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Sammanfattning 

CE-märkta stålbalkar byggdes in i två konstruktioner innan det upptäcktes att det fanns porer i 
hattbalkarnas svets. Den defekta svetsen innebar att byggnadernas bärförmåga inte kunde 
garanteras. Kunskapen kring inbyggt stål stommaterial med defekt svets är liten. Det är dessutom 
svårt att reparera och undersöka stålbalkarnas svets när de är inbyggda i konstruktionen.  
 
Syftet med examensarbetet är att hitta förstärkningsmetoder och därmed främja kortare 
hanteringstid vid händelse av att defekta stålbalkar byggs in i en konstruktion. 
 
Metoden består av litteraturstudie och intervjuer. Först granskas litteratur för att förstå 
problematiken med defekt svets i stål stommaterial. Därefter utförs intervjuer med personer erfarna 
inom stål och byggteknik.  
 
Examensarbetets resultat är ett flertal förstärkningsmetoder för inbyggda stålbalkar med defekt 
svets. Några av förstärkningsmetoderna är möjliga att utföra med den kunskap som finns idag medan 
andra behöver undersökas och värderas innan de kan implementeras. Förstärkningsmetoderna som 
är möjliga att utföra med dagens kunskap är: att svetsa om balken från insidan eller att placera en 
balk/fackverksbalk under den befintliga balken. De metoder som behöver undersökas och värderas 
vidare är: skruvförband genom balken, efterspänna balken med vajrar eller GWS-stag och sedan fylla 
den med betong, föra in en balk inne i balken och fylla balken med betong och att kolfiberförstärka 
svetsen.  
 
Slutsatsen är att den här studien kan ligga till grund för framtagning av åtgärder för inbyggda 
stålbalkar med defekt svets med mål att uppnå den dimensionerade hållfastheten och en lösning 
som är tidseffektiv, kostnadseffektiv och har låg klimatpåverkan. 
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Abstract  
Before the discovery of pores in the weld, CE-certified steel beams were embedded in two 
constructions. Since the weld was defective, the carrying capacity of the two buildings was 
questioned. There is a lack of knowledge about embedded steel beams with a damaged weld. It is 
difficult to repair and analyze the weld when the beams are embedded in the construction.  
 
The aim of the study is to find reinforcement methods for steel beams. The expectation is to shorten 
time in the production in case that defective steel beams are detected in the construction.  
 
The method consists of a literature study complemented by interviews. Literature is examined to 
understand the problem of defective welding in the steel framework. Subsequently, interviews are 
conducted with professionals within steel and building technology. 
 
The result of the report is multiple reinforcement methods for embedded steel beams with a 
defective weld. Some of the methods are possible to implement with the knowledge available today. 
Other methods need to be examined and assessed before executed. The reinforcement methods 
that are possible to perform are: weld the beam from the inside or place a beam underneath the 
existing beam. The methods that need further analysis are: drill a screw joint through the beam, 
strain the beam with steel-wires and fill the inside with concrete, place a beam inside the existing 
beam and fill the inside with concrete and last to reinforce the weld with carbon fibers.  
 
The conclusion is that this study can be used when reinforcement methods are needed for 
embedded steel beams with a defective weld. The objective with these methods is to restore the 
load-bearing capacity as well as finding a solution that is time efficient, economic and has low 
climatic influence. 
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Förord 
Den här rapporten är resultatet av de sista 15 högskolepoängen från högskoleingenjörsutbildningen 
Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Ingenjörsutbildningen består av totalt 180 
högskolepoäng och ges i Stockholm. Arbetet utfördes vårterminen 2019 i samarbete med Skanska.  
 
Utan hjälp från våra handledare hos Skanska hade det här arbetet inte varit möjligt. Därför vill vi 
tacka Claes Lindborg och Agata Ehlers för er vägledning. Vi vill även tacka vår handledare från KTH, 
Annika Gram för dina kloka råd.  
 
Ett speciellt tack vill vi rikta till alla som ställt upp på intervjuer, utan ert engagemang och er kunskap 
hade det här arbetet inte varit genomförbart.  
 
 
Stockholm 2019-05-27 
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Alicia Diaz Gardell   Linnéa Björling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Terminologi  

Bilning Metod för att riva bort hårda material som tegel eller betong. 

EKS 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder. 

Ekvivalent Måttenhet som visar hur mycket växthusgaser påverkar global uppvärmning.  

EPD Beskriver miljöpåverkan ur ett livscykel-perspektiv. 

Flourescens 
Utsändande av ljus från materia som har absorberat ljus eller annan 
elektromagnetisk strålning. 

Fläns Krage eller kant som utsträcker sig med eller runt ett föremål. 

Generalentreprenad 
Generalentreprenören utför avtal med underentreprenörerna och beställaren 
ansvarar för projekteringen. 

Grönt byggande Skanskas egna begrepp som beskriver ett grönt och klimatanpassat byggande. 

Heta arbeten Arbeten som medför ökad risk för brand. 

HSQ-balk En svetsad balkprofil som tillhör kategorin hattbalk. 

Intermittent svetsning Motsatsen till kontinuerlig svetsning. 

KMA Förkortning för kvalité, miljö och arbetsmiljö. 

Koks Stenkolsbränsle som erhålls vid torrdestillation av stenkol. 

Kolfiberförstärkning Förstärka balkar och bjälklag genom att fästa kolfiberremsor. 

Kälsvets Svets placerad mellan två vinkelräta plåtar. 

Legering Blandning av material med metalliska egenskaper. 

Livavstyvning Plåt som svetsas i en balk för att förflytta last mellan överfläns och underfläns. 

Livplåt Vertikala plåten mellan flänsarna. 

Nyttig last Fri last som dimensioneras med hänsyn till konstruktionens nyttjande. 

Skjuvkrafter Krafter som ger upphov till vinkeländring. 

Sprött brott Brott som sker utan förvarning från plastisk deformation. 

Spännvidd Distans mellan två upplag, exempelvis längd mellan två pelare. 

Stämp Tillfällig pelare för att stötta upp en konstruktion. 

Säkerhetsstopp Stopp i produktionen till följd av oförutsägbar händelse som medför risker.  
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1. Inledning  
I början av kapitlet beskrivs examensarbetets bakgrund. Vidare redogörs för arbetets syfte, 
frågeställningar och målformuleringar och kapitlet är avslutat med arbetets avgränsningar.  
 

1.1  Bakgrund 
Husbyggnader kan delas in i tunga eller lätta konstruktioner. Byggnader med betongstomme eller 
murad stomme är tunga konstruktioner medan lätta konstruktioner består av exempelvis trä- eller 
stålstomme. Fördelen med lätta konstruktioner är att det krävs mindre material-dimensioner, 
enklare grundläggning och låg vikt vid transport av stommaterialet (Daedalus, 1973). 
 
Det finns även andra aspekter som talar för stålbyggnation. Stommaterial av stål är lämpat till 
förtillverkning vilket medför till enkelt och snabbt montage (Daedalus, 1973). En nackdel med stål 
dess egenskaper vid höga temperaturer. Redan vid 550 grader påverkas stålets hållfasthet och därför 
måste stål brandskyddas (Janson, 2017).  
 
Historiskt har höjdregleringar beskrivna i svenska byggnormer varit en restriktion för stålbyggnation 
eftersom det begränsar bjälklagstjockleken och därmed brandskyddet. Därför var lanseringen av 
Hedlunds svetsade Q-balk (HSQ-balk) en framgång för stålbyggnad ur brandskyddssynpunkt. HSQ-
balken gjuts in i bjälklaget vilket resulterar i minimal tjocklek på bjälklaget och mindre yta stål som 
måste skyddas mot brand (Janson, 2017).  
 
HSQ-balken är en svetsad profil (SBI, 2008). Det innebär att balkens plåtar sammanfogas genom 
upphettning av stålet (Svetskommissionen, 2016). Vid svetsning används skyddsgaser som argon och 
helium (Svetskommissionen, 2019). Störning av gasskyddet kan leda till håligheter eller porsamlingar 
i svetsen. Porernas form, storlek, mängd och placering är faktorer som kan påverka balkens 
bärförmåga (Weman, 2007). 
 
Bakgrunden till examensarbetet är två nybyggnationer som uppförts i Stockholm. Byggnadernas 
bärförmåga ifrågasattes när defekter påträffades i levererade stålbalkar. Defekterna upptäcktes vid 
mottagningskontroll av levererat material där montören uppmärksammade porer i svetsen på en av 
balkarna. Efter att rostskyddsmålningen slipats bort från stålbalkens svets kunde fler porer 
konstateras. Nio balkar genomgick visuella tester efter att rostskyddsmålningen hade slipats av. 
Hälften av balkarna som granskades påvisade porer i svetsen, därför fanns det anledning att 
misstänka samma utfall för de inbyggda balkarna (Muntlig kommunikation, Respondent 6, 8 april 
2019). 
 
Studiens uppdragsgivare anser att kunskap gällande förstärkningsmetoder för redan inbyggt defekt 
material är liten. Vid tidpunkten för projektet fanns inga rapporter eller utredningar om hur inbyggda 
stålbalkar med defekt svets kan förstärkas. Istället fick referensprojektet förlita sig på att 
konstruktörerna kunde komma fram till en lösning som återupprättade hållbarheten. Därför är det 
intressant att undersöka andra förstärkningsmetoder utöver den lösning som användes på 
referensprojektet.  
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1.2  Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att hitta förstärkningsmetoder och därmed främja kortare hanteringstid vid 
händelse att defekta stålbalkar byggs in i en konstruktion. 

Frågeställningar:  

• Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

• Hur ställer sig förstärkningsmetoderna mot varandra vad gäller 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan? 

• Innebär förstärkningsmetoderna en arbetsmiljörisk? 

• Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av defekter i 
redan inbyggt material? 

• Vad har lett till att defekta balkar har CE-märkts och byggts in i en konstruktion?  

• Kan CE-märkningen uppnås på nytt för de inbyggda balkarna trots att de har reparerats?  

 

1.3  Mål och målformuleringar 
Målet med arbetet är att presentera förslag på alternativ hantering och förstärkningsmetoder för 
defekt stål stommaterial som redan byggts in i konstruktionen. Ambitionen är att lösningarna ska 
kunna appliceras på alla projekt med inbyggda stålbalkar som har en defekt svets. Byggnadsprojekt 
har olika krav på tid och budget, därför ska lösningarna kunna ställas mot olika aspekter. 

Målformuleringar: 

• Bidra till ökad kunskap och medvetenhet i byggbranschen om att defekta CE-märkta 
stålbalkar kan nå fram till en byggarbetsplats. 

