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Abstract 
Reinforcement is of great importance to fulfill the dimensioned strength of a concrete 
construction. This requires that the work needs to be carried out with adequate results 
that neither endangers the workers or the safety of the construction. Progressive 
development of the planning phase, construction documents, and construction 
methods is in constant need since the technology constantly evolves. 

In order for contractors to be able to get acceptances from their quotations requires 
that they have to increase their working pace in order to be able to leave a quotation 
with a lower price than the competition. 
Due to the increasing pace the different parts involved in the construction process is 
subjected to time pressure. The design stage, construction documents, work 
preparation and the execution are all affected when everything has to be finished 
quickly. To avoid problems, it is required that all parts are able to deliver good quality 
solutions and results under the influences of time pressure, which is not always easy. 
It happens that problems and mistakes occur, however they are usually not extensive, 
but in some cases the errors can lead to severe consequences such as structural 
collapse. 

This thesis has been written with the purpose to discern and enlighten the most 
common errors during the reinforcement process, especially orientated towards 
reinforcing drawings. Literature studies with elucidation on old known problems and 
errors have been investigated and thereafter compared with present issues. Data 
collection was conducted through interviews and a survey distribution to personnel 
with relevant experience. 
 
The results of the interviews and surveys revealed that several significant errors have 
arisen, errors that previously weren’t taken into consideration. The computerized 
society has led to the construction process, in some cases, becomes faster than the 
planning phases. Some parts in the construction process no longer have the time to do 
extensive and thorough planning as they used to be able to. To prevent these 
problems, extensive quality checks, but also competence- and execution training for 
involved personnel is needed. 
 
By knowing the most common errors during reinforcement work more focus can be 
given to these parts in order to increase the probabilities of the work being executed 
correctly. 

 
 

 
 

 

 

 



 

  



 

Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen på vår högskoleingenjörsutbildning 
inom Byggproduktion och projektledning (Daniel) samt Konstruktion och 
projektering (Henrik), vid Högskolan i Halmstad. 

 
Vi vill tacka alla medverkande parter på Skanska som har gjort det möjligt att skriva 
examensarbetet för Skanska Hus Väst. Det är många som hjälpt oss på olika sätt. 
Såväl HR-medarbetare, distriktschefer, produktionschefer samt arbetsledare. Vi vill 
även tacka medarbetarna på Celsa Steel Service i Halmstad för att de kunde ställa upp 
på en intervju.  

 
I detta arbete har vi blivit handledd av Göran Nilsson vid Högskolan i Halmstad och 
Jan Olof Lagerstedt, produktionschef på Skanska Sverige AB. Våra båda handledare 
har bidragit med såväl engagemang, tid som värdefulla synpunkter på arbetets 
utformning. 

Stort tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss med att skriva detta 
examensarbete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Armering har stor betydelse för en konstruktions hållfasthet och kräver att arbetet 
utförs med goda resultat, som varken äventyrar medarbetarnas eller konstruktionens 
säkerhet. Progressiv utveckling av planerings-, ritnings-, och utförandemetoder är i 
ständigt behov då tekniken utvecklas kontinuerligt. 

Om en entreprenör skall kunna vinna en budgivning krävs det högt arbetstempo för att 
kunna få ner anbudspriset och då kunna mäta sig med andra entreprenörer. Det 
ökande tempot bidrar till att inblandade parter i byggprocessen utsätts för tidspress. 
Dimensionering, bygghandlingar, arbetsberedning och utförandemoment påverkas då 
allt skall göras klart snabbt. För att undvika problem krävs det att alla led i 
byggprocessen klarar av att leverera bra och kvalitativa lösningar under tidspress, 
något som inte alltid är enkelt. Det händer att problem och fel uppstår, vanligtvis är de 
mindre omfattande, men i vissa fall kan det leda till så pass allvarliga konsekvenser att 
konstruktionen kollapsar. 

Arbetet har inriktats mot att hitta och belysa vilka de vanligaste felen är vid 
armeringsarbeten, speciellt inriktat mot armeringsritningar. Inledningsvis har vi 
genomfört litteraturstudier för att belysa kända fel, som redovisat redan kända fall och 
dess brister. Därefter inventerades nyare problem och avslutningsvis genomfördes en 
jämförande analys. Insamlingen av data genomfördes med hjälp av intervjuer och 
riktade enkäter till branschkunnig personal. 

Vid en analys av intervjuerna och enkäterna påvisades att flera nya väsentliga fel har 
uppkommit, fel som tidigare inte togs i beaktning. Datoriseringen har medfört att 
byggprocessen i vissa fall går snabbare än projekteringen. De olika parterna har inte 
längre den tid att göra lika omfattande och noggranna planeringar som tidigare. För att 
förebygga problem krävs omfattande kvalitetskontroller, men även kompetens- och 
utförandeutbildningar för berörd personal.  

Genom kännedom om de vanligaste felen vid armeringsarbeten kan större fokus 
läggas på just dessa delar, i syfte att öka sannolikheten att armeringsutförandet blir 
korrekt utfört. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Inom byggbranschen har arbetstempo och säkerhet fått allt större betydelse. Projekt 
ska utföras snabbt och samtidigt vara säkert för alla inblandade.1 Arbetskraften utgör 
en stor kostnad för ett projekt. Om företag skall kunna konkurrera med andra, måste 
de kunna utarbeta och presentera prisvärda bud vid upphandlingar. För att få en rimlig 
vinst är det viktigt att bygga effektivt för att få ner kostnaderna.2 
 
Inom branschen finns det idag mängder med tekniska lösningar och hjälpmedel, trots 
detta inträffar fel på byggarbetsplatser. Dessa kan bero på att arbeten eller 
bygghandlingar blivit felaktigt utförda, vilket i sin tur kan leda till fel ute i 
produktionen. Bristande kompetens, tidspress och nonchalans under utförandestadiet 
kan ha en avgörande betydelse för slutprodukten. 
 
I en artikel från 2009 antyder författarna att det inte skett någon större utveckling de 
senaste åren gällande utförandet av platsgjutna betongkonstruktioner.3 Detta tyder på 
att det finns stor utvecklingspotential inom området. Efter artikeln publicerats har det 
inte gått att hitta någon nypublicerad fakta som visat på att detta har förändrats. 
 
I media uppmärksammas ibland extremfall. Det kan vara byggnader som haft så 
allvarliga byggnadsfel att de kollapsat, fall som troligen hade kunnat undvikas om alla 
arbetsmoment och säkerhetskontroller utförts på ett korrekt sätt. 
Vid ny- eller påbyggnad av konstruktioner behövs därför funktionella 
bygghandlingar, innehållande ritningar och monteringsföreskrifter. Under själva 
utförandestadiet behövs arbetskraft med nödvändig kompetens och utrustning. Skall 
konstruktionen bli utförd på ett ändamålsenligt sätt, måste samtliga delar hänga 
samman. 
 
Felaktigheter i betongkonstruktioner kan medföra mycket omfattande följder eftersom 
betongkonstruktionsdelar ofta har en viktig funktion för stabilitet och hållfasthet i 
konstruktionen. Området är därför viktigt att granska för att kunna hitta eventuella 
brister. 
 
Examensarbetet kartlägger vilka problem som finns vid konstruktioner som innehåller 
armeringsarbete. Arbetet innefattar en granskning av de vanligaste problemen som 
kan uppstå vid armering, var i kedjan de uppstår och hur man effektivt kan åtgärda 
dessa. De fel som nämnts är kända fel, där bristerna redan visat sig. Det finns också 
projekt som i nuläget har dolda felaktigheter, men som med tiden kan dyka upp. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Lamb, Thomas M – Reinforcing steel placement – why should we be concerned? 
2 http://www.ndslogistik.se/files/reports/1382102477_4.pdf (2014-05-08) 
3 C. Claeson -Jonsson & J. Magnusson ”Låt inte krisen stoppa industrialiseringen”. Husbyggaren nr 1, 
(2009) 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att genom studier av litteratur som kompletteras med 
undersökningar, analysera de vanligaste felen med armeringsritningar och 
armeringsarbete. Genom att kartlägga de vanligaste felen och få en ökad förståelse för 
vilka brister som finns hos armeringsritningar finns det stora vinster att hämta. 
 
Felaktiga ritningar och handlingar kan, om de inte upptäcks i tid, leda till att 
konstruktioner blir felaktigt uppbyggda vilket leder till onödigt arbete och stora 
kostnader, såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Även säkerheten hos de inblandade kan 
komma att äventyras genom att konstruktioner kan kollapsa på grund av felaktigheter. 
 
Att hitta dessa fel tidigt kan innebära stora ekonomiska besparingar, mindre 
tidsåtgång och reducering av risken för skador, vilket gynnar alla parter i 
byggprocessen. 
 
Vi skriver arbetet i samarbete med Skanska och syftet är även att våra resultat skall 
komma till användning i produktionen för att kunna utföra ett effektivare och säkrare 
arbete.  
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Var i byggproduktionen uppkommer de vanligaste armeringsfelen? 

• Vilka är de vanligaste armeringsfelen som uppkommer? 

• Vilka oklarheter finns det gällande armeringsritningar och bygghandlingar?  

• Vilka armeringsfel var vanliga förr och har dessa förebyggts? 

• Vilka är de vanligaste utförandefelen hos Skanska vid armeringsarbeten, finns 
det någon anknytning till ritningarna/handlingar? 

• Upplever man ute i produktionen att det finns några oklarheter kring 
ritningar/handlingar som är vanligt förekommande?  
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar på fel som orsakats av felaktigt utformade ritningar och 
felaktigt utfört arbete i byggprocessen. Arbetet lägger ingen större vikt vid fel på 
grund av feldimensionering av konstruktionen. 
 

Definitionen av felkonstruktioner omfattar på byggnader som rasat, blivit obrukbara 
eller helt enkelt inte blivit byggt med det slutresultat som beställaren förväntat sig. 

Arbetet går inte in på vad BIM, Building Information Modelling, är och hur detta 
fungerar. 

 
Figur 1.  Avgränsningar 

 

1.5 Metod 
Inledningsvis har facklitteratur studerats för att samla in relevanta data med syftet att 
inhämta ytterligare kunskap och förståelse för området som behandlas.  
 
Därefter har gamla fall och väsentliga fakta inventerats. 
 
En teoretisk del skrevs som skapade grund för frågeställningarna, som sedan 
besvarades via intervjuer med branschkunniga personer, samt med enkäter till 
relevanta personer med erfarenhet. 
 
Enkäterna delades ut till personer inom två projekt. Det ena var ett nybyggnadsprojekt 
vid namn ”Ankarskolan”, det andra ett ombyggnadsprojekt på Ringhals. 
  
