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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 hp och är ett obligatoriskt avslutande moment på 
byggingenjörsutbildningen vid Halmstad Högskola. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till företaget PERIform med kontor i Halmstad.  
Joakim Ek och Paolo Mobilia utan Er hade detta arbete inte kunnat genomföras. Ert 
engagemang för ämnet och på egna initiativ valt att gå djupare in på våra funderingar 
har underlättat processen för oss. Och det sakliga sättet Ni valt att föra vidare Er 
kunskap har gjutit ett stort förtroende i oss. Tack! 
 
Ett avslutande tack till Göran Nilsson för handledningen under examensarbetets gång 
men också för den kunskap du delat med dig under de tre åren på utbildningen. Tack! 
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Abstract 
Scaffolding is an auxiliary structure that temporarily holds up a permanent structure 
during the phase when it lacks self-support. Today there are many solutions and 
variations of scaffolding technology on the market that are developed by different 
suppliers. 
 
Swedish Work Environment Authority is the authority primarily governing the use of 
temporary structures with regulations dealing primarily on the ergonomic and safety 
aspect based on the use of assistive device. The requirements can be seen as abstract 
and it will be up to the parties involved to meet them in a manner they deem 
appropriate. 
Safety is also achieved by real requirements. When calculating the impacts of the load 
the Euro Codes covers all that need to be considered regarding the design. 
 
This thesis aspire to identify factors that influence the selection and preparation of 
scaffolding systems in the design stage with regard to the regulations that exist. With 
additions if there are parameters that allow two or more systems can be compared 
with each other. 
A short computational study of a modular system made for the purpose of seeing 
whether there is an initial profitability to consider a modular system in front of a 
tower system in a specific project. 
 
The results show that there are mainly two primary factors governing the choice of a 
scaffolding system: the price and the competency of available staff. Soft parameters 
such as ergonomics and safety on the use of temporary construction have a limited 
role in the phase of tendering between supplier and customer. During the interviews it 
emerged that, suppliers experiencing, the process of procurement is too short to 
describe a system's suitability for each specific project. 
 
Each project is unique; therefore you cannot make a general comparison of the two 
systems that always apply. But the system can be compared with each other if the 
supplier and the customer from the beginning set up different demands for what 
should be taken to account for a specific project. 
 
Calculation study shows that a modular system PERI UP would entail an initial 
viability by about 30% lower square meter price compared to tower system ST 100 in 
the case of "bridge 6 line 4-5 '. 
It has also emerged that a flexible system has proven easier to achieve the abstract 
directives the Authority of Swedish Work Environment requires in ergonomics and 
safety. 
 
 
 



 

Sammanfattning 

 
Formställningar är en hjälpkonstruktion som tillfälligt ska hålla uppe en permanent 
konstruktion under den tiden den inte är självbärande. Idag finns det många varianter av 
formställningar på marknaden som är framtagna av olika leverantörer.  
 
Arbetsmiljöverket är den myndighet som främst styr användandet av temporära 
konstruktioner. Myndighetens föreskrifter behandlar framför allt ergonomi- och 
säkerhetsaspekten utifrån användandet av hjälpmedlet. Kraven som ställs kan ses som 
abstrakta och det blir upp till aktörerna själva att infria dessa på ett sätt de finner är 
lämpligt. 
Säkerheten uppfylls också genom konkreta krav. Utifrån eurokoder, europiska 
dimensioneringsstandarder, framställs det som skall beaktas vid beräkning med avseende 
på laster. 
 
Syftet med rapporten är att kartlägga faktorer som påverkar val och framtagande av 
formställning i projekteringsskedet med hänsyn till de regelverk som finns. Vidare om det 
finns parametrar som gör att två eller flera system går jämföras med varandra. 
En kort beräkningsstudie av ett modulsystem görs i syfte av att se om det finns en initial 
lönsamhet i att överväga ett modulsystem framför ett tornsystem i ett specifikt projekt. 
 
Resultatet visar att det finns framför allt två primära faktorer som styr valet av en 
formställning: priset och vilken typ av personal det finns att tillgå. Mjuka parametrar som 
ergonomi och säkerhet kring användandet av tillfällig konstruktion har en begränsad roll i 
upphandlingen mellan leverantör och beställare. Under intervjuerna framkom det också 
att, de som leverantörer upplever, upphandlingstiden är för kort för att redogöra ett 
systems lämplighet för varje specifikt projekt. 
 
Varje projekt är unikt därför går det inte göra en generell jämförelse av två system som 
alltid gäller. Men system går att jämföra med varandra om leverantör och beställare från 
upphandlingsstart sätter upp olika kriterier för vad som ska viktas inför ett specifikt 
projekt. 
 
Beräkningsstudien visar att ett modulsystemet PERI UP skulle medföra en initial 
lönsamhet med ca 30 % lägre kvadratmeterpris jämfört med tornsystemt ST 100 vid fallet 
”bro 6 linje 4-5”. 
Det har också framkommit att ett flexibelt system har lättare att bevisligen nå upp till de 
abstrakta krav och direktiv som arbetsmiljöverket ställer inom ergonomi och säkerhet. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Formställningar har en viktig roll som temporärt bärande konstruktioner under 
produktionsskedet. Endast ett fåtal illustrationer finns tillgängliga som visar hur primitiva 
och enkla systemen var konstruerade längre tillbaka i tiden medan det idag finns flera 
olika systemlösningar och alternativ av formställningar på marknaden. De förekommer 
allt från standardiserade tornmoduler till mer flexibla system med högre anpassningsgrad 
för specifika projekt (PERI).  
Med hänvisning till SS-EN-12812 finns det tydliga riktlinjer för hur en formställning skall 
dimensioneras för att skapa en säker konstruktion. Däremot finns inga tydliga regleringar 
eller dokument som tar upp hanterings- och arbetsmiljöfrågor riktat enbart till 
formställningar.  

Det kan leda till att det blir svårt att lägga vikt vid andra aspekter än kostnad när 
säkerheten vid dimensionering är uppfylld. Men samtidigt måste det finnas parametrar 
som skiljer de olika systemen från varandra och som gör ett system mer lämpligt än ett 
annat för ett specifikt projekt. Och på vilket sätt spelar andra faktorer in vid valet av en 
formställning? 

 

Rapporten bygger på ett samarbete med företaget PERIform med kontor i Halmstad. 
PERI grundades 1969 i Tyskland och är idag ”världsledande som tillverkare och leverantör av 
formsättningssystem” (PERI.no). Koncernen är verksam i över 90 länder. År 2013 omsatte 
PERI 1,099 miljoner EUR med 6700 anställda (PERI uå). 

Företaget lägger bland annat värderingar i ”att hjälpa kunden till bättre lönsamhet är nyckeln till 
vår framgång.” Också att “ kunna hjälpa till att bygga säkert och kostnadseffektivt med de mest 
ekonomiska systemen och lösningarna” (PERI uå) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Formställning har en betydande roll i uppförandet av konstruktioner men hur ställer sig 
leverantör alternativt konstruktör till de val av formställningar som finns tillgängliga för 
kunden? 
Vad spelar valet av formställningen för roll vid upphandlingstillfället? 
 
Rapporten ska kartlägga hur projekteringen av formställningen styrs genom normer och 
regelverk i ett företag. Vidare hur en konstruktör alternativt leverantör från 
samarbetsföretag använder sig av dessa för att ta fram alternativ till en kund för ett 
projekt.  
 
Syftet med att analysera olika formställningssystem är att synliggöra parametrar som är av 
betydelse vid val av systemlösning samt motivera varför de bör beaktas. 
 
Arbetet kommer främst rikta in sig på två olika systemlösningar:  
-ett standard system bestående av tornmoduler som PERI kallar ST 100-system   
-ett flexibelt system PERI kallar PERI UP. 
 
Jämförelsen av ovan nämnda system görs genom att besvara följande ledfrågor: 

 
1. Vad styr valet av ett formställningssystem för ett specifikt projekt?  
2. Går det mäta system mot varandra? 
3. Vad gör systemen mätbara i så fall? 

 
I bilagan beskrivs ett systembyte. Studien utgår från ett fall där ett standardsystem med 
ST-100 har används. Beräkningen ska avgöra om ett modulsystem, PERI UP, håller för 
samma fall. Studien genomförs med ledfrågan: 
- Är ett modulsystem ett alternativ för ”bro 6 linje 4-5”? 

 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten behandlar inte kundens perspektiv vid val av formställning. 

Arbetsgången vid framtagande av alternativ till systemlösning begränsas till företagets 
metodik och kunskap.   

Vad det berör dimensionering omfattar rapporten endast brosektion 6 av ”Bron över fjärden” 
och ingen hänsyn tas till markförhållanden. I beräkningarna läggs det ingen vikt kring 
kopplingar som annars är den del som binder samman de olika systemdelarna. 
Avgörande av lämplighet grundar sig på vad resultatet visar i projekteringsfas, det 
utesluter vad som sker under byggprocessen. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel är en introduktion kring användande och dimensionering av formställningar 
rent allmänt. Det beskriver också uppbyggnaden av två olika system som PERI använder. 
 

2.1 Utveckling av byggställningar 
Hur byggnadsställningar i allmänhet uppfördes och konstruerades innan 1900-talet 
återfinns i fåtal dokument och illustrationer. Dock är det ett faktum att de äldre 
byggnaderna måste haft ett formsystem eller ställning som motsvarar den fysiska byggnad 
som idag existerar. 
 
De illustrationer som idag finns tillgängliga kan upplysa om hur byggställningar 
kopplades samman till enkla och primitiva system vilka temporärt höll uppe laster under 
själva produktionsskedet. I början av 1900-talet började mer utvecklade system ta form 
och material av metall blir vanligare. Under 1930-talet introduceras de första 
ställningssystemen av stålrör och kopplingar. Idag är det ytterligare utvecklat och det 
finns olika systemlösningar i byggställningsbranschen presenterade på marknaden (Peri 
GmbH, 2011 s.16). 

 
Figur 1. I förgrunden syns två torn tillverkade av trä som använts som understödning 
under produktionen av bygget (Lane, u.å) 

 

 
Figur 2. Understödjande modulsystem av stål (Peri, u.å) 
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2.2 Temporärt bärande konstruktioner 
Temporära konstruktioner finns idag tillgängliga för olika utföranden. Systemen kan 
användas vid bland annat bland annat bro- och tunnelbyggnation som bärande och 
stöttande system. Beroende på dess uppbyggnad och utformning benämns de olika: 
 
- stapeltorn 
- modulställningar 
-balksystem 
-formvagnar (SKANSKA, 2012) 
  
 
Gemensamt för dessa typer av system är att de är alla tillfälliga konstruktioner som ska 
hålla uppe den stationära konstruktionen under den tid den inte är självbärande. Det 
innebär att när den permanenta konstruktionen är färdigställd plockas 
hjälpkonstruktionen bort (Encyclopaedia Britannica, u.å).  
 
 
 

 
Figur 3. Stapeltorn (PERI, u.å) 

 

 
Figur 4. Modulställning (PERI, u.å) 
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Figur 5. Formvagn (Trafikverket, 2013) 
 
 

2.3 Två system 
 
  
Nedan följer en kort redogörelse för två olika system som båda är temporärt 
bärande konstruktioner som i dag finns på marknaden hos företaget PERI. 
 

