogar tas bort med lämpliga 

verktyg: 
Skruvmejsel, 
stämjärn eller 
till höger med en brotch. 

Springorna sugs rena från pcb-rester
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13 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBGenomförande 5(6)

Moment 5

Sanerade fönsterspringor förseglas.
Springorna försluts slutligen med tejp för att förhindra fuktinträngning.

Återstår sanering av marken under fönstren. PCB har läckt från fogarna och kontaminerat marken.

14 (14)Byggdel: 55 - Fogar runt fönster - Sanering av PCBGenomförande 6(6)

Moment 6

Restprodukter - PCB
Uppsamlade PCB-rester ska samlas i avfallsbehållare eller säckar (ska vara godkända för PCB). 

De ska märkas ”PCB”. Innan de transporteras bort ska de förvaras i låst container varefter de transporteras 
bort med godkänd transportör.
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Fasader
Renovering balkonger av betong

56

Balkongrenovering är ett 
mycket kvalificerat arbete 
och kräver goda 
kunskaper om betong 
och formbyggnad för att 
ett gott resultat ska 
uppnås.

Det lönar sig att anlita 
experter.

ESE.281

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongFörutsättningar 1(4)

Förklaringar

Förklaringar
Balkonger byggdes fram till slutet av 40-talet med en ram av stål t ex med U eller I-balk med fyllning av 

armerad eller oarmerad betong. Från 50-talet och framåt utförs balkongerna som en traditionellt armerad 
konstruktion som ingår i innanförliggande bjälklag av betong. På 60-talet i samband med millionprogrammet 
började även fabrikstillverkade (prefab) balkongplattor att användas och är vid nyproduktion i dag vanligast.

Skador
• De vanligaste skadorna på äldre ’’stålbalkonger’’ är grava rostskador på bärande ståldelar och speciellt 

observant ska man vara där dessa är inmurade i fasaden. 
• Vid traditionellt armerade betongkonstruktioner och prefab är det rostsprängning av armering pga bristande 

täckskikt. Skador förekommer även vid räckesinfästningar.
• När armeringen ligger intakt i god betong har armeringen ett mycket gott rostskydd men när luften över tid g gg g g g y g y

bryter ned betongen uppstår vad som i dagligt tal kallas betongkarbonatisering och når denna armeringen 
kommer armeringen att rosta ohämmat med risk för att konstruktionen kollapsar. 

• Balkonger är väldigt fuktutsatta genom regn och snö detta är inte sig något problem men finns olika typer 
av skador och spricker kan man få väldigt omfattande frysskador då vatten expanderar vid frysning.

Besiktning och åtgärder
Efter besiktning av skadorna upprättas en åtgärdsplan som överlämnas till byggare. 
Vid omfattande skador är det som regel mest ekonomiskt att riva balkongerna och bygga nya.

Ställningar
Det är av största vikt att välja en ställning som tillåter gjutning av flera balkonger i höjd eller bred samtidigt.
För små gjutetapper medför lång byggtid och högre kostnader. Med kvarboende hyresgäster är det viktigt 

med kort byggtid.

Skydd och information
De kvarboende ska informeras. Balkongdörrarna ska spärras = låsas och handtagen tas bort.

3 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongFörutsättningar 2(4)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Renovering av balkonger av betong

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Använd lämpliga transport- och  
lyfthjälpmedel

Kranarbete, klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Oordning på arbetsplats = Vrick/ fall-
10 15 150 R lb d  äd i

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300     - ” - )

Oordning på arbetsplats  Vrick/ fall
skador 10 15 150 Regelbunden städning

4 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongFörutsättningar 3(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr: Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter 
och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i 
trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över 
markplanet eller motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att 
skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte behöver tas bort. 

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggorOm detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, 
lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda ramper eller 
särskilt anordnade transportsystem. På intagsbryggor ska det 
normalt finnas grind eller bom. Det är endast i vissa särskilt 
angivna undantagsfall som man får ta bort ett skyddsräcke 
eller en skyddsanordning vid sådana transporter. 
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen 
ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och 
om det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

5 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongFörutsättningar 4(4)

Krandirigering Se även AFS 2008:13, bilaga 3

6 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongFörarbete 1(2)

Förberedelser

Balkongrenovering med kvarboende hyresgäster
- Välj ställning:

• Om balkongraderna är få och ligger ’’utspridda’’ kan det vara lämpligt 
med en flyttbar, stabil ställning. Bild till höger. 

• Spirorna placeras i justerbara fötter. 

• Försök organisera så att det är möjligt att samtidigt gjuta flera 
balkonger ovanför varandra!

• Om balkongerna ligger i rader utmed fasaden byggs ställningen 
utmed hela fasadytan och utanför balkongerna. Framför balkonger 
byggs ställningen som skydd vid rivning och kan även nyttjas vid 
formsättningen.formsättningen.

- Gör ett försöksaktivitet innan
arbetena startar på riktigt 
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7 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongFörarbete 2(2)

Utrustning

Utrustning

 Störttrumma till container

 Demonteringsverktyg: Tigersåg, vinkelslip, koben för 
plåtbeslag.

 Bilningsutrustning, huggmejsel

 Armeringsutrustning för kapning och bockning

 Gängningsutrustning för armering (skarvning 
armering)

 Hit-massa och borr för ev. komplettering av armering

 Kärror med genomtänkt utrustning och fästelement.

 Fenolftalinlösning: Sprayas på nyhuggna ytor för 
kontroll av karbonatisering. Blir det blått utslag är 
betongen OK och bör vara minst 10mm eller mer kring 
armeringen.

 El-central för verktyg, laddning batterier m.m.

 Utrustning för betonggjutning

8 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Bilning till ’frisk’ betong Fenolftalein-
lösning

2 Infästningar Okulärt

3 Spärrning av balkongdörrar Okulärt

4 Armering frigöres från gravrost 
och kompletteras vi behov

Okulärt
Ritning

5 Vid bortsprängt tätskikt t ex i hörn 
och kanter ska armeringen

Fenolftalein-
Lösningoch kanter ska armeringen 

friläggas så den inte har kontakt 
med karbonatiserad betong

Okulärt

6 Ingjutningsgods ska vara av 
austenitiskt rostfritt stål 

7 Förbehandling av motgjutna ytor Okulärt

8 Betongkvalité Ritning
Följesedel

9

9 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 

hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på:
• Information till hyresgäster. Tänk på stöldrisk med ställningar etc.
• Lagring av demonterade balkongfronter som återmonteras ska ske på plan 

uppställningsplats. 
• Infästningar i yttervägg ska vara rostfria.

10 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongGenomförande 1(7)

Moment 1

Planering av balkongrenovering

1. Ska balkongerna rivas eller repareras?

2. Ska vi bila, såga eller klippa befintlig betong med tanke 
på armeringen, arbetsmiljö etc? 

3. Kan vi komplettera befintlig armering genom traditionell 
skarvning eller med gänghylsor eller ankarmassa.

4. Hur ska snittytor och lagningsytor se ut?
Lagningar ska göras mot skarpa kanter. g g g p

5. Hur kan vi stämpa effektivt? Beror på val av ställning.

6. Val av betong - bör ha:
- vct < 0,45 och 
- lufthalt >5, 5,5 resp. 6,5% vid 
- stenmax 32, 16 resp. 8 mm.
- täckskikt > 30 mm. 
Vid val av betong med ett högre K-tal än föreskrivet 
sker hållfasthetstillväxten snabbare och därmed kan 
också formrivning tidigareläggas. Jämför TT-diagram för 
olika betongkvalitéer.

11 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongGenomförande 2(7)

Moment 1

Planering av balkongrenovering -
fortsättning

7. Förbehandling av motgjutna ytor, förvattning och 
inborstning med cementpasta eller i undantagsfall 
limma med epoxi (OBS särskilt utbildad 
personal!)

8. Blir det vinterarbete? 

9 H k i ll f h f d tät h9. Hur ska springan mellan form och fasad tätas och 
formen låsas för att undvika missfärgning av 
fasaden.

10.Efterbehandling av lagningar och nygjutningar

11.Information och skydd av kvarboende

12 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongGenomförande 3(7)

Moment 2

Reparation av balkonger av betong

• Skadad betong har på bilden bilats bort.

• Karbonatiseringen kontrolleras med 
fenoftalinlösning.

• Armeringsjärnen har bedömts vara OK av  
konstruktören.

• Skarvning av järn kan ske genom att järnen 
gängas och förlängs med rostfria järn.

• Notera formstöd av vinkeljärn. Enklare än 
konventionella skråspikade bräder.

• Ingjutningsgods för räckesinfästningar och 
gjutlist för droppnäsa monteras i formen.
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13 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongGenomförande 4(7)

Moment 2

Balkonger med stålstomme
Vid reparation av stålramsbalkonger 
bör som på bilden hela betongplattan
tas bort så att ramen kan 
kontrolleras.
Vid upplag bör balkar friläggas till 
ett djup av ca 150mm för kontroll 
av smidet och för att kunna utföra 
ett bra rostskydd.
Till höger stålstomme i gott skick 
som  slipats rent.

S t b h t i k t llSvetsbarheten i ramen kontrolleras.
På  stommen nedan måste stora
delar bytas ut.

Innan ny betongplatta gjuts förses ramen med rostskydd.

Ovanpå den nya betongplattan bör läggas dropp-
bleck längs kanterna och ett bitumenskikt på ytan
som hindrar vatten att komma i kontakt med 
stålramen. 

14 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongGenomförande 5(7)

Moment 3

Samtidig gjutning av flera balkonger i höjd

• För små gjutetapper medför lång byggtid och 
högre kostnader.

• Planera för gjutning av ett trapphus i taget. 
Lämpliga gjutetapper kan även vara den mängd 
betong som roterpumpbil kan ta med till 
arbetsplatsen.

• Planera arbetet så att gjutetapper och därmed 
tillhörande formmaterial kan nyttjas maximalt.

15 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongGenomförande 6(7)

Moment 4

Byte av balkongfronter

Befintliga fronter demonteras 
eller rivs – på bilden visas rivna 
fronter. 

16 (16)Byggdel: 56 - Fasad - ESE.281 Renovering av balkonger av betongGenomförande 7(7)

Moment 4

Montering nya balkonfronter

Balkongräcken/fronterna lagras på plan 
mark så de inte deformeras.

Nedan monterat balkongräcke.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Innerväggar
Murning med leca-block

63

Murning 
innerväggar 
för putsning

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

FSF.2

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 2 (14)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Murning innerväggar med lecablock

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Eldriven minikran

Fall från stege 10 15 150

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 3 (14)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det 
behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, täckta gångar eller liknande anordnas.

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 4 (14)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 5 (14)
Förarbete 1(3)

Utrustning och maskiner

Utrustning:
□ Eldriven mindre kran
□ Torrbruksficka
□ Blandare/limrörare 
□ Sten-såg eller klyv
□ Tegel- och brukskärror
□ Långt och kort vattenpass
□ Rullställning med trappa
□ Häftpistol för nätarmering
□ Murbaljor, stativ och hinkar
□ Murarkäppar, murarkloss (snörfäste), snören
□ Avdragsbräder för smygar
□ Putshakar, skruvtvingar, skyfflar, fogstrykare
□ Diverse: Murhammare, murslev, tumstock, 
penna, kniv, vattenpass, vinkelhake, rotborste, 
skyffel

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 6 (14)
Förarbete 2(3)

Material

Material:
□ Leca-block på pall
□ Vatten
□ Lecabalk över öppningar  (Öppningsöverbyggnader)
□ Murkamspik eller kramlor 
□ Armering, bistål (nedan) och nät för putsarmering
□ Kamspik eller häftor för putsarmeringen

Obs
Leca-blocken är tunga och otympliga. Därför bär 
leveranserna ske ’etapp-vis’ så nära inbyggnads-stället 
som möjligt.  
Blocken på bilden till höger ska upp på ställningen  
också….



Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 7 (14)
Förarbete 3(3)

Material

Materialupplag:
Målsättning: Materialet från leveransfordonet direkt till inbyggnadsstället.
Här går en stor del av dagen för en duktig yrkesman till tungt transportarbete.

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 8 (14)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Koll av lod och ytjämnhet 
(Att blocken är i liv)

2 Erforderliga infästningsjärn på
plats

3 Utsättning

4

5

6

7

8

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 9 (14)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att.

• Fästdon skall vara av varmförzinkat eller rostfritt stål

• Toleranskraven på faser och öppningar

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 10 (14)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Väggar för nya toaletter i skolkorridor
Första skiftet lagt. 
Markeringar med rött för håltagningar
för vatten och avloppsrör.

Se separat instruktion.

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 11 (14)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Murarkäppar och snören kan anbringas på

olika sätt

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 12 (14)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Leca-block langas upp på ställningen. 

Tänk på att en eldriven mindre kran 
kan nyttjas till mer än ett jobb.



Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 13 (14)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Väggen murad till tak.    
Till höger klart för putsarmering.

Byggdel: 63 - Innerväggar Murning med leca-block 14 (14)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Murning brandvägg på vind med lecablock.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Innerväggar
Puts på leca-block

63

Putsning av murade väggar 
av block av lättklinker dvs 
Leca-block.

(LECA är en förkortning av Light 
Expanded Clay Aggregate dvs 
expanderad lera)
Se även murning av leca-väggar

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

LBS

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 2 (13)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Putsning väggar av lecablock

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700

Fall från stege 10 15 150

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 3 (13)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska 
användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 4 (13)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 5 (13)
Förarbete 1(2)

Förklaringar

Puts
Puts består av bindemedel - kalk eller cement samt sand och vatten. Gipsputs behandlas inte här.
Bindemedlen kan vara hydrauliska eller inte. 
Hydrauliska härdar genom reaktion med vatten och kan härda under vatten (utan luft).
Icke hydrauliska som kräver luft vid härdning är mindre lämpliga för utomhusbruk. (kall/fuktig väderlek)
Släckt murkalk är inte hydrauliskt.

Putslagning
Vid lagning av äldre puts är det viktigt att laga med samma sorts puts. Att laga gammal kalkputs med 
cementputs kan få tråkiga följder. Ta reda på vad den befintliga putsen består av före lagning.

Puts-skikt
En regel är att det starkaste putsskiktet skall vara innerst och svagare utanför.
1. Grundning. Det första skiktet kallas grundning. Det skall utgöra grund för nästa som kallas
2. Stockning. Kan vara flera skikt som bygger upp tjockleken på putsen.
3. Ytputs. Är det/de sista putsskikten som bildar färdig putsyta.
En fyrskiktsputs kan bestå av följande lager: Grundning, stockning, filtning och ytputs. 

Nät
Putsen kan förstärkas – armeras med ståltrådsnät för att förhindra sprickbildningar. 
Skall en trävägg putsas (t ex brandskäl) bör den nätas med speciell infästning. Det kallas revetering.

Ädelputs
En genomfärgad puts kallas ädelputs. Ädelputs delas in i grupper beroende på kornstorlek: 0 – 3 mm.
Puts som innehåller plast vilket är ett organiskt material (innehåller kol) kallas organisk puts.

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 6 (13)
Förarbete 2(2)

Utrustning och material

Utrustning:
• Hiss - transportanordning för block, bruk
• Blandare med pump, slangar, munstycken
• Transportkärra för putsbruk
• Ställning lämpligen rullställning
• Putshakar och bräder för avdragsbanor
• Murslevar av olika storlekar, murarhink
• Vattenpass
• Rivbräde

Material:
• Nätarmering + infästningsmaterial
• Putsbruk
• Vatten
• Täckmaterial, tape och plastduk
• Putsbruk

Vid putsning på nya och rena underlag av:
•Leca/lättklinker skall Grundningsbruk A + Putsbruk B eller C  användas.

•Bruksblandning; 

- till 100 liter färdigt bruk går det åt ca 150 kg torrbruk

- till ca 10 mm puts går det åt ca 18 kg torrbruk/m² inkl spill

- till ca 5 mm slamning går det åt ca 9 kg torrbruk/m² inklusive spill

Generellt gäller att till 10 mm tjockt putsskikt går det åt 18 - 20 kg torrbruk per m2. 

Ytorna skall nätas med putsnät = Svetsat ståltrådsnät av tråd med diameter 1,05 mm. 
Nätet skall vara varmförzinkat efter svetsning.



Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 7 (13)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Underlaget rengjort och 
stabilt

2 Skyddstäckning av trä-
och plåtdetaljer

3 Förlagningar

4 Armering

5 Putsens struktur och 
jämnhet i kulören innan 
ställningen flyttas

6 Putsa aldrig under +5 
grader C

7

8

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 8 (13)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• sätta upp putsreglar vid tjockare puts

• montera hörnlist vid hörnor för att få starka och snygga hörnor

• säckskura/slamma ytan om Du vill se underlagets struktur ’lysa igenom’

• kolla väderleken så temperaturen håller sig över +5 grader

• skydda och eftervattna (minst 2 dygn vid sol/torka) 

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 9 (13)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Väggar nätarmeras för puts
Näten fästes med häftpistol eller kamspik 

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 10 (13)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Grundningsbruket slås på manuellt eller sprutas vid stora ytor.

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 11 (13)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Nedan - Väggarna är grundade. 