I samband med utdelningen av enkäter på ”Ankarskolan” genomfördes ett platsbesök 
och intervjuerna genomfördes. 
 
Platsbesöket och intervjuerna gav oss ytterligare kunskap inom armeringsområdet och 
förståelse för vilka fel som kan uppstå under ritningsavläsning och utförande. Detta 
bidrog till fler frågeställningar och kompletterade intervjuer genomfördes. 
 
Enkäterna mynnade ut i en analys och en sammanställning, vilken kunde användas för 
avslutande frågor för avslutande intervjuer. 
 
Avslutningsvis gjordes även en intervju med Celsa för att få deras syn på armering 
och vanligt förekommande fel. 
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När tillräckligt mycket information samlats in analyserades allt i sin helhet och en 
jämförelse gjordes med de fakta som tagits fram genom litteraturstudier. 
 

 
Figur 2.   Modell av metoden 
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2 Armerad betong 
2.1 Allmänt om armering 

2.1.1  Allmänt 

Armerad betong är en kombination av betong och armering. Armeringen används 
tillsammans med betongen för att göra betongen starkare, vilket medför att det blir 
möjligt för betongkonstruktioner att ta upp större dragkrafter än om de vore 
oarmerade.4 Den bästa kombinationen mellan betong och armering i en konstruktion 
bör utformas så att armeringsstängerna tar upp dragkrafterna och betongen 
tryckkrafterna.5 Armeringens utformas ofta som stänger och nät. Armerad betong 
används exempelvis vid grundkonstruktioner som innefattar såväl pålar som 
fundament, men även till broar, tunnlar, dammar och hus. Armerad betong är med 
andra ord ett material som används i stort sett i hela byggbranschen.6 
 
Armeringsprocessen kan, enligt författarna av Rationell Armering, delas upp i tre 
olika skeden.  
 

- Projekteringsskedet med dimensioneringar, val av armeringssystem, samt 
dokumentering som innefattar ritningar, förteckningar och 
utförandebeskrivningar. 

- Planeringsskedet tar upp vilken metod som ska användas exempelvis om 
armeringen ska bockas eller klippas på arbetsplatsen. Sedan påbörjas 
planeringen av inköp och hur byggplatsen skall utformas utifrån 
armeringsarbetet.  

- Utförandeskedet, under vilket arbetet ute på arbetsplatsen initieras. 
Armeringens arbete påbörjas genom att bereda armeringen genom eventuell 
bockning eller klippning när sådant krävs. I detta skede påbörjas även 
armeringsmontaget. 7 

 
I armeringsprocessen är det flera parter inblandade med olika roller och ansvar, vilket 
kräver väl fungerande kommunikation, annars kan detta leda till fel i produktionen.8 
Brister, som enligt Erik Hellqvist, även påverkar lönsamheten på grund av ökande 
kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. En förbättring av kommunikationen 
skulle följaktligen leda till bättre kvalité, arbetsmiljö och möjligheter att lära av sina 
misstag. 9 
 
  
 

                                                
4 http://www.ne.se/lang/armerad-betong (13/03-14) 
5 De Schutter, Geert - Damage to concrete structures, England (2013) 
6 http://www.ne.se/lang/armerad-betong (13/03-14) 
7 B. Hjort, Rationell Armering, Halmstad: Fundia Bygg AB (1998) 
8 Ibid. 
9 http://www.ndslogistik.se/files/reports/1382102477_4.pdf (2014-05-08) 
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2.1.2 Armeringsschema 

Ett effektivt armeringsschema förutsätter noggrann planering. Arbetsledare skall 
kunna välja om arbetet ska delas in i mindre faser, om färgkoder skall användas och 
om det skall utföras stegvis för att underlätta avläsningen och arbetsgången under 
utförandet. Schemat ska även visa vilken grad av prefabricering armeringen har och 
vad som exempelvis måste klippas, bockas och najas på arbetsplatsen.10  
 
Den som utarbetar schemat måste tidigt ta kontakt med arbetsplatsen eller personerna 
som har hand om bygget annars detta leda till att de går miste om viktig information 
som har stor betydelse för uppbyggnaden av schemat. Detta kan exempelvis vara om 
projektet ska använda sig av ett speciellt kodsystem eller hur uppdelningen ska vara 
mellan gjutningen och armeringsstadierna.11 
Fel i armeringsscheman kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis 
produktionsstopp. Dessa fel beror ofta på att armeringsscheman görs av anställda som 
saknar tillräcklig erfarenhet. Det anses vara ett arbete som har låg status och 
överlämnas ofta till nyanställda som inte har full kontroll på vad de planlägger. Detta 
kan innebära att de lämnas ut till produktionen utan hänsyn till när och var de ska 
användas. Ett exempel skulle kunna vara att scheman för väggar på andra våningen 
levereras före scheman för grunden. De som utför scheman måste vara medvetna och 
ta hänsyn till detta för att produktionen ska kunna fortlöpa effektivt.12  
Inga nyare studier har påvisat att detta har utvecklats sedan Bengt Hjort skrev sin 
rapport 1982. Man kan därför anta att det fortfarande fungerar på samma vis än idag. 
 

2.1.3 Armeringsarbete på byggarbetsplatserna 

Konstruktören och den som planlägger ett armeringsarbete spelar en central roll för att 
projektet ska fortlöpa bra, bli ekonomiskt och leda till bra arbetsförhållanden. 
Grunden är planering och ritningar som är lätta att följa, men även vetskapen om att 
det fungerar praktiskt. Genom att vara konsekvent och undvika många olika typer av 
armering, kan det förhindra att frågor uppstår om vilka armeringstyper som ska 
användas på vilka ställen. Exempelvis kan det vara väldigt svårt för en inspektör att 
skilja på olika ståltyper under sina kvalitetsinspektioner. Komplicerade 
armeringsarbeten bör undvikas. Istället bör dessa, om möjligt, delas upp i flera lättare 
etapper.13  
 
Enligt en studie där sex produktionschefer intervjuades, konstaterades det att de 
enklaste tekniska lösningarna, i princip, alltid används vid utförandet. Motiveringen 
för detta är säkerheten, då vetskapen finns om att metoden leder till bibehållen budget 
och samtidigt en hög kvalitet på utförandet.14  

                                                
10 Hjort, Bengt – Reinforcement work on construction sites. A general study, Stockholm (1982) 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 C. Claeson -Jonsson & J. Magnusson ”Låt inte krisen stoppa industrialiseringen”. Husbyggaren nr 1, 
(2009) 
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Eftersom kvalitetskontrollantens resurser är begränsade och denne därmed inte kan 
övervaka alla detaljer, är det viktigt undvika komplexa fall, samt att personalen har 
nödvändig kompetens. Då undviks många fel och inspektörens möjligheter att 
tillgodose byggherrens förväntningar ökar.15 
 
Beträffande ritningar finns det inga speciella regler för hur detaljerade och specifika 
de måste vara. Detta leder till att kvaliteten, detaljinnehållet och förklaringar skiljer 
sig mycket åt beroende på vilken konstruktör som anlitats och under vilken tidspress 
denne arbetat.16  
 
Ritningarna skall helst alltid vara lätta att läsa av, eftersom svårtolkade ritningar 
bidrar till en större risk för att fel kan uppstå, vilket kan leda till kostsamma 
förseningar när det handlar om såväl tid som pengar. Ritningarna ska därför inte 
innehålla alltför många detaljer, utan istället var tydliga och lättlästa. Detta går att 
undvika genom att dela in komplicerade ritningar, som kräver många detaljer, i flera 
mer detaljerade delritningar vilket kommer bidra till att det blir enklare att läsa av vad 
ritningarna förmedlar.17  
 
Det finns en stor potential i att specificera de olika delarna. Detta bör resultera i ett 
högre produktionstempo, då ritningsunderlaget är tydligare och enklare att följa. 
Svårlästa delar i ritningar, förutom uppdelning, ska även ge upplysning och förklaring 
i form av bifogad text. Texten är till för att ge en förklaring om vad konstruktören 
menar, för att undvika missförstånd och därmed fel.18  
Som exempel på detta kan nämnas att ritningspunkter, med förankring och 
överlappning av armeringsstängerna, skall anges på ett tydligt sätt för att undvika 
feltolkning.19  
 
Ritningarna ska vara helt färdiga efter dimensioneringsstadiet och inte vara i behov av 
ytterligare revidering på arbetsplatsen.20 Detta är för att undvika att flera versioner och 
olika ritningar cirkulerar ute på arbetsplatsen som medför en risk att gamla och nya 
blandas ihop.  
 
Ett annat problem är att arbetsplatser ofta får sina armeringsritningar i ett sent skede 
och nära byggstart. Detta leder till att planeringen av armeringsarbetet blir utformat så 
sent att grundlig planering försvåras.21   
 
Det är viktigt att konstruktören vid projektering tar hänsyn till hur armeringen skall 
monteras. Om armering behöver läggas i trånga utrymmen med dålig 
åtkomstmöjlighet är det viktigt att konstruktören har en tydlig idé om hur detta skall 
gå till. Det betyder att en plan måste utarbetas för tillvägagångsättet för att undvika att 
fel uppstår i dessa moment.  

                                                
15 Feld, Jacob och Carper, Kenneth L – Construction Failure, England (1997) 
16 Hjort, Bengt – Reinforcement work on construction sites. A general study, Stockholm (1982) 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 De Schutter, Geert - Damage to concrete structures, England (2013) 
20 Hjort, Bengt – Reinforcement work on construction sites. A general study, Stockholm (1982) 
21 Ibid 
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Konstruktören behöver också ta hänsyn till den monteringsarmering som ska finnas 
med för att kunna utföra jobbet och att plats avdelas åt detta i ritningarna.  
Slutligen bör konstruktören vara klar över vilka verktyg och hjälpmedel som finns 
tillgängliga ute i produktionen som hjälp vid armeringen. Detta underlättar arbetet i 
produktionen och är till stor fördel när man vill få gjort ett fullgott arbete, förutsatt att 
denne utformar sina ritningar så att dessa kan användas.22 
 

2.1.4 Ergonomi vid armeringsutförande 

En av de viktigaste faktorerna för att ett armeringsarbete ska bli bra, är hur arbetet 
utförs av montörerna sett utifrån det ergonomiska perspektivet och då i form av en 
lämplig arbetsställning. Montörerna bör exempelvis undvika att stå i en framåtlutande 
position eller en annan fysiskt krävande position vid utförandet.  
Ett alternativ är att använda prefabricerad armering. Detta bidrar till att arbetet får en 
högre precision samtidigt som ergonomin blir avsevärt bättre för montörerna.23  

2.2 Utförande och möjliga fel som kan uppkomma vid 
armering 

Enligt författarna till Construction Failure (1997) finns det olika synsätt på fel i 
samband med armering. Skulle enbart konstruktioner som kollapsat på grund av ett 
felaktigt utfört armeringsarbete räknas, skulle inte många projekt anses vara felaktiga. 
Om däremot armeringsfelen räknas utifrån definitionen att resultatet inte blivit som 
planlagt, skulle spannet av felaktigt utförda konstruktioner öka markant. Ur 
allmänhetens perspektiv, blir definitionen densamma som den som återspeglas i media 
och tekniska tidskrifter, där det främst är byggnader som rasat och/eller orsakat 
dödsfall som anses vara felaktiga.24 

 
Tolkas armeringsfel utifrån definitionen att resultatet inte blir förväntat, kan det 
uppstå betydligt fler olika typer av fel under en armeringsprocess.  
 