2.3.1 ST-100 

 
PERI är tillverkare av ett standardsystem, ST 100 som är en 
understödjande konstruktion av typen stapeltorn. Tornen utgörs av 
fem systemdelar, fyra om inte diagonaler används. 
Under monteringsfasen, av själva tornet, krävs inga extra delar utan 
fästes ihop med respektive element. Det enkla systemet ska underlätta 
för kunden och kräver inte någon förberedelse. 
 
Enbart ST 100-tornet består av en grundram som monteras på fotspindlar 
och har fasta mått på 1000*1000mm. Stapelramen, som finns i en 
höjddimension om 500mm, är den del som sedan utgör merparten av 
resterande konstruktion. Det går fyra stapelramar på varje höjning av 
tornet. Den vertikala delen av stapeltornet för ner lasterna mot 
grunden. Tornet avslutas med ytterligare en grundram på toppen och 
tillhörande toppspindlar.  
 
För att sedan göra understödningen komplett används rör och 
rörkopplingar för att sammanbinda ställningstornen med varandra.  
 
Vid byggande av högre höjder kan tornet monteras liggande och 
förflyttas med kran. Då måste också diagonal användas.  

11

Tornhöjd* [m] Stapel- Diagonaler Vikt [kg] Vikt [kg]
min. – max. ram (vid behov) med utan

diagonaler diagonaler

Nödvändiga delar för tornhöjder* på 1,75 till 12,30 m

Grundram            = 2 st                                                                                      

Fotspindel           = 4 st                                                                            

Toppspindel         = 4 st

Spindelsäkring    = 8 st (vid behov)

1,75 – 2,30 4 4 120,3 109,9

2,25 – 2,80 6 6 139,3 123,7

2,75 – 3,30 8 8 158,3 137,5

3,25 – 3,80 10 10 177,3 151,3

3,75 – 4,30 12 12 196,3 165,1

4,25 – 4,80 14 14 215,3 178,9

4,75 – 5,30 16 16 234,3 192,7

5,25 – 5,80 18 18 153,3 206,5

5,75 – 6,30 20 20 272,3 220,3

6,25 – 6,80 22 22 291,3 234,1

6,75 – 7,30 24 24 310,3 247,9

7,25 – 7,80 26 26 329,3 261,7

7,75 – 8,30 28 28 348,3 275,5

8,25 – 8,80 30 30 367,3

8,75 – 9,30 32 32 386,0

9,25 – 9,80 34 34 405,3

9,75 –10,30 36 36 424,3

10,25 –10,80 38 38 443,3

10,75 –11,30 40 40 462,3

11,25 –11,80 42 42 481,3

11,75 –12,30 44 44 500,3

*Användarmått inklusive fot- och toppspindel

Stapelturm_ST_100_ma  21.07.2006  8:40 Uhr  Seite 11

Figur 6. Stapeltorn ST 100 
(PERI GmbH. 2006 ) 
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2.3.2 PERI UP 

PERI UP är, tillskillnad från ST 100, ett mer flexibelt system då längder och höjder av 
dess ingående komponenter inte har några standardiserade mått. Möjligheten finns alltså 
att bygga tornställningar precis som med ST 100 men också att bygga mer voluminösa 
system. 
Detta är en modulställning som i Sverige främst används som personalställning medan 
den utomlands har lika stor fungerande roll som understödning (Mobilia P, 2014). 
 

 
Figur 8. Modulsystemet PERI UP (PERI, u.å) 
 
 
 

Figur 7. Grundram placeras på 
fotspindlar (PERI GmbH, 2006) 
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Från grunden byggs systemet upp med bottenskruv alternativt fotspindlar. Genom 
höjning och sänkning av en vingmutter blir de justerbara i vertikalled för att korrigera 
små horisontella avvikelser i marken där ställningen uppförs. En fotspindel kan ta större 
nedkommande laster än bottenskruv.   

 

 
Figur 9. Fotspindel, justerbar med vingmutter (privat bild) 
 
Spira är den vertikala delen av modulsystemet, som har knutpunkter varje halvmeter, där 
fästs också horisontella balkar och diagonalstag. Lasterna som systemet utsätts för leds 
ner mot marken via de vertikala delarna. Spirorna finns i varierande längder från 500mm 
upptill 4000mm. 

 
I systemet ingår också horisontalbalkar. Syftet med balkarna är att, i huvudsak, ta upp de 
horisontella krafter som konstruktionen utsätts för. Beroende på belastningens kraft är de 
förstärkta genom varierande dimensioner. Också här varierar längderna på balkarna och 
bidrar på så vis till flexibiliteten i systemet (PERI GmbH, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Spira med knutpunkt 
(privat bild) 

Figur 11. Horisontalbalk 
infäst i knutpunkt på spira 
(privat bild) 
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I modulsystemet används också diagonaler.  
Beroende på hur understödningen utformas finns också små skillnader i diagonalernas 
utförande och funktion. 
En diagonal gör konstruktionen styvare i horisontalled men fördelar också lasterna på 
systemet.  
 

 
Figur 12. Diagonalstag som fästs in i horisontalbalk (privat bild) 
 
Översta elementet av ett system är kalottspindeln alternativt toppspindeln och på samma sätt 
som hos fotspindeln justeras små höjdskillnader med en vingmutter.  
Konstruktionsmässigt skall kalottspindeln eller toppspindeln säkerhetsställa att 
bockryggsbalkarna som bär upp formen, där betongen gjuts, inte tippar. Toppspindeln är 
konstruerad med ett större djup i sin ”klo” vilket ger en högre tippsäkerhet än en 
kalottspindel. 
 
 

 
Figur 13. Toppspindel och kalottspindel (PERI GmbH, 2008) 
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2.4 Bockryggar och ströbalkar 
När ett system är monterat och uppfört, är nästa steg att placera så kallade 
bockryggsbalkar i toppspindlarna. Det fungerar likadant hos båda formställningarna. 
Ovanpå bockryggarna placeras ströbalkar, horisontellt 90 grader. Därefter tillkommer 
formen som brovalvet ska gjutas i (ByggAi, u.å). 

 

 
Figur 14. Bockryggsbalk av typen fackverksbalk (privat bild) 

 

 
Figur 15. Bockryggsbalkar närmst tornställning, ströbalkar vilar på bockryggar. 
(ByggaAi, u.å, s.13) 
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2.5 Normer och regelverk 
Nedan behandlas det normer och regelverk som berör formställningar. Några av dem behandlar 
användning av systemet medan andra förklarar vad som beaktas under dimensionering av systemlösning. 

2.5.1 Styrverktyg för användande av formställning 

När det gäller formställning hänvisar Trafikverket till föreskrifter utgivna av 
arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är en myndighet som strävar efter att skapa och 
höja säkerheten på en arbetsplats. I förhållande till temporära ställningssystem menar 
myndigheten att en riskbedömning utifrån säkerhetssynpunkt ska göras. Områden som 
ska behandlas är bland annat stabilitet och hållfasthet. Tre av deras föreskrifter berör 
formställningar och andra temporära konstruktioner: 
 

! AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
! AFS 2006:4 Användning arbetsutrustning 
! AFS 1990:12 Ställningar, ersätts av AFS 2013:04 Ställningar år 2014  

 

2.5.2 Styrverktyg för dimensionering av formställningar 

 
Arbetsföreskrifterna förklarar inte hur dessa säkerhetsområden ska mätas därför måste 
följande standarder beaktas: 
 

! Eurokod SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
! Eurokod SS-EN 1992-1-6 Laster på bärverk del 1-6 Allmänna laster under 

byggskedet 
! Standard SS-EN 12812 Byggställningar- Formställningar: krav och utförande 

(Trafikverket, 2012) 
 
 
Eurokoder är det grundläggande styrningsverktyg för dimensionering och beräkning av 
bärverk och är framtaget av EG-kommissionen. De innehåller tio stycken centrala 
områden som sedan delas upp i underkategorier av standarder. Eurokoderna syftar till att 
skapa en, inom byggbranschen, internationell konkurrens på marknaden och samtidigt 
behålla en hög kvalitet inom byggandet (Swedish standards institute, u.å). 
Delar av Eurokoderna lämnas öppna så att varje land själva kan bestämma lämpliga 
värdeparametrar så kallad NDP, Nationally Determined Parameters. Detta skall sedan 
presenteras i en nationell bilaga, NA, National Annex. Inom dimensionering kan detta 
handla om värdeparametrar, klassificering av konstruktioner eller val av metod för 
beräkning av de alternativ som finns tillgängliga i Eurokod. I Sverige finns det två 
förvaltningsmyndigheter, Trafikverket och Boverket, som tar beslutet om vad som utges i 
NA. Dock är detta en norm som Sverige har valt att frångå och istället hänvisa de 
nationella valen i Boverkets föreskriftsserie, EKS; Europeiska konstruktionsstandarder 
(Swedish standards institute, u.a) 
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2.6 Planering kring användande av formställning 
Projektering handlar inte uteslutande om ta fram en formställning som klarar av att bära 
upp de dimensionerande laster som systemet utsätts för. Det innebär också att planera 
klokt och ta hänsyn till de omständigheter en formställning kan medföra på en 
arbetsplats. Hantering av formställning är en faktor som påverkar planeringen och bör 
därför vägas in i projekteringsstadiet. Detta leder delvis ärendet till arbetsmiljöverket där 
hantering kring arbetsutrustning granskas, dels ur säkerhetsperspektiv och dels för att 
skapa goda kroppsliga arbetsförutsättningar ur det ergonomiska perspektivet 
(Trafikverket, 2012).  

Arbetsmiljöverket har ingen föreskriftssamling enbart gällande formställningar. I 
föreskriftssamling 2006:4, som behandlar användning av arbetsutrustning, finns det mer 
generella krav på ”arbetsredskap” som används på en byggarbetsplats. Till skillnad från 
en vanlig byggställning behöver inte en formställning ha något typgodkännande innan 
den kommer ut på marknaden.  

I AFS 2006:4 står det beskrivet att det skall göras undersökningar och riskbedömningar över 
det redskap som används. Med detta avses att granska och kartlägga de säkerhetsrisker 
som kan förekomma i samband vid nyttjande av arbetsutrustning (Arbetsmiljöverket, 
2006 §3). 

Andra tekniska krav som föreskrivs handlar om att hålla en god säkerhetsmarginal till 
hållfasthet och stabilitet (Arbetsmiljöverket, 2006 bilaga A). Hur detta ska förverkligas står 
inte skrivet och det är här som standarder enligt eurokoder tar över. Genom beräkningar 
med den så kallade partialkoefficientmetoden, åsyftas det att skapa en säkerhetsmarginal 
till användandet av formställning, mer om detta under dimensionering enlig SS-EN 12812. 

Finns det en osäkerhetsfaktor kring materialbrott vid användning ska det finnas åtgärder 
som måste vidtas som kan säkerhetsställa arbetsutrustning och minimera skadan. 