• Kortare hanteringstid av stålbalkar med en defekt svets. 

• Bidra med nya förstärkningsmetoder. 

• Granska undersökningsmetoder av defekter. 

• Analys av resultatet ställt mot aspekterna 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan. 
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1.4  Avgränsningar 
Balkar är en viktig del av den bärande stomkonstruktionen. Anträffas defekta balkar i en konstruktion 
har det således stora konsekvenser för byggnadens bärförmåga. Balkar finns i många olika profiler 
och att undersöka alla hade varit för omfattande. Den första avgränsningen blir således att endast 
undersöka svetsade stålbalkar som defekt byggnadsmaterial. 

Med tidsbegränsningen i beaktning är studien avgränsad till: 

• att enbart undersöka HSQ-balkar.  

• att enbart studera inbyggda stålbalkar. 

• att enbart studera förstärkningsmetoder utifrån referensprojektets förutsättningar. 

•  att enbart kartlägga händelsen på referensprojektet.  

• att undersöka olika förstärkningsmetoder genom litteraturstudie och intervjuer. Inga 
beräkningar genomförs för att verifiera nya förstärkningsmetoder.  

• att enbart undersöka oförstörande provningsmetoderna: ultraljudsprovning, radiografisk 
provning, penetrantprovning och magnetpulverprovning.  

• att enbart undersöka arbetsmiljöriskerna: lyft med kran, lossning, heta arbeten och arbete i 
lift.  
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2. Metod 
I det här kapitlet beskrivs arbetets metod. Metoden består av litteraturgranskning, intervjuer och 
analys. Metoden verifieras genom att studera liknande examensarbeten.  
 

2.1  Litteraturgranskning 
För att kunna föra fackmannamässiga resonemang för defekta svetsar och stålbalkar krävs litteratur 
kring stål. Litteratur granskas där stål förekommer både som material och byggnadsmaterial. Såväl 
facklitteratur och internetbaserade källor används. Vidare söks artiklar för att kartlägga om defekta 
stålbalkar byggts in i andra konstruktioner.  
 

2.2  Intervjuer 
I näringslivet finns relevant kompetens för den här studien. Genom att intervjua personer med 
expertis inom stål och byggteknik kan deras erfarenheter och kompetens förvärvas till rapporten.  
 
Metoden är en dialogisk kvalitativ intervju. Den dialogiska intervjustudien beskrivs enligt Hallin och 
Helin (2018) som en studie ”där det betonas att kunskap skapas i samspelet mellan den intervjuade 
och den som intervjuar” (s. 14). Metoden är lämplig eftersom målsättningen med intervjuerna är att 
genom diskussion undersöka obeprövade lösningar. 
 
Urvalet av intervjupersoner sker löpande. Intervjuerna spelas in för att sedan sammanställas och 
transkriberas.  
 
Kartläggning av hur de defekta balkarna kunde byggas in i en konstruktion är en viktig del av studien. 
För att ge en rättvis bild intervjuas Projektchef på Företag B samt Produktionschef och KMA-ansvarig 
på arbetsplatsen. Utredningen som underentreprenören utfört granskas.  
 

2.3  Analys 
Analysen utförs genom värdering av de metoder som beskrivs i Avsnitt 7.1. Metoderna värderas 
utifrån aspekterna bärförmåga, tidseffektivitet, kostnadseffektivitet och klimatpåverkan. Aspekterna 
är definierade i Avsnitt 7.1.2.  
 
Med information från respondenterna kan bärförmåga, prisbilder och tidsramar för metoderna 
kartläggas. För att utvärdera klimatpåverkan används ett klimatverktyg som har utgivits av Sweden 
Green Building Council [SGBC]. Klimatverktyget beräknar Miljöbyggnads indikator 15 som är 
definierat enligt SGBC (2019) som stommens och grundens påverkan beroende på koldioxidutsläpp. 
Enligt SGBC fungerar klimatverktyget för att utföra livscykelanalyser.  
 
En annan metod för att beräkna klimatpåverkan är att samla miljövarudeklarationer [EPD] och 
sammanställa klimatpåverkan från de data som står i dokumenten. Miljövarudeklarationer är ett 
verktyg för företag att redovisa produkters klimatpåverkan (Environdec, u.å) Däremot medför en 
jämförelse av EPD:er en svårighet i att utföra en konsekvent analys. Miljövarudeklarationerna är 
svåra att jämföra mellan länder, eftersom beräkningssystemen skiljer sig mellan olika EPD-system i 
Europa (Kogg & Thidell, 2003). I analysen antas balkar vara levererade från Baltikum.  
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Klimatverktyget innehåller alla faktorer som den här studien berör vilket är stålbalkar, stommaterial, 
prefabricerad betong, platsgjuten betong och transporter. Endast kg CO2 har jämförts eftersom EN 
15978 (2011) definierar klimatpåverkan i enheten kg CO2. I tabellen nedan visas olika miljöpåverkan 
och deras enheter. Efter enheten står ett ”e” vilket är förkortningen för ekvivalent. 
 

Tabell 2.1: Miljöpåverkan och enheter enligt EN 15978 

Kategori Enhet 

Klimatpåverkan kg CO2 e 

Ozontunning kg CFC 11e 

Försurningspotential kg SO2 e 

Övergödningspotential kg (PO4)3-e 

Bildning av marknära ozon kg C2H4e 

 
Vidare utförs analysen med diskussion och sammanställning av resultat från intervjuerna. Genom 
sammanställningen besvaras frågeställningar om kontrollprocesser som mottagningskontroll och CE-
märkning samt oförstörande provningsmetoder.  
 

2.4  Utvärdering av metod 
I följande avsnitt diskuteras liknande examensarbeten, validitet, reliabilitet och variabilitet för att 
bekräfta tillförlitligheten i studiens metod. 

2.4.1 Relaterade arbeten 
För att verifiera intervjuer som undersökningsmetod granskas tidigare examensarbeten. Två arbeten 
som använt liknande intervjumetod är Tidplanering av ett stort byggprojekt (Lignerkrona & Malki, 
2013) och Kalkylanalys av stambyten (Lainio & Östanbäck, 2018). 
 
I examensarbetet Tidplanering av ett stort byggprojekt (Lignerkrona & Malki, 2013) ska 
förbättringsåtgärder för planeringsarbete på byggprojekt identifieras. Metodvalet för studien är 
kvalitativa intervjuer och studiens resultat är sex förbättringsåtgärder. Metoden i examensarbetet av 
Lignerkrona och Malki (2013) liknar intervjustudien som utförs i Reparation av inbyggda stålbalkar. I 
båda studierna anpassas frågorna efter intervjupersonerna och följdfrågor ställts spontant under 
intervjun.  
 
Författarna till Kalkylanalys av stambyten (Lainio & Östanbäck, 2018) konstaterar i sin 
målformulering att felmarginalen mellan produktionskalkylen och slutkostnaden kan variera upp till 
flera miljoner kronor. Syftet med arbetet är att presentera förbättringsåtgärder för kalkylering och på 
så sätt minska beställarens risktagande. Arbetet utförs genom att studera fem referensobjekt och 
utföra semi-strukturerade intervjuer som är en slags kvalitativ intervjumetod. Metoden har likheter 
till den här studien med hänsyn till det kvalitativa förhållningssättet och att ett referensprojekt 
studeras. Resultatet i Kalkylanalys av stambyten visar att kvalitativa intervjuer som 
undersökningsmetod kan ligga till grund för ett tillfredsställande resultat. 
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2.4.2 Validitet 
Validiteten berör rapportens slutsatser och anknytning till studiens övriga delar. Den centrala 
informationsinsamlingen härstammar från intervjuerna. Därför är urval av intervjupersonerna viktig 
för att uppnå en god nivå av validitet. 
 
Initialt skapas en intervjuplan, men för att uppnå validitet utesluts inte rekommendationer från 
intervjupersonerna och handledare. Intervjuplanen är ett löpande arbete och kan inte fastställas i 
början av arbetet. Fördelen är att arbetet utvecklas tillsammans med intervjuplanen och är en 
process. Nackdelen är att det kan uppstå tidsbrist eftersom tidsplanen inte är flexibel. 
 

2.4.3 Reliabilitet 
Reliabilitet behandlar rapportens trovärdighet och bedömer om resultatet är påverkat av 
slumpmässiga omständigheter. För att säkerställa reliabiliteten hålls flertalet intervjuer. Intervjuerna 
är direkt relaterade till frågeställningarna och minst två intervjuer per frågeställning utförs. 
 

2.4.4 Variabilitet 
För att den insamlade informationen ska kunna räknas som heltäckande är det nödvändigt att 
använda olika medier. Litteratur anskaffas från tidigare examensarbeten, publicerade artiklar och 
litteratur. För arbetet begärs handledning från KTH Bibliotek i litteratursökning, ett studiebesök på 
Jernkontorets privata bibliotek samt utredningen från Företag A. Ritningar från konstruktören 
används för att få en god bild av problemets bakgrund.  
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3. Nulägesbeskrivning 
I kapitlet presenteras i första hand det företag som har beställt rapporten. Vidare framställs fakta om 
referensprojektet.  
 

3.1  Skanska  
Skanska Sverige AB grundades 1887 och hette då Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Skånska 
Cementgjuteriet tillverkade innovativa betongprodukter som låg till grund för företagets tidiga 
framgång. Det tog inte lång tid innan Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet grundade sin första 
internationella verksamhet och blev ett byggbolag, närmare bestämt år 1897. Till en början fortsatte 
Skånska Cementgjuteriet på samma spår och fortsatte använda cement flitigt. Till exempel när 
Kungliga Operan, Rosenbad och den första betongbron i Sverige byggdes (Skanska, 2017).  
 
Uppförandet av Tingstadstunneln, Arlanda flygplats och Ölandsbron under 1900-talet gav Skånska 
Cementgjuteriet en viktig roll i byggandet av Sveriges infrastruktur. Vägar, bostäder, kontor och 
kraftanläggningar byggdes under den här tiden. Under Miljonprogrammet var Skånska 
Cementgjuteriet ett av de centrala byggbolagen och producerade ca 10 000 hem per år under 
perioden 1965–1974 (Skanska, 2017).  
 
Fram till 50-talet var Skånska Cementgjuteriet främst verksamma i Sverige. Under mitten av 50-talet 
började expansionen ut i världen till Afrika, Sydamerika och Asien. Etableringen på den amerikanska 
marknaden skedde 1971 och idag är USA Skanskas största marknad. Drygt tio år efter etableringen i 
USA, år 1984, bytte koncernen namn till Skanska (Skanska, 2017).  
 