I en rapport från 1985 redovisade Thomas M. Lamb en ett år lång fallstudie med 
observationer och dokumentationer av armeringsarbete på ett projekt. Han 
konstaterade att det finns två grupper av fel som uppstår ute på byggarbetsplatsen.  
Det handlar dels om mindre fel, innefattande mindre avvikelser i C/C avstånden, 
täckskikt och felaktiga skarvningslängder. 
Den andra kategorin, är de mer omfattande felen, som inte är alltför ovanliga, t ex om 
att det är för få armeringsjärn.25 I sin fallstudie beskrev han ett fall där alla de tolv 
armeringsstänger som behövdes saknades. I ett annat fall saknades uppskattningsvis 
30 % av de armeringsjärn som behövdes i en pelare.  
 
Blir det fel under ritnings- eller utförandestadiet och det av någon anledning saknas 
stänger, kan det leda till allvarliga konsekvenser. Det kan exempelvis bidra till både 
sprickbildning i betongen och senare till en kollaps av konstruktionen.26 

                                                
22 Hjort, Bengt – Reinforcement work on construction sites. A general study, Stockholm (1982) 
23 Hjort, Bengt & Sandberg, Jan - Rationell Armering, Halmstad (1998) 
24 Feld, Jacob och Carper, Kenneth L – Construction Failure, England (1997) 
25 Lamb, Thomas M – Reinforcing steel placement – why should we be concerned? 
26 De Schutter, Geert - Damage to concrete structures, England (2013) 
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Det är därför viktigt att placera rätt mängd armering på avsedd plats för att en 
betongkonstruktion ska uppnå sin eftersträvade hållfasthet. Detta innebär att det är av 
stor vikt att se till att inga armeringsstänger blir över eller att de ligger felplacerade, 
eftersom det är omöjligt att upptäcka detta efter gjutningen.27 
Har armeringen inte placerats på sin rätta plats kan anledningen ofta vara komplicerad 
design, svåråtkomliga utrymmen, komplicerade utförandemoment eller okunnighet 
hos personalen. 28 
 
Det händer att dimensioneringen visar på att det behövs en mycket stor mängd med 
armeringsstänger för att konstruktionen ska klara av alla krafter. Ur teknisk synpunkt 
kan detta stämma, men under gjutning kan det uppstå problem. Ligger armeringen för 
tätt kan det bli svårt eller omöjligt att fylla hela betongformen på rätt sätt. Om 
betongen, i värsta fall, inte kan fylla hela formen bildas det hålrum.  
Konsekvensen av detta blir att sammanbindningen mellan betong och armering inte 
når sin dimensionerade styrka eftersom betongen inte kan kompakteras, vilket leder 
till att konstruktionen försvagas.29 Dessutom påverkas konstruktionens hållbarhet, 
eftersom porositeten ökar. Det kan medföra att armeringsstängerna utsätts för 
korrosion och risken ökar ju mer porös betongen är.  
Ur korrosionssynpunkt är det också väsentligt vilken täckskiktstjocklek som blivit 
angiven och att den på ritningarna räknas utifrån en minimitjocklek och inte utifrån ett 
medelmått.  
Om täckskiktet är hälften så tjockt som planerat, kan detta innebära att 
hållbarheten kan minska med upp till 15 % på grund av korrosionsangrepp. I vissa fall 
kan det även bidra till att armeringen expanderar och tränger igenom ytskiktet på 
grund av korrosionen och betongspjälkning. För att undvika att täckskiktet blir alltför 
tunt ska armeringen läggas på rätt höjd genom att exempelvis använda sig av bockstöd 
och utföra noggranna inspektioner innan gjutning.30   
 
För att visa på betydelsen av armeringens placering i betongen finns ett exempel på en 
byggnad med en fribärande balkong, se exempel i figur 4 på nästa sida. 

 
Figur 3. Figuren visar var sprickor uppstår om 
armeringen läggs på fel djup 

                                                
27 De Schutter, Geert - Damage to concrete structures, England (2013) 
28 Hjort, Bengt – Reinforcement work on construction sites. A general study, Stockholm (1982) 
29 De Schutter, Geert - Damage to concrete structures, England (2013) 
30 Ibid 
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Balkongen är fastbunden med byggnadens stomme genom armeringsstänger, vilka har 
blivit placerade i mitten av betongplattan.  
Då balkongen utsätts för laster kommer den att böjas nedåt. Detta i sin tur skapar 
dragkrafter i toppen och tryckkrafter i botten av plattan.  Betongen är inte avsedd att 
ta upp de dragkrafter som uppstår i toppen. Det kan leda till att det bildas sprickor 
som i sin tur kan leda till stora skador. För att detta ska bli en lyckad konstruktion ska 
armeringen istället placeras i överkanten av plattan så att armeringsstängerna kan ta 
upp dragkrafterna.31 
 
Fel vid utförande kan bero på pressade deadlines men även på okunskap. Ibland 
upptäcks felen i ett tidigt skede, men risken finns att felen inte kommer till kännedom 
förrän det är för sent och jobbet redan är slutfört. Konsekvensen kan bli stora 
kostnader för att reparera skadan i efterhand.32 

2.2.1 Kvalitetssäkring 

Definitionen av kvalitet är “alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en 
företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda 
behov”. 33 
Kvalitet hos armering definieras genom att egenskaperna hos den slutgiltiga 
produkten skall vara tillfredställt utifrån det uttalade respektive underförstådda 
behovet. 34 
Det är därför viktigt att kvalitetssäkringen finns med under hela armeringsprocessen, 
från det att projekteringen startar tills dess att utförandet är avslutat och den slutliga 
kontrollen är gjord.35 
 
I rapporten ”Armeringens verkliga läge i konstruktionen – en undersökning” från 
1970 ger författaren Sven Erik Bjerking en sammanfattning om vilka rutiner som 
användes vid armering, undersökningen gjordes för plana bjälklag och väggar.36 
Dessa rutiner kan vara en bra vägledning för hur man ska gå till väga vid 
kvalitetssäkring under armeringsarbete. 
 
Mätningarna för de plana bjälklagen gjordes innan gjutning och innefattade kontroll 
av c/c avstånd och dimensioner på armeringen. Därefter gjordes mätningar för att 
bestämma den effektiva höjden och slutligen stickprovsmätningar för att bestämma 
den totala höjden på bjälklaget för att klargöra att det hade en jämn höjd.37 
 
Resultatet från undersökningen visade att måttriktigheten gällande armeringens 
position i betongkonstruktionen är mycket dålig. Armeringen i studien hade bland 
annat dålig överensstämmelse i både höjd och djup jämfört med det angivna måttet. 
Rapporten visade även på att det redan fanns brister med måttnoggrannheten vid 

                                                
31 De Schutter, Geert - Damage to concrete structures, England (2013) 
32  Feld, Jacob och Carper, Kenneth L – Construction Failure, England (1997) 
33 Hjort, Bengt & Sandberg, Jan - Rationell Armering, Halmstad (1998) 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Bjerking, Sven-Erik – Armerings verkliga läge I konstruktionen – En undersökning, Göteborg 

(1970) 
37 Ibid 
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monteringsarbetet av armeringen. Det saknades bland annat överkantsarmering i vad 
författaren uttrycker ”Anmärkningsvärt många fall”. 
Väggarmeringen visade sig också ha en del brister där det i många fall var lätt att röra 
på den för hand, vilket gjorde att den lätt kom ur läge vid arbete med t.ex. 
installationer i väggen.38 
 
I rapporten avslutar Sven Erik med att konstatera: 
”Undersökningarna visar att det krävs stora insatser för att förbättra metoderna för 
såväl armeringen som betonggjutningen liksom för kontrollen. Armeringens verkliga 
läge i konstruktionen bör ju motsvara det som beräknats och beslutats.”39 
 
Enligt Thomas M Lambs rapport från 1985 visade det sig att kontroller ute på 
byggarbetsplatserna inte görs tillräckligt ofta, detta beror oftast på att resurserna för 
detta ofta är knappa.40 

2.2.2 Att lära av sina misstag 

Genom att studera tidigare misstag kan man göra en uppskattning och få en känsla för 
vilka framtida projekt som kan komma att misslyckas, vilka riskerna är och hur dessa 
har yttrat sig i tidigare projekt.41 
 
Den mänskliga faktorn är i högsta grad en påverkande faktor i byggprocessen. Det är 
därför viktigt att det finns rätt kompetens i hela produktionsteget, från material-
tillverkningen till utförandet. Alla beslutsfattare i byggprocessen behöver vara 
medvetna om hur viktigt det är att motverka felaktigheter i konstruktionen och att man 
bör ta fram en strategi för att kunna se till att målen som ställs på konstruktionen 
uppfylls.42 
 
McKaig (1962) menar även på att många fel beror på okunnighet, oförsiktighet, 
nonchalans och girighet. Det är med andra ord inte bara utbildning som är lösningen 
för att minska risken för felkonstruktion.  Det är alltså lika viktigt att man får till en 
attitydförändring i branschen för att göra folk mer uppmärksamma och 
ansvarstagande.43. 
 
Genom moderna matematiska teorier och datorverktyg kan man minska risken för fel 
och skapa en större grad av trygghet så att de olika momenten blivit ordentligt utförda 
och på ett säkert sätt. Det gäller ändå att alltid räkna in den mänskliga faktorn och 
förstå riskerna som finns.44 
 
  

                                                
38 Bjerking, Sven-Erik – Armerings verkliga läge I konstruktionen – En undersökning, Göteborg (1970) 
39 Ibid 
40 Lamb, Thomas M – Reinforcing steel placement – why should we be concerned?, Concrete 

international 8, (nr7), p.39-46 (1985) 
41 Feld, Jacob och Carper, Kenneth L – Construction Failure, England (1997) 
42Ibid 
43 Feld, Jacob och Carper, Kenneth L – Construction Failure, England (1997) 
44 Ibid 
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2.3 Skanska region hus väst 
 
Skanska är ett av Sveriges största byggföretag45 och är i Sverige verksamma inom 
såväl bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling 
och infrastrukturutveckling.46 Skanska är dessutom ett globalt företag som återfinns i 
stora delar av världen.47 Företaget är uppdelat rent geografiskt i olika regioner. I detta 
examensarbete finns region hus väst och dess medarbetare representerade i form av 
intervjuer, enkäter och studiebesök. 