2.6.1 Skriftlig information 

När en formställning dimensioneras ska det, vid leverans, finnas skriftlig information 
som medföljer produkten till byggplatsen. Det ska upplysas om hur understödning ska 
tas i bruk och användas. I tillägg ska det finnas en metodbeskrivning av arbetsgången vad 
det gäller: 

- uppförande 

- borttagande av valvstomme 

- nedtagning 

- betonggjutning och gjuthastighet 

- område för förvaring ska anges 

Utöver detta ska det också finnas ritningar (SS-EN 12812, 2008 s.18). 
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2.6.2 Uppförande och kontroller 

AFS 2006:4 föreskriver direktiv på uppförande av arbetsutrustning. När redskap ska 
monteras samt nedmonteras, ska användare beakta de instruktioner som tillverkaren 
fastställt. Arbetsmiljöverket ställer inga krav på att en formställning ska kontrolleras efter 
uppförandet. Men om genomförandet av montering är avgörande, för hur säkerheten 
uppfylls, ska den kontrolleras innan den börjar användas. Den som utför kontrollen ska 
verifiera att uppförandet är i enlighet med tillhörande handlingar samt att dokumentera 
genomförd granskning. Myndigheten menar också att det bör ske kontroller allt eftersom 
den brukas under byggproduktionen. Detta för att minimera en bristfällighet kring 
säkerheten (AV, 2006:4 §17-21). 

2.6.3 Ergonomi 

När en formställning ska tas fram ska projektören sträva efter en systemlösning som kan 
skapa bra hanteringsförhållanden på arbetsplatsen för användaren. Det kan till exempel 
handla om egentyngden och formligheten av ställningens delar, men också att korrekta 
hjälpmedel i form av maskinell utrustning finns tillhanda för hantering av formställning. 
Ergonomin berör allt från uppförandet till nedmontering av formställningen. 
Sammanfattningsvis bör enkelheten i användandet skapa goda förutsättningar i 
arbetsmiljön. (AV, 2013 s.15) 

 

2.7 Dimensioneringsprinciper enligt SS-EN 12812 
 
SS-EN 12812 är en standard som presenterar de utförandekrav och 
dimensioneringsmetoder som anses vara av värde för att skapa en säker formställning. 
Dimensioneringsmetoden är utarbetad efter partialkoefficientmetoden och standarden 
omfattar två olika konstruktionsklasser av formställningar. 
Vidare innehåller den också informativa delar om olika material och underlag för 
grundläggning. 
 
SS-EN 12812 fastställer inga egentliga krav eller direktiv om hur formställningen ska vara 
konstruerad men att den skall vara utformad på ett sådant sätt att de laster som 
ställningen utsätts för leds nedåt till grunden eller annan permanent konstruktion. Givet 
är att formställningens komponenter ska gå att realiseras in till ett uppförbart system och 
på ett okomplicerat gå att kontrollera/inspektera på byggplatsen. 
 

2.7.1 Klassificering 

Det finns två konstruktionsklasser av formställningar, klass A samt klass B som i sin tur 
är indelad i två klasser. Det är konstruktörens uppgift att fastställa vilken klass 
formställningen skall dimensioneras för. 
 
Enklare konstruktioner som till exempel balkar och platsgjutna plattor hamnar i klass A. 
Dock måste de hålla sig inom ramen av de maximalt angivna mått som SS-EN 12812 
anger gällande tvärsnittsytor, fria spännvidder och höjdskillnader till den beständiga 
konstruktionen. Klass A behöver inte följa en särskild beräkningsgång utan rättar sig efter 
de beskrivande krav som SS-EN 12812 yttrar. 
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Klass B har underklasserna B1 och B2 vilka båda erfordrar att komplett dimensionering 
tillämpas. Utöver det som beskrivs i SS-EN 12812 ges hänvisningar till hithörande 
eurokoder. 
Vid dimensionering av formställningar av klass B skall en teknisk dokumentation göras 
och den ska omfatta följande: 
 
-Skriftlig information om beräkningarna 
-Ritningar 
-Information för byggplatsen 

2.7.2 Krav på material 

Formställningar omfattas av några grundläggande materialkrav. De ska vara godkända 
enligt europeiska produktstandarder. Finns materialet inte tillgängligt i europeiska 
produktstandarder ska nationella standarder tillämpas. Produktens kvalitet kan också 
bevisas genom provning (SS-EN 12812, 2008 s.8). 

2.7.3 Laster 

 
Laster är något som på ett eller annat vis påverkar hållbarheten hos en konstruktion, för 
en permanent såväl som hos en temporär. Hur lasten påverkar en konstruktion beror på 
hur lasten uppför sig. Den kan verka horisontellt, vertikalt och i kombination med 
varandra. En last kan också verka koncentrerat i en punkt eller vara jämt fördelad över 
ytan (Rehnström B et al., 2011 s.17). 
I SS-EN 12812 skiljer man på direkta och indirekta laster samt permanenta och variabla 
laster. 
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Figur 16. Uppdelning av direkta laster 
 

Direkta!laster!

Permanenta!laster!"Q1"!

Egenvikt!(formställning,!
formkonstruktion,!ballast)!

Jord!

Variabla!laster!

Variabla!vertikala!beständiga!laster!
"Q2"!(stödd!konstruktion,!upplagsytor,!
belastning!vid!byggnadsarbete!av!

personal,!snö!och!is)!

Variabla!horisnotella!laster!"Q3"!(=!1%!
av!vertikal!last)!

Variabla!kortvariga!laster!
"Q4"!

Belastningstillägg!vid!betonggjutning!

Betongtryck!

Vind!"Q5"!

Karakterisktisk!vindlast!

Vanlig!vindlast!

Laster!från!vatten!i!!rörelse!
"Q6"!

Laster!från!vatten!i!rörelse!

Effekt!av!bråte!

Effekter!av!jordskalv!"Q7"!
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Figur 17. Uppdelning av indirekta laster 
 

 
 

Tabell 1. Beräkningsvärden vid dimensionering tagna ur SS-EN 12812 

Last Parametervärde 
Stödd konstruktion, “Q2” 25 kN/m2 per djupmeter 
Upplagsytor, “Q2” 1,5 kN/m2

 som minsta värde eller värdet 
från upplagstrycket från material från 
specificerad yta på formställning 

Belastning vid byggnadsarbete av 
personal,“Q2” 

Ej mindre än 0,75 kN/m2 

Snö och is, “Q2” Endast av värde om ≥ 0,75 kN/m2 
Belastningstillägg vid betonggjutning, 
“Q4” 

0,75kN/m2
 ≤!Q4 ≤1,75kN/m2

 Intervallet 
är beräknat som 10% av egenvikten från 
betong under gjutning. Beräknas på en 
yta av 3 x 3m2.  

Vanlig vindlast, “Q5” 200N/m2 

2.7.4 Lastfall 

Vid dimensionering finns det fyra olika lastfall att ta hänsyn till. Det innebär att beroende 
på fall ska olika laster kombineras ihop med en multiplikationsfaktor !. Om en 
byggarbetsplats förorsakar andra omständigheter kan kombinationerna behöva justeras. 
 
 

! Lastfall 1: obelastad formställning (innan betonggjutning) 
! Lastfall 2: formställning under belastning (under betonggjutning) 
! Lastfall 3: belastad formställning 
! Lastfall 4: belastad formställning utsatt för effekter av jordskalv (SS-EN 12812, 

2008 s.17)  
 

Indirekta!laster!

Temperatur!"Q8,1"!

Sättning!"Q8,2"!

Förspänning!"Q8,3"!
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Tabell 2. Lastfall att beakta vid dimensionering (SS-EN 12812 s.18) 

 

2.7.5 Dimensionering 

 
En komplett dimensionering innefattar bland annat statiska beräkningar. Områden som 
ska analyseras är: 
 

D Brottsgränstillstånd 
D Bruksgränstillstånd 
D Stabilitet 

 
Brottsgränstillstånd och bruksgränstillstånd är två olika sätt att analysera hur en 
konstruktions bärförmåga reduceras. Tillstånden beräknas och verifieras enligt 
partialkoefficientmetoden och ska som tidigare nämnt skapa en säkerhetsmarginal mellan 
de dimensionerande tillförda lasterna och den dimensionerande bärförmågan.  
Vid brottgräns utgår man ifrån att konstruktionen utsätts för den allvarligaste 
lastkombinationen som leder till maximal påfrestning under en viss tidpunkt. Detta kan 
leda till kollaps om de dimensionerande lastvärdena med hänsyn till andra ordningens 
effekter överstiger den motsvarande dimensionerande bärförmåga hos konstruktionen. 
Beräkningar i bruksgränstillstånd av en formställning kontrolleras deformationer så som 
sättningar i grunden, elastisk deformation och nedböjning av balkar (SS-EN 12812, 2008 
s.21). Den hypotetiska påfrestningen av laster antas vara lägre än vid bruksgränstillstånd 
då beräkningar bygger på ett medelvärde av vad konstruktionen utsätts för under sin 
brukstid (Rehnström.B et al. 2011 s.15).  
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Brottgränstillstånd 
 
Vid brottgräns skall följande ekvation uppfyllas 
 
Ed ≤ Rd           (7) 

 
Där 

! Ed är dimensionerande värde för spänningar och moment vilket kommer ur en 
ekvation för dimensionerande värde för lasten i där man också tar hänsyn till 
andra ordningens effekter. 

! Rd är motsvarande dimensionerande värde för bärförmåga (SS-EN 12812 s.20). 
 

Bruksgränstillstånd 

Det finns ett minsta krav på att kontrollera tre typer av deformationer på en 
formställning i bruksgränstillstånd.  

! sättningar i undergrunden 

! elastisk deformation och deformation i skarvar 

! nedböjning av balkar (SS-EN 12812,2008 s.21) 

 

Partialkoefficienten ska ha värdet 1,0 i beräkningarna. 

 

Stabilitet 
 
För att kontrollera stabiliteten hos en formställningskonstruktion analyseras varje last 
separat och man gör ett antagande om att stommen är oböjlig.  
Beräkningsmässigt kombineras lastvärdena med tillhörande partialkoefficient för att 
sedan mätas mot konstruktionens dimensionerande motståndsvärde. 
Stabilitetsberäkningar innebär att följande företeelser undersöks 

! Glidning. Beräkningar gör dels med hänsyn till hela konstruktionen och dels med 
hänsyn till lokal glidning. 

! Stjälpning 
! Lyftning  
 

SS-EN 12812 fastställer att nämnda fenomen kan förebyggas genom konstruktionens 
egenvikt, mekanisk anordning eller fixering och ballast beroende på vad som kontrolleras 
och antingen som separat åtgärd eller i kombination med varandra. 
Med konstruktionens egenvikt syftar man till att den skapar ett friktionsmotstånd det vill 
säga en motsträvande rörelse. 
 
�
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2.7.6 Imperfektioner 

Vid dimensionering skall den effekten av imperfektioner analyseras. Det kan handla om 
avvikelser så som att påförd last inte centrerar rakt över spiran och skapar så kallade 
lastexcentriciteter i anslutningar, eller att spiran är snedställd vilket medför att den inte 
följer den teoretiska axeln (vertikala axeln). Det skapar vinkelavvikelser. Imperfektioner 
kan då reducera lastkapaciteten hos en formställning (PERI, u.å s.20)  

Vidare ska det beaktas om formställningen är fri i toppen eller fast inspänd. Skillnaden är 
att system med fri topp möjliggör svaj (Pallet P F et alt, 2001 s.19). 