Utbredningen av koncernen skedde som mest under 90-talet då det blev en fördubbling av 
försäljningen på några år. Under 2000-talet minskade fokus på expansion och istället prioriterades 
lönsamhet och ökad säkerhet. Förutom säkerhet är etik och hållbart byggande viktiga ämnen för 
Skanska som vill vara en samhällsutvecklare (Skanska, 2017).  
 

3.1.1 Skanska idag  
Skanska är idag ett av de största byggföretagen i världen och är verksamma i tio länder i Europa samt 
USA. Under 2018 var intäkten för affärsområdet Sverige ca 38 miljarder kronor vilket gjorde att 
Skanska hamnar på andra platsen över de största byggföretagen i Sverige. Omsättningen inkluderar 
mer än tre fjärdedelar grönt byggande. I hela koncernen arbetar ca 38 000 medarbetare varav 9 300 
arbetar i Sverige (Skanska, 2019a). Verksamheten i Sverige är uppdelad i fyra olika kategorier, där de 
gemensamma målen är att skapa hållbara lösningar, vara ledande inom kvalitet, etik, grönt byggande 
och arbetsmiljö. De fyra grenarna Skanska är verksamma inom är: bygg-och anläggningsverksamhet, 
bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och infrastruktur (Skanska, 2019b). 
 

3.1.2 Vision 
Resan mot klimatneutralitet är något som ligger Skanska varmt om hjärtat. För att uppnå målet 
måste alla delar i värdekedjan förbättras, allt från byggprojekt, produktion, material från 
underentreprenörer och leverantörer samt driften av en färdigställd konstruktion. Vid tillverkningen 
av byggnadsmaterial sker de största utsläppen och därmed är det viktigt att hela kedjan ser till att 
höga krav ställs på produkterna. Genom att erbjuda klimatsmarta val ligger Skanska i framkant och 
erbjuder bland annat noll- och plusenergihus. År 2045 ska Skanska vara klimatneutralt (Skanska, 
2019c). 
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3.1.3 Projekt 
Projekt som Skanska har varit inblandade i är bland annat: 
 
 

 
Figur 3.1: Öresundsbron (Skanska, u.å a) 
 

Öresundsbron invigdes den 1 juli 2000 och ger 
möjlighet för 20 000 personer att pendla över 
sundet varje dag. Bron är 7,8 kilometer lång 
men förbindelsen i sin helhet är 16 kilometer. 
Projektet var en framgångssaga då den låg inom 
budgetramarna och stod klar ett halvår innan 
utsatt tid (Skanska, u.å a). 
 

 
Figur 3.2: Vindkraftparken Sjisjka (Skanska, u.å 
b) 
 

Vindkraftparken Sjisjka i Gällivare är ett av 
Sveriges största med sina 30 vindkraftverk som 
kan försörja 43 000 hushåll per år med el. 
Området är skyddad natur och därmed var det 
viktigt att säkerställa ett samspel med naturen. 
Projektet färdigställdes 2012 (Skanska, u.å b). 
 

 
Figur 3.3: Nya Karolinska Solna (Skanska, u.å c) 
 

Nya Karolinska Solna är ett av Skanskas största 
projekt. Universitetssjukhuset sammanflätar 
sjukhusverksamhet och forskning från ett av 
världens ledande universitet inom medicin. 
Projektet, som stod klart 2018, innebar ett av 
världens mest hållbara universitetssjukhus 
(Skanska, u.å c). 
 

 
Figur 3.4: Sergels Torg (Skanska, u.å d) 
 

Sergels Torg i Stockholm startade 2012 och 
2014 kom Skanska in som entreprenör. 
Området sträcker sig från NK till 
Klarabergsviadukten och är totalt 31 000 
kvadratmeter. En stor utmaning i 
byggnadsprojektet var att 70 000 personer 
passerar förbi Sergels Torg varje dag. 
Ombyggnaden av Sergels Torg färdigställdes 
under 2018 (Skanska, u.å d). 
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3.2  Fördjupad bakgrund 
Två byggnader bestående av komponentkombinationen hattbalkar och håldäcksbjälklag har uppförts 
i Stockholm. Byggnadernas bärförmåga ifrågasattes när defekter påträffades i levererade stålbalkar. 
Defekterna upptäcktes vid mottagningskontroll av levererat material. Efter att rostskyddsmålningen 
slipats bort från stålbalkens svets kunde fler porer konstateras. Nio balkar genomgick visuella tester 
efter att rostskyddsmålningen hade slipats av. Hälften av balkarna som granskades påvisade porer i 
svetsen, därför fanns det anledning att misstänka samma utfall för de inbyggda balkarna 
(Respondent 6, Muntlig kommunikation, 8 april, 2019). Porerna innebar att den bärförmåga som 
konstruktören beräknat inte längre kunde garanteras. Konsekvensen blev ett säkerhetsstopp på två 
veckor (Respondent 8, Muntlig kommunikation, 3 maj, 2019). 

Under säkerhetsstoppet uppstod dilemmat: hur kunde konstruktionerna förstärkas när det inte gick 
att garantera byggnadernas bärförmåga och därmed arbetarnas säkerhet vid vistelse i byggnaderna? 
Konstruktionerna kontrollerades med drönare för att analysera direkta nedböjningar av bjälklagen. 
Eftersom sprött brott befarades var inte drönarens filmer användbara. Därefter utfördes noggranna 
arbetsberedningar och utvärdering av risker. Sedan kunde de båda byggnaderna förstärkas med 
stämp (Respondent 6, Muntlig kommunikation, 8 april, 2019). 

De balkar som inte redan byggts in i konstruktionerna skickades till en verkstad för omsvetsning. 
Balkarna som var inbyggda i de två konstruktionerna testades med oförstörande provning (OFP). De 
oförstörande provningsmetoder som utfördes var ultraljudsprovning och radiografisk provning. 
Förhoppningen var att testerna skulle klargöra defektens omfattning och om några av de inbyggda 
balkarna kunde räknas hem till konstruktionernas bärförmåga. Metoderna gav utslag på om det 
fanns en defekt, inte defektens omfattning och dess påverkan på bärförmågan (Respondent 8, 
Muntlig kommunikation, 3 maj, 2019). 

Professorer från Tyskland och Danmark kopplades in med förhoppningen att tyda resultatet och 
bedöma om balkarna kunde räknas hem. Samtidigt involverades konstruktörer för att utvärdera och 
beräkna olika typer av förstärkningsmetoder för de inbyggda balkarna. Tolkningen av OFP-resultaten 
dröjde och med tidspressen i beaktning gick det inte att vänta på svar från professorerna. 
Generalentreprenören, i samråd med konstruktör, valde att fortsätta med den lösning som ansågs 
vara snabbast med fortsatt bibehållen säkerhet (Respondent 8, Muntlig kommunikation, 3 maj, 
2019). 

Händelsen innebar förseningar i produktionen i flera månader, trots att reparationen av balkarna 
startade inom en månad från defektens upptäckt (Respondent 8, Muntlig kommunikation, 3 maj, 
2019). 

Studiens problemformulering baseras på händelsen från projektet. Med hänsyn till händelsens 
känsliga karaktär är namnet på projektet sekretessbelagt och benämns vidare i rapporten vid namnet 
Referensprojektet.  
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4. Teoretisk referensram 
Kapitel 4 utgör den nödvändiga teoretiska bakgrunden för att förstå problematiken bakom balkar 
med defekt svets. Här redogörs det för stål, svetsade stålprofiler, svetsmetoder, oförstörande 
provning, CE-märkning, vanliga förstärkningsmetoder och arbetsmiljö.  
 

4.1  Ståltillverkning 
Sveriges stålproduktion består av cirka 60 procent legerat stål, det vill säga stål med minimigränser 
för olika legeringsämnen. Legerat stål kan delas in i två grupper: höglegerat- och låglegerat stål. 
Rostfritt stål och snabbstål är två exempel på legerade stålsorter (Jernkontoret, 2018). 
Konstruktionsstål är en sammansättning av järn som innehåller mindre mängder grundämnen och 
högst 2 procent kol (SBI, 2008).  
 
Ordet järn användes förr i tiden för alla typer av legeringar. Nu används ordet endast för grundämnet 
järn (Fe) och de höghaltiga legeringarna som kallas tackjärn och gjutjärn. Vid tillverkning av stål 
består den största delen råvara av magnetit och hematit som tillhör järnmalmsmineraler (SBI, 2008). 
Förutom järnmalmsmineral kan skrot användas som en råvara för ståltillverkning. Beroende på vilken 
råvara som används kan sedan stål produceras på två olika sätt: malmbaserad eller skrotbaserad 
tillverkning (Jernkontoret, 2018). 
 

4.1.1 Malmbaserad ståltillverkning 
Malmbaserad ståltillverkning sker genom att kolhalten i råjärnet reduceras. Reduceringen till järn 
sker i en masugn där den tegelinfodrade skorstenen varvas med koks och malm. Luft som är 

förvärmd till ungefär 1000C tillsätts i ugnens nedre del och malmens reduktion till järn startar. För 
att malmen ska kunna ombildas till järn krävs att syret i järnet minskar. Ombildningen sker genom en 
reaktion mellan syret och det koloxid (CO) som bildas vid förbränningen. Reaktionen gör att koldioxid 
bildas (CO2). Genom syrebortfallet bildas råjärn som innehåller ca 3–5 procent kol och låga halter av 
bland annat fosfor, kisel, mangan och svavel. Svavel och fosfor är föroreningar medan mangan och 
kisel är så kallade legeringsämnen. Innan det flytande råjärnet omvandlas till stål i en stålugn renas 
det från föroreningsämnet svavel genom att ett avsvavlingsmedel tillsätts. Avsvavlingsmedel kan 
exempelvis vara gasomrörning i kombination med kalciumkarbid (CaC2) (SBI, 2008). 
 
Kol, mangan, kisel och fosfor oxideras i en stålugn som även kan kallas LD-ugn (SBI, 2008). Extra 
energi tillsätts inte vid oxideringen eftersom den nödvändiga energin genereras när kol och kisel 
reagerar med syre. Reaktionen bildar koldioxid och kiseldioxid (Jernkontoret, 2018). 
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Oxidering, som även kallas färskning, gör att kolhalten sänks från de tidigare 3–5 procenten till ca 0,1 
procent. Stålet blir mycket varmt under färskningen och nedkylning genomförs genom att skrot 
tillsätts i LD-ugnen (Jernkontoret, 2018).  
 