2.3.1 Projekt Ankarskolan 

Projektet Ankarskolan där information samlats in i form av intervjuer, enkäter och 
studiebesök är ett projekt där Skanska är totalentreprenör. Projektet har ett värde på 
drygt160 mkr. Det påbörjades i januari 2014 och förväntas vara avslutat i april 2015.48  

 
Figur 4. Region hus väst organisationsschema 

 

2.3.2 Vårt sätt att arbeta (VSAA) och Vårt sätt att bygga (VSAB) 

 
“Vårt sätt att arbeta” (VSAA) och “Vårt sätt att bygga” (VSAB) är två av Skanskas 
interna kunskapsdatabaser som är tillgängliga för medarbetarna hos Skanska.49 
 
VSAA är en dokumentation som strävar till att ge ledning till hur man skall gå till 
väga för att leda verksamheten i rätt riktning och i slutändan bidra till fler nöjda 
kunder och bättre utförda projekt. 
Ser man till omfattningen av VSAA beskriver den allt från anbudsstadiet hela vägen 
till garantitiden och allt däremellan. Dokumentationen täcker med andra ord in alla 
                                                
45 http://www.bygg.org/UserFiles/Files/Marknad/30_storsta_byggforetagen_2012.pdf 
46 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/ 
47 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/ 
48 http://www.byggfaktadocu.se/ankarskolan-ankarvagen-6-traslovslage-8-34-mfl/projekt.html 
49 http://vsaa.skanska.se/projekt-installation/entreprenad/produktionssytrning/    
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bitar av byggprocessen och är tänkt som en hjälp för medarbetare hos Skanska. 
Dokumentationen beskriver hur man skall agera i olika situationer för att följa 
Skanskas policy och de lagar som råder i landet.50 
 
VSAB är en databas där det finns möjlighet att hitta information om specifika 
arbetsmoment. Det är exempelvis möjligt att gå in och leta upp standardiserade 
produktionsmetoder för olika byggmoment, t.ex. förklara hur arbetsgången ser ut när 
man skall gjuta en platta på mark.  
I denna dokumentation beskrivs hela produktionsförloppet. Det beskriver bland annat 
vad man bör tänka på inför gjutning, vilka risker som finns vid utförandet och hur 
man bör gå till väga.51 

2.3.3 Rutiner och förberedelser 

Inför nya arbetsmoment utför man på Skanska något som benämns “arbetsberedning”. 
Syftet är förbereda sig inför ett arbetsmoment och belysa de olika moment som 
uppkommer, men också hur man skall gå till väga.  
I arbetsberedningen belyser man bland annat:52 
 

• Vilken utrustning som kommer användas 
• Starttid och sluttid för arbetsmomentet. 
• Vilka delmoment som ingår, t.ex. förbehandling och efterbehandling etc. 

 
Där anges även vilken typ av material som behövs för att utföra momenten och 
specificerar detta så väl som möjligt. t.ex. genom att ange vilka dimensioner 
armeringen skall ha och vilken den effektiva höjden skall vara.53 Med andra ord tas 
det viktigaste ut ur ritningarna och sammanställs. 
 
Därefter listas de olika kritiska momenten, hur de utförs och vilka åtgärder som skall 
vidtas om någonting inte skulle gå som planerat när momentet genomförs.54 
 
Slutligen signeras arbetsberedningen av dem som utformat den och även av dem som 
senare kommer att vara närvarande vid utförandet.55 

2.3.4 Kontroller 

Egenkontroller innefattar både egenkontrollplaner och kontrollprogram.  
Egenkontrollplanerna har till uppgift att beskriva vad det är som skall kontrolleras. 
Det är produktionschefen som är ansvarig för dessa handlingar och ansvaret för att 
kontrollerna utförs.56 
 
Kontrollprogrammet grundar sig på bland annat på krav ställda utifrån handlingar, 
beskrivningar och kundens krav. Kontrollen innefattar t ex utförande av 
                                                
50 http://vsaa.skanska.se/projekt-installation/entreprenad/produktionssytrning/    
51 Ibid 
52 Vårt sätt att arbeta/ Verksamhetsmanual/Projekt/Produktionsförberedelser/Arbetsberedning 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Vårt sätt att arbeta/ Projekt/Produktionsförberedelser/Startpaket KMA/Kontrollprogram – 
Egenkontroller/Arbetsberedning gjutning 
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mottagningskontroll, kontroll ute på arbetsplatsen och kontrollmätningar samt prov 
ute på arbetsplatsen. Förutom kontroller som görs under produktionstiden utförs även 
kontroller i form av slutkontroll och kontroller under garantitiden. 
Uppföljning av utförda kontroller och provtagningar skall tas upp och redovisas på 
produktionsmöten/samordningsmöten. 
Under dessa möten diskuteras vilka avvikelser som har framkommit vid kontrollerna 
och förslag på hur man skall korrigera felen upprättas i samråd med kunden, för att 
sedan genomföras.57 

2.3.5 Avvikelsehantering 

En avvikelse skall beskrivas i en avvikelserapport. I denna beskrivs vad som inte 
uppfyllt specifika krav, samt vilken påverkan detta har haft på kvalitén på 
slutprodukten i form av funktionalitet och estetik.58 
 
Samtliga medverkande i projektet har till uppgift att identifiera och rapportera 
avvikelser till den projektansvarige. Detta gäller för såväl medarbetare inom Skanska, 
som berörda underentreprenörer.59 
 
När större avvikelser har upptäckts skall dessa åtgärdas och projektledaren alternativt 
hos distriktschefen har ansvaret för detta. 
Mindre förseelser, som inte har någon större inverkan på slutproduktens funktion eller 
estetik, skall noteras i dagboken. Dessa tas sedan upp och behandlas vid 
nästkommande möte.60 
 
 
Vid hantering av avvikelser svarar projektledaren eller distriktschefen för att:61 
 

• Korrekt dokumentation upprättas. Denna innefattar beskrivning av avvikelse, 
orsaksanalys, samt förslag för hur avvikelsen kan åtgärdas. 
 

• Berörda parter informeras vid produktionsmöte om avvikelsen. 
 

• Informera kunden och andra intressenter, om behovet finns. 
 

• Fastställa och verkställa åtgärderna. 
 
 
 

                                                
57 Vårt sätt att arbeta/ Projekt/Produktionsförberedelser/Startpaket KMA/Kontrollprogram – 
Egenkontroller/Arbetsberedning gjutning 
58 Vårt sätt att arbeta/ Verksamhetsmanual/Projekt/Produktionsförberedelser/Avvikelserapport 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
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2.3.6 Förebyggande åtgärder 

När ett fel har uppstått finns risken att samma fel kan komma att hända igen. Det är 
därför oerhört viktigt att förebyggande åtgärder vidtas för att undvika att fler liknande 
avvikelser inträffar i pågående eller kommande projekt. 62 
 
De förebyggande åtgärderna bygger till stor del på erfarenhet från tidigare projekt 
som förs vidare ut i de olika delarna i verksamheten. Underlag som används är 
material från arbetsberedningar, projektslutmötesprotokoll och annan relevant 
information. Syftet är kunna förmedla vad som gick fel under tidigare projekt och hur 
återupprepning skall undvikas.63 
 

2.3.7 Skanska Ritningsgranskning vid totalentreprenad 

I Skanskas interna föreskrifter finns en föreskrift om hur en ritningsgranskning skall 
gå till för att se till att ritningarna och ritningsunderlagen är korrekta.64 
 
När dokument, ritningar, ritningsförteckningar, PM mm har tillverkats, skickas dessa 
dels till beställaren, dels till projekteringsledaren för granskning/fastställning. När 
samtliga dokument har skickats in granskas dessa av projekteringsledaren och 
beställaren samt, om behov finns, även av en sakkunnig.65 
 
Den administrativa rutinen som finns ser ut som följande: 
 

1. Handlingar läggs ut på intranätet 
2. Granskningsprotokoll mailas ut 
3. Handlingar klassas som godkända eller icke godkända 
4. Granskningsprotokoll fylls på med kommentarer 
5. Berörda konsulter meddelas om resultatet 
6. Godkända handlingar läggs in på intranätet 
7. Ej godkända handlingar revideras och läggs in igen och processen 

återupprepas.66 
 
Det finns även möjligheten att ta hjälp av olika guider på Skanskas intranät för att 
göra det enklare för de olika parterna att följa och arbeta utifrån. Genom att följa ett 
konsekvent mönster blir allting tydligare och risken för missförstånd mindre.67 
 

2.3.8 Skanska standardiserade produktionsmetoder. 

I Skanska interna databas finns något som kallas för “standardiserad 
produktionsmetod”, här beskrivs utförandet detaljerat vid ett visst moment genom att 
lista upp flera punkter.68 
                                                
62 https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/produktionsförberedelser/förebyggande-åtgärder.../ 
63 https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/produktionsförberedelser/förebyggande-åtgärder.../ 
64 ”Ritningsgranskning”, Intern information  
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Vårt sätt att arbeta/ Kapitel Teknik/Uppdrag/Uppdragsstyrning 
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På Ankarskolan gjöts platta på mark och dokumentation fanns tillgänglig som 
beskriver momenten detaljerat. 
 
I dokumentationen anges t .ex. vilka förutsättningar som finns, lämpligt 
bemanningsantal samt tips och rekommendationer för att kunna utföra ett smidigt, 
effektivt och bra arbete.69 
 
 
Dokumentationen innehåller även ett kapitel, “Arbetsberedning”, där det förklaras hur 
arbetsberedningen bör vara utformad och vilka punkter som bör tas med när en 
arbetsberedning planläggs inför en gjutning av platta på mark.70

                                                
69 Dokument: PPM11, 2013-10-31, ”Tänk efter före” – Platta på mark mindre plattor 
70 Vårt sätt att arbeta/ Verksamhetsmanual/Projekt/Produktionsförberedelser/Arbetsberedning 
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3 Resultat och analys 
3.1 Intervjuer 

 
I detta kapitel redovisas intervjuerna med de berörda i projektet som besöktes samt en 
intervju med Celsa. Det är intervjuer med en produktionschef och en arbetsledare hos 
Skanska samt en BIM-ingenjör hos Celsa. De ger sin syn på de olika frågeställningar 
som har anknytning till den tidigare redovisade teoristudien. 
 