Till höger: Avdragsbräder i hörnorna är monterade med 
putshakar. Avpassade bräder som håller bräderna för 
’dörrkarmformen’ är ’inspända’ mot dessa. 

Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 12 (13)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Påslagning puts               - avdragning       - filtning.



Byggdel: 63 - Innerväggar - Puts på lecablock 13 (13)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Putsat inte filtat!                                             Färdigputsat 



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Innertak
Glespanel som underlag för beklädnad

64

Glespanel består av 
bräder/reglar uppsatta med 
mellanrum avsett som 
underlag för beklädnad

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

HSD.1531
HSB.1666

2 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadFörutsättningar 1(4)

Förklaringar

Glespanel

Glespanel består av bräder eller stålreglar uppsatta med mellanrum avsett som underlag för

beklädnad. 

Bräderna eller stålreglarna kan antingen monteras:

• dikt mot taket 

• på primärreglar som som monteras dikt mot taket

• med stålreglar dikt mot taket med ljuddämpande ’ljud-byglar’.

Infallande ljus skall falla längs med beklädnadsskivornas tvärfogar (dvs längs med

kortsidorna). 

Obs: Skärpta regler 

betr användning 

av impregnerat trä

sedan 1 juli 2008.

3 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadFörutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av glespanel för innertak

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 25 250 Använd lyfthjälpmedel 

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Trappstege/pall i större 
utsträckning

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

4 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadFörutsättningar 3(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och 
anläggningsarbete

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna 
tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled
t.ex. trappa eller landgång. 

Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tiometer 
och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i 
trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

Personlig skyddsutrustning
Använd skyddsglasögon och hörselskydd

5 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadFörutsättningar 4(4)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

6 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
Trappstege med hållare för plåtsax, borrmaskin och box med ’spiköglor’ -
Egen uppfinning med tejpat plaströr på trappstegen.
Skiv-hiss
Trapp-pall
Sågbord-bänk
Skruvdragare, slagborrmaskin
Plåtkapar
Handskar
Kniv
Hammare
Sopborste + sopsäck eller kärra



7 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadFörarbete 2(2)

Material

Material
Bräder till glespanel minst 19 mm tjockt.
Stålreglar t ex S25/85 eller S 45/80

I utrymmen med hög fuktighet skall reglar med beständighet mot fukt användas.

Infästningsanordningar:
Ljudbyglar
Skruv

8 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Brädernas/reglarnas märkning 
och mått överensstämmer med 
kraven

Följesedel

2 Dubbelspikat i varje stöd Okulärt

3 Mekanisk infästning enligt 
kraven

Dragning i 
stag, 
stickprov 

4

5

6

7

8

9 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Stål får vara återanvänt om kraven för nytt stål uppfylls

• Infästningsmaterial av stål i våtutrymmen skall vara varmförzinkat

• Infallande ljus skall falla parallellt med beklädnadsskivornas kortsidor

• Virke skall vara konstruktionsvirke

10 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadGenomförande 1(7)

Moment 1

Stålreglar
Montera reglar och beklädnader i tak innan skivor på vägg.

På bilderna monteras stålreglar på undersida takstomme av korrugerad stålplåt. Undersidan fungerar 
här som primärbalkar. 

11 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadGenomförande 2(7)

Moment 2

Stål- och träreglar
Kraftig stålregel med montagejärn för träreglar monteras under profilerad stålplåt.
Värmeisolering skruvas i den profilerade stålplåten varefter träreglar monteras. På väggarna hållare 
av vinkeljärn.

12 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadGenomförande 3(7)

Moment 3

Träreglar dikt tak
Sekundärreglar av trä monteras dikt tak. Beklädnadsskivorna skall här dölja dragningar för el och 
samtidigt bryta av den stora takytan.

Hade krav funnits på ljuddämpning 
skulle stålreglar valts som hade
monterats med ljudbyglar mot taket.

Se bild nedan.



13 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadGenomförande 4(7)

Moment 4

Träreglar på primärreglar
Även här montering på korrugerat ståltak. 

Notera ångspärren (plastfolien) som monteras på den varma sidan om ’klimatskärmen’. 
Den varma, fuktiga inneluften får inte komma in i takkonstruktionen, och kondensera, blöta ner denna.  
Se ai: Montering ångspärr i fasad.

Använd hjälpmedel för 
att skruva i tak

14 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadGenomförande 5(7)

Moment 5

Träreglar 2
Två skruvar i varje primärregel.

Till höger el-dragningar i 
glespanelen. 

Använd hjälpmedel för att 
skruva i tak

15 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadGenomförande 6(7)

Moment 6

Glespanel mot yttertak
Mellan primär-reglarna har isoleringsskivor monterats.
Därefter ångspärr av plastfolie och sekundärreglar.
Beklädnad av gips.

16 (16)Byggdel: 64 - Innertak — Glespanel som underlag för beklädnadGenomförande 7(7)

Moment 7

Beklädnader
Vanligast är gipsskivor i ett 
eller flera lager.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Invändiga trappor
Räcken

66

Räcke, 
ledstång och 
handledare 

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

NSK.3

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 2 (14)
Förutsättningar 1(3)

Personsäkerhet — Riskinventering

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Arbetsmoment: Murning innerväggar med lecablock

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Eldriven minikran

Fall från stege 10 15 150

Oordning på arbetsplats = 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 3 (14)
Förutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart 
obehövligt. 
Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd,hörselskydd och 
handskar ska användas när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första 
hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med 
skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första 
hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 4 (14)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 5 (14)
Förarbete 1(3)

Förklaringar

Förklaringar

Tillfälliga räcken skall av säkerhetsskäl monteras så fort trapplöpen är på plats.  

Underentreprenad
Arbetet brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. 
Det är viktigt att beställaren vid planeringen/upphandlingen av montering av 
trappräcken - smidesarbeten – reflekterar över hur de aktuella förhållandena 
påverkar smidesarbetena och vilka krav som bör ställas.

Heta arbeten
Smidesarbeten medför ofta svetsning på plats vilket tillhör ’heta arbeten’. 
Särskilda krav på brandskydd gäller för heta arbeten.   

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 6 (14)
Förarbete 2(3)

Utrustning och maskiner

Utrustning
• Svetsutrustning
• Betongborrmaskin
• Skruv- och mutterdragare
• Vattenpass



Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 7 (14)
Förarbete 3(3)

Material 

Upplag av räcken
Räcken tar stor plats vid lagring. Skadar lätt  hörnor och väggar vid intransport. 
Ersätt tillfälliga räcken i tidigt skede.

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 8 (14)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Utsättning

2

3

4

5

6

7

8

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 9 (14)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Avstånd mellan vägg och ledstång skall vara max 20 mm. 

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 10 (14)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Tillfälliga räcken.
Dessa skall av säkerhetsskäl monteras så fort som trapplöpen är 
på plats. Snabbast går det med ståndare med skruvtving som på
bilden nedan. 

På bild till höger används ståndarna för montage av tillfälliga 
installationer med uttag på varje våningsplan.

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 11 (14)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Början uppifrån
På det översta planet börjar här monteringen genom att fästen borras och bultas i väggen.
Lite svetsning krävs då trappelementen inte stämmer med ritningen…

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 12 (14)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Bultinfästningar
Räckeshållare monteras med bultar i de i trapplöpen 
ingjutna fästena. Därefter monteras räcken på dessa hållare.

Notera skyddsfilten 
på trapplöpen.



Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 13 (14)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Monterat räcke
Räckena stabiliseras i sidled med stag som förbinder 
dem.

Byggdel: 66 - Invändiga trappor  — Räcken 14 (14)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Svängda räcken
Detta räcke är stabilt i sidled genom infästning med 
breda plattjärn. 

Notera att handledare av trä återstår att montera på
det gula räcket.
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Golv och väggar, rivning ytskikt
Sanering asbest

72 - 73 

Asbest-
sanering i 
badrum 
och kök

BDS

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestFörutsättningar 1(3)

Förklaringar

Förklaringar
Asbest kommer av grekiskans ’asbestos’ som betyder outsläcklig. Inom begreppet asbest samlas vit, 
blå och brun asbest samt fibrösa former av silikatmineraler.

Asbest är små, tunna mineralfibrer. Inandning av asbestdamm kan orsaka flera allvarliga 
lungsjukdomar.

Asbest är förbjudet men kan finnas kvar i byggnader byggda före 1975 och är en risk för dem som 
arbetar i byggbranschen med rivning eller ombyggnad.

En erfaren person kan avgöra om provtagning krävs med hänsyn tagen till byggnadens ålder, typ och 
övriga byggnadsmaterial.

Asbest har använts som brandskydd, värmeisolering (rör och värmepannor), bullerdämpning. Vidare 
som armering i skivor kanaler och golvplattor i underskikt till plastmattor i färger och plaster och i fixsom armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix 
och fog till kakel. Mest känt är nog eternit-skivorna som användes på fasader på svenska 1950-
talshus.

Hälsorisker

Asbest kan finfördelas till mycket vassa och tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid. 
Inandning av dammet kan leda till asbestos och/eller cancer. 

Innan brandsanering påbörjas, efter en brand, ska all asbestsanering vara klar.

Dokumentation

Saneringsarbetet ska dokumenteras med dagbok, tidrapport, egenkontroller m.m.

Saneringsarbete av asbest brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. 

Det är viktigt att beställaren vid planeringen/upphandlingen reflekterar över hur de aktuella förhållandena 

påverkar saneringsarbetena och hur dessa påverkar omgivningen och vilka krav som bör ställas.

3 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestFörutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Sanering av asbest

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Inandning av asbest 1 500 500 Följ föreskrifter och anvisningar, 
utbilda personal

Skador av bilmaskin/verktyg 3 70 210 Utbildning

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Olämplig ställning = överbelastning 10 20 200 Undvik böjd arbetsställning

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

4 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestFörutsättningar 3(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  AFS 2006:01 Asbest
Skyddsutrustning med heltäckande och tätslutande skyddskläder med huvudbonad. 
Andningsskydd ska vara anpassat till exponeringsförhållandne och användare, t ex  
friskluftsmask med övertryck.

Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska 
användas vid rivningsarbetet.

Skyddskläder ska vara av dammfrånstötande material och utan fickor, slag eller 
liknande. Skyddskläder ska hållas åtskilda från andra arbetskläder och privata kläder.

Rökning är förbjuden innanför avgränsat område där asbest eller asbesthaltiga 
material hanteras.

Se Arbetsmiljöverkets hemsida:
http://www.av.se/sok/omrsok.aspx sök: Asbest

Saneringspersonal ska ha utbildning: Asbest behörighet A samt genomgå 
fortlöpande läkarundersökning.

Ansökan om tillstånd för arbete med asbest lämnas in till Arbetsmiljöverket.

Enstaka hål får borras utan tillstånd om den totala tidsåtgången för arbetet är mindre 
än en mantimma och den borrmaskin som används har utsugningsanordning.

5 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestFörarbete 1(1)

Utrustning och material

Utrustning
Rivningsutrustning t ex: Borrhammare, barkspade, spackelmejsel, 
stålborste, skruvmejsel etc. Vad sägs om verktygsvagnen nedan –

Ger den ett proffsigt intryck?

 Halvmask med P3 filter

 Saneringsoverall med huva

 Tätslutande handskar etc

 Frånluftsfläkt med HEPA-filter
(innan luften släpps ut utomhus)

 Asbestdammsugareg

Material

Material för avskärmning av 
saneringsområdet: 

• T ex träreglar, plastfolie, skruv och häftor.

• Ev. vatten för att undvika damning utomhus.

Transport av asbest

Riven asbest ska förvaras i låst container tills
borttransport sker.

Asbest ska paketeras till exempel i tjock byggplast eller i täta plastsäckar som tejpas täta.

Paketen ska märkas ”Dammet är hälsovådligt vid inandning – Innehåller asbest”. 

Asbest ska transporteras så att det inte dammar eller utsätter omgivningen för damm.

6 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Sanitära förhållanden: Tvätt-
möjligheter, handdukar

Okulärt

2 Undertryck i saneringsutrymme ”Plast-vägg” 
buktar inåt

3 Dammavskiljning Filter kollas
eller bytes 
dagligen

4 Förvaring av restprodukter Okulärt

5 Borttransport av restprodukter Okulärt

6 Mätning asbestrester Specialutrust
ning. Se bild

7

8
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7 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Plasten i luftslussen ska bukta inåt - det visar på undertryck.

• Kläder + utrustning som använts i saneringsarbetet inte tas med in i matsal 
eller byggbod.

8 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 1(8)

Moment 1

Innan arbetet startar ska en anmälan lämnas in till Arbetsmiljöverket i det distrikt där 
arbetet ska göras 
På misstänkta material tas prover som sänds
till laboratorium. Till höger har prover tagits på 
kakelfix som konstaterats innehålla asbest
som ska saneras.

Avskärmning med säkerhetssluss

Rummen som ska saneras stängas av och byggs
in med en säkerhetssluss. Slussen ska användas 
vid byte till och från skyddsutrustning.

Med en dammsugare med mikrofilter (avskiljnings-
grad 99,95%) skapas ett undertryck i saneringsområdet.

På detta sätt kan inte asbest läcka ut och spridningen minimeras.

Varningsskylt

Skyltar som informerar om saneringsarbetet
sätts ut så att inga obehöriga kommer in.

9 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 2(8)

Moment 2

Badrum före sanering
Asbest har konstaterats finnas i kakelfixet. 

Nu ska kaklet och kakelfixet asbest-saneras.

Badkar, klosett, handfat monteras bort.

Till höger ett inbyggt badkar.

.

10 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 3(8)

Moment 3

Avskärmning med säkerhetssluss
Avskärmningen för ett badrum som saneras visas här då 
man kommer in i lägenheten från hallen. 

Tydlig skyltning + information om vad som ska göras på 
lappen till höger.

Sluss där
ombyten sker.

11 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 4(8)

Moment 4

Tätning till angränsande utrymmen
För att inte asbest ska spridas till angränsande utrymmen tätas alla 
genomgångar med tejp och plastfolie.

Golven täcks eftersom ”grova sopor”/restprodukter och utrustning
ska transporteras ut och in. 

12 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 5(8)

Moment 5

Ett kök före sanering
Asbest har konstaterats finnas i kakelfixet. 

Kaklet och kakelfixet ska asbestsaneras. Kakel och inredning i köket rivet.
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13 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 6(8)

Moment 6

Badrum efter sanering
Asbesten är sanerad och bortforslad.

Det gamla inbyggnadsbadkaret av gjutjärn slås sönder med slägga… För att kunna forslas ut.

Nedan klart för nytt golv.

14 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 7(8)

Moment 7

Restprodukter - Asbest
Uppsamlad asbest ska samlas i säckar (ska vara godkända för asbest).

De ska märkas ”Dammet är hälsofarligt vid inandning – innhåller asbest”. Innan de transporteras bort ska 
de förvaras i låst utrymme varefter de transporteras bort med godkänd transportör.

Behållare med skyddskläder som använts i asbetsarbete sja vara tydligt märkta med varningstext: 
”Asbestförorenade skyddskläder”.

Vid sanering utomhus kan 
det krävas vattning för att 
förhindra damning – t ex vid 
sanering av Eternittaksanering av Eternittak.

15 (15)Byggdel: 72 - 73 Väggar och golv BDS - Sanering asbestGenomförande 8(8)

Moment 8

Mätning efter sanering
Efter saneringen mäts förekomsten av asbest på diverse ytor i lägenheterna.

Med tejp tas prover - här på golvet.

Provet placeras i mätare som mäter halten av asbestfibrer. Här blev det godkänt.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Invändiga ytskikt
Akustikputs på isolering i tak

74

Akustikputsning av 
innertak vid renovering

Här vid bibehållande av 
gamla kryssvalv

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

LBS.122

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 2 (14)
Förutsättningar 1(3)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av isolering samt sprutning och spackling av innertak

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Använd lyfthjälpmedel 

Fall från stege, fallskador 10 15 150

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 3 (14)
Förutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text och bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att 
ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta 
med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs 
färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 4 (14)
Förutsättningar 3(3)

Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 5 (14)
Förarbete 1(3)

Förklaringar

Förklaringar
El-dragningar för belysningsarmaturer mm på gamla vackra kryssvalv krävde 

alternativt:

1. Infräsning av nya eldragningar i taket + spackling och ommålning.

Nackdel: Bibehållen dålig akustik

2. Montering av ljudabsorbenter + sprutning med akustikspackel.

Alternativ 2 valdes vilket 

beskrivs här.   

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 6 (14)
Förarbete 2(3)

Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
Kompressor

Spackelpump med tråg

Slangar med sprut-munstycke

Slipmaskin med dammsugare +

sandpapper

Borrmaskin och omrörare 

Spacklar

Kniv o linjal för isoleringen

Blandningskärl för gips-spackel

Byggnadsställningar



Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 7 (14)
Förarbete 3(3)

Material

Material
Ljudabsorberande isolering – 20 mm putsabsorbent-skivor

Fästplugg för isoleringen (här skruvar trädda på brickor)

Gips-spackel (bild nedan)

Vatten + mätbägare om 1 liter (Krävs noggrannhet) 

Akustikputs för sprutning

Plastfolie och tejp för inhägnad

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 8 (14)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Materialförpackningarna är 
etiketterade och med svensk tex

Okulärt Vid 
leverans

2 Putsmassan uppfyller angivna krav ” ”

3 Verktyg hela och rena ” ”

4

5

6

7

8

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 9 (14)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Verktygen måste vara hela och rena

• Isoleringen kan även klistras upp

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 10 (14)
Genomförande 1(5)

Moment 1

Tillskärning och montering av isolering
Valven krävde noggrann tillskärning och 
inpassning av isoleringen.