 
Figur 4.1: Flödesschema för masugnslinjen (SBI, 2008) 

 
I Sverige finns två malmbaserade stålverk som tillsammans står för ungefär två tredjedelar av den 
svenska råstålsproduktionen. Stålverken finns i Luleå och Oxelösund (Jernkontoret 1, 2018). Genom 
malmbaserad ståltillverkning går det att utvinna stål med låga halter av föroreningar, vilket är 
svårare vid skrotbaserad ståltillverkning (SBI, 2008). 
 

4.1.2 Skrotbaserad ståltillverkning 
Materialet som används vid skrotbaserad ståltillverkning är, precis som namnet indikerar, skrot. 
Gamla balkar och bilar är två exempel på skrot som kan användas i processen. Eftersom processen 
genomförs genom att skrot smälts kräver skrotbaserad ståltillverkning endast en femtedel av energin 
som används vid malmbaserad ståltillverkning. Nedsmältningen av skrotet sker oftast med hjälp av 
ljusbågsugnar där skrotet sedan omvandlas till önskad produkt. Skrotbaserat stål står för ungefär en 
tredjedel av råstålsproduktionen i Sverige och tillverkas på tio orter (Jernkontoret, 2018). 
 

4.1.3 Egenskaper och efterbehandling  
Stålets egenskaper kan justeras genom bearbetning och efterbehandling. Härdning som 
efterbehandling kan exempelvis göra konstruktionsstålet hårdare. En annan beståndsdel som 
påverkar stålets egenskaper är kolhalten. Egenskaper som kolhalten påverkar är exempelvis 
svetsbarhet, seghet, hållfasthet och formbarhet. Vid lägre kolhalt ökar kolets svetsbarhet och seghet 
medan hållfastheten minskar. Formbarheten kräver att kolhalten inte överskrider 2 procent 
(Jernkontoret, 2018). 
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4.2  Stålbyggnader i Sverige 
Den första stora järnkonstruktionen i Sverige uppfördes 1838–1846 och är Riddarholmskyrkans spira. 
Ungefär 100 år senare uppfördes den första moderna stålbyggnaden i Sverige, PUB vid Hötorget i 
Stockholm. PUB färdigställdes år 1925 och redan år 1926 blev Konserthuset färdigställd som därmed 
blev den andra moderna stålbyggnaden i Sverige (SBI, 2008).  
 
Andra världskriget medförde att stålbyggandet i Sverige nästan upphörde helt eftersom kriget 
orsakade stålbrist. Undantaget från avstannandet var industribyggnader som fortsatt uppfördes med 
stålstommar, speciellt vid tung industri. År 1960 kom vändningen för stålbyggnader i Sverige då det 
25 våningar höga Wenner-Gren Center i Stockholm byggdes. Sverige hade då ingen egen teknik för 
att uppföra flervåningsbyggnader i stål utan lånade tekniken från USA. Runt samma tid var den 
vanligaste typen av stålbyggnad den så kallade hallbyggnaden (SBI, 2008). 
 
Under 1980-talets Sverige utvecklades system för flervåningsstommar. Komponentkombinationen 
framställdes för kontorsbyggnader och var en kombination av hattbalkar och håldäcksbjälklag. På 
senare tid användes kombinationen även för bostadsbyggnader. Kombinationen skapades under 
1980-talet och används än idag till kontor och bostäder (SBI, 2008). 
 

4.3  Svetsade stålprofiler 
Vid tillverkning av en balkprofil går det att välja mellan att valsa eller svetsa balken. HEA-, HEB- och 
IPE-balkar är ofta valsade profiler. Måtten på den valsade balkens liv och fläns går att justera men 
inte profilens utformning. De valsade profilerna har i regel två flänsar och en livplåt. Fördelen med en 
svetsad profil är att nästan vilken profil som helst kan sammanställas genom svetsning. Svetsade 
balkar kan därför skräddarsys efter önskade egenskaper och funktioner. Exempel på svetsad profil är 
HSQ-, NSQ-, SWT- och Deltabalk som visas i Figur 4.2 (SBI, 2008). 
 

 
Figur 4.2: Svetsade stålprofiler (SBI, 2008) 

 
En svetsad balk kan anpassas efter önskade mått och dimensioneringskrav från beställaren. Därmed 
förekommer svetsade balkar sällan som lagervara utan tillverkas på beställning. En vanligt 
förekommande typ av svetsad profil är den så kallade hattbalken som lätt kan byggas in i bjälklaget 
och därmed ge en låg bjälklagshöjd. En typ av hattbalk som förekommer i många konstruktioner i 
Sverige är HSQ-balken (SBI, 2008).  
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4.4  Svetsmetoder 
Sammanföring av metaller utfördes till en början av en smed. Redan under 1800-talet uppkom ett 
flertal svetsningsmetoder med maskin. Då gick det endast att få tillräcklig elektisk ström till 
motståndssvetsning och bågsvetsning. Bågsvetsningen utfördes inledningsvis med kolelektroder för 
att senare gå vidare till stålstavar. Kort därefter utvecklades belagda elektroderna av Oskar Kjellberg. 
De belagda elektroderna var betydligt bättre än elektroderna som användes innan och var även 
startskottet för företaget ESAB. ESAB är nu världsledande när det gäller utrustning och 
tillsatsmaterial för svetsning (Weman, 2007).  
 
Det finns ett flertal metoder för svetsning och de kan delas in i två huvudgrenar: trycksvetsning och 
smältsvetsning (Weman, 2007). Huvudgrenarna kan i sin tur delas in i fler grenar med svetsmetoder 
enligt Figur 4.3 nedan.  
 

 
Figur 4.3: Svetsmetoder (Svetskommissionen, 2017) 

 

4.4.1 MIG/MAG-svetsning 
En vanlig smältsvetsmetod är MIG/MAG där MIG står för ”Metal Inert Gas” och MAG står för ”Metal 
Active Gas”. MIG/MAG utförs genom att en ström av inert eller aktiv gas skyddar arbetsstycket, 
ljusbågen och trådelektroden. Det är en så kallad gasskyddad metallbågssvetsning och är användbar 
för de flesta material som olegerade, låglegerade och rostfritt stål (ESAB, u.å).  
 
Vid MIG/MAG-svetsning måste ett antal parametrar räknas in för att kunna uppnå bästa möjliga 
resultat. Viktiga parametrar är bland annat: spänning, induktans, trådmatningshastighet, skyddsglas 
och pistollutning. Parametrarna spänning, trådmatningshastighet och induktans ställs in beroende på 
material, godstjocklek, svetsläge, svetsfog, skyddsgas och tillsatsmaterial. Val av skyddsgas och dess 
flöde är viktigt för att få en korrekt svets. Är svetsflödet för högt kan luft sugas in i ljusbågen på grund 
av turbulens som det höga flödet skapar (ESAB, u.å). 
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4.4.2 Mekanisk- och robotsvetsning 
Det finns både semi-automatisk och automatisk svetsning. MIG/MAG som går att läsa om i 
föregående avsnitt 4.4.1 är en så kallas semi-automatisk svetsningsmetod. I metoden matas tråden 
ut av en maskin och svetsaren behöver inte göra det manuellt. Automatisk svetsning är, som namnet 
antyder, helt automatiserad. Tråden matas ut och svetshuvudet förflyttas maskinellt. Roboten kan 
starta, stoppa och genom olika förinställda program förflytta sig mellan olika svetspositioner 
(Weman, 2007). 
 
Arbetsmiljön, produktiviteten och svetsningskvalitén är några av de aspekter som förbättras vid 
mekanisk svetsning. Mekanisk svetsning kan även användas till svetsmetoder som inte är möjliga vid 
manuell svetsning. En typ av mekanisk svetsning är robotbågsvetsning (Weman, 2007).  
 
Vid robotbågsvetsning (Figur 4.4) styrs roboten av en joystick som maskinisten hanterar. Maskinisten 
ser till så att maskinen startar, stoppar och håller rätt position för den aktuella svetsningen. Roboten 
har positionerna och koordinaterna sparade i ett lagringsminne. Positionen av elektroden och 
gradantalet mot leden är två viktiga parametrar när det gäller bågsvetsning och det är därför viktigt 
att de är lättåtkomliga för maskinisten. Roboten kan även programmeras med svetsningshastighet 
och hastighet för trådmatning (Weman, 2007).  
 

 
Figur 4.4: Bågsvetsning med robot (Weman, 2007) 

 

4.4.3 Porer i svets 
Weman (2007) skriver om hur störning av gasskyddet kan göra så att porer uppkommer i svetsen. 
Han förklarar att störningen kan bero på bland annat: 
 

• Att flödet inte är justerat till materialet som ska svetsas vilket kan skapa turbulens och 
därmed porer.  

• Att luftens hastighet vid svetsområdet är högre än 0,5 m/s vilket kan störa gasströmmen.  

• Att ytorna som ska svetsas ihop är kontaminerade av rost, färg eller olja.  

• Att utrustningen som används är defekt eller inte rengjord tillräckligt. Utrusning som inte är 
rengjord kan bli tilltäppt vilket kan leda till att gasens flöde inte är korrekt.  

 
Porernas form är avgörande för hur stor defekten är, en rund por orsakar en mindre defekt än en 
spetsig då spänningsflödet färdas runt den runda poren. Några få runda porer går att bortse ifrån ur 
hållfasthetssynpunkt då en svets oftast är överdimensionerad. Många runda porer kan däremot 
innebära en risk för svetsens hållbarhet (Weman, 2007).  
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4.5  Oförstörande provning (OFP) 
Det finns ett flertal olika oförstörande provningsmetoder som kan användas för att upptäcka 
defekter i ett material.  Metoderna har varierande användningsområden då de grundas på olika 
principer. De olika oförstörandeprovningsmetoderna har några gemensamma faktorer, exempelvis 
att resultaten kan vara svåra att läsa av och ibland svårtolkade. Kunnig och meriterad personal kan i 
vissa fall krävas för att resultaten ska kunna utvärderas. De oförstörande provningsmetoder som 
fungerar bra för svetsdefekter är ultraljudprovning och radiografisk provning (Jernkontoret, 2016).  
 

4.5.1 Ultraljudsprovning 
Ultraljudsprovning kallas internationellt Ultrasonic Testing och betecknas med förkortningen UT. 
Användningen av OFP är bred och kan användas till processmaterial-, tillverkning- och slutkontroll vid 
fasta material. UT går till genom att vågor skapas av partiklarna i ett material. Vågorna som breder ut 
sig från störningskällan blir kontinuerliga om den yttre kraften upprepas med jämna mellanrum. 
Kontinuerliga vågor kan liknas med de ringar på vattnet som uppstår när en sten eller annat föremål 
släpps i ett annars ostört vatten (Jernkontoret, 2016).  
 