Vid intervjutillfällena utbyttes mycket värdefull information. Vi fick en stor förståelse 
för synsättet hos Skanska och Celsa när det kommer till avvikelser och hur man går 
till väga när dessa inträffar. Vi har fått ett mycket gott mottagande vid såväl våra 
intervjuer, som vid utdelningen av enkäterna. Detta har gjort att vi fått en mycket stor 
förståelse för branschen. 
 
Avsikten med våra intervjufrågor var att föra en dialog med olika medarbetarna och ta 
del av deras erfarenheter och tankar i olika frågor. 
 
Med denna analys hoppas vi kunna binda ihop vår kunskap från teoridelen med den 
information vi fått genom intervjuer och enkäter.  

3.1.1 Intervju med Skanska 

Under platsbesöket på projekt ”Ankarskolan” intervjuades en produktionschef och en 
arbetsledare. Produktionschefen har lång erfarenhet från byggbranschen och har god 
kännedom om denna. Han började som byggarbetare och är idag produktionschef. 
Arbetsledaren har akademisk bakgrund och arbetar sedan två år på det aktuella 
företaget. På projektet hade arbetsledaren ansvar för armeringen.  
Intervjuerna gjordes för att samla information som inte gått att få via facklitteraturen.  
 
På byggprojekt ska det finnas arbetsberedningar, vilket även innefattar 
armeringsarbete. Intervjupersonerna berättar att på deras företag finns det anvisningar 
på hur en arbetsberedning ska se ut, men upplyser även om att det är en del av det 
dagliga arbetet. De anser att, inför ett stort arbete, ska deltagande parter samlas för att 
diskutera de olika moment som behövs för att uppnå ett slutresultat. Något som bland 
annat måste beaktas är eventuella risker. Projektchefen uttrycker det på följande sätt 
 
”Med armeringsjobb finns det många risker, allt från klämskador till skärskador, risk 
vid tunga lyft, förslitningsskador, moment med att man står i olämpliga 
arbetsställningar, fallrisker och snubbelrisker. Just armeringen är ett arbetsmoment 
där det är mycket risker.” 
 
För att det ska bli en bra arbetsmiljö ansvarar redan i ett tidigt skede 
byggarbetsmiljösamordnare, planering och projektering, för att undvika att något 
utöver planerna händer. Det är deras skyldighet att göra konstruktioner som gör att det 
går att bygga på ett säkert sätt, något som de intervjuade personerna anser vara av 
varierande kvalité. De framhäver att det aldrig skulle gå att acceptera en dålig 
arbetsmiljö, även om det är stora variationer beroende på entreprenadform och 
samarbetsform.  
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Produktionschefen poängterar 

 
”Just arbetsmiljön har störst vikt i alla lägen. Så den är alla tvungen att lyssna till.” 
 
Även ekonomi går att ta med i arbetsmiljön. I ett tidigt skede kostar det inte mycket 
att ändra på säkerhetstillämpade lösningar, men om speciallösningar krävs under 
pågående projekt börjar priset för dessa att öka markant. I det här fallet hade 
projektchefen varit med från första början. Han menar att det medför stora fördelar 
när man kan säga till om sitt eget arbete och att allas intressen bevakas. En bra 
arbetsmiljö och engagerade medarbetare är något som är väldigt viktigt för att lyckas 
med ett projekt. För att skapa en bra relation och en enhetlig arbetsplats krävs det 
därför att respektera, ge förtroende och lyssna på alla som är inblandade. 
 
För att ett arbete ska fortlöpa under optimala förhållanden ska arbetsberedningarna 
helst göras innan man beställer armeringen, vilket ofta inte görs. Enligt 
intervjupersonerna ritar vanligtvis en konstruktör bara det som är väsentligt för en 
konstruktion, inte alltid de bästa lösningarna. Om det visar sig finnas lättare 
konstruktionsmöjligheter, exempelvis genom att lägga till 100mm på ett 
armeringsjärn för att underlätta montage, brukar det aldrig vara några problem. 
Konstruktörerna är i dessa fall lätta att samarbeta med, vilket underlättar 
armeringsutförandet. Leverantören av armering kan också bidra med förenklade idéer 
om hur montaget kan göras lättare, samtidigt som armeringen uppfyller samma 
funktion.  
 
Trots en bra och välfungerande arbetsplats påstår både produktionschefen och 
arbetsledare att det alltid uppstår fel under armeringsarbete, något som de anser skall 
uppmärksammas. Det viktiga är hur det rättas till då det blir ett fel.  
 
”Det finns nog inget bygge som inte har någon avvikelse, det är då man är fel på det. 
Alla. Sen är det självklart större och mindre form av avvikelse, det går inte att 
undvika. Det gäller bara att vara öppen med det, och säga så här har det blivit. Hur 
gör vi nu? Det är den frågan som är den viktiga.” 
 
Tolkningsgraden av ett fel handlar om acceptans. En avvikelse inträffar då man rör sig 
utanför dessa acceptabla gränser. Det kan vara avvikelser där det exempelvis saknas 
rätt antal armeringsstänger, eller att de ligger felplacerade. Avvikelser är en naturlig 
del i processen, där anpassningar och korrigeringar görs. Man tar reda på vad det är 
som ska göras och följer upp med dokumentation. Alla avvikelser som uppkommer 
redovisas i en dagbok. 
 
Byggbranschen påverkas av nya problem som har dykt upp. I och med att tekniken 
ständigt har utvecklats de senaste decennierna, och att byggbranschen har tagit till sig 
denna, har det lett till att dessa problem har uppkommit. Tidigare utfördes 
armeringsspecifikationer utifrån tvådimensionella ritningar. När konstruktörer nu 
istället har börjat arbeta med datoriserade ritningar och modeller hämtas 
specifikationerna i listformat direkt ur datorprogrammet. Den artificiella intelligensen 
är inte tillräckligt utvecklad, vilket leder till att det fortfarande blir fel och brister som 
skiljer sig från de mänskliga. Programmen har hög noggrannhet, men saknar 
förmågan att ta hänsyn till logiska parametrar, något som produktionschefen kunde 
relatera till en konstruktionsdel. 
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”Skulle vi tagit hit delen som den var, så skulle den blivit väldigt besvärlig att 
montera. Så det vill ju till att man med sin mänskliga hjärna är med och tänker innan 
man beställer. Där är det erfarenhet som skall med helt enkelt och det kan man inte 
lägga i händerna på datorprogram.” 
 
För projektet ”Ankarskolan” skapade konstruktörsföretaget tredimensionella modeller 
av byggnaden. Modellerna skickades sedan vidare till armeringsleverantören, där de 
utifrån modellerna kunde beräkna fram en materialmängd.  
 
Detta nya arbetssätt medför att leverantören inte behöver använda några ritningar då 
modellen vanligtvis redan är i ett färdigt stadie vid utskick, men även för att några 
ritningar ännu inte skapats. Leverantören får helt enkelt endast använda sig av den 
tredimensionella modellen för att kunna ta ut viktig fakta.  
 
Eftersom materialet beräknas utan ritningar kan även det leda till problem. Det kan 
vara problem där exempelvis material levereras utan några anvisningar för dess 
användningsområde. Med andra ord har byggprocessen, i det här fallet, gått snabbare 
än projekteringen. Under armeringen har därför arbetsledaren regelbunden kontakt 
med leverantören om vad som behövs och om nödvändiga leveranstider, men även om 
vissa problem uppstår. Om så är fallet kontaktas leverantören i de flesta fall. Om det 
är något konstruktionsmässigt som påverkar konstruktionen och utförandet i sin helhet 
kontaktas leverantören alltid. När det gäller enklare armeringsteknik händer det, om 
möjlighet finns, att arbetarna själva kan lösa problemet.  
 
Om ett produktionsstopp skulle inträffa på grund av att felaktigt material blivit 
levererat brukar konstruktören kontaktas. Det beror på att armering är ett 
produktionsstadie som måste göras i samråd med konstruktören. Materialet kan ofta 
modifieras fram till ett resultat som konstruktören är nöjd med. Det är däremot sällan 
som leverantören är skyldiga till ett felaktigt levererat material. Att det blir fel brukar 
bero på att konstruktören gjort ändringar i sin konstruktion utan att leverantören har 
meddelats.  
Om fel material, exempelvis armeringsstänger med otillräcklig längd, kommer till en 
byggarbetsplats så kontaktas konstruktören först för att se om materialet går att 
använda. Om däremot produktionsstoppet skulle bero på leverantören gjort fel ställs 
de till svars, men vanligtvis beror ett produktionsstopp bara på att man inte vet var 
och hur ett material ska placeras.  
 
På frågan om vilka de vanligaste felen är, svarar de, att det inte finns några som 
sticker ut specifikt. De nämner att i det aktuella projektet hade projekteringen gått lite 
för fort. Det hade levererats byglar med felaktig höjd på grund av revideringar i 
ritningarna. För att undvika konstruktionsfel ringde de därför konstruktören för att få 
nya instruktioner. De nämnde även att om det handlar om småfel, behöver 
konstruktören inte kontaktas.  
 
 
För att undvika att fel uppstår under armeringsarbetet beskriver intervjupersonerna att 
kontroller av armeringen är viktigt. Den första kontrollen utgörs vid leveransen för att 
se att följesedeln överensstämmer med det levererade materialet. Under montaget 
utförs fortlöpande kontroller och innan gjutning görs dokumentation av arbetet med 
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bland annat fotografering. Bilderna utgör en väsentlig del i arbetet i ett senare skede. 
Om det exempelvis läggs värmeslingor i golvplattan går det genom att bilderna 
avgöra dess exakta position för att undvika att någon råkar borra igenom dem.  
 
För att kontrollerna ska bli bra enas det om en kontrollplan med en kvalitetsansvarig. I 
kontrollplanen definieras vad, när och hur allt ska kontrolleras. Kontroller som 
exempelvis verifierar bland annat läge, antal armeringsjärn, CC-avstånd, djup och 
täckskikt m.m. Trots att kontrollerna är avsedda att ske vid specifika situationer utförs 
de så ofta som möjligt för att undvika att fel uppstår.  
 

3.1.2 Intervju med Celsa 

På projekt Ankarskolan använde Skanska företaget Celsa som armeringsleverantör. 
Celsa är ett multinationellt företag som bland annat utför armeringsspecificeringar, 
modellering och montage.71 Under besöket hos Celsa intervjuades en BIM-
ingenjör/Armeringstekniker med erfarenhet av både tvådimensionell och 
tredimensionell modellering. 
 
Celsa får konstruktionshandlingar från beställaren och har därmed direkt kontakt med 
denne, men även med konstruktören. I och med att tjänsten beställs av entreprenören 
och inte konstruktören har Celsa inte något ansvar för de hållfasthetsmässiga 
uträkningarna. Arbetets fokus ligger istället på att ta fram lämplig armering för att 
överrensstämma med de krav konstruktören ställer i sina konstruktionshandlingar. 
 