Isoleringen skruvades i taket cirka c/c 20 på
grund av det välvda taket.

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 11 (14)
Genomförande 2(5)

Moment 2

Slipning av isoleringen
Isoleringen slipades med slip med 

sugutrustning. 

Denna var ej så tung men arbets-

ställningen är jobbig i längden.  

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 12 (14)
Genomförande 3(5)

Moment 3

Gipsspackling  av isolering
Skruvarna spacklades över och slipning skedde en gång till.



Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 13 (14)
Genomförande 4(5)

Moment 4

Sprutning och spackling av akustikputs
Runt de områden som skulle sprutas hängdes/

tejpades plastfolier upp som skydd för ’sprut-

dimma’. 

Taket sprutades och 

spacklades två gånger.

Byggdel: 74 - Invändiga ytskikt - Akustikputs på isolering i tak 14 (14)
Genomförande 5(5)

Moment 5

Färdigt akustiktak
Nedan bild på taket efter en sprutning

Till höger - nedtagning av skyddsplasten återstår.
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Värme och sanitet
Tappvatten av PEX-rör

84

Dragning rör för tappvatten 
enligt ’Säker vatteninstallation’ 

PNR.514

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rör

Säker Vatteninstallation är en installation som är:

• utförd enligt gällande branschregler

• av auktoriserade montör och arbetsledare 

• anställda i ett auktoriserat VVS-företag

• där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren

Se även: www.sakervatten.se

Text från säkervattenhemsida med logga och beskrivning av material.

Förklaringar 1(2)

Förutsättningar 1(4)

Se uponor tappvatten-montering framsida

Reglerna har tillkommit av följande skäl:

* Ekonomiska:

Vattenskador kostar försäkringsbolagen ca 5 miljarder kronor/år 
+ kostnader för premier, självrisker samt personliga lidanden och besvär.

* Hälsoaspekter: 

Brännskador, legionellasmitta och infektioner.

3 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörFörutsättningar 2(4)

Krav enligt Säkervatten-installation: 
Leverantörer av VVS-material kan genom avtal få rätt att hänvisa till 
branschreglerna i monteringsanvisningar och produktdokumentation. 
Leverantören garanterar då att produkten är förenlig med Säker 
Vatteninstallation 
Tappvatteninstallation ska vara utförd av rör och komponenter som är 
provade och godkända som system. När rör och komponenter från olika 
rörsystem eller leverantörer används tillsammans ska dessa vara 

Förklaring 2(2)

provade och godkända för användning tillsammans

Exempel på rör-i-rörsystem av Pe-X (Polyetylen X-crosslinked)

4 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörFörutsättningar 3(4)

Personsäkerhet 1(2) — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av rörledningar för tappvatten

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från stege, fallskador 10 15 150 Ställning i större utsträckning

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten (1 - 2 dgr sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29    - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

5 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörFörutsättningar 4(4)

Bilder och text bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr: Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled

Personsäkerhet 2(2) — Skyddsutrustning

j p
t.ex. trappa eller landgång. 
Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tiometer 
och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i 
trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss. 

6 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning
Förutom rörmontörens vanliga utrustning 
krävs för montage av PEX-rör

Uponor Röravskärare
För vinkelrät och gradfri kapning av PEX-rör 
dimension 15-22 mm och skyddsrör med 
dimensionerna: 25/20, 28/23 och 34/29.

Expanderverktyg:
Manuell eller batteridriven
(Dessa verktyg är till Uponors Q&E-koppling.
Andra leverantörer har t ex presskoppling)
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7 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörFörarbete 2(2)

Material

PEX-rör
Wirsbo-PEX-rör är tillverkade av ’förnätad polyeten’ som varken rostar eller ärgar. Tack vare PEX-rörets låga 
råhetstal minskar risken för biologisk påväxt och igensättning. Varken vattnets alkalinitet eller pH-värde 
påverkar PEX-materialet. Det installeras utan skarvar och är försett med ett yttre skyddsrör som mynnar ut 
på ett ’säkert’ ställe och avslöjar eventuellt läckage. Detta är särskilt viktigt vid inbyggda rör.

Skyddsröret
Ska skydda mot mekaniska skador och leda ut läckage. Det uppfyller också kraven på utbytbarhet. Liksom 
elkablar kan bytas i sina skyddsrör kan PEX-rören bytas efter många år – förankrade i byggnadens stomme. 
Kopplingar görs i kopplingsskåp eller utrymmen där utläckage inte ger skador - inte dolt i konstruktioner.

Monteringskravg
Varm- och kallvattenledningar ska monteras med minst 100 mm mellanrum för att undvika uppvärmning av 
kallvattenledning och skapa grund för legionella. Rören skall förläggas i mjuka böjar med stor radie för att 
underlätta ev byte av PEX-röret med en maxlängd på ca 10 m. Uponors fördelarskåp kräver väggtjocklek på 
minst 95 mm.

Andra krav
Max tryck 1 MPa och där vattentemperaturen 
vid tillfälliga temperaturtoppar är högst 
95 °C och kontinuerligt inte 
överstiger 70 °C

8 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Täthetsprovning Enligt 
Uponors 
blankett

Efter 
installation

2

3

4

5

6

7

8

9 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• utsätta och kontrollera rördragning

• inte blanda olika fabrikat

• montera enligt tillverkarens anvisningar

• inte montera skadade eller felaktiga delar eller rör

10 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörGenomförande 1(7)
Arbetsmoment

Dragning av stammar:
I källaren fram till stigare i trapphusen. På väggen nedan syns rören för:
• Värmecirkulation
• Kall- och varmvatten
• Värmekonvektorer
• Golvvärme

I trapphusen går stigarna upp i schakt innan rören fördelas till respektive lägenhet. 
Finns möjlighet att dra utan dold dragning
kan dragning ske direkt till tappstället, nedan.

11 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörGenomförande 2(7)
Arbetsmoment

Vid ingjutning i bjälklag och väggar
Dragningarna skall utföras med stor 
radie med tanke på att PEX-rören
skall ha möjlighet att bytas.
Stabil fixering, här på armeringen 

Ingjutna kall- och varmvattenrör 
sticker här upp för inkoppling i ett 
fördelarskåp.

För rör-i-rörledningar som kommer ut i 
betongvägg används ingjutningsfäste 
och väggdosa

12 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörGenomförande 3(7)
Arbetsmoment

Fördelarskåp
Rör som är ingjutna eller är dolt dragna skall 
dras till utrymme där läckage upptäcks.
Ett läckage i ett fördelarskåp ska synliggöras 
genom en läckutledning som avslöjar läckage.
Utläckande vatten ska ledas bort i golvbrunn 
eller på golv som inte tar skada.

Skarvning av PEX-rör med Q&E-koppling
1 En expansionsring träs 2 Rör och ring expanderas med e pa s o s g t äs ö oc g e pa de as ed

på röret. manuell eller som här batteri-
drivet expanderverktyg. 3 Kopplingen sätts i röret som tillsammans 

med ringen efter några sekunder återtar
sin ursprungliga form och drar åt kring 
kopplingen.
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13 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörGenomförande 4(7)

Arbetsmoment

I kök
Vatten och avlopp 
framdragna till diskbänk.

Efter kökssnickerierna är monterade kan diskbänk
monteras och armaturer kopplas in 

Figur 2.5.4 och 3 i branschregler klamring över och under

14 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörGenomförande 5(7)

Arbetsmoment

I bad och toa
Framdraget till bad eller toa.

Rören dras upp i väggen och 
fixeras i reglarna. 

Att vara kreativ är en tillgång 
många gånger. 

15 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörGenomförande 6(7)

Arbetsmoment

Väggbock-fixturer och väggdosa    (eventuellt visa på två olika sidor)
Vid genomgångar i gipsskivor krävs att rören är fixerade. Regelstommar i trä finns i många ytterväggar. 
Annars är stål vanligast för närvarande.

Lk- rör gamla böj
Uponor gamla dosan

Till PEX-rören finns ett
antal tillbehör.

Bör skrivas någonstans att rör som förläggs i yttervägg skall placeras på varma sidan

16 (16)Byggdel: 84 - VS — Tappvatten - rörledningar av PEX-rörGenomförande 7(7)

Arbetsmoment

Tappvatten i drift



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Installationer
Sprinkler - vattensläcksystem

84

Sprinkler betyder 
spridare - oftast av 
vatten för brand-
släckning.

Bilderna mest från 
installation i hotell.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

PSJ

2 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerFörutsättningar 1(3)

Förklaringar

Förklaringar
(ordet sprinkler kommer från engelskans sprinkle = bespruta)

Sprinklersystem är ett vattensläcksystem som fungerar genom alternativt:
• Fullständig sprinkling av alla utrymmen 
• Delsprinkling av vissa utrymmen eller brandceller. 
• Punktsprinkling av visst objekt eller verksamhet.

Sprinklersystemet integreras i husets tappvattensystem och aktiveras av den omgivande
luftens temperatur. Spridarmunstyckena placeras i taket eller högt på en vägg. Den höga
temperaturen vid en brand aktiverar systemet. Vid 68°C spricker den vätskefyllda glas-
blåsan = avstängningsventil. 
Sprinklerna aktiveras inte av rök dvs matos eller cigarettrök.

Planering
Sprinklersystemet brukar utföras som särskild entreprenad av specialist-företag.
Det är viktigt att beställaren vid planeringen/upphandlingen av arbetena reflekterar över hur
de aktuella förhållandena påverkar arbetena, vilka krav som bör ställas och hur sprinkler-
installationerna skall samordnas med andra pågående arbeten. 

Vattendimsystem
Det finns även vattensläcksystem som arbetar med vattendimma. Används t ex i dator-
centraler som skulle ta stor skada av vattenbegjutning. 

3 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerFörutsättningar 2(3)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid 
kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

4 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerFörutsättningar 3(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Arbetsmoment: Rördragningar för sprinkler

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Oordning på arbetsplats = 

vrick/fallskador

3 150 450 Regelbunden städning

Nedfall material/krossn. 10 15 150

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

5 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerFörarbete 1(3)

Arbetsplatsverkstad

Utrustning - arbetsplatsverkstad
Den mobila verkstaden på bilden användes vid byggandet av en stor enplans fabrik.

Lätt att fortlöpande flytta med installationsarbetena.

6 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerFörarbete 2(3)

Utrustning

Utrustning
Rören monteras som regel i tak för att sedan täckas med

ett undertak. Rörhållarna - svepen fästes här genom

borrning i betongvalvet. 

Dessa arbeten medför obekväma/slitsamma arbets-

ställningar varför lämplig utrustning/hjälpmedel bör 

användas såsom:

• Borrstativ med ’hävarm’ för borrning av fästen i tak

• ’Rör-hiss’ typ skivhiss för rören vid monteringen. 
(gäller grövre rör)

• Saxlyft eller rullställning  



7 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerFörarbete 3(3)

Material

Material
Rör och förgreninger

Sprinkler-munstycken

Infästningsmaterial

Upplag inom- och utomhus 

8 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Montering

2 Infästningar

3 Sektionsindelning

4

5

6

7

8

9 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Rörgenomföring som genombryter brandcellsskiljande byggnadsdel 
skall utföras så att byggnadsdelens brandtekniska klass bibehålls. 
Vald brandtätning eller brandtätningssystem för rörgenomföring skall 
ha påvisats uppfylla föreskriven brandteknisk klass efter provning 
enligt SIS 02 48 20 (NT FIRE 005)

• Kallvattenledningarna är förlagda så att ingen onormal uppvärmning 
av kallvattnet uppstår 

10 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerGenomförande 1(7)

Moment 1

Sprinkler- och undercentraler 
Från sprinklercentralen med inkommande vattenservis dras stigare till respektive våningsplan

På varje våningsplan finns undercentraler med inspektionsluckor. 

11 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerGenomförande 2(7)

Moment 2

Montering sprinklerrör 1
Sprinklerrören dras här som regel med montering i taket, med allt finare dimensioner, fram till

de utrymmen som skall sprinklas.

Borrning för fästen i taket och iskruvning rörfäste innebär arbete över axelhöjd. 

Hjälpmedel bör användas.

Nedan rör med förgrening och fäste

för sprinkler-munstycke.

12 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerGenomförande 3(7)

Moment 3

Montering sprinklerrör 2 
Nedan skruvas ett rör fast i ena änden innan det monteras med rörsvep.

Notera monterat sprinkler-munstycke.

Monteringen på bilden är från bygget av en stor industri.



13 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerGenomförande 4(7)

Moment 4

Montering i hotellkorridor
Huvudledningen följer korridoren. Avstickare, här ett brandgult rör, går in i respektive rum.

Blått rör för korridor-sprinklingen.

Observera att det ännu är glest med installationer i taket – ovan blivande undertak.

14 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerGenomförande 5(7)

Moment 5

Samordning
Som vanligt är samordning viktigt. Vem skall dra sina rör/ledningar örst?

15 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerGenomförande 6(7)

Moment 6

Spridar-munstycken
Sprinkling kan ske med munstycken som sitter i taket eller på väggen. 

Det takmonterade munstycket I mitten ett väggmonterat Till höger ett 
munstycke 
till vänster kan fällas in för att munstycke i ett hotellrum. som skall 
byggas 
inte synas så mycket. Målning av väggen återstår in i undertaket 

i en 
industrilokal. 

16 (16)Byggdel: 84 - Installationer - SprinklerGenomförande 7(7)

Moment 7

Färdig sprinkler central
Slutligen kan sprinklercentralen monteras färdigt och testas. Bilden från en central i ett hotell.
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Wc-stolar - väggmonterade
VS-installationer

84

Många arbetsmoment 
och olika montörer krävs 
vid montaget av en 
väggmonterad wc-stol

PUE.121

Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

2 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarFörutsättningar 1(3)

Förklaringar

Väggmonterade wc-stolar 

Olika typer
Vägghängda wc-stolar med inbyggda cistern (klossetter enligt AMA 98) finns med olika konstruktioner 
t ex som:
•Våtrumskassett som förutom toastol innehåller anslutningar för tvättställ och dusch. Finns för både ny-
och ombyggnad. Eventuellt läckvatten tas omhand och leds ut genom plåtbotten. Dessa behandlas inte 
här. 
•Wc-stol på väggfixtur. För att ta upp de stora momenten monteras porslinsstolen på en i väggen 
inbyggd fixtur/stålkonstruktion. Kan med olika fixturer monteras framför eller bakom väggen. 
Upphängningen är en lös konstruktion innanför tätskiktet. Cistern ska också vara innanför tätskiktet

Många ingående moment
Vid montering av en väggmonterad wc-stol krävs arbetsmoment från flera yrkesgrupper:
1.Rörmontör drar fram vatten och avlopp.
2.Rörmontör monterar fixtur av stål (stålställning) för inbyggnad och ansluter vatten och avlopp.
3.Golvytan primas/fuktsäkras så att ev. läckvatten kan ledas bort.
4.Träarbetare bygger in fixturen med våtrumsskivor.
5.Plattsättare/UE primar 1 gång och fuktsäkrar minst 2 gånger eller hellre tätning med gummiduk.
6.Plattsättare/UE sätter kakel/ytskikt på ytorna.
7.Rör-genomgångar fuktsäkras med våtrums-silicon och hål borras vid golvet för läckvatten.
8.Rördragning + avstängningsventil till handfat. Bäst före moment 9 av utrymmesskäl.
9.Porslin monteras = toastol och handfat.
10.Spolmekanism monteras av rörmontören.
11.Beslagning = montering toasits, pappershållare etc.

3 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarFörutsättningar 2(3)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av väggmonterade wc-stolar

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 25 250 Använd transport- och lyft-
hjälpmedel för radiatorer

Hantering & kapning reglar & skivor 3 70 210

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

g p g g

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

4 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarFörutsättningar 3(3)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder och text bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr: Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans 
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesledj
t.ex. trappa eller landgång. 
Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.

Förbindelser och transporter § 38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tiometer 
och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i 
trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss. 

5 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarFörarbete 1(2)

Bygg: Material och utrustning

Material och utrustning för byggaren
Se arbetsinstruktion för 63 innerväggar

Speciellt: Vid inklädnad med 
våtrumsskivor av glasfiberklädd cellplast krävs skruvar 
med brickor. Bilden th visar skarv/fog mellan sådan 
skiva och anslutande gipsskiva samt en bricka.