Transversella vågor brukar användas vid svetsförband och metaller. Vågorna rör sig vinkelrätt mot 
utbredningsriktningen och vibrerar upp och ned. Typen av våg kan liknas med ett rep som skakas upp 
och ned i ena änden i en rytmisk takt. I luft kan inte transversella vågor sprida sig. Om den våg som 
kommer tillbaka från provningsmaterialet inte liknar den våg som sändes in i materialet kan således 
misstanke om att det finns luftfickor i materialet vara befogade (Jernkontoret, 2016).   
 
Enligt Jernkontoret (2016) finns det ett antal olika variabler som kan påverka resultatet av UT:  
 

• Frekvensen påverkar provningen eftersom högre frekvenser ger bättre förmåga att 
upptäcka defekter. Däremot påverkar högre frekvenser genomträngligheten i materialet på 
ett negativt sätt. 

 

• Akustisk impedans är när ultraljudsvågorna som utbreder sig i ett material går från ett 
medium till ett annat. Vid övergången sker en kollision med kontaktytan vilket medför att 
ljudenergin reflekteras tillbaka mot källan medan resterande energi går igenom till nästa 
medium. Reflektionen av ljudenergin bestäms av de akustiska impedanserna hos materialet 
som ljudvågen färdas genom. Har det angränsande mediet en hög akustisk impedans kan 
det liknas med den övergång som sker till luft och resultatet kan bli missvisande. Vid 
övergång från metall till luft blir det i princip total reflektion av ljudenergin. Luftens 
reflektion av ultraljudsvågorna gör att ett kopplingsmedel mellan provningsutrustning och 
materialet måste användas. Exempel på kopplingsmedel är vatten, oljor, silikon, oljebaserat 
fett och glycerin. Används inte rätt kopplingsmedel innebär det en felkälla. 

 

• Reflektion/Brytning: Reflektion sker när en ultraljudvåg träffar med infallsvinkeln 0 mot 
gränsytan. Genom den vinkelräta ljudvågen sker reflektionen utan ändring av ljudriktningen. 
Det är reflektion metoden UT utgår från. Brytning sker om infallsvinkeln inte är vinkelrätt 
mot gränsytan. Ultraljudvågen bryts då till andra vinklar och ändrar natur genom att andra 
vågtyper skapas. Om vågen bryts på grund av felaktig vinkel kan resultatet påverkas.   
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Svets och lödförband kontrolleras bäst med radiografisk provning eller ultraljudsprovning. 
Metoderna är de mest beprövade för den typen av förband. Röntgen har svårt att upptäcka täta 
deformationer till exempel sprickor, till skillnad från ultraljudsprovning som kan upptäcka sprickorna. 
När defekter som porer, sprickor, ofullständig svets eller slagg söks används kontaktprovning med 
vinkelsökare. Vinkelsökaren behövs då svetsen kan ha olika vinklar, exempelvis 45, 60 eller 70 grader 
(Jernkontoret, 2016).  
 
Enligt Jernkontoret (2016) finns följande fördelar med ultraljudsprovning: 

• Penetreringsförmågan är upp till 5–6 meters djup. 

• Kan med stor precision bestämma defektens storlek, läge och karaktär.  

• Upptäcker mycket små fel tack vare dess höga känslighet.  

• Utrustningen för UT är inte farlig för miljö eller personal, den är bärbar och resultatet kan 
utvärderas direkt tack vare den elektroniska utrustningen.  

 
Enligt Jernkontoret (2016) finns följande nackdelar med ultraljudsprovning:  

• Kopplingsmedel måste användas för att luft inte ska störa provningen.  

• Kräver kunskap och erfarenhet hos de operatörer som utför manuell provning.  

• Material som är oregelbundet, inhomogent eller har en grov yta kräver en omfattande 
provningsprocedur med genomgripande tekniskt kunnande. 

• Kalibrering med hjälp av referensstandarder krävs.  
 

4.5.2 Radiografisk provning 
Radiografisk provning (RT) används för att kontrollera om det finns störningar i ett materials svets. 
Metoden lämpar sig för diskontinuiteter i gjutna föremål till exempel: stål, aluminium, kopplar, 
mässing och brons. Eftersom radiografisk provning avger strålning måste strålskydd användas och de 
delar som är drabbade av strålningen måste spärras av.  
 
Strålningskällan avger joniserande strålning som går genom det provade materialet. Det finns två sätt 
att framkalla strålningen: antingen genom att strålningen svärtar en fotografisk film som framkallas 
eller genom realtidsröntgen där bilden visas på en fluorescerande skärm eller Tv-system med en 
bildförstärkare. Genom bilden går det att se om provobjektet har några porer, blåsor, sprickor eller 
andra inhomogeniteter. Bildresultatet kan påverkas av olika faktorer, exempelvis skärpa och kontrast 
(Jernkontoret, 2016). 
 
Diskontinuiteter på en cylindrisk defekt i materialet måste uppgå till minst 1,0 procent av materialets 
tjocklek för att den ska kunna urskiljas. Vid en plan defekt måste den utgöra ett djup på minst 0,2 
procent av godstjockleken. Defekter mellan 0,2–1,0 procent är vad RT kan detektera i teorin, de mer 
realistiska procentsatserna är 0,5–2,0 procent (Jernkontoret, 2016).  
 
Enligt Jernkontoret (2016) finns följande fördelar med RT:  

• Dokumentering av provningen kan arkiveras. 

• Karaktär, storlek och typ av defekt kan avläsas. 

• Defekternas volym och avvikelser i materialets täthet går att dokumentera.  
 
Enligt Jernkontoret (2016) finns följande nackdelar med radiografisk provning:  

• Områden där RT utförs måste spärras av om de inte genomförs i strålskyddade lokaler.  

• Volymen på en diskontinuitet måste vara 0,5–2,0 procent av materialets tjocklek i 
strålningens riktning för att den ska kunna upptäckas.  

• Godstjockleken för provobjekten är begränsade då strålningen absorberas kraftigt in i 
objekten. 
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4.6  CE-märkning  
Produkter CE-märks för att underlätta handeln med byggprodukter mellan länder. De produkter som 
är CE-märkta får säljas fritt inom EU samt till några länder utanför EU. CE-märkning av en 
byggprodukt innebär att den följer harmoniserad standard (SS-EN 1090–1). Genom att CE-märka 
produkten styrker tillverkaren att produktens egenskaper stämmer överens med de uppgifter som 
finns i prestandadeklarationen (Boverket, 2013). 
 
Prestandadeklarationen innehåller information om produktens egenskaper. Väsentliga egenskaper 
kan exempelvis vara produktens bärförmåga och brandmotstånd. Förutom kvalitén står det vem som 
har tillverkat produkten, om ett tredjepartsorgan anlitats för att utföra vissa uppgifter och vad den är 
tänkt att användas till. För att kunna välja en lämplig produkt är det viktigt att egenskaperna är 
dokumenterade i en prestandadeklaration. Genom prestandadeklarationen går det att ställa 
produkter mot varandra eftersom de beskrivs på samma sätt. Det är tillverkaren som ansvarar för att 
upprätta prestandadeklaration och utifrån deklarationen CE-märka produkten. 
Prestandadeklarationen ska vara på svenska för produkter som säljs i Sverige (Boverket, 2018a).   
 
Tillverkningskontrollen för en producent som utför prestandadeklarationer och CE-märkningar måste 
vara certifierad av ett anmält organ. Används tjänster från andra företag som exempelvis 
rostskyddsmålning ansvarar tillverkaren för att företaget som utför målningen har den nödvändiga 
styrningen av processen. Företag som utför tjänster för tillverkaren bedöms som en del i 
certifieringen enligt SS-EN 1090–1 (Boverket, 2018a).   
 
Dokumentation som prestandadeklaration, CE-märkning samt de konstruktionshandlingar 
dokumenteringen hänvisar till ska lämnas till kunden eller eventuellt en representant till kunden. 
Dokumentationen ska kunden inte behöva efterfråga utan den ska följa med produkten. Vid 
misstanke att dokumentationen är missvisande eller felaktig ska Boverket meddelas (Boverket, 
2018a).  
 
Byggherren bedömer produktens lämplighet till dess ändamål. CE-märkningen är inte ett 
godkännande av produkten och ansvaret ligger på byggherren att produkten följer kraven som finns i 
svenska byggreglerna (Boverket, 2018a).  
 

4.6.1 CE-märkning av stål 
Bärverksdelar av stål och aluminium ingår i harmoniserad standard SS-EN 1090–1. Sedan 1 juli 2014 
är CE-märkning och prestandadeklaration obligatoriskt för bärverksdelar i stål och aluminium. 
Certifiering av produkten sker av tillverkaren som också måste vara godkänd mot den 
harmoniserande standarden. Dimensioneringskraven finns i eurokoderna och i Boverkets föreskrift 
EKS och ingår inte i SS-EN 1090–1 (Boverket, 2018b).  

Det är tillverkarens ansvar att bedöma om produkten i fråga omfattas av den harmoniserade 
standarden. SS-EN 1090–1 omfattar inte alla produkter av stål och aluminium utan bara de som är av 
bärande karaktär i konstruktionen. Det finns krav på mottagningskontroll för bärverksdelar i Sverige 
som regleras enligt SS-EN 1090–1 (Boverket, 2018b).  
 
Reparationer som sker på byggarbetsplatsen omfattas inte av SS-EN 1090–1 och kan inte CE-märkas 
och prestandadeklareras. Däremot omfattas arbetena fortsatt av dimensioneringskraven som finns i 
EKS samt av SS-EN 1090–2 (Boverket, 2018b). 

 Den 1: a januari 2016 trädde EKS 10 i kraft. Eftersom konstruktionsreglerna lättades på kraven på 
kontroll av svetsar. Är de första tio procenten av svetsen kontrollerad med OFP utan att påvisa 
defekter halveras resterande kontroll mot det som står i SS-EN 1090–2 (Boverket, 2018b).   
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4.7  Förstärkningsmetoder för stålbalkar 
Det finns olika orsaker till varför det är nödvändigt att förstärka en stålkonstruktion. Bland annat om 
byggnaden ändrat användningsområde enligt EKS Tabell 6.2 (Se Tabell 4.1 nedan) eller om 
konstruktionen åldrats. En vanlig metod för förstärkning är att svetsa på extra plåt på den befintliga 
balkens underfläns (Respondent 3, Muntlig kommunikation, 2 april, 2019). 
 