Den första frågan som ställdes under intervjun var hur intervjupersonen upplevde 
förhållandet och förekommandet mellan tvådimensionella och tredimensionella 
ritningar. Det visade sig att 85- 90 % av alla de underlagsritningar som Celsa 
specificerar utifrån, i dagsläget, är tvådimensionella. Dagens konstruktörer ritar oftast 
konstruktioner med tredimensionella modeller, men detta gäller sällan för 
armeringsritningar där tvådimensionella ritningar är det vanligaste. 
 
Vanligtvis gör Celsa om dessa tvådimensionella ritningar till tredimensionella 
modeller för att ge kunden en ökad förståelse över hur utförandet ser ut och för att det 
ska bli lättare att följa komplicerade armeringsdetaljer. Dessa modeller underlättar 
inte bara för kunden, utan även för Celsa. Genom att studera modellerna blir det 
lättare att undersöka de olika armeringsmomenten för att avgöra svårighetsgraderna 
för monteringsmöjligheterna. Konstruktörer ritar oftast det som är bäst för 
konstruktionen med hänsyn till hållfasthet, men tänker sällan på hur montaget ska gå 
till rent praktiskt. Det är därför viktigt att undersöka om det finns moment som blir 
tunga, onödigt jobbiga eller rent av omöjliga att montera.  
 
”Vi har inget konstruktionsansvar här, vi har hela tiden en dialog med konstruktören. 
Om vi får ett godkännande därifrån då kör vi på det.” 
 
Om en smidigare lösning finns kontaktas konstruktören för att se om den går att 
använda. En kommunikation som är nödvändig då Celsa inte har något 

                                                
71 http://celsa-steelservice.se/tjanster/ 
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konstruktionsansvar. Konstruktören behöver därför alltid kontaktas om några 
ändringar ska genomföras som kan komma att påverka hållfastheten.  
Det visade sig att det finns situationer där detta är mer förekommande. Ett exempel på 
detta är vid utformning av omslutande c- byglar runt två armeringsnät, t.ex. i 
underkant och överkant av armeringsnäten. Ett moment som ofta används vid plattor 
på mark utan någon kantbalk och som är väldigt svårt att utföra rent praktiskt på 
grund av åtkomstmöjligheter. 

 
 
Det går då att förenkla designen genom att istället använda en mer anpassad lösning 
och lägga c-byglarna mellan armeringsnäten istället för på utsidan. Detta gör det 
avsevärt mycket lättare för yrkesarbetarna när de skall utföra arbetsmomentet. Denna 
förenkling leder både till att arbetet blir effektivare att utföra, men även att 
yrkesarbetarna slipper arbeta i otympliga positioner som sliter onödigt på deras 
kroppar. 
!

 

Figur 6 – Tredimensionell modellering av ett fall 
med omslutande C- byglar   

Figur 5- Tvådimensionell ritning på ett fall med 
C- byglar 

Figur 7 – Tredimensionell modellering av ett fall med 
mellanliggande C- byglar   
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Celsa gör även många prefabricerade svetsade element som bland annat 
armeringskorgar. Dessa konstruktionsdelar kan bli väldigt tunga och leda till tunga 
lyft. När dessa skall monteras är det också viktigt med bra kontakt mellan 
leverantören och entreprenören för att hitta en lösning som är optimal att använda vid 
monteringen.  
Då armeringsspecificeringen ska påbörjas måste det därför gå att klargöra om det 
finns tillgång till kran och om den kan användas för att förflytta materialet dit det 
behövs, för att då underlätta transporten och undvika tunga och otympliga lyft. Om 
inte, tas det hänsyn till arbetarnas kapacitet att utföra lyft för att behålla bra ergonomi 
och säkerhet. Intervjupersonen tillägger att yngre arbetsledare ofta tenderar att vilja 
använda sig mer av kran för att förflytta armeringen dit den skall vara, vilket har 
medfört att det har blivit fler och större element som börjat levereras ut till 
arbetsplatserna. Detta har inneburit bättre arbetsförhållanden då mindre armering 
behöver bockas på plats. 
 

!
Figur 5 – En bild på hur en armeringskorg ser ut, i detta fall gjord i 3D.72 

 
 
Genom hela produktionen är det därför väldigt viktigt att det finns en bra 
kommunikation mellan arbetsplatsen, Celsa och konstruktören.  
Något som är en viktig grundpelare för detta är, enligt intervjupersonen, personkemi. 
Genom att träffa de inblandade personerna och ha en löpande kontakt leder det till att 
ett bättre samarbete och en effektivare kommunikation uppstår.  
 
Intervjupersonen anser att de tredimensionella modellerna är framtiden. Under sin tid 
på Celsa konstaterar han att det har blivit en avsevärt ökad efterfrågan på 
tredimensionella modeller på grund av dess många fördelar. Han nämner att vid stora 
projekt där det krävs en stor mängd ritningar kan ritningarna uteslutas helt för att 
istället bli avbildade i en modell. Det finns även många fel som kan uppstå vid 
komplicerade ritningar, men vid en tredimensionell modellering kan dessa bli avsevärt 
lättare att läsa av. Utländska arbetare ser även stor fördel i modellerna eftersom de 
med hjälp av visuell förståelse kan avläsa exempelvis mått och andra detaljer direkt ur 

                                                
72 http://celsa-steelservice.se/wp-content/uploads/2012/05/svetsad-korg.png 
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modellen, istället för att försöka avläsa det genom texten på en traditionell 
tvådimensionell ritning.  
 
Det händer däremot att konstruktören utför ändringar i sina ritningar och glömmer att 
upplysa om detta, vilket då kan leda till problem. Detta är däremot ett ansvar som 
ligger hos entreprenören då det är denne som beställt tjänsten. Ofta finns det tillgång 
till databaser där de nya ritningarna läggs in snabbt vilket underlättar, men ibland blir 
det fel vilket kan leda till bristande leveranser. Intervjupersonen tillägger även att vid 
mindre projekt skickas ritningarna direkt från entreprenören, men att det då har hänt 
att de modellerat utifrån förfrågningsunderlaget och inte de klara ritningarna.  
 
Det vanligaste problemet som uppkommer är, enligt ingenjören, att det levererats fel 
mängd armering till arbetsplatserna. Detta är något som går enkelt att åtgärda, men 
kan ändå komma att innebära en viss förvirring och osäkerhet på byggarbetsplatsen. 
 
Det är sällan att felfria ritningar levereras från entreprenören eller konstruktören. Det 
är fel som exempelvis att vissa detaljer inte får plats eller att fel typ av armering har 
använts. Desto mer komplicerad en konstruktion är, desto mer komplicerade blir 
ritningarna. Detta medför att smådetaljer kan vara lätt att missa om de inte är inritade 
på ett tydligt sätt. Det är därför väldigt viktigt att ritningarna är kompletta eftersom att 
det har stor betydelse för att de levererade produkterna ska kunna hålla hög kvalité. 
Om det uppstår fel eller otydligheter kontaktas konstruktören eller arbetsplatsen för 
tillvägagångssätt på hur man ska tillrätta dessa.  
 
För att det inte ska bli fel i leveranser är det personliga kontroller som är den 
huvudsakliga kontrollmetoden, men kontrollmätningar har börjat tillföras för att 
säkerhetsställa ett tillfredsställande resultat på produkten man skall leverara. För 
tillfället listas det alltid en ansvarig person bakom varje leverans som har ansvar för 
att kontrollera och övervaka att produkterna som skall levereras har de rätta 
egenskaperna som krävs. Med detta menas t.ex. att produkten har en tillfredställande 
längd, djup och ett korrekt C-C-avstånd.  
 
Intervjupersonen tillägger slutligen även att de armeringsansvariga på 
byggarbetsplatserna han haft kontakt med ofta är väldigt erfarna och sakkunniga och 
skulle upptäcka om något vore fel exempelvis om det skulle vara fel CC-avstånd eller 
att fel mängd armering har levererats.   
 
För att kontinuerligt utöka sin kvalitetssäkring är det viktigt att följa upp projekten 
med platsbesök och löpande kontakt med arbetsplatsen. Det är ett bra sätt att försöka 
vidareutveckla sitt arbete och försöka hitta nya och bättre lösningar för att göra 
montaget lättare, men även för att säkerhetsställa att leveranserna är bra. 
 
 
 
 



Bilagor 

24 
 

3.2 Enkäter 

3.2.1 Enkätsvar 

Följande tabeller har utformats av svarsfrekvenserna i enkätundersökningen.  
 
 
 Hur ofta har du varit med om fel i armeringsritningar? 
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Om du har varit med om fel i annan konstruktionstyp än ovan 
nämnda, vänligen skriv här: 
 
 
Inga svar. 
 
 
Hur upplever du svårighetsgraden att tolka en armeringsritning och 
få ut viktigt information utifrån den? 
 

 
 
 
 
 
Tycker du att armeringsritningar har utvecklingspotential för att bli 
lättare att avläsa? 
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Om ja, vad kan förbättras? 
 

• Mer 3D ritningar 
• Använda sig mer av 3D 
• Använda 3D-modeller för att kolla på komplicerade armeringsritningar. 
• Komplicerade ritningar, kan bli väldigt mycket information. 
• Satsa på 3D ritningar och tydligare ritningar 
• Tydligare hänvisningar 
• Detaljritningarna kan förbättras. 

 

Vad anser du vara de vanligaste felen på armeringsritningar? 
 

• Glömt något järn 
• Så mycket järn och så tät armering att betongen är svår att få dit 
• Det blir inte plats för täckskikt i pelare och byglar pga. teoretisk mått på byglar 
• Höjder på byglar 
• Sektioner stämmer inte med planer 
• Ritningarna är inte produktionsanpassade t.ex. BA-järn istället för B-järn 
• Klipplängder 

 
 
 
 
 
Tycker du överlag att arbetsbeskrivningarna är lätta att förstå? 
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Har du upplevt några fel i arbetsbeskrivningarna? 
 

 
 
 
Vem tar du kontakt med vid upptäckta fel? 
 
Yrkesarbetarna – Arbetsledare och Konstruktör  
Arbetsledarna – Konstruktör 
Produktionscheferna – Konstruktör  
Projektchef – Konstruktör  
 
Vad anser du vara det vanligaste felet som uppstår under 
armeringsarbete? 
 

• Ingjutningsgods som inte får plats 
• Missförstånd mellan handlingar och verklighet 
• För glest med upplag för bjälklagsarmering 
• Dåligt täckskikt 

 

3.2.2 Analys av enkätsvar 

I analysen sammanfattas de viktigaste svaren och kommentarerna från enkäten.  
 