Vid beräkning av imperfektioner hos snedställning av formställning skiljer man på höjder 
över och under tio meter. 

För höjder över tio meter gäller tan!=0.01 ∗ √(!"! )                  (21) 

Understiger höjden tio meter gäller sätts tan!= 0,01 ( SS-EN 12812, 2008 s.29) 

 

Andra imperfektioner som bör beaktas är initialkrokigheter för tryckbelastade delar. Vid 
framtagande av formställning ska alltså varje enskild komponent, som utsätts för tryck, 
konstrueras på ett sådant sätt att den kan motstå utböjningar som kan då kan påverka 
systemet (Pallet P F et alt, 2001 s.18). 

 

 

 
Figur 18. Belastning hos olika fall av snedställning. N är den vertikala last som 
systemet utsätts för (SS-EN 12812, 2008 s.29). 
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2.8 Typtester 
För vissa måttbestämda produkter finns det så kallade typtester eller typprover 
tillgängliga. Det innebär att produkten tidigare genomgått tester och för att sedan genom 
stickprov sammanställa resultat och dra slutsatser om en produkts egenskaper och 
hållfastighetsvärden vid påfrestning av laster. Dimensionering måste fortfarande ske i 
enlighet med de kravdokument och de faktorer som anses påverka formställningen. 
Detta förenklar och effektiviserar projekteringsprocessen då man i tidigt stadie av 
dimensionering, kan gå in i typtestet och avgöra om formställningen har tillräcklig 
bärförmåga i samspel med andra faktorer som beaktas i SS-EN 12812.  

 

 
Diagram 1. Exempel: typtest visar maximalt tillåten vertikal last i förhållande till 
storleken på horisontella laster samt glidning (PERI GmbH, 2006 s.14) 
 

 
Diagram 2. Exempel: typtest visar maximal tillåten vertikallast i förhållande till 
formställningens höjd på spira (PERI GmbH 2006, s.15). 
 
 

 
 

!
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3 Metod och genomförande 
Här presenteras en sammanställning av hur examensarbetet har genomförts samt vilka metoder som 
ansetts passande för denna typ av rapport. 

3.1 Metodval 
Den mest relevanta källan för resultatdelen är främst intervjuer och en kontinuerlig dialog 
med samarbetande företag. Detta för att få en bredd på det som står i litteraturstudien.  

Eftersom frågeställningen bland annat handlar om kostnadseffektivisera en del i 
byggnadsprocessen blir det en känslig fråga och därmed blir det vanskeligt att få ett brett 
urval av företag att ställa upp på intervju och enkätundersökning. Resultatet speglar 
därför arbetsgången vid framtagandet av en formställning utifrån samarbetsföretaget 
PERIforms metoder.  

3.1.1 Litteraturstudie 

För att få en bild över hur projektering kring formställningar styrs studeras den litteratur 
som behandlar dimensionering och användande av systemen. Teorikapitlet grundar sig på 
broschyrer, föreskrifter och standarder, så kallade eurokoder. Detta anses högst relevant då 
det är trafikverket som styrande myndighet som hänvisar hit. Litteraturstudien kommer 
också inhämtas via databaser från bland annat Halmstad högskola. 

Relevanta sökord för studien: formställning, modulställning, scaffolding, dimensonering, 
shoring, ergonomi, säkerhet, Euro Code. Sökorden har använts separat och tillsammans. 

3.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna syftar till att täcka det som saknas i litteraturstudien. Inför intervjutillfället 
sammanställs frågor som är grunden för frågeställningen därmed resultatet. För att få ut 
så mycket information som möjligt kan frågorna följas upp med följdfrågor. Den 
tilldelade informationen spelas in samt antecknas det som sägs.  

3.1.3 Urval 

Denna rapport är ett samarbete med ett företag som levererar formställningar. De 
personer som valts ut till intervju är utifrån deras befattning inom företaget. Detta för att 
få olika infallsvinklar till problemställningen.  

3.1.4 Datorbaserade program 

När nytt system till understödning av brosektion 6 skall projekteras fram används ett 
datorprogram som företaget PERI tillhandahåller, PERICAD. Vilket är samma program 
som har används för att ta fram det ursprungliga systemet ST 100. I övrigt sker 
beräkningar i enlighet med standard SS-EN 12812. 

Ritningar som presenteras i rapporten är framtagna med Auto CAD. 
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Datainsamling 

Litteraturstudien ligger till grund för, framföra allt, dimensionering av formställning. 
Dock återfinns inte mycket litteratur i bokform eller dokument som enbart berör 
formställningar. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om hur bygg och anläggningsarbeten 
får genomföras samt om arbetsutrustning. Det anses viktigt att en del i rapporten ska 
behandla det som gäller användandet av formställning på byggarbetsplatsen då 
hanteringsfaktorer där går att påverka i projekteringsskedet.  

 Föreskrifterna från arbetsmiljöverket behandlar inte systemlösningar specifikt men 
ställer ändå krav på det som arbetsutrustning. Detta täcks dock av 
dimensioneringsstandardens informativa delar. 

Intervjuerna har gått till på följande sätt: 

! Direkt kontakt: personer som intervjuas är fysiskt närvarande. Intervju sker på 
företaget, det vill säga intervjuade personers arbetsplats. Samtalen spelas in 
och/eller antecknas för att få så mycket information som möjligt med i 
rapporten. 

! Öppen dialog: under hela arbetsprocessen har det hållits en öppen dialog till 
konstruktören på företaget. Dels genom avtalade möten dels genom mailkontakt. 
Detta för att få kvalitativa analysdata att tillföra rapporten. 

! Mailkontakt: intervjuad person blir sänd sammanställda intervjufrågor och 
besvarar frågorna skriftlig form. Process blir upprepad vid oklarheter. 

! Telefonintervju: intervjuad person blir sänd sammanställda intervjufrågor i 
förväg. Samtalet antecknas samt spelas in. 

För intervjuade personer se ”intervjuer” under kapitel sju, ”Referenser”. 

 

3.2.2 Beräkning 

På samma sätt som företaget dimensionerat ursprungligt system ST 100, har också 
alternativt system PERI UP tagits fram. För att göra systemen jämförbara utformas också 
modulsystemet till torn. Skillnaden är att ST 100- tornen är kvadratiska och PERI UP-
tornen blir rektangulära. 

Datorprogrammet PERI CAD är skapat för att projektera fram byggnadsställningar. 
Programmet har samtliga delar av formställningskonstruktionen, samt dess 
materialkonstanter, samlat i en databas. Varje del komponeras ihop för att slutligen bli en 
konstruktionshandling för systemlösningen.  

Det har dock krävts indata så som lastförutsättningar och mått på konstruktionsdelar för 
att programmet ska visa resultat. Med resultat avses ingående komponenters 
utnyttjandegrad, antal delar, utböjning, momentkrafter med mera. 

Programmet har också gjort det möjligt att ta fram volymkostnad för konstruktionen. 

Mer om hur programmet fungerar framgår i bilaga 2. 
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4 Resultat och analys 
Under projektets gång har det genomförts dialoger och intervjuer med företaget, PERI. Resultatet presenterar en 
bearbetning av det som har framkommit under dialoger och intervjuer. Frågorna har haft en anknytning till de 
krav och normer som återfinns i teorikapitlet. Det har också getts utrymme för intervjuade personer att redogöra 
för hur företaget hanterar förhållandet till kundens krav på formställning. 

 

4.1 Dialog  

4.1.1 Beställare och leverantör  

Vid en första dialog mellan beställare och leverantör finns det framför allt två primära faktorer 
som styr valet av formställning, det ena är priset och den andra är vilken personal som finns att 
tillgå när jobbet ska utföras (Ek J, 2014). 
 
Inledningsvis anger kunden den information som ligger till grund för framtagande av 
formställning. Det kan handla om omständigheter kring arbetsplatsen, förutsättningar hos 
entreprenören, utbildningsnivå på personal eller annat som är av betydelse för aktuellt projekt. 
Leverantören ska i det här skedet upplysa kunden om vilka möjligheter som finns vid val av 
systemlösning. Kubikmeterpris är ett enkelt sätt att jämföra alternativen men också här måste 
beställaren vara medveten om att systemen genom sin uppbyggnad och utformning skiljer sig 
från varandra. Det innebär att lastupptagningsförmågan ser olika ut och nivån på säkerhet kan 
variera. Genom erhållen information startar projekteringen av ett formställningssystem. Under 
denna fas tar konstruktören fram ett huvudalternativ på system. 
Leverantören ger därefter en offert på förslaget. Med offerten följer en skyldighet att informera 
om vilka aspekter det framtagna alternativet handlar om. Dels för att kunden inte ska åka på 
stora merkostnader på produkten, och dels med avseende på säkerhetsnivån.  

4.1.2 Offert 

Utifrån den information som kunden lämnar är det konstruktörens uppgift att dimensionera 
fram en formställning som klara de laster som är aktuella för det specifika projektet. Vissa gånger 
skickar beställaren med ett komplett förfrågningsunderlag och andra gånger sker det genom en 
muntlig förfrågan. 
Beräkningsgången följer alltid de krav som ställs i standarden SS-EN 12812. 
Tiden för leverantören att ge beställaren en offert kan variera, men det kan handla om att kunden 
begär in offert redan dagen efter förfrågan. Ett sätt att snabbt ta fram en systemlösning är att då 
gå tillbaka på gamla projekt, som är liknande beställarens förfrågan, och därigenom välja typ av 
formställning. Dock måste en anpassad dimensionering göras för varje specifikt projekt. Den 
snabba överslagsräkningen ska resultera i en ungefärlig materialåtgång för projektet. I offerten till 
kunden presenteras tjänsten som ett kubikmeterpris för den aktuella lasten, med ett tillägg för en 
procentsats i hyra. Hyran förhandlas fram leverantör och beställare emellan.  
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4.1.3 ”Kunden har alltid rätt” 

I de situationer där den snabba dialogen lett fram till ett beslut att anta det billigaste 
kubikmeterpriset, ska det vid flera tillfällen visa sig att det i slutändan kommer kosta kunden mer. 
Det kan bero på att beställaren har svårt att bedöma de merkostnader som inte syns på den 
initiala överslagsräkningen men kan tillkomma under projektets gång. 
Ett exempel på en merkostnad är när kunden väljer att arbeta med stapeltorn. För att skapa ett 
system av stapeltornen krävs det montering av rör och rörkopplingar som sammanbinder tornen. 
Det är både tidskrävande och kostsamt jämfört med en modulställning som monteras ihop med 
de komponenter som redan tillhör systemet.  
 Här menar Joakim Ek, teknisk chef på PERI, att det blir ett problem att åsidosätta priset för att 
förklara för- och nackdelar med systemens parametrar i övrigt. Det handlar som leverantör att 
leva upp till epitet kunden har alltid rätt och ge en offert på det som efterfrågas. 
 