Tabell 4.1: EKS 6, Tabell 6.2 (S) (Boverket, 2010)  

 

 

4.8  Arbetsmiljö och arbetsmiljörisker 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras och 
organiseras på en arbetsplats. I SAM finns det sammanlagt tolv paragrafer som tillsammans bildar ett 
system. Genom att följa systemet läggs en bra grund för arbetsmiljön på en arbetsplats. 
Föreskrifterna (AFS 2001:1) berör alla arbetsgivare och går ut på att förebygga ohälsa och olyckor 
genom att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2018).   
 
På en byggarbetsplats ska arbetstagaren tillsammans med arbetsgivaren bedöma vilka risker arbetet 
medför. Vid nya arbetsmoment ska riskutvärderingar utföras. Arbetsgivaren ska även se till att alla 
som arbetar på området är medvetna om de gemensamma risker som finns enligt arbetsmiljöplanen. 
Genom att vidta åtgärder från riskanalysen kan risker på arbetsplatsen förebyggas. Förebyggande 
metoder är bland annat: riskanalyser, åtgärdsplaneringar, samordning av arbeten, uppföljning, 
kontroller och skyddsronder (Arbetsmiljöverket, 2017). Exempel på arbeten som medför risker är: 
lyft med kran, lossning, heta arbeten och arbete i lift (Skanska, 2018).  
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Lyft med kran innebär en anordning som höjer eller sänker last med hjälp av en kran. Lyft med kran 
är en slags lyftanordning. Risker med lyftanordningar kan vara: koppling av last, lossning av last, om 
personer vistas i lyftområdet och undermåligt underhåll av utrustning. En annan slags lyftanordning 
är arbete i lift. Vid arbete i lift är det viktigt att personen som arbetar i liften är medveten om vilka 
risker det innebär. Det är exempelvis en risk att arbeta från en trappstege eller stående på räcket i 
arbetskorgen. Personlig fallskyddsutrustning ska användas om det finns fallrisk från arbetskorgen 
eller om det finns risk för att liften kan bli påkörd (Arbetsmiljöverket, 2019).  
 
Exempel på heta arbeten är lödning, svetsning och skärning. Arbetena innebär en risk eftersom de 
kan orsaka gnistbildning eller uppvärmning (Skanska Rental, u.å).  
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5. Genomförande 
I kapitlet beskrivs informationssamlingen, hur intervjutekniken utformades, vilka frågor som ställdes 
under intervjuerna och varför.  
 

5.1  Litteraturgranskning 
Böckerna Welding Processes Handbook (Weman, 2007) och Stålbyggnad (SBI, 2008) stod för en stor 
del av den information som samlats om stål och svets. Vidare utforskades även artiklar från 
databaserna Scopus, Web of Science, Byggdok och Google Scholar. Sökorden som användes var: steel 
beams, steel structures, steel, CFRP, welded joints, carbon fiber reinforced polymer, strengthening, 
strengthening technique, prestress, welded steel, reinforcement, stålbalkar, förstärkningsmetod, 
defekta balkar. Många av artiklarna kom från utländska källor eftersom andelen sökresultat från 
svenska källor var färre. Eftersom ämnet inte var geografiskt begränsat fungerade det bra att 
använda utländska källor med text på engelska. I slutändan var det däremot inte alla artiklar som 
kunde användas för studien. En del av artiklarna var låsta och endast abstrakten kunde läsas. Därför 
fick informationen från abstrakten ge vägledning till vidare ämnen och andra källor.  
 
I informationssamlingsfasen ingick även handledning från KTH Bibliotek och ett besök på 
Jernkontorets privata bibliotek. Där erhölls tips på böcker, nyckelord och databaser. 

 

5.2  Intervjuteknik 
Det här avsnittet handlar om hur intervjutekniken utformades. Böckerna Intervjuer (Hallin & Helin, 
2018) och Kvalitativa intervjuer (Trost, 2010) studerades och låg till grund för intervjutekniken.  
 

5.2.1 Intervjuernas tidplan 
Som tidigare nämnts (Se Avsnitt 2.2) var tidplanen löpande. Initialt bestod planen av att intervjuer 
skulle utföras med respondent 1, 2, 3, 8, 10 och 12. Studien lutade åt att bli mer fokuserad på 
händelsen på referensprojektet än att utvärdera nya förstärkningsmetoder. Därför ändrades 
intervjuplanen och då tillkom respondent 4, 5, 6, 7, 9 och 11.  
 

5.2.2 Plats 
Platsen för intervjuerna skulle vara ostörd. Eftersom det inte var rimligt att be intervjupersonerna 
avvika för länge från sin arbetsdag krävdes även att platsen var i närheten till deras arbetsplatser. I 
samråd med intervjupersonerna bestämdes vart intervjun skulle hållas eller om 
videosamtal/telefonsamtal var att föredra. Om intervjupersonen arbetade på annan ort eller om 
intervju på arbetsplatsen eller KTH inte var möjlig hölls intervjun via videosamtal eller telefonsamtal.  
 

5.2.3 Frågor 
Frågorna skickades till intervjupersonerna i förhand. Helst skulle de skickas ungefär en vecka före 
intervjun, tyvärr var det inte alltid möjligt på grund av tidspress och schema.  
 
Frågorna var anpassade efter respondentens verksamhetsområde. Eftersom respondenterna hade 
olika kunskaper och arbetsområden ansågs frågorna bli mer effektiva om de var anpassade. 
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5.2.4 Inspelning och transkribering 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i detalj. I bilagorna finns kortfattade versioner 
som innehåller de relevanta delarna. Transkriberingen i sin helhet finns sparad och kan begäras ut 
fram till två år efter rapportens godkännandedatum.  
 
Det fanns flera fördelar med ljudupptagning av intervjun som möjlighet till reflektion av utförandet, 
för analys av materialet och möjlighet att citera respondenten. Det fanns risker med att spela in 
respondenten, som att respondenten kunde känna sig hämmad att uttrycka sig fritt. Det var en 
anledning till att namn och företag är borttagna ur transkriberingen.  
 

5.2.5 Sekretess 
Intervjuerna är transkriberade utan namn och företag. Det är delvis för att respondenterna inte 
skulle känna sig hämmade men även för att få rapporten att se enhetlig ut. Då ett antal av 
respondenterna bad om att få namn och företag borttaget fanns det lite försvar att behålla 
resterande. 
 

5.3  Intervjufrågor 
I det här avsnittet redogörs för hur intervjuerna utfördes. Intervjuerna sammanfattas och återges i 
Avsnitt 6.2.  
 

5.3.1 Intervju 1   
 
 
 
 
 
 
 
Frågor om vilka krav som ställs på företagen och deras processer vid CE-märkning av produkter 
ställdes för att utreda varför produkterna klarat processen för CE-märkning trots defekt. Följdfrågor 
ställdes för att utreda möjliga scenarion till varför defekten inte upptäcktes tidigare. Exempelvis om 
porerna kunde ha täckts av rostskyddsmålningen och på så sätt undgått den visuella kontrollen, eller 
om balkens skjuvhållfasthet kontrollerades. Porer i svetsen påverkar skjuvhållfastheten så ett test 
hade eventuellt avslöjat defekten.  
 
För studien var det också intressant att undersöka om det fanns fler byggarbetsplatser som upplevt 
liknande händelser. Respondenten arbetar på en myndighet som tar emot anmälningar om bland 
annat defekt material. Om fler anmälningar nått myndigheten hade det inneburit att det funnits flera 
liknande händelser. Därför ställdes frågor om i vilken omfattning anmälningar om defekt stål 
stommaterial kommit in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 1.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Vad har lett till att defekta balkar CE-märkts och byggts in i en konstruktion? 

Kan CE-märkningen uppnås på nytt för de inbyggda balkarna trots att de har reparerats? 
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5.3.2 Intervju 2 
 
 
 
 
 
 
Respondent 2 arbetade som KMA-ansvarig på referensprojektet. Under intervjun ställdes frågor om 
hur arbetsmiljöarbetet bedrevs innan, under och efter händelsen. Sedan ställdes frågor om 
någonting hade kunnat förbättras med arbetsmiljöarbetet. Förhoppningen var att 
förbättringsmöjligheter skulle kunnat leda till idéer kring alternativ hantering av balkarna. Med andra 
alternativ på hantering kunde även andra idéer för förstärkningsmetoder utvecklas.  
 
Intervjun avslutades med att be intervjupersonen berätta om händelsen. Eftersom alla involverade 
har olika synvinklar på händelsen var det intressant för kartläggningen av händelseförloppet.  

5.3.3 Intervju 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under intervjun ställdes frågor om förstärkningsmetoder för stålbalkar och reparation av balkar med 
defekt svets. Det är inte enbart vid en defekt svets som stålbalkar behöver förstärkas. Stålbalkar 
måste förstärkas efter olycka, om balkarna korroderats eller efter en brand. Stålbalkar i broar måste 
förstärkas då bron blir äldre och förlorar sin bärförmåga eller måste dimensioneras för tyngre trafik. 
När byggnader byter användning ändras värden för nyttig last. Därmed måste de inbyggda balkarna i 
konstruktionen förstärkas. Därför handlade en del av frågorna om vilka förstärkningsmetoder som 
används vid fallen ovan. Även frågor från olika perspektiv som generella metoder och förstärkning 
från undersidan eller insidan av balken.  
 
Studien behandlar hantering av de defekta balkarna och de metoder som användes för att undersöka 
defekten. Därför ställdes en fråga om oförstörande provningsmetoder och dess tillförlitlighet. Frågan 
syftade att hitta andra metoder som kunde undersöka defekter i stålbalkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 2.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställning: 
Innebär förstärkningsmetoderna en arbetsmiljörisk? 

 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 3.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

Hur ställer sig förstärkningsmetoderna mot varandra vad gäller 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan? 

Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 
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5.3.4 Intervju 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under intervjun ställdes frågor om porer i svets. Syftet var att få en definition på hur mycket 
porsamlingar påverkar bärförmågan.  
 
Vidare diskuterades olika förstärkningsmetoder för stålbalkar för att utvärdera förslag på metoder. 
Därför ställdes frågor om betongfyllda stålbalkar, kolfiberförstärkning, extra stål på insidan av en balk 
och svetsning från insidan utan behov att lyfta locket på balken. 
 
Stål smälter i höga temperaturer och efter brand i en byggnad förlorar stålbalkar en del av sin 
bärförmåga. Därför ställdes frågan hur stålbalkar kan förstärkas upp efter brand.  
 
Broar kan få ökad bärförmåga genom samverkan av stålbalkar och betong, därför ställdes en fråga 
om ett bjälklag kan förstärkas med liknande metod. Vidare diskuterades samverkan mellan stål och 
ytterligare material för att undersöka om andra material kan utnyttjas för samverkan.  
 