En låsbar vagn för grejorna
minskar onödigt spring och 
letande…. jämför till höger…

6 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarFörarbete 2(2)

VS: Material och utrustning

Material och utrustning för VS-installatören

Material:
Framdragning av vatten och avlopp för väggmontage
Fixtur, bild nedan. Med denna följer en monteringssats med 
anslutningar för inkopplingen. 
Wc-stol

Utrustning för dragning vatten och avlopp 
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7 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Täthetsprovning Enligt 
Uponors 
blankett

Efter 
installation

2 Funktionskontroll Efter 
installation

3 Avstängningsventil Före 
installation

4 ’Dränering’ av inbyggd spolcistern Vid 
installation

5 Förstärkning av regelvägg

6

7

8

8 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och 
hantering av material, hjälpmedel etc som klarar 
ställda krav

Tänk särskilt på:
• Vem tillhandahåller och vem monterar fixtur.

• Måttet från golv till ök toastol = 400 mm kan för vissa fabrikat 

vara för litet ur städsynpunkt.

• Läckvatten från inbyggda spolcisterner ska kunna både 
upptäckas och ledas bort genom särskild ’dränering’.

• Det krävs förstärkning vid montage på regelvägg med skivor

9 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarGenomförande 1(12)

Moment 1

Väggfixtur monteras och ansluts till VA
Vid infästning i en vägg med skivbeklädnad krävs 
förstärkningar i väggen. Fixturen monteras genom 
bultning/skruvning i golv och vägg.
Obs Mattan t.h. har dragits under fixturen för ev läckvatten.

10 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarGenomförande 2(12)

Moment 2

Väggfästen
Fixturen fästs först i golvet med angiven distans till väggen.
Därefter monteras de justerbara väggfästena.

11 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarGenomförande 3(12)

Moment 3

Ett alternativ
Här monteras skivorna först och fixturen på ’motsatt sida’ 
av skivan som inte får vara av organiskt material.
På bilderna ljusgröna fibercementskivor.
Obs att den smalare fixturen är fäst i stående stålreglar. 

12 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarGenomförande 4(12)

Moment 4

Inklädning 1
Ytorna för våtrumsskivorna sätts ut och plåtvinklar monteras på golvet. 
Detta är ett renoveringsprojekt och de nya vatten- och avloppsdragningarna syns på bilden.
Nästa bild visar vart rören vänster i bilden tar vägen.
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Moment 5

Inklädning 2
Här är regelstommen för väggen klar och varm- och kallvatten samt avlopp till tvättställ och 
dusch är dragna. Dusch-hörna till vänster.
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Moment 6

Inklädning 3
Bilden till vänster visar inklädnad med våtrumsskivor av glasfiberklädd cellplast.
Bilden till höger visar konstruktion med gipsskivor.

Plastlådan (till höger) 
som sticker ut genom 
skivorna är en del av 
spolcisternen. Den ska 
kapas varefter spol-

h i d ioch service-anordning
monteras på hålet.
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Moment 7

Inklädning 4
Övre delen lämnas öppen in i det sista då VS-montören behöver komma åt spolcisternen 
vid monteringen av spolanordningen. Högra bilden visar en sned överdel. Ingen hylla för 
prydnadssaker här inte… (Detta var i en skola)
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Moment 8

Fuktspärr
Skivorna på inklädnaden primas en gång och fuktspärras minst två gånger.
För att enkelt kunna kontrollera tätningen rekommenderas fuktspärr med gummiduk i stället för 
den avbildade metoden.  
Obs: Gummiduk går inte att klistra på fibercementskivor då limmet inte har möjlighet att torka.

Primat:                                                                       Fuktspärrat:
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Moment 9

Plattsättning och fogning med silicon
Ytorna bakom wc-stolen kläs med
plattor e dyl. 

Rörgenomgångar fogas med 
våtrums-silicon. Detta moment tar 
en arbetsdag då fogarna ska torka 
innan nästa moment kan utföras.

I samband härmed borras ett hål 
vid golvet för läckvatten.

18 (20)Byggdel: 84 - VS-installationer - PUE.121 Väggmonterade wc-stolarGenomförande 10(12)

Moment 10

WC-stol
Tätningsringar monteras och fettas in 
varefter stolen monteras och skruvas fast.
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Moment 11

Spolmekanism
Kan monteras som på bilden nedan på framsidan 
eller som på bilden till höger ovanpå cisternen.
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Moment 12

Färdigt
Städning återstår.
Nedan en elegant hotell-wc.
Till höger från en skola med handikapp-wc längst till höger.



Genomförande

Egenkontroll

Allmänt arbetsplatsen
Stoppa tjuven!

90

Stölder på byggarbetsplatserna 
kostar mycket pengar och 
medför tidsödande och dyra 
störningar.

- Stoppa tjuven !

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

AFJ.42

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 2 (10)
Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Larm trådlöst - på vilka platser?

2 Larm i containrar

3 Låsschema vem upprättar?
Ansvar för låsning och nycklar?

4 Belysning - vilka platser stoppar
tjuven?

5 Kodlås på kontor, entréer mm 

6 Id-brickor

7 Verktygsvagnar som låses?

8

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 3 (10)
Egenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kontrollera möjligheterna att på arbetsplatsen förebygga stölder:

• Grannsamverkan - Vilka grannar finns? Pensionärer, företag och folk som 
regelbundet rör sig i området t ex hundägare. 
Meddela dem arbetstider etc med en lapp i brevlådan.

• Spontanstölder - lås in utrustning på rasterna t ex i verktygsvagnar.

• De flesta stölderna sker efter arbetets slut kl 16 - 20.00 och 04 - 06.00. Det 
går ej att stänga tjuven ute så det gäller att låsa och larma!

• Många stölder verka ske efter tips från ’insiders’. Information om leverans 
av stöldbegärliga material och maskiner kanske ska hemlighållas? 

• Ska (dyra) vaktbolag anlitas så ställ tydliga krav. 

• Se till att alla lås är skyddade med låshuv mot ’frysmetoden’.
Frysmetoden innebär att ett lås fryses ned genom att t ex hårspray sprutas på

låset varefter det slås sönder med en hammare.

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 4 (10)
Genomförande 1(7)

1 Företagspolicy 

1 Upprätta en företagspolicy
Fasta rutiner förenklar för platscheferna. T ex:

• Byggets personal skall informeras om policyn + byggets rutiner
- Vilka har rätt att uppehålla sig på bygget? Skapa god anda.

• Alla stölder skall polisanmälas

• Id-brickor skall bäras av alla

• Maskiner skall märkas
- Plasten på utrustningen tar åt sig bra av spritpennor.

• Stöldbegärlig utrustning skall kvitteras = ansvarskänsla

• Bygget skall skyltas med ’Obehöriga äga ej tillträde’
- Det slarvas mycket mot detta. Obehöriga kan låtsas vara ovetande 

och gå in på bygget om skyltar saknas.

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 5 (10)
Genomförande 2(7)

2 Planera stöldskyddet

2 Planera stöldskyddet
Alla byggen är olika - Hur ska vi anpassa skyddet och rutinerna på detta bygget?

• Tillfartsvägar och entré
- Kan vi spärra/stänga av vägen? Det ska inte gå att köra in med lastbil efter arbetstid.
- Karusell-entré? Kodlås på vissa portar/dörrar?

• Containrar och förråd
- Containrar ska ej ställas undanskymt så inbrott kan ske ostört. 
- Belys containrarna med strålkastare med rörelsedetektor.
- Vänd containrarna med dörrarna mot varandra vid uppehåll eller ställ tunga saker framför.

• Inpassagesystem?
- Upprätta en låsplan. Vem ansvarar, vem låser?
- Id-brickor på alla - Krav på underentreprenörer?

• Samverkan med grannar, företag, vaktbolag, polis, försäkringsbolag etc ?
- Kontakta grannar och informera dem så de vet om det är obehöriga som är på bygget.
- Rådgör med vakt- eller larmbolag. Rådgivare - f d polis kanske? 

• Inhägnad, lås och larm - Se följande sidor:

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 6 (10)
Genomförande 3(7)

3 Skyltar och inhägnad

3 Skyltar och inhägnad
Byggets gräns skall vara tydlig.

• Skylta mera!
- ’Obehöriga äga ej tillträde’ bör monteras på alla sidor av inhägnaden.
- Skylta/informera om stöldskyddsmärkning, larm, speciallås etc.
- På många byggen kan obehöriga 

skylla på att de inte sett någon skylt.

• Inhägnad
- Rotationsgrind med kodlås?
- Kodlås på vissa grindar eller dörrar? 
- Eliminera möjligheten att köra in med lastbil 

• Belysning
- Strålkastare med rörelsedetektor som lyser 

t ex 10 minuter efter indikation.
- Belys t ex containrar och upplag.
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Genomförande 4(7)

4 Lås

4 Lås
- Lås på containrar bör vara inbyggda/skyddade lås eller rostfria lås med 

invändigt bomsystem.
- Brytkåpa över lås och bom. Se bilden nedan i mitten.
- Dörrarna bör stiftas så att de ej går att haka av. 

• Tänk på den svagaste länken! Kanske tjuvarna skär upp baksidan på containern - Larma dessutom.

* Till vänster förs invändig bom in i högra dörren och låsbygeln ut 
genom den andra. 

* På mittenbilden fälls bommen ned över låsbygeln och låses.

* Kontoret bör ha kodlås och en låst bom då bygget är stängt.

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 8 (10)
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5 Larm

5 Larm
Erfarenheter visar att larm är bäst på att hålla tjuvar borta. Glöm inte att låsa…

• Trådlösa larm
- Goda erfarenheter av trådlösa larm som larmar via GSM. De har mobila detektorer som kan

flyttas då och då. Nedan till vänster har trådlös detektor monterats på bräda.  Här står ’nr 24’
i ett trapphus och ’larmar entrén. Centralenheten kan vara i en mobil väska med batterier. 

- I mitten visas en centralenhet som ringer upp eller sänder sms - ’Larm med åtgärd’.
- Ljudlarm skrämmer. Kanske rörligt larm - ingen vet var de är placerade.
- Man kan ställa in larmet så att belysningen ökar när larmet tystnar.
- Ljudlarm i containern gör det besvärligt för tjuven men behöver inte störa grannarna.

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 9 (10)
Genomförande 6(7)

6 Spårare, kamerövervakning och verktygsvagnar

6 Övrigt
Tekniken blir bara bättre och billigare och ger nya möjligheter!

• Trackers eller ’spårare’
- En sändare monteras/göms i en maskin. Denna larmar genom vibrationer i maskinen, 
genom att fordonet lämnar ett visst område. Larm med sms eller via en karta på webben.

- De kostar 3 - 5.000 kr/st och täcker Europa.
- Fem olika modeller, se mera på: www.tramigo.se www.surv.se www.itrace.se www.axtech.se
samt www.wirelessobjects.se

• Kameraövervakning
- Detta ska godkännas av Länstyrelsen. 
- En trådlös IP-kamera som visar övervakningssekvenser i 3G-mobiltelefon eller PDA, 

utformad som ett fristående system, komplett med processor och webbserver kan fås 
för ca 2.500 kr. Den kan zooma, styras etc. Se: http://www.dustin.se/pd_5010095913.aspx

- Det finns företag som specialicerat sig på kameraövervakning av byggarbetsplatser.

• Låsbara verktygsvagnar
Verktygsvagnar kan ha flera funktioner: 
* Lås in verktyg vid rast och efter arbetets slut kan vagnarna låsas fast.
* Många smågrejor såsom fästelement i vagnen sparar onödigt spring och letande.
* Vagnen kan användas för ritningsläsning och som arbetsbord.
* De kan förses med belysning, laddare för verktyg etc. Se Ai : 90 Redskap och verktyg.

Byggdel: 90 - Allmänt arbetsplatsen: Stoppa tjuven! 10 (10)
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7 Polisanmälan

7 Polisanmälan
Vad ska en polisanmälan innehålla?

Brott/händelse
Kort beskrivning t ex: Stöld av verktyg genom inbrott i container och arbetsbodar

Platsen för brottet
Gatuadress om det finns - annars den beskrivning som materialleverantörerna får.

Omständigheter
Vem upptäckte stölden
Var utrymmet låst, larmat etc
Företagets policy

Spår
Har några spår upptäckts. Ledtrådar, iakttagelser.
Tag foton

Vittnen
Namn och telefon

Tillgripet gods
Beskriv det stulna



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Allmänt byggarbetsplatsen
Materialintag i byggnad

90 

Materialintag på
byggprojekt bör 
vara stort nog för 
tillfälligt upplag av 
aktuella material 
och för passage 
vid möte med 
transportkärra.

AFH.7

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.
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Förklaringar

Förklaringar
Vid innerstadsbebyggelse eller vid begränsade byggarbetsplatser 
ställs stora krav på byggets ’materialintag’ dvs mottagning/lossning 
och hämtning av material/utrustning. 
Transporten skall helst gå direkt från leveransfordonet till
inbyggnadsstället eller platsen där utrustningen skall användas. 
Annars ligger det i vägen.

Varje byggskede ställer olika krav härvid. I grund-, stom- och 
takskedet används som regel lyftkran.
I fasad-, stomkompletterings- och inredningsskedena tillkommer 
hiss.
Svårt och viktigt är att bedöma installatörernas och underentre-
prenörenas krav på transport- och lyfthjälpmedel.

Trafiksituationen kräver som regel att lossningen går snabbt = 
godset kan flyttas till inbyggnadsstället eller till ett temporärt
upplag kanske för fördelning till flera platser. En upplagsyta
eller hissplan vid varje våning kan därför sällan bli för stor. 

Obs: transportlederna får ej belamras med upplag och 
skall alltid vara städade. 
Orsak:
• Transporter med kärror underlättas om det ej ligger 
kablar, emballage etc i vägen
• De fungerar även som utrymningsleder och skall av detta 
skäl hållas fria.
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Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mkt. liten (1-2 dgr sjukskrivn) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29    - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300     - ” - )  

Personsäkerhet 1(2) — Riskinventering

Arbetsmoment: Transporter och upplag på byggarbetsplatsen

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kranarbete med element/ klämskador 30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning

Nedfallande material/krossn. 10 15 150 Hjälm obligatorisk

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning
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Text och bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att 
ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta 
med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till 
ambulans och räddningstjänst samt adress och om 
det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Se upp för fallande föremål § 67
Områden där det finns risk för fallande föremål ska spärras av 
och markeras på något sätt. 
Om sådana områden måste beträdas så ska skyddstak, 
täckta gångar eller liknande anordnas.

Personsäkerhet 2(2) — Skyddsutrustning
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Krandirigering 

6 (16)Byggdel: 90 - Allmänt byggarbetsplatsen — AFH.7 Materialintag i byggnadFörarbete 1(1)

Kontrollera & planera

Angöringsytor för lossning och mottagning av gods på byggarbetsplatser

1. Kontrollera tillgängligheten:
* Begränsning på bilarnas höjd och längd?
* Skall bilarna vara utrustade med egen kran?

2. På byggarbetsplatsen
* Är placeringsritning upprättad över flera byggskeden: Grund, stomme, fasad etc
* Är transportleder som inte får blockeras inritade ? (Utrymning, sidoentreprenör etc)
* Angöringspunkt för respektive material

3. Inom byggnaden
* Transport in och upp i byggnaden – Hur?
* Upplag för vilka material
* Uttransport av restprodukter: Stört till container, foderkärra, säckar?

4. Returtransporter - restprodukter och emballage
* Kan transportören ta med dem i returen?
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Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1

2

3

4

5

6

7

8

8 (16)Byggdel: 90 - Allmänt byggarbetsplatsen — AFH.7 Materialintag i byggnadEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Obehöriga inte kan ta sig in på mottagnings-/lossningsytan. 

• Material snarast går direkt till inbyggnadsstället.

• Installatörerna och UE tidigt får formulera sina behov/krav.
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Leveranser till bygget

Angörings- /mottagnings-yta 1
Ytan skall skyltas för obehöriga och kunna låsas på ej arbetstid.
Detta är från ett RoT-projekt mitt i storstaden.

Här tittar vi in innanför 
’grinden’ och ser hur ett 
materialstick anordnats 
för aktuella aktiviteter.

Till vänster en
avfallscontainer
som nås  från 
avsatsen vid plan 1.
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Arbetsmoment 1(5)

Angöringsexempel 2
Detta projekt tillät bilarna att köra in och stanna vid hissen.
Vidd hissens stannplan syns rejäla ’upplags-/intags’-ytor.

Ställningen är 1,8 m bred har räcke med två leder och fotlist.

’Trampen’ (den utvändiga trappan till höger) är närmast 
personalbodarna för att minimera gångavstånden.

11 (16)Byggdel: 90 - Allmänt byggarbetsplatsen — AFH.7 Materialintag i byggnadGenomförande 3(8)

Arbetsmoment 2(5)

Angöringsexempel 3
Mycket  trångt innerstadsbygge. 
Kranen monterad så bilarna kan passera
under den.

Hissen närmast till vänster. Notera att 
det är rejält inplankat för att ej obehöriga 
skall ta sig in.
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Arbetsmoment 3(5)

Angöringsexempel 4
Samma projekt som på sida 2. Bilden är tagen
underifrån så att passagen för fotgängare syns. 

Observera skyddet för nedfallande föremål.