Resultatet bör ses som ett stickprov och inte som representativt, eftersom 
enkätundersökningen genomförts på ett begränsat antal byggarbetsplatser. 
 
Enkäten delades ut på två av Skanskas arbetsplatser och fungerar som ett komplement 
till tidigare gjorda intervjuer. Totalt delade vi ut 20 enkäter och fick tillbaka 9, vilket 
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vi ansåg vara rimligt. Vi var själva ute på byggarbetsplatserna för att lämna ut 
enkäterna, för att sedan efter drygt två veckor återkomma och hämta in dem. Alla 
enkäterna besvarades i pappersform. 
Enkäterna besvarades av yrkesarbetare, arbetsledare, produktionschefer och 
projektchefer.  
 
Av de som besvarade enkäten hade 8 av 9 lång erfarenhet av armeringsarbete, 6-10 år 
eller mer. En av de som besvarade enkäten hade betydligt kortare erfarenhet, mindre 
än 12 månader. 
 
På frågan hur ofta man upplevde fel i olika konstruktionsdelar, blev svaren rätt lika 
mellan de olika kategorierna. De som uppmärksammades mest var bjälklag och tak, 
där alla som besvarat enkäten hade varit med om minst ett fel i armeringsritningarna.  
Enligt enkätsvaren anses bjälklag vara den konstruktionsdel där det oftast förekommer 
fel. Av de 9 som svarande, hade 5 varit med om minst 10 stycken fel i 
armeringsritningar. 3 hade varit med om fler än 12 stycken fel. 
 
Vi kan även konstatera att hos de tillfrågade, anses det vara ”Relativt svårt” till 
”Relativt lätt” att läsa armeringsritningar. Desto längre erfarenhet av armeringsarbete 
de tillfrågade har, desto lättare tycker de att armeringsritningarna är att läsa.  
 
Samtliga tillfrågade tyckte att det fanns utvecklingspotential för att göra ritningarna 
lättare att läsa. Det vanligaste svaret för hur ritningarna kunde förenklas var genom att 
använda sig mer av tredimensionella modeller, vilket skulle ge en tydligare bild av 
konstruktionens utformning. Flera upplevde även att många ritningar kan bli alltför 
detaljrika med stora mängder information, vilket gör dem svårlästa.  
Överlag önskade man sig tydligare och renare ritningar för att undvika missförstånd 
och öka förståelsen.  
 
Det visade sig att det egentligen inte fanns några fel som var vanligare än andra, utan 
snarare att det fanns en hel del olika fel som kan uppstå. Slutsatsen man kan dra av 
detta är att felen som listades är möjliga att förbättra och går att undvika till stor del 
om man skulle använda sig av tredimensionella modeller som komplement till 
ritningarna. 
 
Gällande arbetsbeskrivningar visade det sig att man för de mesta upplevde att de är 
lätta att förstå, men det var inte helt ovanligt att man hittat fel i dessa handlingar. 
 
Vi frågade vem man valde att ta kontakt med om man upptäcker fel i 
armeringsritningarna. Det visade sig här att alla led tog kontakt med konstruktören. 
Yrkesarbetarna valde att även kontakta/underrätta arbetsledaren. Detta visar tydligt 
hur viktig konstruktörens roll är, även under produktionsstadiet. 
 
Detta framkommer även i den sista frågan på enkäten där vi frågar vilka de vanligaste 
felen som uppstår under armeringsarbeten är. Det visar sig här att det är mer än en typ 
av fel som är vanligt förekommande. Många av felen kan ledas tillbaka till 
konstruktionshandlingarna och dess skapare. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en stor utvecklingspotential i 
armeringsritningarna om man utgår från svaren på enkäterna. Även om vi inte kunnat 
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hitta något generellt fel har vi ändå lyckats få fram en rad olika fel som de tillfrågade 
upplever som mer vanligt förekommande. Detsamma gäller för bygghandlingar, då 
dessa i vissa fall kan upplevas otydliga och kan leda till att fel kan uppstå Det finns 
däremot inget generellt fel som är mer förekommande.  
 
Konstruktören har en oerhört viktig roll även under produktionsstadiet. En dålig 
kommunikation mellan byggarbetsplatsen och konstruktören kommer med största 
sannolikhet att leda till konstruktionsfel vid oklarheter, men även till ökade kostnader 
på grund av produktionsstopp eftersom man är tvungen att invänta konstruktörens 
utlåtande vid olika problem. 
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4 Analys, metoddiskussion och slutsats 
 

4.1 Analys 
 

Syftet med vårt arbete har varit att ta reda på hur det i dagsläget ser ut vid 
armeringsarbete ute i byggproduktionen. Vi kunde i vår teoridel konstatera att det 
finns många risker vid armeringsarbete och många moment i arbetet kan gå fel.  
En av frågorna gällde vilka oklarheter som kan uppstå när det gäller 
armeringsritningar, bygghandlingar och vid utförandet. Vi kunde i vår teoridel 
konstatera att det finns en mängd olika fel som kan uppstå vid såväl utformning av 
ritningar och handlingar, såväl som vid utförandet av själva armeringen. En del av 
felen uppstår genom slarv, andra genom otydligheter i ritningar och handlingar, 
medan andra är rena utförandefel. När vi sedan genomförde våra intervjuer och 
enkätundersökningar kunde vi konstatera att en hel del av felen som vi fann i 
teoridelen, är vanligt förekommande ute i produktionen än idag.  
Vi kan också konstatera att det uppkommit en helt ny typ av fel, som inte gått att läsa 
om tidigare. Felet yttrar sig när projekteringen och produktionen är igång parallellt, 
vilket gör att handlingar fortfarande är under utformning samtidigt som produktionen 
pågår. Detta medför att handlingar och ritningar kan komma att ändras under 
projektets gång.  

 
Dessutom händer det ofta att konstruktören främst dimensionerar och ritar med målet 
att få konstruktionen att hålla. Denne lägger därmed inte någon större vikt vid att hitta 
tekniska lösningar för att förenkla utförandet på plats. 

 
Armeringsmissar kan uppkomma i alla skeden, vilket innebär handlingar, ritningar 
och utförande. I de flesta fallen beror utförandefelen på att ritningarna och 
handlingarna är otydliga eller felaktigt utförda, vilket gör det svårt att bygga upp 
konstruktionsdelarna på samma sätt som konstruktören avser. 
 
Många av de bakomliggande orsakerna till fel vid armeringsscheman är just bristen på 
kommunikation. Det är konstruktörens uppgift att kommunicera ut sitt material i form 
av ritningar och handlingar. Ibland är det inte helt enkelt att kunna beskriva ett visst 
utförandemoment genom enbart text och en tvådimensionell ritning. Lösningen till 
detta skulle kunna vara, om man frågar de yrkesverksamma ute i produktionen, att 
använda sig mer av tredimensionella modeller för att på ett enklare och tydligare sett 
illustrera de olika konstruktionsdelarna. 
 
Vårt arbete visar också att konstruktören har ett ansvar som sträcker sig långt efter det 
att denne har tillhandahållit sina handlingar och ritningar. Vid fel eller oklarheter i 
produktionen är det konstruktören alla vänder sig till för att rådfråga och få klarhet i 
hur man skall lösa olika problem. 
I teoridelen kunde vi även se betydelsen av en ordentlig kvalitetssäkring under hela 
projektet gång. Det är viktigt att tidigt upptäcka fel och åtgärda dessa på ett snabbt 
och effektivt sätt för att undvika att fel byggs in i konstruktionen.  
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Därutöver ville vi gärna ha frågan besvarad om det gick att jämföra de gamla kända 
fallen av armeringsmissar och om det idag finns några nya rutiner för att eliminera 
dessa fel. Genom vårt samarbete med Skanska har vi kunnat ta del av dokumentation 
som används för att säkerställa att arbetet blir riktigt utfört. Vi kan konstatera att 
många av de brister som funnits med i teoridelen, inklusive de kända byggnadsfallen, 
har i praktiken åtgärdats med tydliga rutiner för både kontroller och utförande.   
 
 
Intervjuerna och enkäterna pekade på att det finns en stor förståelse för betydelsen av 
täta kontroller. Vid oklarheter skall inte egna lösningar tas fram. Istället ska kontakt 
tas med ansvarig konstruktör om det fortsatta tillvägagångssättet.  
 
Av intervjuerna och enkäterna framkom också hur medarbetarna uppfattade 
armeringsarbeten i dagsläget. Det framkom tydligt att det fortfarande kan uppkomma 
fel och att det finns en del oklarheter som kan leda till detta. Många tyckte att 
tredimensionella modeller var ett mycket bra komplement till bygghandlingar och 
tvådimensionella ritningar.  
Det visade sig även att Skanska har ett utarbetat system för kommunikation inom 
projektet och för att säkerställa att samtliga handlingar som används är godkända av 
alla parter.  
 
 
En intressant reflektion som kom fram genom svaren i intervjuerna och enkäterna, var 
att flera uppfattade att en del fel inom produktionen inte längre beror på den 
mänskliga faktorn utan snarare på datorernas begränsningar.  
Ett exempel på detta är vid uträkningar som exempelvis av klipplängder. Svaren kan 
bli exakta på decimalen, men det som konstruktören inte har knappat in i programmet 
tas det ingen hänsyn till. Därmed kan viktiga parametrar försvinna.  
 
I intervjun framkom även att man upplevde i stort sett samma fel i produktionen, 
oavsett om man var produktionschef eller yrkesarbetare. Den tydliga 
kommunikationen inom företaget gjorde även att de gånger fel eller oklarheter 
upptäcktes, underrättades relevanta personer.  
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4.2 Metoddiskussion 
Genom omfattande litteraturstudier gick det att konstatera att några direkta specifika 
undersökningar om felaktigheter vid armeringsritningar och dess utförande inte fanns. 
Arbetet byggdes därför upp utan att ha några helhetliga referensobjekt att utgå ifrån. 
Däremot fanns det mycket generell information om armering och dess utförande som 
överensstämde med vår frågeställning. Även Skanskas interndokument undersöktes 
för att utveckla idéerna bakom frågeställningen.  

 
Resultatet av litteraturstudierna blev inte som förväntat, eftersom det var nödvändigt 
att jämföra flera böcker och artiklar med varandra på grund av avsaknaden av en 
sammanhållen information. De böcker som ansågs vara mest aktuella och relevanta 
valdes.  
 
En del fakta kändes i vissa fall föråldrad eftersom den grundades på fel och 
problematiska arbetsmetoder från 1970-talet. Vi bestämde oss ändå om att litteraturen 
kunde vara relevant för att undersöka utvecklingen inom ämnet.  
 
Intervjuerna var uppbyggda med frågor för att besvara delar av vår frågeställning. 
Personerna som intervjuades hade kunskap inom det aktuella ämnet och kunde bidra 
med kvalitativa fakta. 