5.3.5 Intervju 5 
 
 
 
 
 
 
 
För att utvärdera den aktuella lösningen på referensprojektet var det nödvändigt att ta reda 
klimatpåverkan av att tillverka och transportera en stålbalk gentemot att reparera balken. 
Alternativet till att reparera balken hade varit att skrota materialet och beställa nya balkar. Därför 
ställdes frågor om klimatpåverkan vid tillverkning av stålprodukter och transport. 
 
Eftersom ett av förslagen på förstärkning var att fylla balken med betong var det även intressant att 
fråga hur stål kunde jämföras med betong.  
 
 
 
 
 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 4.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

 
Hur ställer sig förstärkningsmetoderna mot varandra vad gäller 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan? 

Vad har lett till att defekta balkar har CE-märkts och byggts in i en konstruktion? 

Kan CE-märkningen uppnås på nytt för de inbyggda balkarna trots att de har reparerats?  

Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 
 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 5. 
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställning: 
Hur ställer sig förstärkningsmetoderna mot varandra vad gäller 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan? 
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5.3.6 Intervju 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom respondenten arbetar som konstruktör ställdes frågor om förstärkningsmetoder för balkar 
som var generella och om möjligheten att betongfylla stålbalkar, kolfiberförstärkning, förstärkning 
från undersida och insidan. Vilka hållbarhetsparametrar som påverkas av en defekt svets kunde inte 
fastställas med säkerhet under litteraturstudien, därför blev det en fråga. Det var osäkert vilken 
funktion livavstyvningarna i balken uppfyllde, därför frågades vilka hållbarhetsparametrar dem 
påverkade.  
 
Respondenten hade varit aktiv i den krisgrupp som tillsattes på referensprojektet och därför var det 
aktuellt att fråga hur hela händelsen kunde ske trots mottagningskontroll och CE-märkning. Även 
liknande frågor som ställdes till Respondent 1 togs upp under intervjun eftersom de hörde till CE-
märkningen.  
 
 

5.3.7 Intervju 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom Respondent 7 arbetar som konstruktör på Företag A likt Respondent 6 antogs liknande 
kunskaper och därför användes samma frågor som intervju 6. Ett undantag var för frågan om vad ett 
kontrollprogram var. Respondent 6 tipsade om att ställa frågan till Respondent 7 eftersom denne var 
specialist inom området för CE-märkning och processer för kontroll av material. Dessutom lades ett 
extra förslag på förstärkningsmetoder eftersom det utvecklades under intervju 6. Förslaget gällde att 
efterspänna balken med vajrar. 
 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 6.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

 
Hur ställer sig förstärkningsmetoderna mot varandra vad gäller 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan? 

Vad har lett till att defekta balkar har CE-märkts och byggts in i en konstruktion? 

Kan CE-märkningen uppnås på nytt för de inbyggda balkarna trots att de har reparerats?  

Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 
 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 7.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

 
Hur ställer sig förstärkningsmetoderna mot varandra vad gäller 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan? 

Vad har lett till att defekta balkar har CE-märkts och byggts in i en konstruktion? 

Kan CE-märkningen uppnås på nytt för de inbyggda balkarna trots att de har reparerats?  
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5.3.8 Intervju 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eftersom både Respondent 8 och Respondent 2 arbetar på referensprojektet liknade deras frågor 
varandra. De kunde båda svara på frågor om arbetsmiljö och hjälpa med kartläggning av 
händelseförloppet. Dessutom kunde respondenten ge svar på om de förslag på förstärkningsmetoder 
som bearbetats hade varit rimliga för referensprojektet och eventuella förslag på ytterligare 
förstärkningsmetoder. 

5.3.9 Intervju 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjufrågorna liknade de frågor som ställdes till konstruktörerna eftersom liknande erfarenheter 
antogs. Frågor om rostskyddsmålningen kunde ha påverkat defektens synlighet togs bort eftersom 
svaret redan fåtts genom tidigare intervjuer. Vidare diskuterades de förstärkningsmetoder som 
arbetats fram och det ställdes även en fråga om OFP.  

5.3.10 Intervju 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondent 10 arbetar på Företag B som Projektchef. Under intervjun ställdes frågor om 
händelseförloppet som inte kunnat kartläggas tidigare. De frågor som ställdes var om 
rostskyddsmålningen utfördes på fabriken som tillverkade balkarna och om balkarna transporterades 
direkt från fabrik till byggarbetsplatsen. I studien var det viktigt att händelseförloppet är korrekt 
framfört. Vidare ställdes frågor om OFP och om alternativa förstärkningsmetoder.  

 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 8.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

 
Innebär förstärkningsmetoderna en arbetsmiljörisk? 

Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 

 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 9.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

 
Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 

 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 10.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 

 
Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 
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5.3.11 Intervju 11  
 
 
 
 
 
 

Respondent 11 arbetar som divisionschef på ett OFP-företag. Intervjun hölls i syfte att samla 
information från branschkunnig om OFP-metoder för defekt svets och om de fungerar för inbyggt 
material. Vidare ställdes frågor om OFP kan visa hur stor en defekt är och om det är vanligt att 
använda OFP på inbyggt material.   

5.3.12 Intervju 12 
 
 

 

 

 
 
Respondent 12 arbetar som konstruktör på Företag D. Respondenten var med och beräknade 
lösningen som utfördes på referensprojektet. Eftersom Respondent 12 var inblandad i lösningen 
ställdes en fråga om de hade kollat på fler lösningar och varför de valdes bort. Vidare presenterades 
eventuella förstärkningsmetoder där det diskuterades om de hade kunnat vara möjliga att utföra. 
Sista frågan handlade om OFP och om det finns någon metod för att undersöka hur stor omfattning 
balkarnas defekt var.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 11.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 

 

Intervjun och intervjufrågorna finns i Bilaga 12.  
Intervjun hölls i syfte att besvara följande frågeställningar: 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 
 
Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av en defekt i ett 
redan inbyggt material? 
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6. Resultat 
I början av kapitlet beskrivs händelseförloppet från referensprojektet. Vidare sammanfattas 
informationen som samlats med hjälp av intervjuerna för att avslutas med en sammanställning.  
 

6.1  Kartläggning av händelseförloppet  
Eftersom studien baserades på en verklig händelse var det nödvändigt att kartlägga 
händelseförloppet. Muntlig kommunikation och intervjuer var de enda referenserna till följande 
avsnitt. Informationen fanns även i interna mappar hos referensprojektet. Eftersom mapparna inte 
var offentliga dokument gick de inte att referera till och har därför uteslutits ur studien.  
 

6.1.1 Tillverkningen 
Företag C tillverkade balkarna på en fabrik. De tillverkades i en maskin enligt Respondent 6 (Muntlig 
kommunikation, 8 april, 2019). Från roboten som svetsade kom det antagligen för mycket gas vilket 
medförde att temperaturen steg. Vid för varm gas uppstår luftblåsor och med det porer i svets (Se 
Avsnitt 4.4.3).  
 

6.1.2 Defekten upptäcktes 
Mottagningskontroll skedde på samtliga levererade balkar. Enligt Respondent 2 (Muntlig 
kommunikation, 22 maj, 2019) ingår nedanstående delar i en mottagningskontroll:   
 

• Följesedel kontrolleras mot leveransens littera, vikt, ursprung och antal element. 

• Märkning och dokument kontrolleras mot objektnummer, tillverkningskontroll, vikt och 
fabriksnummer. 

• Transportskador. Granskning av anliggningsytor, sprickor och kantskador. 

• Lyftdon. Visuell syning mot kvalitén på lyftdonen.  
 
Vid montage upptäckte montören, som också hade svetsarutbildning, porer i svetsen på en balk. 
Svetsaren meddelade sin arbetsledare om defekten. Visuell kontroll utfördes på balkarna där en av 
nio balkar uppvisade samma defekt. När svetsen slipades påvisade hälften av balkarna samma 
defekt. Förstörandeprovning i form av belastningsprovning utfördes på en balk. Även tvärsnitt av 
några porer togs för att avgöra porernas storlek (Se Figur 6.1). En rapport på avvikelsen skickades till 
Företag A enligt Respondent 6 (Muntlig kommunikation, 8 april, 2019).  
 

 
Figur 6.1: Tvärsnitt av en por. Bild skissad från ett foto taget på referensprojektet. (Björling, 2019) 
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6.1.3 Säkerhetsstoppet 
Det konstaterades att samma defekt fanns på de inbyggda balkarna i Hus B och C. Följaktligen utlyste 
Företag A ett säkerhetsstopp där byggnaderna utrymdes enligt Respondent 2 (Muntlig 
kommunikation, 29 april, 2019). Vidare tillsattes en krisgrupp enligt Respondent 6 (Muntlig 
kommunikation, 8 april, 2019). 

 

6.1.4 Utredningen 
Företag B flög in en drönare i husen för att se om det fanns defekter eller risker. Filmerna från 
drönaren gav inget tydligt resultat. Dessutom medförde porerna risk för sprött brott. Spröda brott 
kan inte upptäckas med visuell syning eftersom de sker utan att nedböjning och sprickor uppvisas 
(Muntlig kommunikation Respondent 6, 8 april, 2019). 
 
Företag B utredde om de balkar som inte byggts in kunde utnyttjas trots defekten. Balkarna hade 
överdimensionerats för att ha en säkerhetsfaktor. Företag B refererade till intermittent svetsning, 
det innebar att det inte behövdes svetsas kring hela skarven utan möjlighet att tillgodoräkna svets 
med ett visst c/c-avstånd. Skulle intermittent svetsning godkänts kunde enstaka porer accepteras 
eftersom det fortfarande gick att tillgodoräkna den del av svetsen där porer inte uppvisas. Enligt 
Respondent 6 accepterades inte lösningen av Företag A eftersom företaget ansåg att det inte var 
säkert nog (Respondent 6, Muntlig kommunikation, 8 april, 2019). 
 
Byggnaderna behövde stämpas upp. Efter flera arbetsberedningar och riskanalyser kunde två 
personer skickas in med larmknappar. Om de hade tryckt på larmknapparna hade huset evakuerats 
direkt berättade Respondent 2 (Muntlig kommunikation, 29 mars, 2019). 

 
Företag B bestämde sig för att utföra oförstörande provningsmetoder på de inbyggda balkarna. 
Ultraljud och röntgen utfördes. Företag A ställde sig frågandes till om OFP kunde ge ett 
tillfredställande resultat eftersom de ansåg att kälsvetsen inte kunde testas med den metoden 
(Respondent 6, Muntlig kommunikation, 8 april, 2019). 
 