Varför inte bygga än bredare intagsbryggor om det 
är dyrt att hyra mark av kommunen?
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Arbetsmoment 4(5)

Stor intagsbrygga
Notera att räcket på ställningen har två leder och fotlist.
Inga permanenta upplag - och städat.
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Arbetsmoment 5(5)

Angöringsexempel 5
Ett annorlunda sätt att ta ner gods vid 
arbete i en källare - på stålspont som 
förankrats i markplanet.                               Till höger en lift som 

iakttagits i Italien
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Restprodukter från bygget 1(2)

Uttransport av restprodukter
Rivnings- och restprodukter är ofta dammande och tunga. Till höger 
kan de tippas direkt ner i en avfallscontainer.

a) Stört direkt i behållare eller b) stora sopsäckar underlättar.
c) Miljöstörande vätskor till behållare.
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Restprodukter från bygget 2(2)

Entré med avfallsbehållare
Sett inifrån och utifrån. Rejäla ytor med plats för samtidiga in- och uttransporter. 
Behållare för källsortering i anslutning.



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Allmänt arbetsplatsen
Armeringsstation på byggarbetsplatsen

92

Armeringen levereras fort-
farande mest i lagerlängder. 

En genomtänkt armerings-
station för klippning och 
bockning behövs därför ofta på
arbetsplatsen 

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

ESE.1

2 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationFörutsättningar 1(5)

Förklaringar

Förklaringar
Fortfarande levereras största delen av armering till byggarbetsplatser i lagerlängder vanligen 12 m. 

Orsaken till att ILF - inläggningsfärdig armering ej dominerar kan bero på:

• Ritningsläget dvs att ritningar och specifikationer inte är färdiga.

• Sena ritningsrevideringar medför ändring av armeringen som måste ske på bygget.

Blotta misstanken att armering kommer att bearbetas på bygget gör att en genomtänkt armeringsstation

bör planeras in på placeringsritningen (APD-planen). Ett väderskydd bör byggas. För att kranen skall

komma åt färdiga buntar eller armeringskorgar kan det på lämpliga ställen göras som en ’markis’ dvs

att väderskyddet är flyttbart vid dessa lyft. 

Armeringen bör placeras i ett förlager/’armeringstrappa’ och inte på marken, så att stängerna enkelt kan

rullas ner för att bearbetas.

Olika armering 

Armerings levereras till bygg- och anläggningsarbetsplatser i form av:

• ILF – Inläggningsfärdigt (klipp, bockat och märkt i buntar). Kräver ca 10 dagars framförhållning.

• Armering i lagerlängder.

• Svetsade armeringsnät, 2,25 - 2,35 x 4,85 - 5,85 m. Vanligt: 2,20 x 5 m.

• Rullarmering – se särskild arbetsinstruktion

• Spännarmering

• Armering på rullar, s.k. coils, används vid tillverkning av ILF hos återförsäljarna.

• Specialarmering för mur- och putsverk, stålfiberarmerade golv etc.

3 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationFörutsättningar 2(5)

Förklaringar

Citerat ur SBUF rapport: 11859 Armeringsutformning för industrialiserat platsbyggande.

Att minimera mängden armering medför ofta att flera dimensioner av armering används. Detta medför

att centrumavstånden mellan stängerna blir olika. Ritningar och armeringsarbete blir mera komplicerat

och tar mer tid. Enkelhet bör eftersträvas och repetitiva arbetsmoment användas för att öka produktiviteten.

Följande åtgärder har formulerats för en produktionseffektiv armeringsutformning:

• Använd standardlösningar

• Ingen eller standardiserad avkortning av armering

• Använda samma armeringsdimension över ett helt bjälklag och i alla bjälklag i en byggnad

• Reducera antalet arbetssteg och ta bort påfrestande och tidskrävande momenten med 
hjälp

av nya armeringsprodukter och metoder.

• Genomtänkt armeringsförteckning - ett objekt ska endast ha en nummerserie för bockade

figurer och en nummerserie för förteckningssidor. Vid manuell förteckning får inga delmått

utlämnas

• Kombinera hellre två standardtyper än att skapa en komplicerad specialtyp och använd om

möjligt samma radie på bockar i en figur

• Bockade järn skall rymmas på en lastbil.

4 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationFörutsättningar 3(5)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300     - ” - )

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Klippning och bockning av armering

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Klämrisk vid lossning och 
mottagning av armering

3 70 210 Utbildning i krandirigering 
och stroppning

Olämplig arbetsställning / 
överbelastning

10 20 200 Undvik böjd arbetsställning

Oordning på arbetsplats 10 15 150 Regelbunden städning

Halka eller snubbla = fallskador 3 15 45

5 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationFörutsättningar 4(5)

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte 
är uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 

när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är 
utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara 
utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till 
ambulans och räddningstjänst samt adress och om 
det behövs färdbeskrivning. 
Bestämmelser om första hjälpen finns även i 
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

6 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — Armeringsstation

Se även AFS 2008:13, bilaga 3
Förutsättningar 5(5)

Krandirigering



7 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Maskiner och utrustning:
Förlager/armeringstrappa
Armeringsklipp- och bockmaskiner med 
rullbänkar
Eldriven bultsax
Najomat vid tillverkning av armeringskorgar

Kran med lyft-stropp/kätting
(Lyftband följer ofta med armeringen)

Material:
Armering i lagerlängder
Najtråd
Distans-klossar
Skyddsknoppar

8 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationFörarbete 2(2)

Material

Leverans och upplag
Placera armeringsupplagen inom kranens räckvidd. 
Till vänster ILF = inläggningsfärdig armering.

Armering som skall bearbetas skall 
inte placeras på marken.

Notera trappan vid förlagret .

Att hitta rätt järn kan ta tid pga för små märk-
lappar eller att de i värsta fall har ramlat bort.

9 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationEgenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Att stroppar inte är slitna 

eller skadade

Okulärt Före  lyft

2 Att oskyddade armer. järn

bockas el. förses med skydd

Okulärt Fortlöp-
ande

3

4

5

6

7

8

10 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationEgenkontroll 2(2)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• Kranen kan lossa armering från bilar och lägga i ’armeringstrappan’.

• Behållare för armeringsspill står så nära som tömningarna tillåter.

• Väderskydd som är ’flyttbart’ vid armeringslyft

11 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationGenomförande 1(7)

Moment 1

Armerings-’trappa’
Här lossas armeringen i olika dimensioner på de olika avsatserna i förlagret/’armeringstrappan’.

Notera bygeln som fälls ner så att de övre järnen för handkraft kan dras ner och kapas och

därefter dras/rullas till 

bockningsstationen.

12 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationGenomförande 2(7)

Moment 2

Armeringsklipp 1

Innan bockningen klipps järnen i längder enligt armerings-specarna.

Notera behållaren 

för armeringsspill i 

bakgrunden.



13 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationGenomförande 3(7)

Moment 3

Armeringsklipp 2

Klippstationen tar störst plats. 

Notera rullarna (rullbänk) så järnen lätt kan

flyttas i sidled. 

14 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationGenomförande 4(7)

Moment 4

Armerings-bockning

Till höger en bocknings-station för större

bockningsradier = längre armeringsjärn. 

Med maskinen nedan har man räknat med

mindre radier/kortare ’skänklar’.

Nere till höger: Bockningsmaskin i tält

15 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationGenomförande 5(7)

Moment 5

Armeringsstation för pelarfötter

Här tillverkas armering för pelarfötter 

i en tillfällig station på arbetsplatsen.

Armeringen levereras färdigklippt. 

16 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationGenomförande 6(7)

Moment 6

Armeringsklipp - restprodukter

Släng ej på marken – onödigt att lyfta spillet två gånger.

17 (17)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen  — ArmeringsstationGenomförande 7(7)

Moment 7

Transport till monteringsstället



Förarbete

Genomförande

Förutsättningar

Egenkontroll

Allmänt arbetsplatsen
Snickeriverkstad på byggarbetsplatsen

92

Rätt planerad och 
placerad station 
sparar arbetstimmar 
och ger färre olyckor.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

AFH.25

2 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadFörutsättningar 1(4)

Personsäkerhet — Riskinventering

Förklaringar

Sena ritningsleveranser och många revideringar medför att virke ofta behöver bearbetas på bygget.

Ursparningar i formar, platsbyggda konstruktioner mm gör att en genomtänkt snickeristation

bör planeras in på placeringsritningen (APD-planen). Ett väderskydd bör byggas över stationen.

’Materialflöde’

* Virket bör placeras i nära liggande, täckt förlager.

* För att kranen skall komma åt att lyfta färdiga 

produkter kan väderskyddet på lämpliga ställen 

göras som en ’markis’ dvs flyttbart vid dessa lyft. 

* På en sida av stationen bör en avfallscontainer

placeras – som lätt kan hämtas/tömmas.

Olika virke 

Ett ’virkesstick’ för olika virkesdimensioner bör ordnas

dels väderskyddat dels lätt åtkomligt från snickeri-

stationen. 

3 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadFörutsättningar 2(4)

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Arbete i snickeriverkstad på byggarbetsplats

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Kapning virke, skärskador 3 70 210

Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-
skador

10 15 150 Regelbunden städning

4 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadFörutsättningar 3(4)

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan 
personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första 
hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och 
räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 

Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:7 ”Första hjälpen 
och krisstöd”

5 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadFörutsättningar 4(4)

Krandirigering

6 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadFörarbete 1(2)

Utrustning och maskiner

Utrustning
• Tryckluftsanläggning med verktyg för spikning etc
• Gjerdesåg
• Underlag med mallar och med möjlighet för fastspänning av byggnadsdel som skall tillverkas.
• Möjlighet att ’tippa’ byggdelen om flera moment krävs t ex isolering.
• Travers eller rullbana för uttransport så kran/gaffeltruck kan ta vid.
• Belysning
• Elanläggning med kraftuttag från taket. Uttag med visst c/c.



7 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadFörarbete 2(2)

Material

Material
• Materialförråd med klimatskydd i anslutning  snickeristationen enligt nedan.

• Reglar kan ordnas hängande på vägg eller stående enligt bild till höger. 

8 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadEgenkontroll 1(1)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 
hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att

• kolla att stroppar inte är slitna eller skadade vid lyft 

9 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadGenomförande 1(5)

Moment 1

Snickeristation 1
Detta var en snickeristation vid ett brobygge – således grövre träarbeten.
Såg med ’dammsug’ där spånen samlas upp i behållare till vänster.

Behållare för restprodukter till höger.

10 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadGenomförande 2(5)

Moment 2

Snickeristation 1
Samma station med virkesupplag i förgrunden.

Upplag
Hur skall virket placeras för att minimera 
springet?
Det bör väl placeras så det kan dras rakt 
in i sågen
– inte som här med 90 graders vinkel mot 

sågen?

Förvaring av virke
• En bit från marken - på underslag (pallar) 
så blir det inte smutsigt och går lättare att 
lyfta.
• Bör täckas på kvällar och vid risk för 
nederbörd.

11 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadGenomförande 3(5)

Moment 3

Snickeristation 2
För större husbygge i grundskedet. Byggande av kompletterande gjutformar, 
ursparningar, avstängare etc.
Notera väderskydd och låsbarhet.

12 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadGenomförande 4(5)

Moment 4

Snickeristation i container
Med utrustningen i en container kan en snickeristation vara säker även centralt i samhället.  

Här behöver det städas undan! 
Snubbelrisk och dålig effektivitet 
när bråte ligger på golvet!



13 (13)Byggdel: 92 - Allmänt arbetsplatsen — SnickeriverkstadGenomförande 5(5)

Moment 5

Snickeri- och måleristation 3
Vid renoveringsbygge har virke demonterats samt rensats och målats i denna tält-verkstad.

Till höger byggs ett tält för snickeristation. 
Notera att den är inhägnad.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 – Minnesanteckningar från referensgruppsmöten 



 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Måndagen 9 december 2008 kl 13.00-15.00 
Fakultetsklubben – Kårhuset, Lunds Tekniska Högskola 
 
Närvarande 
David Balogh Skanska david.balogh@skanska.se 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson Open House claes-goran.johannesson@openhouse.se 
Axel Månsson Uponor AB axel.mansson@uponor.com 
Lars Östberg Peab Sverige AB lars.ostberg@peab.se 
Mats Persson LTH  mats.persson@bekon.lth.se 
 
Frånvarande 
Håkan Andersson Liber HermodsAB hakan.andersson@liber.se 
Mikael Fritzon  Skanska  mikael.fritzon@skanska.se 
Johan Jensert NCC johan.jensert@ncc.se 
Michael Jönsson Skanska michael.jonsson@skanska.se 
Richard Olsson Rörläggaren AB richard.olsson@rorlaggaren.se 
Ronny Rietz MVB AB ronny.rietz@mvbab.se 
Bo Wallenborg Bravida Region Syd bo.wallenborg@bravida.se 
 
 
1. Genomförda aktiviteter 

Samarbetet med CentralGalaxen och KTH 
CentralGalaxen har gått igenom samtliga ByggAi och lämnat synpunkter – som 
kommer att bearbetas i början av nästa år. 
En träff är inplanerad med CentralGalaxen och KTH den 12 januari 
Insamlade data 
Under hösten har underlag för ett 40-tal Ai tagits fram. Dessa kommer att presenteras 
under våren. 
Kontakter 
MP har presenterat ByggAi på internationell CIB-konferens i Dubai 
Vi har fått förfrågan från Glascentrum om utveckling av arbetsinstruktioner och 
eventuellt utbildningsmaterial (Särskilt byte av glasrutor med PCB i isolerglas från 
1965-1973) 

 
2. Planerade aktiviteter 

Fler Ai 
Lista på befintliga Ai och tänkbara Ai presenteras. Referensgruppen inbjuds att komma 
med förslag vid mötet och därefter. 
Exempel på nya områden för Ai 
Visas exempel Stoppa tjuven, reveterade innerväggar och yttertak av plåt 
Exempel på Arbetsmiljö prevention ergonomi för ByggAi 
Visas förslag till ByggAi-prevention 
Ai i utbildningssammanhang 
I ett delprojekt arbetar vi med att undersöka hur ByggAi kan användas inom 
gymnasieskolans yrkesutbildningar 
Vid lärarkonferens i Stockholm i januari 2009 kommer MP att presentera ett 
utbildningsmaterial för arbetsberedning och hur ByggAi kan användas vid utbildning av 
högskoleingenjörer och civilingenjörer. 
MP informerar om test med utbildning i Arbetsberedning vid Högskolan i Halmstad 

 



3. Fler ansökningar och projekt för fortsatt utveckling och drift 
MP samarbetar med FoU-Syd om en ansökan som till SBUF. I denna skall göras tydligt 
vad som redan är finansierat och vad SBUF kan bidra med.   
LTH har skickat in en ansökan till Banverket för att eventuellt få möjlighet att göra 
Arbetsinstruktioner för Ban-arbeten. Besked beräknas komma i mars. 

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 3 mars 2009 kl 13.30-15.00 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
5. Övrigt 

Diskuterades målgruppen för ByggAi som är arbetsledare, platschefer, 
byggnadsarbetare, lagbaser. Vad innebär det när projektörer, 
byggarbetsmiljösamordnare, universitet, högskolor och gymnasieskolor också är viktiga 
målgrupper? Krävs speciella versioner? 

 
 Tidplan enligt ansökan 

 
 
Mats Persson 
Projektledare 

 



Utvecklade arbetsinstruktioner 
Arbets- och Informationsinstruktioner på gång  november 2008 

 
0 GALAXEN 
01 Prevention och praktisk ergonomi för: 
träarbetare, betongarbetare, murare,  
plattsättare, målare, undertaksmontörer 
samt rör-, vent-, el-, hiss- montörer. 
 