Genom att intervjua både Skanska och Celsa fick vi möjligheten att få ett större 
perspektiv inom ämnet från olika vinklar. Vi fick genom intervjuerna dels 
entreprenörens syn på frågan, men även leverantörens. Detta gjorde att arbetet fick en 
större bredd och påståenden kunde styrkas. 

 
Enkäterna byggdes upp utifrån mer specifika frågor gällande vanliga felaktigheter vid 
armeringsprocessen. De kunde besvaras anonymt, vilket förmodligen gjorde att svaren 
blev mer sanningsenliga. Genom att enkäterna var avsedda för personer inom hela 
ledet av armeringsprocessen, utöver konstruktörens, kunde svaren anses vara en 
pålitlig källa.  

 
Informationsinsamlingen hade kunnat utvecklas ännu mer genom att enkäter delats ut 
till konstruktörer för att få deras syn på frågorna också. Det hade också varit bra om 
fler enkäter delats ut på fler byggarbetsplatser för att få en ytterligare bredd i arbetet.  
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4.3 Slutsatser 
 

I examensarbetet har vi kunnat konstatera att det finns många tänkbara fel som kan 
uppkomma i såväl ritningar som under utförande. Även om många fel har existerat 
under årens lopp och fortfarande existerar, kan vi ändå se en potential till förbättring. 
Vi är övertygade om att precis som det nämns i intervjuerna, modellering är 
framtiden. Genom dessa modeller kommer risken för fel att minskas avsevärt och 
hänvisningar samt information i ritningarna kommer bli mer lättöverskådliga för de 
som arbetar med projektet. 
Vi har genom arbetet blivit medvetna om att det tillkommit nya fel, fel som tidigare 
inte existerat. Det kan vara fel som beror på att datorerna inte tar hänsyn till icke 
inlagda parametrar. Det finns en stor utveckling framöver när programmen blir 
smartare och har förmågan att lösa logiska problem. 
Det framgår mycket tydligt vilken viktig roll konstruktören har igenom hela 
byggprocessen för att byggandet skall flyta på ett smidigt sätt. Konstruktören ska inte 
bara utföra ritningar och handlingar på ett korrekt sätt. Konstruktören behöver även 
finnas tillgänglig under hela produktionsgången för att kunna ta avgörande beslut om 
eventuella fel eller oklarheter uppstår. De allvarligaste bör trots allt kunna undvikas 
genom att ha en god dialog med konstruktören under hela produktionsfasen och låta 
denne vara med och ta alla viktiga beslut när det gäller konstruktionens utformande. 

Betydelsen av kvalitetssäkring är något som visat sig oerhört värdefullt vid ett projekt. 
Här tror vi att det fortfarande finns mycket att göra. Även om rutinerna är tydliga, så 
finns det ännu ingen specifik metod för att göra dessa kontroller för armeringsarbete.  
Ett sätt att utveckla detta examensarbete kan vara att ta fram metoder för att kunna 
säkerställa att utförandet blir korrekt gjort.  
Arbetsberedningar finns till hjälp, men dessa är en detaljerad introduktion till jobbet. I 
dagsläget bygger dessa på stora branscherfarenheter som är mycket värdefulla. Med 
tanke på att det framöver väntas stora pensionsavgångar inom byggbranschen, finns 
risken att dessa erfarenheter går förlorade. 
Genom att dokumentera metoderna på ett tydligt och strukturerat sätt, gör man det 
även möjligt att utveckla dessa genom att låta andra medverka med sina erfarenheter 
och kunskaper och på så vis utveckla dem. 

 
Enligt vår enkät visade det sig att det på byggarbetsplatserna anses vara vanligt att det 
förekommer olika fel i såväl bygghandlingarna som i ritningarna. Fel kommer med 
största sannolikhet alltid att finnas i handlingar och ritningar, den mänskliga faktorn 
har som sagt en stor roll vid utformandet av dessa. 
En ökad fokusering på orsakerna till felen och hur de ska upptäckas i tid, istället för 
att fokusera på felen i sig, anser vi skulle vara en effektivare metod att motarbeta fel. 
Det kräver en omfattande studie för att lokalisera vilka dessa fel är, innan de kan 
åtgärdas. Detta är ett omfattande arbete, men kommer förmodligen att hjälpa 
branschen mycket. 
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Vi har kunnat lista ett antal vanligt förekommande fel genom våra enkäter och 
intervjuer, men denna undersökning har varit högst begränsad och vi har bara kunnat 
belysa ett antal olika fel som uppkommit. En mer omfattande studie skulle 
förmodligen kunna ringa in vilka av dessa fel som är vanligast förekommande.  
Genom vår intervju med Celsa kunde vi konstatera att det är en ny trend på gång inom 
byggbranschen även om det tidvis går sakta. De gamla tvådimensionella ritningarna 
håller i allt större utsträckning på att bytas ut mot tredimensionella modeller. Genom 
att modellera upp ritningarna i tredimensionella modeller kan man direkt se om 
antalet armeringsjärn som från början är tänkt i en konstruktion kommer att få plats. 

Att på förhand kunna veta att antalet järn som skall placeras i en viss konstruktionsdel 
kommer få plats, gör att man i ett tidigt skede kan förhindra att det blir för många järn 
på en för liten yta. Genom att redan i projekteringsstadiet eliminera dessa fel går det 
att förhindra att dessa behöver tillrättas på arbetsplatsen.  

En aspekt som inte belysts i någon större utsträckning i arbetet är just att en 
tvådimensionell ritning till större del kräver att man lägger stor fokus på texten och 
informationen som står skriven på ritningarna. I en tredimensionell modell så får man 
däremot en mycket överskådligare bild som på ett tydligare sätt redovisar viktig 
information. 
Med tanke på den allt mer globaliserade utvecklingen är detta till stor nytta, det är inte 
längre enbart inhemsk arbetskraft som arbetar på de olika projekten. När man 
samarbetar med utländsk arbetskraft finns det en risk att fel kan uppkomma på grund 
av en bristande språklig kommunikation. Genom att kunna visa en visualisering av 
konstruktionsdelen som skall byggas minskas riskerna för missförstånd. 

Tredimensionellt är troligtvis framtiden. En ytterligare förbättring inom dessa 
tredimensionella modeller skulle kunna innefatta att man i modellerna även upplyser 
om kritiska moment vid utförandet och hur dessa bör kontrolleras. 
Ett annat nyckelord är kvalitetssäkring och vi har i detta arbete kunnat konstatera att 
detta är den bästa åtgärden för att upptäcka och motverka fel. Kan man utveckla de 
tredimensionella modellerna till att även innefatta kvalitetssäkring och 
kvalitetskontroll kommer man med största sannolikhet att ta hela branschen ytterligare 
en nivå framåt i utvecklingen.  

 
Flera konkreta undersökningar som skulle kunna göras inom ämnet är följande: 

 

• Hur vanligt förekommande är de olika armeringsfelen, en mer omfattande 
studie. Förslagsvis ett arbete i 30HP klassen. 

• Kan tredimensionella modeller förbättras genom att lägga in upplysningar och 
varningar vid kritiska moment för de som utför arbetet? 

• Kan de tredimensionella modellerna anpassas för att fungera som en guide vid 
kontroller för att belysa var största riskerna för fel är lokaliserade i 
konstruktionen? 
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6 Bilagor 
 

Enkät 
 

Armeringsritningar och utförande 
 

 
 
 
Enkäten är till för att få kunskap om ritningsmissar och fel under 
armeringsarbete.  
Ditt personliga svar är viktigt.  
 
Denna enkät är anonym och dina svar kommer inte att kunna återkopplas till 
dig.  
Svaren kommer att användas och analyseras i ett examensarbete som går ut 
på att undersöka vanliga fel som kan uppstå under ritningsavläsning och 
armeringsarbete.  
 
 
Därför ber vi dig besvara enkäten Sätt ett kryss i rutan för det svarsalternativ 
som passar dig bäst.  
 
Tack på förhand! 
 
Har du några frågor? Ring till: 
 
Henrik Thunberg                 
Namn                         Telefon  
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Bakgrundsfrågor 
 
 
1. Hur länge har du arbetat med armering? 
 

Mindre än 6 månader 1! 
6 till 12 månader 2! 
1-3 år 3! 
4-5 år 4! 
6 -10 år 5! 
Mer än 10 år 6! 

 

 
2. Hur gammal är du?   
 

24 år eller yngre 1! 
25-34 år 2! 
35-44 år 3! 
45-54 år 4! 
55-64 år 5! 
65 år eller äldre 6! 

 

 

 

Arbetstitel 
 
3. Vad är din arbetstitel?  
 

Yrkesarbetare 1! 
Arbetsledare 1! 
Produktionschef 1! 
Projektchef 1! 

 
Ritningsfel 
 
4. Hur ofta har du varit med om fel i armeringsritningar? 
 

    Aldrig  Antal fall per 
konstruktionstyp 

 

    
      0 

  
1-3 

 

 
4-6 

 
7-9 

 
10-12 

 
12+ 

Grund 1!  1! 1! 1! 1! 1! 
Pelare 1!  1! 1! 1! 1! 1! 
Bjälklag 1!  1! 1! 1! 1! 1! 
Tak 1!  1! 1! 1! 1! 1! 
Övrigt 1!  1! 1! 1! 1! 1! 
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5. Om du varit med om fel i annan konstruktionstyp än ovan nämnda, 
vänligen skriv här: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
6. Hur upplever du svårighetsgraden att tolka en armeringsritning och få 
ut viktig information av den? 
 

Lätt Relativt lätt Relativt svårt Svårt Kan inte 
1! 2! 3! 4! 5! 

 
7. Tycker du att armeringsritningar har utvecklingspotential för att bli 
lättare att avläsa? 
 

Ja 1! 
Nej 3! 
Ingen åsikt 6! 

 
Om ja, vad kan förbättras? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
8. Vad anser du vara de vanligaste felen på armeringsritningar? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Utförande 
 
 
9. Tycker du överlag att arbetsbeskrivningen är lätt att förstå?  
 

 
 
 

Ja, 
ofta 

Ja, ibland Nej, 
aldrig 

 1! 2! 3! 
 
Om nej, vad brukar vara svårt att tyda? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
10. Har du upplevt några fel i arbetsbeskrivningarna? 
 
 Ja, händer 

med jämna 
mellanrum 

Ja, har 
hänt 

någon 
gång 

Nej, aldrig 

 1! 2! 3! 
 
11. Vem tar du kontakt med vid upptäckta fel?  
 

Arbetsledare 1! 
Produktionschef 1! 
Projektchef 1! 
Konstruktör 1! 
  
 
 

 

12. Vad anser du vara det vanligaste felet som uppstår vid 
armeringsarbete?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
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