4.2 Mjuka och hårda parametrar  
Vid projektering kring formställningar skiljer man på mjuka och hårda parametrar. De mjukar 
parametrarna behandlar bland annat säkerhet, flexibilitet, uppförandetid och demontering medan 
de hårda parametrarna berör kostnadsfrågorna till följd av framtagandet av material för ett 
projekt. Det är med de mjuka parametrarna som leverantören önskar att nå ut med till kunden, 
för att hitta vägar till den ultimata lösningen för varje enskilt projekt. 

 Priset 

Den främsta faktorn som styr valet av formställningar är priset. Priset bestäms utifrån den 
materialåtgången som går åt för systemet att ta ned last från aktuellt projekt. Från kundens 
perspektiv blir detta, initialt, ett kubikmeterpris. 
Här kan priserna skilja sig beroende på om det är en tornställning eller modulställning. En 
hyreskostnad, för den tid systemet står uppe, förhandlas sedan fram. 

Säkerhet 

Säkerhet är en faktor som i alla lägen ska beaktas vid val av formställning. Hur man uppnår detta 
är individuellt beroende på projekt. Med hjälp av de styrdokument som finns, är det upp till alla 
involverade aktörer att bidra med sin del för att uppnå detta.  

Uppförande av formställning 

 
Uppförande av formställning handlar dels om tiden som går åt att montera och demontera 
systemet och dels vilken teknik som krävs för att resa konstruktionen. Ett stapeltorn kan till 
exempel gå snabbt att montera upp men det blir en tidskrävande process när tornen sedan ska 
kopplas ihop till ett system med andra torn (Mobilia P, 2014).  

Uppställningstider 

Ett annat parametervärde handlar om uppställningstider. Här vill leverantören se på hur långt 
projektet sträcker sig för att kunna ge ett lämpligt utlåtande. Man strävar efter att hitta en lösning 
där systemet kan stå uppe länge, om så är fallet, till en låg hyreskostnad.  
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 Personal 

Vilken typ av personal det finns att tillgå när formställningen ska uppföras är en annan väsentlig 
faktor när leverantören viktar systemen mot varandra. 
 
När det kommer till användandet av PERI UP klassas det som ställningsmaterial. Här kan det 
uppstå problem mellan kund och leverantör eftersom arbetsmiljöverket reglerar vem som får 
hantera ett sådant material. Myndigheten kräver att personal som ska bygga över en viss höjd ska 
ha utbildning. Men eftersom modulställningen, i sammanhanget, används som en formställning 
och inte en byggställning gäller inte längre regleringen menar leverantören. 

Beställares tidigare erfarenhet av formställning 

När lämpligheten av ett system ska väljas måste leverantören beakta kundens tidigare 
erfarenheter av formställningar. Om kunden aldrig tidigare har jobbat med 
modulställningssystem och känner sig bekväm med tornställningar är det upp till leverantören att 
ge kunden det han vill ha.  
 

4.3 Projektera med hänsyn till användandet 

4.3.1 Säkerhet  

Arbetsmiljöverket är den myndighet som, genom sina föreskrifter, styr säkerhetsfrågan vid 
hantering och användande av arbetsutrustning. Kraven och direktiven som ställs, är inte 
konkretiserade i föreskrifterna och lämnar därför utrymme för involverade aktörer att själva tolka 
det som står.       
Men precis som föreskrifterna stadgar är det viktigt att göra riskbedömningar vid hantering av 
formställningar. Ansvar för säkerhet åligger leverantören, beställaren och entreprenören, 
beroende på vart i skedet formställningen hanteras. 
Leverantören ansvarar för att säkerhetsställa formställningen för de laster den ska klara bära upp 
samt att dimensioneringen har gått till på ett korrekt sätt. 
Att dimensionera efter standarden SS-EN 12812, som faller tillbaka på äldre eurokoder, menar 
Joakim Ek är något som fungerar bra för att uppfylla den säkerhet som krävs.  
 
Vid överlämnande av systemställning har leverantören också en skyldighet att tillhandahålla 
entreprenören med dokumentation som ger anvisningar och information om hur 
formställningen ska uppföras på ett riktigt sätt. På vilket sätt entreprenören väljer att använda 
anvisningar för att säkerhetsställa systemet står inte leverantören till svars för.  
 
Utifrån arbetsmiljöverkets krav blir det också entreprenörens skyldighet att se till att personal 
som hanterar och vistas i systemet kan förvissa sig om att det sker under trygga förhållanden.  
 
Olika system ger olika förutsättningar ur ett säkerhetsperspektiv. En flexibel modullösning har 
den fördelen att under arbetets gång, ska personalen kunna jobba sig framåt i systemet genom att 
exempelvis däcka in så stora arbetsytor som används och spärra av resten. Detta är en lösning 
som skapar en tryggare arbetsmiljö för personal som befinner sig i formställningen (Ek J, 2014). 
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4.3.2 Kontroller 

Efter formställningens färdigställande har leverantören ingen skyldighet att kontrollera att 
systemet uppförts korrekt enligt anvisningar. Gör entreprenören avsteg, från den tillhandahållna 
dokumentation, är företaget som leverera produkten helt friskrivna. ”Som leverantör kan man göra 
arbetsplatsbesök och okulärt bedöma systemets helhet men utlåtandet medför heller inget ansvar för riktigheten i 
uppförandet”. 
Vidare menar Joakim Ek att kontroll av dokumentation sker, många gånger, först då tillbud skett. 
Det finns i dagsläget ingen tredjepartskontroll av formställning innan den tas i bruk. Emellertid 
är det ingen väg att gå eftersom säkerhetsaspekten ska byggas in från början och kräver att alla 
involverade parter är delaktiga under processen och tar sin del av ansvaret.  
 

4.3.3 Ergonomi  

De systemen som företaget använder sig av idag menar Joakim Ek är relativt lätta att hantera. En 
arbetare bör inte hantera komponenter som väger över 25 kilo manuellt. När ett system är 
ihopmonterat väger det långt över 25 kilo men då ska det finnas maskinella medel till hjälp.  I 
formställningssammanhang handlar ergonomi om att anpassa en lösning till hur brukaren eller 
arbetaren rör sig och vistas i systemet under det temporära arbetet. 
Beroende på utformningen av systemet kan det underlätta mer eller mindre för brukaren. Att 
göra ett system användarvänligt kan handla om att utforma och måttanpassa tillträdesleder, 
genomgångar och arbetsplan samt beakta de höjdskillnader som arbetsplanen innefattar. Men 
också att se över vilket material som är lämpligt för brukaren att hantera.  
 
Ergonomiskt skiljer det sig också mellan modulsystemen PERI UP och ST 100-systemen. Här 
anser Joakim Ek att en modullösning med sin mångsidighet ger klart fler fördelar gentemot ST 
100 som ur detta perspektiv är begränsat. Med ett modulsystem finns möjligheten att utforma 
och ändra tillträdesleder och genomgångar för att däcka det aktuella arbetsområdet personalen 
vistas på under byggprocessens gång. En tillträdesled i ett PERI UP system kan också innebära 
att arbetaren kan förflytta sig till olika nivåer i ställningen genom att integrera trappor i systemet.  
I ett ST 100-system finns inte samma möjligheter att skapa och ergonomiskt utforma 
samordnade arbetsplan för arbetare att vistas på.  
En flexibel formställning möter därför upp arbetsmiljöverkets krav och direktiv bra i avseendet 
ergonomi.  
 
 
Vidare finns det ett helt annat tänk med modulställningar menar Joakim Ek.  
Ska det temporära arbetet pågå under en lång tid blir det ytterligare en fördel med att använda ett 
flexibelt system, då arbetsprocessen kan komma till att kräva att systemet behöver justeras efter 
hand.  
 
 

4.4 Marknaden styr delar av utvecklingen 
 
Utveckling av formställning handlar idag om att hitta en systemlösning som kan fungera till mer 
än ett ändamål. Joakim Ek menar att det inte finns något intresse för företaget att ta fram en 
produkt som enbart riktar in sig på exempelvis understödning av brobyggnation utan ser istället 
framtiden i flexibla system. Det finns ingen poäng i att plocka fram en produkt som går att använda i ett 
sammanhang men är direkt felaktigt i ett annat. 
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Företaget känner inget hinder i en produkts utveckling i förhållande till de regler och normer 
som ställs. Men det kan uppkomma konflikt gentemot styrande dokument och marknaden när 
det handlar om en systemlösning som har mer en ett utförande. Det finns flexibla system som är 
framtagna för att kunna användas som både fasadställning och understödning. Där skiljer sig 
också styrdokumenten, vilka går på typgodkännande för användning av fasadställningen som då i 
sin tur inte gäller för understödning. Aktörer på marknaden som inte är införstådda med 
regelverken beslutar då sina material- och produktval på felaktiga grunder.  
Detta medför också att det finns vissa komponenter som man väljer att inte plocka fram för att 
det skulle leda till en osäkerhet på marknaden. 
 
En annan viktig faktor i utvecklingen av formställningar skulle kunna vara att höja säkerheten 
ytterligare. Att i alla lägen ta fram en ytterst säker lösning. Det skulle kunna uppnås genom att 
först följa de direktiv som finns men också att lägga sig en nivå över dessa. Också här vill man 
veta om marknaden är villig att betala för denna säkerhet. I dagsläget menar Joakim Ek att man 
vill uppnå säkerhet samtidigt som det, för kunden, inte får kosta något. Det gör att 
säkerhetsparametern bli svårdiskuterad att ta med kunder. 
 

4.4.1 Högre utnyttjandegrad och tabellvärden 

 
I dagsläget finns det utrymme för att optimera systemlösningarna rent beräkningsmässigt. Detta 
genom att väga det sammansatta systemet tills man når en hög utnyttjandegrad på systemets 
ingående delar. En sådan optimerad lösning skulle således kunna leda till minskad materialåtgång 
som i sin tur skulle sänka kostnader för kunden. 
 
Här finns också tankar kring möjligheten av att gå mer på tabellvärden och typtester som är 
framtagna för respektive formställning utan att behöva göra ytterligare beräkningar. Men en 
sådan utveckling är till stor del beroende av kundens bemötande av just ett sådant 
beräkningsförfarande. 

4.4.2 Risker med optimering av system 

Det är inte alltid det blir till fördel för någon av parter vad det gäller att optimera ett system. När 
man talar om optimering handlar det om att försöka reducera material och maximera 
utnyttjandegraden på formställningar kan det också medföra risker ur säkerhetssynpunkt. När 
man dimensionerar formställningenskomponenterna för att de ska utnyttjas maximalt kan det 
innebära att helheten av systemet inte får en symmetrisk utformning. Detta kan skapa problem 
och missförstånd vid uppförandet av ställningen. Med en vedertagen lösning finns det mindre 
risk för felmontering och systemet får en helt annan säkerhetsnivå. Både som leverantör och som 
beställare finns en klar skyldighet i att se till att inget händer. Dessutom kan det tänkas vara 
ogynnsamt med sådana system rent logistiskt på arbetsplatsen. I slutändan kan hanteringen 
istället skapa en större kostnad än det som sparas in på reduktionen av material (Ek J, 2014). 
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4.5 Samlad kunskap ger bättre lösningar 

Längre projekteringstider och en intern dialog  

Än en gång trycker Joakim Ek på vikten av att ha en tätare dialog med kunden för att kunna ta 
fram det mest gynnsamma alternativet på formställning för ett specifikt projekt. Ett problem 
som upplevs vid korta projekteringstider är att hitta och gifta ihop de parametrar som skulle leda till 
en optimal lösning för kunden. Likaså om man viktar olika formställningsalternativ grundat på 
äldre projekt kommer resultaten alltid variera då inget projekt är det andra likt. 
För att ta fram en bra och homogen konstruktionslösning måste kunden vara beredd på en längre 
projekteringstid. En längre projekteringstid skulle då innebära att leverantören har möjligheten 
att samla den kompetens som finns inom företaget för en intern dialog och därigenom ta fram de 
parametrar som är av betydelse för det aktuella projektet. En intern dialog skulle kunna innebära 
att man hittar de parametrar som direkt ger utslag på den totala kostnaden. Detta skulle skapa 
mervärde inför efterkommande dialog med kunden och likaså bättre underlag för leverantören 
att förhålla sig till vad beställaren är ute efter. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Metoddiskussion 
Valet av metod har visats sig fungera bra utifrån den frågeställning vi jobbat med. Vi blev väl 
insatta i den problematik som föreligger vid val av formställning, kund och leverantör emellan, 
utifrån leverantörens perspektiv. 