1 Mark & Anläggning 
11 Rivning kakel på vägg 
12 Urgrävning och fyllning i källare Ii   
13 Pålning och pålkapning Ii 
13 Spontning   Ii 
13 Slitsmurar  Ii 
19 Broar Formställning o formsättn Ii 
19 Broar Armering Ii 
19 Broar Betonggjutning Ii 
19 Broar Rivning form Ii 
 
2 Grund 
24 Fuktisolering källarvägg 
24 Balkar för krypgrund  
24 P-hus Grund pelarfundament   ROT 
27 Sågning betongplattor   
27 Platta på mark Kantform  
27 Platta på mark Isolering  
27 Platta på mark Armering 
27 Platta på mark Installationer   
27 Platta på mark Betong 
 
 
3 Stomme 
30 Armeringsstation 
30 Snickeri/träbearbetningsverkstad 
30 Bilning i betongkonstruktioner 
30 Borrning i betong-väggar och valv 
30 Sågning i betong-väggar och valv 
31 Väggar med Tilt-up-metoden 
32 P-hus Stomme Pelare                ROT 
34 P-hus Stomme Bjälklag             ROT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 Yttertak  
42 Värmeisolering av tak 
42 Ångskydd i tak med fuktskyddsfilm 
43 Byte underlags- och taktäckning  ROT 
43 Taktäckning med plåt 
43 Taktäckning med tätskiktsmatta 
 
 
5 Fasader 
50 Rör- och hakställning för mur/putsnin  
50 Rör- och hakställning för fog, plåt rep  
50 Häng- ochklätterställningar   
50 Trapptorm med intagsbryggor  
53 Renovering fasadputs                    ROT 
55 Fönsterbyte 
58 Plåt på fasad (häng-,stuprännor, bleck) 
 
6 Stomkomplettering 
60 Rullställning 
63 Reveterade/kloason-väggar/tak  Ii 
63 Murning innervägg av leca-block 
63 Återvinning tegel och murning I-vägg 
63 Putsning innervägg av leca-block 
63 Utlagning väggar  
66 Invändiga trappor av trä eller stål 
68 Igensättning/brandtätning av rör/kanaler 
 
7 Inv ytskikt/Rumskomplettering 
72 Stående parkett 
72 Ytskikt på golv av textil 
74 Akustikputs i tak på ljudisolering 
76 Vita varor 
 
 
8 Installationer 
84 Avloppsstammar byte   
84 Rivning VS-stammar 
85 Ventilationstrummor byte   
85 Rivning ventilationstrummor 
85 Fläktrum     
86 Rivning el-installationer 
 
9 Allmänt arbetsplatsen 
90 Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven 
93 Kranar och hissar  Ii

 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Tisdagen 3 mars 2009 kl 13.30-15.30 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 
Närvarande 
Håkan Andersson Liber HermodsAB hakan.andersson@liber.se 
David Balogh Skanska david.balogh@skanska.se 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson Open House claes-goran.johannesson@openhouse.se 
Michael Jönsson Skanska michael.jonsson@skanska.se 
Axel Månsson Uponor AB axel.mansson@uponor.com 
Lars Östberg Peab Sverige AB lars.ostberg@peab.se 
Mats Persson LTH  mats.persson@bekon.lth.se 
 
Frånvarande 
Mikael Fritzon  Skanska  mikael.fritzon@skanska.se 
Johan Jensert NCC johan.jensert@ncc.se 
Richard Olsson Rörläggaren AB richard.olsson@rorlaggaren.se 
Ronny Rietz MVB AB ronny.rietz@mvbab.se 
Bo Wallenborg Bravida Region Syd bo.wallenborg@bravida.se 
 
 
1. Presentation av nya Arbetsinstruktioner inför publicering på hemsida! 

MP visade några av de 35 nya Ai som tagits fram. Diskuterades de förändringar i 
upplägg m m som gjorts. 
Britt lämnar uppgifter om regler och anslag vid ställningsbyggande. 
Beslutades att de nya Ai läggs ut på egen hemsida under tre veckor för remiss 
”Gamla” Ai kommer att uppdateras och läggas ut på hemsidan successivt. 

 
2. Genomförda aktiviteter 

Samarbetet med CentralGalaxen och KTH 
Den 12 januari träffade MP CentralGalaxen och KTH i Stockholm.  
KTH kommer att analysera godkända arbetsskador för att forska fram orsaker ur dessa.  
CentralGalaxen har ett bygge på gång i Nyköping där vi kan samarbeta och samla data. 

 
3. Pågående och planerade aktiviteter 

Rapportering - Ai i utbildningssammanhang 
MP har varit i kontakt med Liber som utvecklar läromedel för gymnasieskolan. Liber 
tycker att ByggAi är mycket intressant men vill inte ha något direkt samarbete utan 
utvecklar efter egen modell. Liber kommer att hålla kontakt och eventuellt fråga om 
hjälp med vissa delar. 
 
Ett möte kommer att hållas där några gymnasielärare lämnar synpunkter på hur ByggAi 
kan användas inom gymnasieskolans yrkesutbildningar. 
 
Den allmänna åsikten vid referensgruppsmötet är att ByggAi inte skall anpassas till 
gymnasieskolan utan att ByggAi fortsatt skall vara inriktat som hjälpmedel för 
byggarbetsplatser. Gymnasieskolans utbildning anpassas till praktisk verksamhet där 
tillämpning av ByggAi finns på arbetsplatserna. 
 
Vid lärarkonferens (för högskolornas produktionslärare) i Stockholm i januari 2009 
presenterade MP ett utbildningsmaterial för arbetsberedning och hur ByggAi kan 



användas vid utbildning av högskoleingenjörer och civilingenjörer. Materialet blev 
mycket positivt mottaget. En test av materialet kommer att genomföras vid Malmö 
högskola under våren 2009. 
 
Fler Ai, tillgång till arbetsplatser, önskemål om Ai 
Diskuterades ROT-arbeten och miljonprogrammet. Asbestarbete och PCB-fönster 
Kallvatten i husgrund med golvvärme. 

 
4. Fler ansökningar och projekt för fortsatt utveckling och drift 

MP samarbetar med FoU-Syd om en ansökan som till SBUF. I denna skall göras tydligt 
vad som redan är finansierat och vad SBUF kan bidra med.   
 
LTH har skickat in en ansökan till Banverket för att eventuellt få möjlighet att göra 
Arbetsinstruktioner för Ban-arbeten. Besked beräknas komma i mars. 
 
AFA har utlyst ett forskningsprogram ”Från ord till handling” där ByggAi kan vara en 
möjlig ingång. 
 
MP undersöker möjlighet att lämna ansökningar till Formas Bic och CERBOF 

 
5. Nästa möte 

Bestämdes till 29 maj 2009 - kl 09.00-11.00 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
6. Övrigt 

 
 Tidplan enligt ansökan 

 
 
Mats Persson 
Projektledare 

 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Fredagen 29 maj 2009 kl 09.00-11.15 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 
Närvarande 
Håkan Andersson Liber HermodsAB hakan.andersson@liber.se 
Katarina Bergerova Skanska 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson Open House claes-goran.johannesson@openhouse.se 
Axel Månsson Uponor AB axel.mansson@uponor.com 
Mats Persson LTH  mats.persson@bekon.lth.se 
 
Frånvarande 
David Balogh Skanska david.balogh@skanska.se 
Mikael Fritzon  Skanska  mikael.fritzon@skanska.se 
Johan Jensert NCC johan.jensert@ncc.se 
Michael Jönsson Skanska michael.jonsson@skanska.se 
Richard Olsson Rörläggaren AB richard.olsson@rorlaggaren.se 
Ronny Rietz MVB AB ronny.rietz@mvbab.se 
Bo Wallenborg Bravida Region Syd bo.wallenborg@bravida.se 
Lars Östberg Peab Sverige AB lars.ostberg@peab.se 
 
 
1. Presentation av den nya uppdaterade publicering på hemsida! 

MP visade den uppdaterade hemsidan som nu har 127 olika arbetsinstruktioner 35 nya 
har tillkommit. Mats tackar referensgruppen för inkomna synpunkter som inarbetats och 
välkomnar fler. 
Diskuterades: 

• möjlighet att utveckla sökbegrepp och organisation. 
• tema ergonomi, fukt och energi t ex. Bas-P och BAS-U 
• möjlighet till distribution i powerpointformat så att användaren kan fylla i själva 

 
MP och ÅB redovisar lista med Arbetsinstruktioner på hemsidan och vad som ligger i 
pipeline.  
CG föreslår information om TT-mätare (Tid Temperatur) Åke kollar upp detta 

 
2. Pågående och planerade aktiviteter 

Rapportering - Ai i utbildningssammanhang 
MP håller på att sammanställa synpunkter från möte med gymnasielärare och 
synpunkter från genomgång av arbetsinstruktioner. Genomgången visar på vad som 
gymnasieskolan ser som önskvärt i förtydliganden m m. Den allmänna åsikten vid 
referensgruppsmötet är fortsatt att ByggAi inte skall anpassas till gymnasieskolan utan 
att ByggAi fortsatt skall vara inriktat som hjälpmedel för byggarbetsplatser. Det får inte 
bli övertydligt och tramsigt. Vissa synpunkter kan dock vara värda att beakta. 
 
MP har genomfört ett pass med utbildningsmaterial för arbetsberedning och ByggAi vid 
Malmö högskola i vår. Resultatet är mycket positivt. 
 
Fler Ai, tillgång till arbetsplatser, önskemål om Ai 
Diskuterades ROT-arbeten och miljonprogrammet. Asbestarbete och PCB-fönster 
För sprinkler-installation har t ex Calor och NVS särskilda grupper som bygger system. 

 



 
3. Fler ansökningar och projekt för fortsatt utveckling och drift 

MP samarbetar med FoU-Syd om en ansökan som till SBUF. I denna skall göras tydligt 
vad som redan är finansierat och vad SBUF kan bidra med.   
 
LTHs ansökan hos Banverket och CERBOF har tyvärr inte beviljats. 
 
MP har skickat in en idé-skiss till AFA Försäkrings forskningsprogram ”Från ord till 
handling”. Besked i juni och vi skall fortsätta utveckla ansökan. 
 
MP undersöker möjlighet att lämna ansökningar till Formas Bic. 
 
Diskuterades hur vi kan marknadsföra ByggAi.  – utveckla hanteringen av 
informationen bakom och presentationsmöjlighet t ex iPod touch. 

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 16 oktober 2009 - kl 09.00-11.00 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
5. Övrigt 

Katarina Bergerova studerar Industriell ekonomi på KTH och skriver ett exjobb 
inom Skanskas Xchange projekt som handlar om standardiserade arbetsinstruktioner. 
Katarina skall kartlägga processen när de skapas och visa på förhållanden mellan 
avdelningar och informationsflödet. Uppgift skall vara kopplat till Standard Operation 
Procedures. Efter mötet genomför Katarina en intervju med Mats och Åke. 
 
 
 

 Tidplan enligt ansökan 

 
 
Mats Persson 
Projektledare 

 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Fredagen 16 oktober 2009 kl 09.00-11.15 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 
Närvarande 
Håkan Andersson Liber HermodsAB hakan.andersson@liber.se 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Christian Knudsen Skanska christian.knudsen@skanska.se  
Mats Persson LTH  mats.persson@bekon.lth.se 
 
 
Projektet ”Utvecklade arbetsinstruktioner” har nominerats till priset  Årets innovation. 
Besked om projektet vinner priset (av tre nominerade) lämnas vid Ingenjörsvetenskapliga 
akademins bankett den 1/12. Mats åker till banketten liksom FoU-syd och Britt 
Borgström. 
 
1. Genomförda aktiviteter 

MP har skrivit och lämnat in halvtidsrapport till AFA Försäkring.  Rapport finns också i 
tryckt utgåva, och där är det som finns på www.byggai.se dokumenterat 
 
MP har presenterat www.ByggAi.se vid ett möte på Byggcompagniet i Malmö. 
Byggcompagniet skall förstärka stödet för att använda www.ByggAi.se 
 
MP har presenterat www.ByggAi.se och arbetsgången för att göra arbetsberedningar för 
en grupp studenter i Halmstad och en grupp i Jönköping i september.  
 
SBUFs byggutskott besökte Malmö, BI och FoU-syd föregående vecka. Utskottet 
önskade ytterligare exemplar av rapport från projektet Utvecklade arbetsinstruktioner. 
Mats lämnar några ex till Britt Borgström som vidarebefordrar till SBUF. 

 
2. Pågående och planerade aktiviteter 

Rapportering  - Ai i utbildningssammanhang 
Portalen används vid LTH och Halmstad Högskola i utbildning av högskoleingenjörer 
och civilingenjörer. MP har också hört att portalen används i gymnasieutbildning av 
hantverkare i Nässjö och Jönköping. 
MP för diskussion med Hermods om ett fördjupat samarbete och använding av portalen 
vid utbildning av vuxenlärlingar 
 
Fler Ai, arbetsplatsers önskemål om Ai 
Diskuterades ROT, Asbest (Mats har kontaktperson på NEP) m m. 
MP presenterar två nya Ai. De skickas till referensgruppen på remiss. 
Lista presenterades med Ai som ligger i pipeline. 
Miklos projekt om tilläggsisolering kan kanske bli Ai 

 
Samarbete med CentralGalaxen och KTH 
Den 1 december genomförs en workshop i Stockholm där pågående AFA-projekt får 
möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte. 
Ny kontaktperson från CentralGalaxen är Sven-Inge Jönsson i Kristianstad 
 
BeFo iformation  
Svensk BergsForskning skall ha seminarier om erfarenhetsåterföring i januari och 



februari. Mats är inbjuden att medverka som föreläsare och workshopledare med 
utgångspunkt från erfarenheterna från ByggAi.se 

 
3. Fler ansökningar och projekt för fortsatt utveckling och drift 

Avstämning aktiviteter i AFA-projekt 
Tidplanens aktiviteter avstämdes. Vi ligger i stort sett i fas på alla punkter. 
 
Aktiviteter för ny ansökan till SBUF 
MP samarbetar med FoU-Syd om en ansökan som till SBUF. I denna skall göras tydligt 
vad som redan är finansierat och vad SBUF kan bidra med.  
Inriktning mot bok som promotar t ex arbetsberedning. 
Kontakter med leverantörer för att skapa uppslutning från dessa också. 
  
Andra planer   
Ytterligare förslag som kan komma på tal senare är: 
- Inventering av gamla SBUF-projekt för att se om de kan lämpa sig som 

ArbetsInstruktioner.  
- Ajourhållande av arbetsmiljöplaner med stöd av ByggAi.se 
- Energi borde vara intressant! 

 
 Tidplan enligt ansökan  

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 29 januari 2009 - kl 09.00-11.00 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
5. Övrigt 

Mats Persson berättar att han från 1 november 2009 kommer att vara verksam vid 
Halmstad Högskola. Detta skall inte ändra något för projekt. MP flyttar med sitt 
engagemang för ByggAi.se. 
 
 

 
 
Mats Persson 
Projektledare 
 
 



 

Ai på G 
 
Ergonomi & Rehab 
 El-montörer 1 
 Målare 1 
 VS-montörer 1 
 Murare 1 
 ROT-jobb, skydd vid  1 

Installationer 
 Wc-stol, vägghängd 1 
 Sprinkler, installation av 1 

Tak 
 Termisk isolering av yttertak 1 
 Ångspärr i yttertak 1 
 Matta av sedumvegetation 1 
 Takkomplement 1 

Fasader 
 Fukthandbok och fukt-ai 1 

 (Peter Brander.Verktyg för byggtorkning) 
 Europrofil 1  

(Ny plåtprofil för utfackningsväggar) 
 Allmänt arbetsplatsen 
 Armeringsstation 1 
 Snickeristation 1 
 Intagsbryggor  1 
 Energieffektivisering 

(Eliminering av köldbryggor, tilläggsisolering m m) 
ROT-arbeten 
 PCB-fönster, byte av 1 

(Finns det några kvar?) 
 Stambyten 1 
 Renovering av balkonger 1 
 Tilläggsisolering av fasader 1 
 Miljonprogrammet x 

(Renovering entréer, badrum etc) 
Anläggningsarbeten, mål 10? 
 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Fredagen 9 april 2010 kl 09.00-11.15 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 
Närvarande 
Håkan Andersson Hermods AB hakan.andersson@hermods.se 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson FoU-syd cg.johannesson@gmail.com 
Axel Månsson Uponor AB axel.mansson@uponor.com 
Lars Östberg Peab lars.ostberg@peab.se 
Mats Persson LTH  mats.persson@hh.se 
 
 
Projektet ”Utvecklade arbetsinstruktioner” har vunnit SBUFs pris  Årets innovation 
2008.  
Priset överlämnades vid Ingenjörsvetenskapliga akademins bankett den 1/12 2009. 
 
1. Genomförda aktiviteter 

Efter att Mats Persson börjat arbeta vid Högskolan i Halmstad skall projektet 
”Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner – www.ByggAi.se” också flyttas från Lunds 
universitet till Halmstad. Detta har dragit ut på tiden och är efter drygt 5 månader ännu 
inte avklarat. Åke Bergh och BFgruppen AB har en fordran på 178 kkr som Lunds 
Universitet inte betalat ut. Det innebär att projektet står stilla i dagsläget. MP för 
kontinuerlig diskussion med Lunds Universitet för att lösa knuten. Det som saknas är att 
Lunds Universitet skall redovisa en kostnadsavstämning och lämna den till finansiären 
AFA försäkring. Sedan kan flytten administreras enkelt. 
 

2. Pågående och planerade aktiviteter 
Rapportering  - Ai i utbildningssammanhang 
Inga nyheter eftersom finansiering inte kunnat flyttas. 
MP informerar om att det finns en ny portal www.byggipedia.se där det finns 
information om byggande. MP har frågats om att samarbeta och ingå i en referensgrupp. 
 
Fler Ai, arbetsplatsers remiss av nya Ai 
Nya arbetsinstruktioner (23 st) finns utlagda på hemsidan www.byggai.se/remiss 
Diskuterades synpunkter på dessa: 
Krypgrund - bör informeras att det är många som har/har haft problem med denna 
konstruktion. På Byggabodialogen finns information om detta med förslag på utförande. 
Det är elementhustillverkarna som vill använda denna typ av grundläggning. 
Bra konstruktion har t ex 25 cm Leca, finns exempel på helt fyllda krypgrunder. 
Lösull på vind – På sidan 3 hänvisas till paragraf. Bör skrivas att den kommer från 
AFS. Bör kontrolleras att de senaste ändringarna finns med på alla Ai!. 
Varför finns instruktion om fallsäkerhet och lina med?  
OBS – med lina får man inte arbeta ensam! Använd sele med stigbygel. 
Skriv att gångbryggor skall användas och att installatörer skall rätta till isoleringen och 
de arbetar i den.  
Egenkontrollen bör förtydligas att det är tak-panel! 
Densitetskontroll skall nämnas 
Ställningsbyggande 
Kontakta Leif Nylen STIM om ställningsbyggande 



Vägg-WC med inbyggd cistern heter klossetter enligt AMA 98 – hänvisa rätt! 
Upphängningen är en lös konstruktion innanför tätskikt. Cistern skall också vara 
innanför tätskikt. Kontrollera med säkert vatten. 
Målare – bild på stege inte bra. Stege skall inte användas som arbetsplattform. 
Sedumtak – Fel sidantal på genomförande!  
Står felaktigt 55 kr/m2 –skall vara 55 kg/m2 
 
MP välkomnar ytterligare kommentarer och förslag till Ai. 