Ämnesområdet formställningar har inneburit en mycket begränsad litteraturstudie. Det som har 
funnits tillgängligt är dimensioneringsgången utefter standarder samt föreskrifter från 
arbetsmiljöverket. Dock har föreskrifterna i sin tur lämnat utrymme för tolkning vilket inneburit 
att leverantörer själva fått komma in med en egen förklaring på hur direktiven ska uppfyllas. 
Detta kan eventuellt medföra att ett annat företag som leverera formställningar kanske tänker 
annorlunda.  

Urvalet av personer har inte varit stort. Tanken från början var att få fram idéer och tankar från 
olika företag vad det gäller parametrar som har en avgörande roll för valet av formställning. Det 
visar sig dock vara ett känsligt ämne eftersom det i ett större perspektiv landar i en 
kostnadsfråga, vilket gör att företagen blir restriktiva med frågor knutna till detta.  

Personer vi valde att intervjua har direkt känts relevanta för ämnet. Vi har upplevt att personerna 
varit engagerade i ämnet och på eget initiativ gått djupare in på intervjufrågorna. Det sakliga 
sättet intervjuade personer gett vidare sin kunskap har gjutit förtroende i oss. Dels genom att 
själva vara öppna med vad de uppfattar som ett problem kring att projektera fram alternativa 
systemlösningar men också genom att ödmjukt precisera företagets svagheter i den här 
processen.  

Följdfrågor har vi enkelt fått följa upp genom mailkontakt och möten. 

Genom hela beräkningsprocessen har en konstruktör vid samarbetsföretaget varit tillgänglig. De 
enkla beräkningarna har gjorts förhand medan tester av systemlösning inte hade varit möjlig utan 
PERI CAD eller konstruktörens kunnande. Vidare har mötena med konstruktören gett oss 
tillfälle att reda ut frågor kring dimensionering enligt de standarder som idag används.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med rapporten är att kartlägga de parametrar som leverantören jobbar med vid 
framtagande av formställning. Den andra delen av rapporten mäter materialåtgången vid byte av 
formställningssystem vid brosektion sex, ”Bron över fjärden”. 

Eftersom resultatet bara skildrar leverantörens uppfattning på vad som styr valet av en 
formställning kan en sammanställning av beställarens syn på det visa annorlunda. 

Under både litteraturstudien och dialogmötena upplevde vi att många områden kring 
formställningshantering går in i varandra. Vi uppmärksammade emellertid en skillnad mellan 
teori och praktik. I teorin är ledmotivet alla gånger säkerhet, både vad det gäller de konkreta och 
lite mer abstrakta kraven. I praktiken blir diffusa säkerhetskrav en faktor att spela på och genast 
blir kostnaden en avgörande roll vid val av temporär konstruktion. 

Valet av ett formställningssystem för ett specifikt projekt 

När ett formställningssystem tas fram finns det framför allt två styrande parametrar, priset och 
vilken personal som det finns att tillgå när jobbet ska utföras (Ek J, 2014).  

Under intervjuerna har det framkommit att det finns ett antal parametrar som en konstruktör 
och leverantör måste beakta vid utformningen. Dels genom att infria de krav som ställs i 
dimensioneringsstandarderna men också genom att följa de direktiv som arbetsmiljöverket 
beskriver. 

De faktorer som har tydligt utsagda krav på sig, medför mindre missförstånd mellan involverade 
parter och blir lättare att uppfylla. Dimensionering av en formställning är en konkretiserad 
säkerhetsparameter där involverade aktörer är överens. Det blir heller ingen diskussion hur denna 
typ av säkerhet ska förverkligas.  

När mjuka parametrar som säker arbetsmiljö, ergonomi och annan hantering av systemen, ska 
behandlas, blir givna krav och direktiv genast mycket svårare att uppfylla. Normer och regelverk 
lämnar stora delar öppna för aktörer själva att tolka vad som ska uppnås och hur det ska uppnås. 
Arbetsmiljöverket ställer abstrakta krav som orsakar meningsskiljaktigheter mellan parter. Detta 
leder till att den säkerhetsaspekt som förespråkas av myndigheten förlorar sitt värde. Här får 
leverantören svårt att motivera varför en systemlösning bör väljas framför en annan, för ett 
specifikt projekt.  

Leverantören påtalar att valet av en bra systemlösning för ett projekt också har en grund i de 
mjuka parametrarna. Men de mjuka parametrarna upplevs bara ha ett värde så länge marknaden 
väjer att uppmärksamma dessa. Ett annat sätt att se på saken är att de mjuka parametrarna får ta 
plats i ett upphandlingsskede så länge det inte påverkar priset. Vid ett upphandlingstillfälle ligger 
det alltså i beställarens händer hur ett anbud ska antas. 

Kraven som arbetsmiljöverket ställer är inte mätbara vilket kan vara en anledning till att 
beställare har svårt att se meningen i att investera i mjuka parametrar. Dessutom kan beställaren 
ha en bristande kännedom om produkten och produkthantering vilket gör det lättare att basera 
beslut på enheter som går att mäta. 

Det tolkningsutrymme som ges av föreskrifterna gör det svårt för involverade aktörer att 
anamma och nå upp till. För att leverantör och beställare ska vara i samförstånd med varandra 
har arbetsmiljöverket en viktig roll i att bearbeta och konkretisera de krav och råd som 
föreskrifterna behandlar. 

Beställaren styr valet av formställning. Oftast är det ett beslut som grundar sig på hårda 
parametrar som produktmaterial och initial kostnad. Som nämnt tidigare blir det ett enkelt 
beslutsunderlag att gå på eftersom detta i upphandlingsskedet är en synbar faktor.  
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Att mäta system mot varandra 

Utifrån den samlade information som har funnits oss tillgänglig, kan det bedömas nästintill 
omöjligt att sammanställa parametrar i syfte av att göra en generell jämförelse av två eller flera 
system. Men genom att fastställa vilka kriterier som ska viktas från starten av ett projekt, 
möjliggör det ändå någon form av bedömningssystem.  

Med hänvisning till intervjuer och dialoger verkar system enkom viktas på en volymsats och 
kubikmeterpris vid upphandling, det vill säga de hårda parametrarna. Också här tror vi att 
beslutet och tryggheten i beställarens val vilar i det konkreta värdet av produkten. 

Det finns många kvalitativa faktorer som påverkar en systemlösning och som på papper inte går 
att värdera. Dessutom behöver inte en kvalitativ egenskap av ett system för ett projekt vara just 
kvalitativ i ett annat sammanhang. Hur en parameter ska viktas inför en upphandling av 
formställning kan exempelvis avgöras genom prövning av lämplighet för ett bestämt ändamål.  

En någorlunda rättvis jämförelse av två eller flera system skulle kunna uppnås genom att 
leverantör och beställare gemensamt strukturerar upp och kartlägger ett projektets karaktäristiska 
drag. Genom att exempelvis se till projektets längd, personalresurser och arbetsplatsens 
förutsättningar kan man systematiskt koppla kostnader till olika parametrar.  

Vi tror det kan skapa ett mervärde i att göra en riskbedömning mellan mjuka parametrar och den 
kostnad de bär med sig för att i nästa steg ta fram en offert. En offert framtagen på en djupare 
analys skulle kunna förebygga större avvikelser mellan den förmodade och den slutliga 
totalkostnaden. En ömsesidig planering mellan leverantör och beställare borde också ge goda 
förutsättningar för arbetarna på plats som senare ska hantera detta.  

Både beställare och leverantör sitter i en position där respekten för arbetare som ska hantera och 
vistas i formställningen borde prioriteras högst. Säkerheten borde därför vara den främsta 
faktorn i en viktning av system, frågan är om det idag är en parameter att spela på.  

Förtroendet mellan leverantör och kund 

En bra lösning kräver sin planering men trots det tror vi att det ligger ett hinder i lång 
projekteringstid. Det är något som både kommer att vara tidskrävande och därmed kosta pengar. 
Frågan kvarstår om ”bättre anpassad” formställning kommer vara till en slutkostnads fördel eller 
inte.  

Definitionen på en bra systemlösning tror vi betyder olika för olika aktörer. Leverantörer och 
konstruktörer som är väl insatta i sina produkter tycker kanske att en bra systemlösning ligger i 
att uppnå säkerhet och effektiv tid i uppförandet på arbetsplats. Kunden däremot kan hålla med 
om en effektivisering tidsmässigt men ser säkerheten som en extra kostnad och som inte går att 
åskådliggöra när projektet står klart. Dock tror vi beställaren vill uppnå en god säkerhet men 
tycker det räcker att förhålla sig till exempelvis dimensioneringskraven. 

Vi tror det finns olika vägar att gå för att mjuka parametrar så som ergonomi och säkerhet ska 
börja vägas in: 

1) Trots de extra resurserna som krävs för längre projekteringstider tror vi nyckeln i att 
förstå varandra ligger i dialogen mellan leverantör och beställare.  

2) Formställningsföretaget måste internt arbeta fram en konkretisering av mjuka 
parametrar som ska framföras till kunden.  

3) Arbetsmiljöverket konkretiserar de direktiv och säkerhetskrav som beskrivs i 
föreskrifterna så att aktörer svart på vitt kan se vad som gäller. 
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Dimensionering 

Beräkningsprincipen för att säkerhetsställa en formställning verkar vid upphandling vara 
minimalt diskuterat mellan parter. En anledning till detta kan vara att beräkningsgången är 
konkretiserad och behöver därmed inte motiveras men bevisas. 

Tabellvärden som är framtagna för respektive system ser vi som en positiv effektivisering i 
beräkningsprocessen. Nackdelen är att de tabellvärden som idag kan används är framtagna för 
formställningar med kvadratiska standardtorn och så fort man använder sig av moduler av 
rektangulära torn måste hela dimensioneringsprocessen enligt SS-EN 12812 genomföras. 