 
Samarbete med CentralGalaxen och KTH 
MP informerade om projektet vid ett seminarium på KTH den 1 december som 
arrangerades av AFA försäkring. 
Ett möte med CentralGalaxen var inplanerat 6-7 april med inställdes p g a andra 
omständigheter. 
CentralGalaxen har frågat om vi skall söka pengar nya från AFA försäkring för att 
utveckla informationsspridning om god arbetsmiljö m m. 
 
BeFo information  
Svensk BergsForskning skall ha seminarier om erfarenhetsåterföring den 27 april. Mats 
är inbjuden att medverka som föreläsare och workshopledare med utgångspunkt från 
erfarenheterna från ByggAi.se 

 
3. Fler ansökningar och projekt för fortsatt utveckling och drift 

Aktiviteter för ny ansökan till SBUF 
MP samarbetar med FoU-Syd om en ansökan som till SBUF. I denna skall göras tydligt 
vad som redan är finansierat och vad SBUF kan bidra med.  
En ansökan kan vara inriktad på bok som promotar t ex arbetsberedning. 
 Hjälpmedel – riskbedömning och handlingsplaner 

Säkerhetsfrågor kopplat till byggdel 
En ansökan kan behandla utveckling av fler arbetsinstruktioner t ex inom ROT-området. 
 
Ansökningar bör vara FoU-syd tillhanda den 27 maj 2010. 

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 21 juni 2010 - kl 09.00-11.00 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
 

 
 
Mats Persson 
Projektledare 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Måndagen 6 september 2010 kl 09.00-11.00 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 
Närvarande 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson FoU-syd cg.johannesson@gmail.com 
Ronny Rietz MVB ronny.rietz@mvbab.se 
Lars Östberg Peab lars.ostberg@peab.se 
Mats Persson LTH  mats.persson@hh.se 
 
 
Priset överlämnades vid Ingenjörsvetenskapliga akademins bankett den 1/12 2009. 
 
1. Genomförda aktiviteter 

Efter att Mats Persson börjat arbeta vid Högskolan i Halmstad skall projektet 
”Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner – www.ByggAi.se” också flyttas från Lunds 
universitet till Halmstad. En överneskommelse har fastlagts tillsammans med AFA och 
beloppen är fastlagde. Åke Bergh och BFgruppen AB har en fordran på 100 kkr exkl 
moms som Lunds Universitet fortfarande inte betalat ut trots att de lovat att det skulle 
göras för två veckor sedan. MP gör påstötning om detta. 
 

2. Pågående och planerade aktiviteter 
Rapportering  - Ai i utbildningssammanhang 
Mats informer om aktiviteterna riktade mot utbildningssidan.  
- Yrkesutbildning gymnasieskolor. Fortsatta kontakter med Brinellgymnasiet, 

Jönköping, Trelleborg och Malmö för att se hur ByggAi.se kan användas. 
- Peab-skolan har hört av sig om att använda ByggAi.se som utbildningsmaterial. 

Mats kontaktar och följer upp hur de vill arbeta med ByggAi.se. 
- Ronny frågar om hur vi informerar om ByggAi.se till utbildare. Mats funderar på 

strategi för att nå ut till Gymnasieskolan på bredare front. 
- Inom Högskolan används ByggAi.se i Malmö, Lund, Halmstad, Helsingborg (här 

har vi väldokumented information). Dessutom vet vi via statistik från hemsidan att 
Högskolorna i Umeå, Västerås, Chalmers och KTH. 

- Hermods har visat intresse att utveckla Ai mer inriktade mot ROT. 
 

 
Fler Ai, arbetsplatsers remiss av nya Ai 
Nya arbetsinstruktioner (23 st) finns utlagda på hemsidan www.byggai.se/remiss 
Synpunkter från förra mötet har inarbetats tillsammans med remissvar från 
CentralGalaxen. 
Diskuterades vilka ytterligare Ai som skall tas fram – vi arbetar med stambyte, Murverk 
renovering fogar, Fuktfrågor, PCB-sanering av fogar och asbest i badrumsrenovering. 
Vi bör överväga Täthetsprovning, värmekamera, exempel på hur lufttäthet uppnås, 
Lindabs fönsterregel.  
 
MP välkomnar ytterligare kommentarer och förslag till Ai. 
 
Riskbedömningen i ByggAi.se har kommenterats flera gånger av CentralGalaxen.  
Befintlig riskbedömning kan sägas vara i projekteringsstadium och kan kopplas till 
BAS-P.  När arbetsberedningen görs kommer den att vara del av BAS-U arbete. 
Mats och Åke kontaktar Charlotte i Kristianstad för att diskutera och resonera om detta. 



 
BeFo information  
Svensk BergsForskning skall ha seminarier om ”Erfarenhetsåterföring för bergbyggare” 
den 27 oktober (Skanska i Stockholm. Mats är inbjuden att medverka som föreläsare 
och workshopledare med utgångspunkt från erfarenheterna från ByggAi.se 
 
Kontakt Skanska 
Skanska väst har kontaktat Mats och testar nu att ta med ByggAi.se i ett system för 
erfarenhetsåterföring. De har lämnat synpunkt om att Ytterväggar av Blähglass bör tas 
bort eller markeras som riskkonstruktion. Åke har tagit fram en sida som vi lägger till 
befintlig Ai med information om problematiken. 
 
Byggarnas Teknikhandbok 
SBUF har tagit initiativ till att utveckla en ”Byggarnas teknikhandbok”. Mats har fått 
fråga om att medverka i projektet.  

 
3. Fler ansökningar och projekt för fortsatt utveckling och drift 

FoU-Syd har behandlat de förslag till ansökningar som Mats tagit fram och är positiva 
till att gå vidare med dessa. 
I en första omgång går vi in med en ansökan inriktad på skrift som promotar 
arbetsberedning kopplad till ByggAi.se. ”Arbetsberedning med kunskapsstöd – baserat 
på www.ByggAi.se”. Britt och Mats redigerar det liggande förslaget och ser till att det 
lämnas in till den 15 september. 
 
Senare planerar vi att gå in med projektförslaget ”ByggAi för renoveringsarbeten”. 
Hermods har meddelat att de vill medverka i detta. 

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 8 december 2010 - kl 09.00-11.00 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
 

 
 
Mats Persson 
Projektledare 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Måndagen 8 december 2010 kl 09.00-11.00 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 
Närvarande 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson FoU-syd cg.johannesson@gmail.com 
Ronny Rietz MVB ronny.rietz@mvbab.se 
Ulf Södergrann Uponor ulf.sodergrann@uponor.com 
Mats Persson Högskolan i Halmstad  mats.persson@hh.se 
 
 
MP hälsade Ulf välkommen till referensgruppen 
 
1. Genomförda aktiviteter 

Lunds Universitet har nu betalat sina fakturor till BFgruppen.  
MP har informerat om projektet och www.ByggAi.se på BeFo-seminarium 
”Erfarenhetsåterföring för bergbyggare” i Skanskas huvudkontor Solna den 27 oktober. 
 

2. Pågående och planerade aktiviteter 
- Umeå universitet och deras högskoleutbildning för byggare har hört av sig om att 

får tillgång till utbildningsmaterial för arbetsberedning. MP ser till att de får det. 
- NCC har hört av sig och är intresserade av att ta del av innehållet på 

www.ByggAi.se. MP för en diskussion om hur det kan organiseras. Gärna med 
utbyte av erfarenheter. 

- MP kommer att arbeta som redaktör med framtagningen av en Byggarnas 
teknikhandbok (projektet är 2-årigt och leds av FoU-väst, Pär Åman och Rolf 
Jonsson). Där skall erfarenheter från ByggAi.se inarbetas. 

- Hermods inför ett nytt system för IT-stöd i utbildning. I detta finns länkar till 
materialet på www.ByggAi.se. 

- Ny Ai beträffande renovering av murfogar är på väg. 
- Förslag på nya informationsAi - Energisparande på byggarbetsplatser, uttorkning 

under byggtiden, etableringsplanering, stambyte, takbrunnar på platta tak. 
 

3. Bokprojekt – arbetsberedning med www.ByggAi.se  
SBUF har beviljat medel till projektet. 
Diskuterades upplägg av projektet. 
Mats och Åke planerar göra arbetsplatsbesök för att visa exempel och få synpunkter på 
upplägg och detaljer. 
Britt, Mats och Åke träffas efter detta möte för att gå igenom resursramarna. 

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 18 februari 2011 - kl 09.00-11.00 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
Tack Britt för trevligt ordnat möte! 
 
 
Mats Persson 
Projektledare 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 
Fredagen 18 februari 2011 kl 09.00-11.00 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 

Närvarande 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 
Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson FoU-syd cg.johannesson@gmail.com 
Ulf Södergrann Uponor ulf.sodergrann@uponor.com 
Lars Östberg PEAB lars.ostberg@peab.se 
Mats Persson Högskolan i Halmstad  mats.persson@hh.se 
 
1. Genomförda aktiviteter 

4 arbetsinstruktioner finns nu på remiss på hemsidan www.ByggAi.se/remiss 
Diskuterades asbest och PCB remisser. Britt undersöker om det finns någon som 
utbildar i detta som kan titta på arbetsinstruktionerna. MP går igenom några skrifter för 
att se om allt väsentligt kommit med. Det skall tydligt anges att specialutbildning krävs. 
Renovering av murfogar. – MP kollar vad AMA Hus säger om fogdjup – 20 eller 15 
millimeter. 
Energi på byggarbetsplatsen – Peter Brander håller på med utredning som kan vara av 
betydelse. Lambertsson styr belysningar via smarta system med andra frekvenser i 
ledningarna. Finns det system för smart nyttjande av ventilationssystem i bygget för 
uttorkning under byggtiden? 
 

2. Pågående och planerade aktiviteter 
Ulf presenterade förslag till samordningsinstruktion. Planeringen av fördelarskåp och 
hanteringen av våtzoner 1 och 2 på bygget är ett område som behöver samordnas. GVB 
BKR och Säker vatten har branschregler.  MP och Ulf träffas i Halmstad den 12 april 
för att utveckla detta. 
ROT – Åke och Claes-Göran träffas efter mötet för att gå igenom renovering av 
balkonger. 
Diskuterades om Blähglass skall vara med på Byggai.se. MP funderar på lämplig 
formulering för att informera om de problem som funnits med detta material. 

 
3. Bokprojekt – arbetsberedning med www.ByggAi.se  

Åke har besökt en PEAB arbetsplats och varit med om arbetsinstruktion. Mats har 
träffat representant från Skanska och gått igenom deras syn på arbetsberedning. 
I mars gör MP och Åke besök hos Byggcompagniet för att få ytterligare synpunkter på 
upplägg och detaljer. 
En första text diskuterades. Konstaterades att det är viktigt att få med alla 
förutsättningar för ett arbetsmoment 

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 6 maj 2011 - kl 13.30-15.30 
Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 

 
5. Övrigt 

Håkan informerade om hur Hermods organiserar sina utbildningar. 
 

Tack Britt för trevligt ordnat möte! 

 
 
Mats Persson 
Projektledare 



Kunskapsbaserade arbetsinstruktioner 
Styr- och referensgruppsmöte 

Fredagen 6 maj 2011 kl 13.30-15.30 
Sveriges Byggindustrier, Malmö 
 

Närvarande 
Åke Bergh BFgruppen AB ake.bergh@bfgruppen.se 

Britt Borgström Sveriges Byggindustrier britt.borgstrom@bygg.org 
Claes-Göran Johannesson FoU-syd cg.johannesson@gmail.com 
Lars-Olof Rubin Byggmästar’n i Skåne larsolof.rubin@byggmastarn.nu 

Ulf Södergrann Uponor ulf.sodergrann@uponor.com 
Lars Östberg PEAB lars.ostberg@peab.se 

Mats Persson Högskolan i Halmstad  mats.persson@hh.se 
 
Mötet inleddes med en presentationsrunda. Ulf Södergrann deltog via telefon. Lars-Olof Rubin 

hälsades välkommen till referensgruppens arbete.  
 

1. Genomförda aktiviteter 

Det finns nu 5 arbetsinstruktioner på hemsidan www.ByggAi.se/remiss. 
Inga ytterligare synpunkter har inkommit beträffande de 4 arbetsinstruktioner 

presenterads vid förra mötet. MP gör en sista genomgång och publicerar dessa. 
Notabelt är att det finns förordning med slutdatum för PCB-sanering 

 
Den femte arbetsinstruktionen diskuteras under nästa punkt på dagordningen 
 

MP har flyttat Blähglass på www.ByggAi.se till en ny rubrik för problematiska 
konstruktioner. 

 
2. Pågående och planerade aktiviteter 

Ny Ai – Inbyggnad av fördelarskåp och rör för vatten och värme i väggar och bjälklag. 

En ny Ai planeras och MP och Ulf har träffats i Halmstad för att utarbeta den. Ett 
bildmaterial har tagits fram och förslag presenterad. Diskuterades: Ställning till 

fördelarskåp utformning, skåpen storlek och placering i höjd, minsta avstånd mellan 
skåp, sopsäck över skåp eller provisorisk dörr, hålband/patentband, gängstång för att 
positionera i väggform långa leveranslängder av rör. Bildmaterial kan kompletteras: t ex 

bild från färdig vägg med läckutledning genom kakel och hantering av material. MP och 
Ulf slutför arbetet med denna Ai.  

 
Ny Ai – Renovering av balkonger av betong 
Åke och Claes-Göran har tagit fram ny Ai för balkongrenovering. Förslaget 

presenterades. I diskussionen framkom: bild på skador kan komplettera förklaringarna, 
hänvisning till boken kan göras, det heter ankarmassa och inte hit-massa, fenoftaleinolja 

ska stavas enhetligt, bilden på lagring av räcken inte bra – stor risk för skador här!  
Britt skickar över beskrivning av nytt stopptecken till MP.  

 

3. Bokprojekt – arbetsberedning med www.ByggAi.se  

MP och Åke har besökt Byggcompagniet för att få ytterligare synpunkter på upplägg 

och detaljer. 
En bildserie med delmoment i arbetsberedning presenterades. Kopplingar kan göra till 
KMA-plan, projektplan, förklara riskanalysens funktion för egenkontroll och 

arbetsmiljöplan, För bild 3 ska betonas att ByggAi ska användas, bild 6 förklara 
egenkontroll, vid riskanalys bestäms egenkontrollpunkter som dokumentaras när 

arbetsmomentet slutförts, arbetsmoment ska avslutas så att arbetsplatsen är förberedd 
för efterkommande arbetsmoment (hur vill nästa arbetsgrupp att det ska se ut?) 

mailto:ake.bergh@bfgruppen.se
mailto:britt.borgstrom@bygg.org
mailto:cg.johannesson@gmail.com
mailto:larsolof.rubin@byggmastarn.nu
mailto:ulf.sodergrann@uponor.com
mailto:lars.ostberg@peab.se
mailto:mats.persson@hh.se
http://www.byggai.se/remiss
http://www.byggai.se/


MP jobbar vidare med utformning av texter och kompletterar tillsammans med Åke. 
Förslag skickas ut på remiss inför nästa möte.  

 
4. Nästa möte 

Bestämdes till 9 september 2011 - kl 13.00-15.00 

Plats: Sveriges Byggindustrier i Malmö, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö  

 

5. Övrigt 

 
Tack Britt för trevligt ordnat möte! 

 
 

Mats Persson 

Projektledare  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 – Delrapport om arbetsinstruktioner i utbildningssammanhang 
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1 Inledning 
 
BAKGRUND 
ByggAi.se är en webbportal med av arbetsinstruktioner för olika moment i byggprocessen. 
ByggAi utvecklades ursprungligen för att underlägga arbetsberedning och planering i 
byggprojekt. Sedan ByggAi webbaserats har flera positiva röster hörts ifrån olika aktörer i 
byggbranschen – både i Sverige och i utlandet.  

ByggAi har visat sig kunna användas inom fler områden än de ursprungligen 
tilltänkta. Ett av dessa är användningen i samband med utbildning och 
kompetensutveckling - från gymnasienivå och uppåt.  

Ett lättillgängligt verktyg som implementeras redan i skolan och som sedan finns 
tillgängligt för att ena branschens aktörer kring en gemensam databas – med stora 
utvecklingsmöjligheter är en av idéerna kring den fortsatta utvecklingen och förvaltningen 
av ByggAi. Eftersom varje målgrupp har sina unika förutsättningar och behov är 
flexibilitet och anpassningsmöjligheterna med ByggAi viktiga.  