 

Börjar man vikta de mjuka parametrarna hos de två systemen har, baserat på intervjuer, 
modulsystemet bättre förutsättningar både ergonomiskt och säkerhetsmässigt.  
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5.3 Slutsatser 
Slutsatser återkopplade till frågeställningen 

• Upphandlingstiden är en avgörande faktor för hur mycket leverantören kan påverka 
beställaren i valet av formställning. Beslut grundas främst på det billigaste 
kubikmeterpriset. 

• Framtagandet av formställning ska ske med hänsyn till de föreskrifter Arbetsmiljöverket 
preciserar och dimensionering ska följa standarder enligt eurokoder. Föreskrifterna ger 
utrymme för involverade aktörer att själva tolka vilket medför meningsskiljaktigheter hur 
krav ska uppfyllas.  

• Komplexiteten bakom kraven arbetsmiljöverket ställer medför att mjuka parametrar 
hamnar i en gråzon bakom hårda parametrar. 

• En upphandling med en djupare dialog mellan leverantör och kund leder till mer 
genomtänkt och bättre anpassat system för ett projekt.  

• Varje projekt är unikt därför går det inte att generalisera system. Inför en upphandling är 
det möjligt att jämföra system med varandra, men då krävs det att kriterier på vilka 
parametrar som ska viktas är satta.  

• Faktorer som kan beaktas vid val av formställning inför varje specifikt projekt är: 

! Pris 

! Typ av material 

! Säkerhet  

! Ergonomi 

! Montering- och demonteringstider av system 

! Projektlängd, det vill säga uppställningstiden för formställningen 

! Tidigare erfarenhet av användandet ur beställarens perspektiv samt vilken personal som 
finns att tillgå under projekt. 

• Ett modulsystem, med högre flexibilitet än tornställningar, har bättre ergonomiska 
förutsättningar och har ett mer utvecklat säkerhetstänk med hänsyn till arbetare som ska 
vistas i systemet under byggprocessen. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Begreppet dialog upprepades många gånger under intervjuerna. Det skulle vara intressant att 
följa några fall som är under upphandling av formställning. Studien skulle då analysera hur både 
leverantör och beställare förhåller sig till varandra med de påtalade krav som ställs. Är ens en 
djupare dialog är av intresse för beställaren? 

Resultatet från denna rapport visar en initial lönsamhet i att byta system. Både prismässigt men 
också materialmässigt genom att optimera modulsystemet. Detta gör det intressant att gå vidare i 
analysen. Nästa steg skulle vara att följa de båda systemen ur ett kostnadsperspektiv genom en 
produktionsfas. 
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7 Bilaga 1 
7.1  Intervjufrågor 
 
I. Intervjufrågor – PERI 
 
1) Vilka faktorer spelar in vid val av formställning? Och hur mycket? Vilken av 
faktorerna skulle du säga är den viktigaste?  
 
2) Följdfråga: Hur optimerar man denna faktor ytterligare? (för att det ska ligga i kundens 
intresse att göra ett övervägande) 
 
3)Hur utvecklade är systemen idag? Finns det något som bromsar 
byggställningsbranschen från utveckling?  
 
4)Tänker ni att ni vill utveckla systemen och i så fall hur?  
 
 
                                            Att jämföra system 
 
5) Om en kund (ex brofallet) behöver en understödning, hur presenterar ni tjänsten då? 
Finns det någon typ som generellt lämpar sig bättre än en annan? Ger ni olika 
förslagsalternativ?  
 
6)När tror ni ett system lämpar sig bättre än ett annat? 
 
7)Mäter man system mot varandra eller blir det för dyrt? 
 
8) Om man skulle nollställa två eller flera system med varandra vilka parametrar i varje 
steg är viktigast? 
 
                                              Dimensionering  
 
9) Är standarderna ett bra system för dimensionering av formställningar? 
 
10) Upplevs det vara problem mellan företag som dimensionerar efter de krav som ställs 
enligt standarder och de krav som arbetsmiljöverket ställer?  
 
11) Vems är ansvaret för att det  
 
a)håller?  
b) uppförs rätt? (Hur mycket har väger dimensioneringen med rätt uppförande?) 
c) kontrolleras?  
 
    Hantering och ergonomi 
 
 
12) I AFS 2006 står det skrivet: ”en arbetsutrustning skall användas med lämpliga 
arbetsställningar och arbetsrörelser och även i övrigt på ett ergonomiskt sätt”- Vad 
innebär det med formställningar?  



   

 

 
 
13) Vad betyder ergonomi i formställningssammanhang? 
 
14)Tänker ni att ställningen ska vara lätta att hantera? 
 
15) Är det någon skillnad på ergonomin för ST-100 Peri Up? 
 

Användande 
 
16) Hur tänker ni kring säkerhet? Har ni några skyldigheter? Vems är ansvaret att 
kontrollera understödningen efter uppförande? 
 
 
 
 
II. Intervjufrågor – PERI  
 
 

 
1)Vilka faktorer skulle du säga är det viktigaste vad det gäller val av formställning? 
 
2)Vad upplever du styr kunden val vid formställning? 
 
3)Hur jobbar du ihop med kunden? 
 
4)När är ett system mer lämpat att använda än ett annat? 
 
5)Vad är den stora skillnaden mellan PERI UP och ST 100? 
 
6)Vad tycker du skapar en bra lösning?  
 
7)Finns det något problem kring formställningar idag? 
 
8)Hur skulle du vilja jobba fram en ställning? 
 
9)Hur tycker du standarderna är att jobba efter? 
 
10)Finns det något som skulle kunna förenkla beräkningsprocessen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

8 Bilaga 2 
8.1 Inledning 

Bakgrund 
Våren 2011 startar produktionen av projektet ”E4 Sundsvall” med Trafikverket som 
beställare. Ett projekt som omfattar 20 kilometer vägsträcka och förväntas vara klart 
hösten 2015.  
Vägsträckan är uppdelad i fyra entreprenader; Skönsberg, bron över Sundsvallsfjärden, 
Skönsmon och Myre-skönsmon. 
Vägprojektet inkluderar 33 broar där den längsta bron, ”bron över fjärden”, mäter 2109 
meter medräknat landfästen.  
”Bron över fjärden” är konstruktionsmässigt indelad i sju sektioner, ”bro 6 linje 4-5” är 
en av dem. Vägbanan vilar på 12 brostöd med brospann som varierar mellan 88-170 
meter. Bredderna mäter mellan 21,5-23 meter (Trafikverket, 2014). 
 

 
 
!
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figur B2. Formställning, av typen ST 100, under uppförande vid brons landfäste 
(Trafikverket, 2014) 

 
 
 
 
 
 

Figur B1. Bron över fjärden (Bergkvist T, 2013) 



   

 

”Bro 6 linje 4-5” 
Spannlängd: 22 m 
Längd mellan pelare: 20,5 m 
Beräkningshöjd: 4,8-5,7 m 
 
Under uppförandet av bron har olika typer av formställningar utnyttjats, vid ”bro 6 linje 
4-5” har huvudsakligen ett ST-100 system använts. Linjen går mellan ett spann av 
bropelare som i sin tur är inklädda med ytterligare ett system, MULTIPROP, ett flexibelt 
system med hög lastkapacitet. ST-100 systemet utgör alltså inte hela spannet utan fästes i 
MULTIPROP.  
 

 

 
Figur B3. ST 100-system sett ovanifrån. Vita cirklar är bropelare (Mobilia P, 2014) 

 
Syfte 

 
Syftet med att byta system är att åskådliggöra om det finns alternativ till använt system. 
Resultat besvaras med ledfrågan:  

! Är ett modulsystem ett alternativ för ”bro 6 linje 4-5”?  
 



   

 

8.2 Villkor och ändringar  
En förutsättning är att hela brosektionen ”bro 6 linje 4-5” ska ha ett understödjande 
system som har kapacitet för att bära upp lasterna under produktionstiden. Beräkningen 
görs med en ändring om följande: 

MULTIPROP-systemet förlängs med 1,125m (totalt 1,625m från pelarkant) vid vardera 
bropelare. PERI UP systemet måste således täcka ytan 17,25*22,5m2. Endast PERI UP 
systemet beaktas vid beräkning. 

 

8.3 Beräkningsmetod PERI UP 
 

STATISKA BERÄKNINGAR 

”Bron över fjärden- brosektion 6” 

Projektering av PERI UP-systemet är upprättat genom PERI CAD, i samarbete med 

Paolo Mobilia, konstruktör på PERIform. 

 

Kontroller som utförs i bruksgränstillstånd 

 

• Deformation på ströbalk 

• Deformation på bockryggsbalk 

• Deformation PERI UP - torn 

 

 

Antaganden och givna förutsättningar 

 

• Understödning utformas efter designklass B1 med säkerhetskoefficient != 1,00, 

syns ej i beräkning. 

• Vindlast på ställning är redan inkluderad i typtestet (läs kapitel 3 ”typtester”) för 

acceptabla laster. Således beaktas endast vindlast mot formen som betongen gjuts 

i. 

• Ingen horisontal last inkommande mot långsidan, då ”tornen” beaktas som 

fastinspända p.g.a. förankring med systemet MULTIPROP som i sin tur är 

förankrad kring befintliga pelare.  

• Beräkning bygger på lastkombination 3 enligt SS-EN 12812, med !–faktor = 

1,00. Faktorn syns inte i beräkningarna. 



   

 

 

Måttenheter 

 

Formställning täcker ett område på 17,25m* 22,5 m 

PERI UP-system 

• Varje ”torn” mäter 1000m*1500m, placeras så att tornets långsida följer hela 

systemet kortsida. 

• Ströbalkar 4470 mm (4500 mm på ritning)  

c/c-avstånd 300mm 

• Bockryggsbalkar 5654 mm, (5750mm på ritning) placeras längs med kortsidan 

• Höjd på formsättning för betong 1500 m 

• Betongdjup 1100mm 

• Area på ”bord” 5750mm* 4500mm 

 

Lastförutsättningar Enligt SS-EN 12812 

 

För indelning av laster, se kapitel två under ”laster” 

 

• Vertikala laster 
 

typ av last avser ∑ last 

 ”Q1”permanent last formens egentyngd 0,40 kN/m2 

”Q2,1” variabel last betonglast 24,5kN/m3 

”Q2,3” variabel last personallast 0,75kN/m2 

”Q4,1” variabel last betongöverlast 1,75kN/m2 

 
• Horisontella laster 

 
typ av last avser ∑ last 

”Q3” variabel last 1% av vertikal last 29,64 kN (se beräkning nedan) 

”Q4,2” variabel last Betong gjuttryck Förs ej över på formställning. 
Betong gjuttryck upptags utav 
formstag som utförs av kund. 

”Q5” vindlast Vanlig vindlast (max. tillåten 
last vid gjutningsarbeten) 

0,2 kN/m2 

 



   

 

”Q6”, ”Q7” och ”Q8” är inte aktuellt för projektet. 
 
Kommentar: enligt SS-EN 12812 ska betonglast antas ha densiteten 25 kN/m3. I detta fall 
antas den till något lägre. 

Beräkningsgång 
 
 

Vid beräkning av nedkommande laster utgår man ifrån att fyra torn bildar ett ”bord”. 
Sedan tags en rad av knutpunkter (där ströbalk korsar bockryggsbalk samt där 
bockryggsbalk infästs i spira) ut för att göra en kontroll av påfrestningen från 
belastningen.  Denna kontroll görs åt båda riktningarna, det vill säga längs ströbalkarna 
och längs bockryggsbalkarna. 
Dessa ses sedan som fritt upplagda balkar i knutpunkterna 
 
                

 
Figur B4. Schematisk bild över strö- och bockbalkarnas placering 

 

Figur B5. Fritt upplagd balk 

 
 



   

 

Beräkning 
 

• Vertikala laster  
 

”Q1” = 0,4 kN/m2 
”Q2,1” = 1,1m*24,5/m3= 26,95 kN/m2 
”Q2,3” = 0,75 kN/m2 
Q4,1= 1,75 kN/m2    ∑Qtot = 29,85 kN/m2 

 
 

• Horisontella laster 
 
Här beräknas 1% av den vertikala last som står nämnt i SS-EN 12812. Ytan som detta 
beräknas på är långsidans längd (eftersom den är fast inspänd)= 22,5 m multiplicerat med 
bordets längd på kortsidan = 5,75 meter. Observera att vid betonglast är längden 19 m, 
då denna inte upptar hela ytan av formställningen. 
Betongöverlast, ”Q4,1” antas verka på en yta 3*3m2 
 
”Q3” = 0,4* 22,5*5,75 = 51,75 kN 
”Q2,1” = 24,5*19*5,75 = 2 676,63 kN 
”Q2,3” = 0,75*22,5*5,75 = 97,03 kN 
”Q4,1” = 1,75*3*3 = 15,75 kN   ∑Qtot = 2841,16 kN 
 
”Q3” = 0,01*2 841,12 = 28,41 kN 
 
Fördelas på antal stöd av ytan (22,5 m * 5,75 m)  
10 torn längs sträckan 22,5 m och 2 torn längs bordlängden. Detta ger 20 torn, fyra stöd 
på varje torn resulterar i totalt 80 stöd. 
Horisontallasten fördelas över stöden vilket ger: 
28,41/80 = 0,355 kN 
 
Vindlast på formsättningen skall beaktas. 
Vindlasten verkar således på en ytan 1,5*5,75 = 8,625 m2 
Eftersom vindlasten är ett karaktäristiskt värde multipliceras talet med 1,5 
alltså: ”Q5” = 1,5*0,2*8,625 = 2,59 kN 
uppdelat på 80 stöd ger 2,59/80 = 0,032 kN 
 
Total horisontell kraft, Fv = ”Q3”+ ”Q5” = 0,39 kN per stöd 
 
Kommentar: Den nya formställningen kommer vara fast inspänd i toppen också på 
systemets kortsida och är inte längre är utsatt för svaj. Detta har motverkats genom att 
fästa spännband från formställningens topp, till en inspänd markplatta. Ett annat sätt att 
uppnå samma funktion är att ”kryssa” hela systemet med långa ställningsrör som fästs 
diagonalt över hela ställningen. 
 
 
 
 
 
 



   

 

Dimensionerande laster för ströbalksberäkning 
 

Varje ströbalk tar upp vertikala laster för en area av 0,3m (c/c avstånd) per längdmeter. 
Beräkningen visar de laster, från formsättningen, som förs över på ströbalkarna. De fyra 
upplagsstöden är knutpunkterna där ströbalken korsar bockryggsbalkar.  
 
 
Detta ger en last på 29,85*0,3 = 8,955 kN/m 
 
 

 
Figur B6. Lastfall för ströbalk med uträknade upplagsreaktioner 

 
Övriga ingångsvärden för deformation: 
I = 8000 cm4    E = 1010 Pa 

 
 

 
Figur B7. Deformation-, tvärkraft och momentdiagram för ströbalkar 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

Kontrol l  brot tgränst i l l s tånd 
 
Stöd från 
vänster 

A B C D 

Max.tillåten 
last 
(Rd) 

28kN 28kN 28kN 28kN 

 Max.tillåten 
momentkraft 
(Rd) 

7kNm 7kNm 7kNm 7kNm 

Aktuell last 
(Ed) 

10,75kN 9,27 kN 9,27 kN 10,75kN 

Aktuell 
momentkraft 
(Ed) 

1,67kNm 0,86kNm 0,86kNm 1,67kNm 

 
Rd>Ed 

 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
 
 
Kontrol l  bruksgräns 
 
Mellan två stöd får deformationen inte vara större än l/500 mm och för en konsol balk 
(överhäng)begränsas deformationen till l/250mm. l = spannets längd. 
 
 Konsolbalk Mittspann 

(1000mm) 
Mittspann  
(1250 mm) 

Max. tillåten 
deformation 

2,44 mm 2 mm 2,5 mm 

Aktuell 
deformation 

0,44 mm 0,06 mm 0,15 mm 

 OK OK OK 

 
 
 
 
 

Dimensionerande laster för bockbalksberäkning 
 
De mest ogynnsamma fall följer med till bockbalksberäkningen.  
 Ed = 10,75 kN 
Detta görs om till en utbredd last 10,75/0,3 = 10,833 kN/m 
 
 
 
Kommentar: I detta fall används dubbla bockryggsbalkar. Balkarna ligger aningen 
förskjutna men tar fortfarande upp lasten för 5,75m.  För att PERI CAD ska kunna 
hantera övrig beräkning, visas balkarnas totala längd med förskjutning. Förändrar inte 
värdena. 



   

 

 

 
 
Figur B8. Förskjutning av bockryggsbalkar sett ovanifrån (Mobilia P,  2014) 

 
 

 
Figur B9. Lastfall för bockryggsbalk med uträknade upplagsreaktioner 

 
Övriga ingångsvärden för deformation: 
I = 8000 cm4    E = 1010 Pa 

 

 
Figur B10. Deformations-, tvärkrafts- och momentdiagram 

 

 

 



   

 

Kontrol l  brot tgränst i l l s tånd 
 
Stöd från  
vänster 

A B C D 

Max.tillåten 
last 
(Rd) 

56kN 56kN 56kN 56kN 

 Max.tillåten 
momentkraft 
(Rd) 

14kNm 14kNm 14kNm 14kNm 

Aktuell last 
(Ed) 

49,49kN 53,52 kN 53,52 kN 49,49kN 

Aktuell 
momentkraft 
(Ed) 

6,99kNm 6,7kNm 6,7kNm 6,99kNm 

 
Rd>Ed 

 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
 
 
 
Kontrol l  bruksgräns 
 
 Konsolbalk Mittspann 

Max. tillåten 
deformation  

2,5 mm 3 mm 

Aktuell deformation 1,15 mm 0,61 mm 

 OK OK 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



   

 

Deformationer på PERI UP torn 
 

 
En utböjning i horisontal led ges av följande ekvation 
 

Δ! = Fmax
!  

 
där C ges av  
 

! = ! ∗ !
ℎ  

 
Ingångsvärden för deformation: 
 
A = 4,53 cm4   E = 21 0000 kN/cm2  

Fmax = 53,52 kN h= 534 cm 

 
 
Kontrol l  de formation 
 
 

! 534!" =
21000!"
!"2 ∗ 4,53!"2

534!" = 178,15!!"/!" 

 
 

Δ! = 53,52!"
178,15!!"/!" = 0,3!" 

 

 

 

 

 

 

Beroende på den deformation som uppstår kan formställningen behövas överhöjas. Detta är viktigt för att 
bland annat motverka sprickbildning i betongen. Toleranserna (tillåten avvikelse) är ofta reglerade av 
Trafikverket. 

 
 
Kommentar: Samtliga deformationer OK. 

Figur B11. PERI UP-torn (PERI, 2014) 



   

 

Kontroll - utnyttjandegrad av system 
  
Out put PERI CAD 
 
-Kortsida 
 
Spindel: 85,9 % 
Standard: 96,1% 
Ledger: 41,9% 
Ledger connection: 72,1% 
Brace: 70%    OK allt under 100 % 
 
-Långsida 
 
Spindel: 84.3 % 
Standard: 95 % 
Ledger: 51% 
Ledger connection: 65,4% 
Brace: 91,3%    OK allt under 100 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Systemritning 
 
 
 
 

 
Figur B12. Sektionsritning kortsida (Mobilia P, 2014) 

 
 
 

 
Figur B13. Sektionsritning långsida (Mobilia P, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

 

 

 
 

Figur B14. PERI UP-system sett ovanifrån. Gröna cirklar är bropelare (Mobilia P, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

8.4 Resultat och slutsats 
Resultat med diskussion 

 
PERI UP- systemet klarar dimensioneringskraven enligt SS EN 12812 med ovan 
utformade mått. Det resulterar i att täcka en yta om 22,5*17,25 m2 och bildar 60 torn. 
Ritningar visar att ett ”bord” av ST 100 motsvarar en yta om 17,55 m2 och PERI UP ca 
25,70m2. Det innebär att det senare systemet täcker upp drygt 46% mer yta. 
 
Den initiala kostnaden för systemet utgör ”A” SEK vilket medför ett kvadratmeterpris 
på ”A”/388.13 = ”X” SEK/m2 (output PERI CAD) 
ST-100-systemet som använts under uppförandet av brosektionen har ett 
kvadratmeterpris på ”Y” SEK/m2 (Mobila P, 2014).  
”X”/”Y”=0.7 
Genom att välja PERI UP-systemet med ovan använda mått blir kvadratmeterkostnaden 
30% lägre än vid användning av ST 100.  

 

Beräkningen visar att ett systembyte skulle löna sig ekonomiskt vid projekteringsskedet 
under val av formställning. Och initialt ger det en väsentlig prisskillnad. 
Dimensioneringsmässigt visar outputen att många av systemets komponenter hamnar 
nära 100 % utnyttjande. Genom att öka och minska systemkomponenternas längder efter 
varje enskilt projekt för den last som skall tas upp kan man få ett bättre utnyttjat system 
och på så sätt spara material och pengar. 

Nya reflektioner om alternativ utformning är att minska bockryggsbalkarna från 5,750 m 
till 5,125 m och gå ända fram till bropelarna och därmed innesluta pelarna i PERI UP-
systemet. Det innebär 80 torn och MULTI PROP-systemet tas bort. Men ett sådant 
tillvägagångssätt kan betyda ökat kvadratmeterpris och ökad materialåtgång. 

 

Slutsats 
 

Slutsatsen besvaras med ledfrågan:  
-Är ett modulsystem ett alternativ för ”bro 6 linje 4-5”?  
Om PERI UP är ett alternativ får de hårda parametrarna avgöra genom beräkningen och 
det medför också att kostnad är ett inslag. 

• Beräkningen visar att PERI UP-systemet är ett alternativ till ST 100-systemt för 
fallet ”bro 6 linje 4-5”. 

• Flexibiliteten hos modulsystemet ger högre utnyttjandegrad som kan bero på att 
systemkomponenternas olika längder går att anpassa efter nedkommande last. I 
detta fall har ”tornmodulens” längd på en sida ökats samt längderna på 
bockryggsbalkarna. Detta har medfört en minskad materialåtgång.  

• Så här långt in i kostnadskalkylen lönar det sig att byta från tornställningen ST 
100 till modulställning PERI UP. Slutkostnaden på totala projekttiden vid 
användandet av formställning kan visa annorlunda.
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