En vision att undersöka är om ett läge kan etableras där en konstruktör, arkitekt 
eller projektledare som är väl bevandrade i branschen och tekniska förutsättningar skall 
kunna söka och ta till sig specifika uppgifter via ByggAi samtidigt som en 16-årig 
yrkeselev med betydligt mer begränsade referensramar skall kunna tillgodose sina 
lärobehov via samma webbportal.  
 
SYFTE 
Syfte med delprojektet är att visa på möjligheter att använda och - vid behov - utveckla 
ByggAi som utbildningsmaterial för gymnasieskolan i första hand. 
 
GENOMFÖRANDE 
Denna avgränsade studie har genomförts som en intervjustudie med representanter för 
bland annat gymnasieskola och högskola samt Sveriges Byggindustrier och Liber 
läromedel. Studien har därefter avgränsats till dialogen med Mölledalsgymnasiet i Malmö 
där diskussioner förts med samtliga yrkeslärare.  

I samarbete med lärare vid Mölledalsgymnasiet har ett förslag på utformning av 
underlagen i ByggAi för att på bästa sätt tillmötesgå den yrkesinriktade byggutbildningen 
vid gymnasiet. 
 
Resultat 
Resultatet av studien presenteras i denna rapport samt som ett utkast med förslag på 
struktur för att använda ByggAi i den yrkesinriktade utbildningen på gymnasienivå. 

2 Byggutbildning samt kompetensutveckling i arbetslivet 
Utbildningar och kursverksamhet inom byggrelaterade ämnesområden finns på olika 
nivåer och i olika regier samt med olika målgrupp och inriktning. Förutom hela 
utbildningsprogram till byggnadshantverkare eller ingenjör finns både företagsintern och 
privat kursverksamhet.   
 
Exempel på utbildningsverksamhet inom bygg: 

1) Bygg- och hantverksprogram (Hantverksinriktad utbildning - Gymnasienivå) 
2) Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 
3) Ingenjörs- och designprogram (Arbetsledare-, teoretiskt inriktad utbildning - 

Högskolenivå) 
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4) Civilingenjörs- och Arkitektutbildning (Teoretiskt inriktad utbildning, - 
Universitetsnivå) 

5) Byggnadsindustrins yrkesprogram (Hermods) 
6) Företagsintern vidareutbildning och specialkurser 
7) Branschorganiserade specialist- och fortbildningskurser 
8) Privat kursverksamhet ämnesinriktade (BFAB) 

 
ByggAi har under året i olika stor omfattning testats inom områdena 2,3,4,5,6,7 enligt 
ovan. ByggAi kan därmed anses passa i flera utbildningssammanhang inom områden 
relaterade till den praktiska byggverksamheten. ByggAi kan användas både som ett 
läromedel och som underlag till olika övningar och moment i utbildningen. På 
universitets och högskolenivå kan ByggAi utgöra ett komplement till de teoretiska 
kurserna, t ex inom byggnadsfysik och husbyggnadsteknik. 

Tillgången till ByggAi i undervisningen kan underlätta faktainsamling kring ett 
specifikt arbetsmoment. ByggAi kan då fungera som ett uppslagsverk för att söka 
information kring ett visst arbetsmoment och skede i byggprocessen, t ex material- och 
arbetsmiljöaspekter, planerings- och uppföljningsaspekter.  
 
Skolor som aktivt deltagit i denna studie är: 

 Mölledalsgymnasiet, Malmö 
 Malmö Högskola, Teknik och Design-programmet 

 
Övriga utbildningar där ByggAi provats är: 

 Sveriges Byggindustrier – KY-utbildning 
 Halmstad Högskola 
 Sveriges Byggindustrier – företagsintern kurs 
 Lunds Tekniska Högskola – uppdragsutbildning 
 Hermods byggutbildning i Malmö 
 Projektet ”Utmärkt Bygge” med MKB och ByggCompagniet i Malmö 

 
Vid Malmö högskola används ByggAi under våren 2009 som hjälpmedel och underlag i 
en praktiskt inriktad kurs. Vid Mölledalsgymnasiet i Malmö har vissa bildmaterial 
används i undervisningen och man har lovat att under våren 2009  bidra med synpunkter 
och konstruktiva förslag på ytterligare anpassning av ByggAi för gymnasieskolan. 

Andra skolor som visat intresse för ByggAi – men inte aktivt medverkat i studien - 
är gymnasieskolorna Tycho Brahe samt Rönnowska i Helsingborg. 
 
Kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet 
I arbetslivet pågår en ständig kompetensutveckling. Tillgång till relevant information i 
samband med det dagliga arbetet underlättar och påskyndar denna kompetensutveckling. 
Att ha informationen tillgänglig när den behövs är dessutom en förutsättning för snabb 
och effektivt införande av ny teknik och nya regler. Att gå på kurs kan ses som förlorad 
arbetstid och är mindre effektivt om inte kunskapen får tillämpas i praktiskt arbete direkt. 

Förutsättningarna för att från tjänstemannasidan ha enkelt tillgänglig information 
kring ett praktiskt arbetsmoment är begränsad. Möjligheten att – i förväg, t ex under 
projekteringen – kunna ta allmän information kring de praktiska förutsättningarna kan 
förenklas genom webbaserad informationsdatabas som ByggAi utgör. 
 
Akut kompetensutveckling inför nya projekt med nya byggare 
Ett exempel på när informationsbehov föreligger angående teknik, utförande och relevant 
arbets- och byggregler kompetensutvecklingsbehov är när utländska företag eller utländsk 
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personal bygger i Sverige. En webbbaserad informationsdatabas som ByggAi skulle kunna 
bidra till att tillgodose hela eller delar av informationsbehovet för utländska byggföretag 
som verkar i Sverige. ByggAi kan i sin nuvarande utformning utgöra viss praktiskt nytta 
genom att via bilder och detaljbeskrivningar överbrygga språkproblem och underlätta 
kommunikationen mellan t ex arbetsledning och arbetskraft.  

Representanter för den tyska byggfirman Aug. Prien som genomfört ett par 
entreprenader redan i Malmö efterfrågar information om såväl de entreprenadjuridiska 
bitarna, om byggnormer och vissa detaljutföranden. Kopplingen mellan arbetsmoment, 
byggdel och aktuella regler är bra medan man ansåg detaljeringsnivån kring 
arbetsmomentens utföranden överflödig. Den egna personalen ansågs kunna detta redan 
samt att detaljutförandet beror på vald produktionsmetod och material. Ibland bygger de 
enligt tysk standard även i Sverige. 
 
Exempel utföranden och standarder som kan vara av intresse för utländska 
byggföretag och arbetskraft: 

 falsning av plåt som skall utgöra yttre tätning av tak, terrasser och vissa 
anslutningar.  

 ljudkrav på dörrar 
 krav på målningsarbeten 
 vissa helhetslösningar t ex  bad och kök. 
 normkrav, funktion och utförande, avseende t ex fall och tröskel i badrum, mått, 

ljudkrav och täthet 
 
Ett problem för utländska byggföretag i Sverige är att de inte i förväg vet vilka 
detaljlösningar de skall söka information om – det uppdagas ofta först vid 
slutbesiktningen då det kan vara för sent att korrigera. Om AMA åberopas i 
entreprenadkontraktet är det framförallt innebörden av detta det tyska byggföretaget 
saknar kunskaper om.  

Med en enkel struktur och sökmöjligheter skulle även utländska byggföretag få 
användning av ByggAi t ex i sin planering inför projekt i Sverige. ByggAi kan ha potential 
att utvecklas till en internationellt användbar databas om den omfattar även utländska 
byggmetoder och material. 

3 Undervisning och läromedel för gymnasieskolan - 
förutsättningar 

Det finns ett behov av nya och moderniserade läromedel för bl a bygginriktad 
gymnasieutbildning. Inom de praktiskt inriktade kurserna på yrkesgymnasiet har kraven på 
den teoretiska kompetensen höjts. Det gäller t ex kännedom om säkerhetsföreskrifter och AMA. 
Ritningsläsning är också ett moment som det läggs allt större vikt vid. De befintliga läromedlen 
är generella och beskriver sällan arbetsmomenten i detalj eller relaterar direkt till paragraferna 
i AMA, specifika säkerhetsföreskrifter eller kontrollplan. 

Tillgången till aktuella läromedel inom byggkurserna är begränsad. De läroböcker 
som ofta används är Libers och Sveriges Byggindustriers kurshäften. Några är reviderade 
medan andra även en del av dessa blivit inaktuella.  

Liber utvecklar för närvarande, i samarbete med Sveriges Byggindustrier och en 
referensgrupp bestående av bland annat gymnasielärare, nya läroböcker anpassat för 
byggnadsarbetareutbildningen på gymnasienivå. Dessa kommer också att kopplas till en 
webbplats och kommunikationsplattform med övningar och praktiska exempel.  
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Undervisning – praktiska förutsättningar  
Utbildningsverksamheten vid gymnasium och högskola integreras delvis med verkliga 
byggprojekt där eleverna i möjligaste mån arbetar med etablerade hjälpmedel och 
underlag för planering m m, precis som byggföretagen. Lärarna använder ofta Internet för 
att hitta information och underlag till utbildningen. En begränsande faktor är att många 
skolor inte har tillgång till så många elevdatorer och därmed kan eleverna inte själva 
effektivt arbeta och söka information via Internet. 
 
ByggAi skulle kunna utgöra ett underlag framförallt för de praktiska och tillämpade 
delarna i utbildningen. För högskoleelever bedöms ByggAi fungera bra i sin nuvarande 
form, medan gymnasieelever med begränsad erfarenhet kan behöva en enklare version 
såväl språkligt som strukturmässigt. Intervjuade gymnasielärare anser att bildmaterialet i 
ByggAi kan användas i pedagogiskt syfte bl a vid gemensamma genomgångar. Däremot 
anser dessa lärare i ett inledande skede att språket och strukturen i ByggAi inte är anpassat 
så att yrkeseleverna själva kan använda ByggAi. Vid närmare genomgång av 
arbetsinstruktionerna på ByggAi föreslår de fler bilder och mer förklarande text. 
 
Generellt anser gymnasielärarna att ByggAi – med dagens struktur – framförallt lämpar 
sig för de som utbildar sig på arbetsledarenivå men det finns information som också 
yrkeselever måste känna till t ex: 

 Arbetsmiljö och säkerhetsfaktorer samt 
 Förklaringar och motiv till varför ett utförande skall göras på ett visst sätt, t ex 

byggnadsfysiska förutsättningar 
 HusAMA och hur den påverkar utförandet. 

 
Även om yrkeseleverna inte skall kunna all teori och beräkningsgrunder skall de känna till 
vilka normer som finns samt förstå förutsättningarna kring deras arbetsutförande. ByggAi 
skulle möjligtvis kunna tillfredsställa detta läromässiga behov – men en alternativ struktur 
och anpassat innehåll efterfrågas i så fall.  
 
Pedagogiska förutsättningar 
Läromedel för den yrkesinriktade gymnasieutbildningen ställer höga krav på pedagogik 
och språkliga formuleringar. Läromedlen måste utformas med utgångspunkt ifrån 
elevernas mognad och referensramar. Utgångspunkten är att eleverna inte har någon 
tidigare erfarenhet alls ifrån byggnadsarbeten – inte heller en vuxens förståelse för 
funktionerna i en byggnad. 

Svårighet för gymnasielärarna kan vara både att motivera eleverna samt att nå ut till 
den andel av eleverna som kan ha läs och skrivsvårigheter. Gymnasievalet är frivilligt men 
det finns elever som inte haft någon valmöjlighet p g a betygen. Vid byggprogrammet 
undervisas även elever som inte haft godkända grundskolebetyg. En svårighet är också att 
upptäcka eventuell dyslexi eftersom den ofta kan missuppfattas som att eleven inte är 
motiverad.  

De intervjuade lärarna vid gymnasieskolan anser att det finns teoretiska kunskaper 
som deras elever måste känna till men att en generell ökad teoretisering av utbildningen 
kan också bli problematisk för eleverna att ta till sig – även för de elever som inte har läs- 
och skrivsvårigheter. För stor andel teori i undervisningen skulle dessutom riskera minskat 
intresse för yrkesarbetarutbildningen – då dessa elever oftast inte är teoretiskt lagda. 
Därför ställs särskilt höga krav på utformning av teoretiska moment och läromedel som 
trots allt bör ingå i en byggnadsarbetares utbildning. 

Vidare påtalade gymnasielärarna elevernas behov av att förstå och att kunna se 
helheten och slutligt resultat – innan de ställs inför detaljerat utförande. Användning av 
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bilder och film är ett bra komplement till studiebesök ute på byggarbetsplatser. Förståelse 
för helheten ökar motivationen och inlärning vid såväl teori som praktik.  

Eleverna har svårt att förstå och motiveras av detaljlösningar som - p g a av 
bristande erfarenhet - i deras ögon framstår som lösryckta ur sitt sammanhang. Ett 
utbildningsmaterial för gymnasienivå bör därför utgå ifrån helhetsperspektivet, ifrån 
byggnaden, byggdelen och sedan ner på detaljnivå. Datoranimation, filmer eller 
användning av fotografier och skisser presenterade i en för eleven pedagogisk ordning 
underlättar både för inlärning och motivation. 

En sammanfattande bild av lärarnas förslag beträffande den pedagogiska modellen 
för gymnasiet: 

 utgå ifrån bilder, t ex fotografier, över den färdiga byggdelen och hur den hänger 
ihop funktionsmässigt och tekniskt med byggnaden som helhet 

 visa sambandet mellan ritningar, bilder och enskilda arbetsmoment samt 
teoretiska kunskaper  

 datormodelleringar som visar helheten, processen och samtliga detaljer skulle 
kunna uppfylla dessa kriterier. 

4 SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING  
ByggAi har mycket stor potential att användas även i utbildningssammanhang. Relevant 
information inom många ämnesområden åskådliggörs via Arbetsinstruktionerna. Genom att 
personsäkerhet och arbetsmiljö har en central plats i arbetsinstruktionerna bidrar det till att 
kunskaperna inom detta område stärks. Strukturen kan i vissa fall anpassas efter utbildningen 
syfte och upplägg. Webbsidans innehåll och struktur är i sin befintliga utformning användbar i 
flera utbildningssammanhang bl a för högskolestuderande och som en tillgänglig webbplats för 
kontinuerlig informationssökning och kompetensutveckling.  

Det är främst inom gymnasieskolan samt vid utbildning av utländska byggföretag 
och byggnadsarbetare som en modifiering av ByggAi kan ses som nödvändig för att uppnå 
optimal nytta med ByggAi. För båda målgrupperna är det bl a det språkliga inehållet som 
bör anpassas; förenklas respektive översättas.  
 
Efterfrågad kunskap för utländska byggföretag 
För utländska företag är det viktigt att lyfta fram specifika utföranden enligt svenska 
branschstandarder, t ex avseende fuktsäkert utförande, montering av kök samt 
plåtarbeten. Bättre kännedom om svenska normer är också av intresse för utländska 
byggföretag, t ex ljudklass, brandklass. I övrigt anses ByggAis struktur och innehåll 
lättillgängligt även för utländska byggare. 
 
Pedagogiska förutsättningar för ByggAi i gymnasieskolan 
För användning av ByggAi inom gymnasieskolan är det inte enbart språk och uttryckssätt 
som behöver ses över utan också strukturen. En mer pedagogisk funktion skulle ByggAi få 
om detaljutförandet på ett tydligt sätt kopplas till dels färdig byggdel, dels till byggnaden 
som helhet. Genom Internet och datoranimeringar finns goda möjligheter att 
omstrukturera innehållet på ByggAi för att bli mer lättillgängligt även för oerfarna 
personer såsom gymnasieelever. 

För gymnasieelever är förståelse och motivation viktiga faktorer. Innehållet får inte 
upplevas för tungt och teoretiskt, trots att det finns viss teori som eleverna måste känna 
till, t ex AMA och arbetsmiljöföreskrifter. 

Inom gymnasieskolans teoretiska linjer antas finnas en förhållandevis högre andel 
elever med läs- och skrivsvårigheter, vilket dess elever brukar var bra på att försöka dölja. 
Lärarna kan uppfatta det som bristande motivation. Genom att låta utbildningsmaterialet 
kretsa kring bildmaterial – kanske t o m i ännu större utsträckning än de som finns på 
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ByggAi idag – kan inlärningen underlättas även för de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har ByggAi med sin grundidé och struktur samt genom sitt 
omfattande underlag stor potential användas av flera olika målgrupper och olika ändamål 
inom byggbranschen och till branschen relaterade utbildningar. Det befintliga upplägget 
av ByggAi följer en logik som är vedertagen inom branschen vilket gör innehållet kan 
anses relativt lättillgängligt för de flesta aktörer.  

Som undervisningsmaterial i gymnasieskolan är innehållet på ByggAi till stora delar 
relevant men användarvänligheten bör förbättras och det är då främst gränssnittet mellan 
arbetsinstruktion med tillhörande teori och elev som bör ses över. Textmässigt kan vissa 
delar minskas ner eller tas bort helt. 
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