Företag B provbelastade en av balkarna på ett forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden 
(RISE) för att se hur defekten påverkade bärförmågan. Problemet var att en enstaka balk inte kunde 
representera alla de andra balkarna. För att säkerställa de andra balkarnas bärförmåga hade alla 
behövt provbelastas och det är inte möjligt utan att förstöra materialet. Dessutom hade längre 
tekniska utredningar och prover tagit mycket längre tid och det var inte möjligt eftersom 
byggprojektet måste fortsätta (Respondent 10, Muntlig kommunikation, 14 maj, 2019). 
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6.1.5 Åtgärden 
Eftersom utredningen dröjde och projektet var under tidspress beslutade Företag A att fortsätta med 
den åtgärd som återupprättade hållbarheten och verkade snabbast. De balkar som inte var inbyggda 
skickades till en verkstad där de svetsades om (Respondent 8, Muntlig kommunikation, 3 maj, 2019). 
Enligt Respondent 8 (Muntlig kommunikation, 3 maj, 2019) reparerades de inbyggda balkarna på två 
olika sätt:  
 

• Där det var möjligt monterades en balk under den befintliga balken. 

• För de balkar där det inte var möjligt utfördes reparation av de befintliga balkarna. Nedan 
beskrivs lösningen i bilder: 
 

 
Figur 6.2: HSQ-balk och betongbjälklag innan åtgärd  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 

 
Figur 6.3: Betongen kring överflänsen bilades bort  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 

 

 
Figur 6.4: HSQ-balk innan överflänsen skars bort  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 

 
Figur 6.5: Balken efter flänsen skurits av  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 
 

Defekt svets 
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Figur 6.6: Livavstyvningar med c/c avstånd 400mm placerades mellan de två livplåtarna och 

svetsades fast (Respondent 2, u.å) 
 

 
Figur 6.7: Balken svetsades från insidan  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 

 
Figur 6.8: Nytt lock svetsades fast  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 
När åtgärden var utförd på ett plan kunde stämpen på planet nedanför monteras ned och balkarna 
på våningen nedanför kunde genomgå åtgärden från första steget (Respondent 8, Muntlig 
kommunikation, 3 maj, 2019).  
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6.2  Informationssamling intervjuer 
I avsnittet sammanfattas den information som har samlats genom intervjuer. Respondent 3 
intervjuades två gånger och för att ge en rättvis bild av respondentens medverkan i studien har båda 
intervjuerna sammanfattats i avsnitt 6.2.3. Förutom undantaget är intervjuerna inlagda i kronologisk 
ordning för att skapa en korrekt bild över vilken information som kom i vilket skede under arbetets 
gång.  
 

6.2.1 Intervju med Respondent 1-Expert på CE-märkning 
Kraven som ställs gällande CE-märkningen kommer från CPR, byggproduktsförordningen. CPR är en 
EU-förordning som direkt gäller som svensk lag och behandlar byggprodukter. De byggprodukter som 
omfattas av harmoniserad standard ska CE-märkas och vara prestandadeklarerade. SS-EN 1090–1 är 
den harmoniserade standarden som gäller för bärande stålkonstruktioner (Respondent 1, 2019, 
Bilaga 1).  
 
De som CE-märker bärande stålprodukter måste vara certifierade av ett tredjepartsorgan. Produkten 
i sig certifieras inte utan i stora drag är det tillverkningsprocessen som certifieras. Tillverkaren 
upprättar prestandadeklaration och CE-märker produkten när den säljs. Prestandadeklarationen som 
följer med stommaterialet måste vara på svenska oavsett om produkten säljs inom Sverige eller till 
Sverige från ett annat land. I prestandadeklarationen finns information om bland annat tillverkaren 
och produktens prestanda. Genom CE-märkningen intygar tillverkaren av stommaterialen att 
produktens prestanda stämmer överens med det som anges. För att en ståltillverkare ska få sälja 
produkter som går under den harmoniserade standarden måste en certifiering av 
tillverkningsprocessen utföras. Certifieringen görs genom att ett oberoende tredjepartsorgan 
granskar tillverkningsprocessen och bedömer om den är korrekt utförd. De krav som 
tredjepartsorganet beaktar finns i SS-EN 1090–1 och SS-EN 1090–2. Klarar tillverkaren kraven 
utfärdar organet ett intyg till producenten (Respondent 1, 2019, Bilaga 1). 
 
Boverket är en marknadskontrollsmyndighet som ser till så att tillverkare, distributörer, importörer 
gör rätt. Boverket gör kontroller och även utredningar av specifika produkter om de får in 
anmälningar. Från 2015 till 2017 utförde Boverket en proaktiv marknadskontroll på stålprodukter där 
enskilda aktörer kontrollerades. Kontrollerna av en viss produktkategori utförs inte vid ett visst 
tidsintervall eftersom det är många produkter som går under marknadskontrollsmyndigheten. Det är 
dessvärre inte möjligt att utföra kontroller kontinuerligt och i dagsläget går det inte att svara på när 
nästa inspektion av stål stommaterial kommer att utföras (Respondent 1, 2019, Bilaga 1). 
 
Om en produkt ändras i efterhand gäller inte CE-märkningen och de uppgifter som anges i 
prestandadeklarationen. Den som ändrar produkten måste själv ta ansvar för produktens 
egenskaper. Arbete som utförs på byggarbetsplats omfattas inte av krav på CE-märkning 
(Respondent 1, 2019, Bilaga 1). 
 
Stämmer produkten inte överens med prestandadeklarationen ska den skickas tillbaka till företaget 
för korrigering. Vid misstanke om att produkten inte uppfyller prestandan eller brister i 
dokumentation kan en anmälan skickas till Boverkets marknadskontroll (Respondent 1, 2019, Bilaga 
1). 
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6.2.2 Intervju med Respondent 2-KMA-ansvarig på referensprojektet 
Det var problematiskt att skicka in folk för att säkerhetsstämpa innan det var bekräftat att de båda 
konstruktionerna var säkra. Till slut fick de som arbetade med stämpning tillåtelse att gå in i husen 
med ett larm, tryckte de på larmet skulle byggnaderna omedelbart evakueras. För att ha koll på vilka 
som var inne i husen och arbetade lämnades alla ID06 i en låda på dörren in till Hus A. På så sätt gick 
det att, vid eventuell evakuering, se vilka som hade evakuerats och om några var kvar i byggnaderna. 
Det gick snabbt att stämpa de två drabbade byggnaderna och de som arbetade med stämpen var 
mycket professionella (Respondent 2, 2019, Bilaga 2). 
 
Under säkerhetsstoppet stoppades produktionen i alla tre byggnader, även om Hus A inte var 
påverkat av de defekta balkarna. Huset stod för nära de två drabbade byggnaderna för att kunna 
anta att det skulle vara säkert att arbeta där. Det var ett beslut som varit betydelsefullt för 
kostnadskonsekvensen (Respondent 2, 2019, Bilaga 2). 
 
För att åtgärda de inbyggda balkarna krävdes ytterligare arbetsberedningar, speciellt med anledning 
av extra Heta Arbeten. Defekten medförde även till extra avfall i form av fyllnadsmassor, vilket är en 
direkt klimatpåverkan (Respondent 2, 2019, Bilaga 2). 
 
Respondenten belyste att företagen agerat exemplariskt eftersom de inte förminskade svetsarens 
oro när han upptäckte defekten. Intervjupersonen berättade att ”är du i ett företag där du ser folk 
bry sig om sånt då är det mycket mer att du kanske larmar två gånger i onödan men den tredje visar 
sig vara jättestor grej som man ska tänka på.” (Bilaga 2, s.5).  
 

6.2.3 Intervju med Respondent 3-Projektledare på branschorganisation 
Som nämnt tidigare i kapitlet intervjuades Respondent 3 vid två tillfällen. Andra intervjun ägde rum 
när Respondent 5 intervjuades (Avsnitt 6.1.5) och går att se i Bilaga 5. Båda intervjuer med 
Respondent 3 sammanfattas under det här avsnittet för att lättare få en översikt av 
informationssamlingen. 
 
Den vanligaste förstärkningsmetoden vid förstärkning av stålbalkar är att svetsa på extra plåtar i de 
zoner där den högsta nyttjandegraden på balken befinner sig. En förstärkningsmetod som inte är så 
vanlig i Sverige är kolfiberförstärkning, men varken kolfiberförstärkning eller föregående 
förstärkningsmetod fungerar vid en defekt svets. Dessutom ökar kolfiberförstärkning brandrisken 
och ställer högre krav på brandskydd (Respondent 3, 2019, Bilaga 3).  
 
Skulle det gå att komma åt svetsen som är defekt är det fördelaktigt att slipa bort och svetsa om den, 
på så sätt försvinner defekten och inga extra förstärkningsmetoder behövs. Går det inte att komma 
åt svetsen och det inte finns några speciella krav på takhöjd kan den billigaste och snabbaste 
metoden vara att svetsa fast en ny balk under den defekta balken. Genom åtgärden uppnås ny 
samverkan och hållfasthet (Respondent 3, 2019, Bilaga 5). 
 
Vid tillverkning av svetsade profiler ska visuell kontroll på 100 procent av svetsen utföras. Är det 
några tveksamheter vid den visuella kontrollen ska oförstörande provning utföras. En oförstörande 
provning som kan visa om en svets är defekt är penetrantprovning. Penetrantprovning utförs genom 
att vätska målas på produkten för att se om det finns några defekter som porer. En annan OFP är 
magnetpulverprovning där sprickor indikeras. Metoderna kan endast visa om svetsen är defekt eller 
inte. Hur stor defekten är och hur den påverkar den svetsade produktens bärförmåga går inte att 
utläsa av resultaten (Respondent 3, 2019, Bilaga 5). 
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Metoden som användes på referensprojektet där balken svetsades om från insidan är, enligt 
Respondent 3, ett fullgott komplement till den felaktiga svetsen (Bilaga 5, 2019).  
 
Ska ståltillverkningen ställas mot transporten går det att kolla på miljövarudeklarationerna, som även 
kallas för EPD. I miljövarudeklarationen redovisas det utsläpp som tillverkningen för en specifik 
produkt utgör i kilo koldioxid. Utsläppen för produkten går sedan att ställa mot transportsträckan 
genom att använda generiska data för transporten (Respondent 3, 2019, Bilaga 5). 
 

6.2.4 Intervju med Respondent 4-Studierektor på KTH 
Porer i svets kan uppträda i olika former. Porerna kan bli spetsiga eller få en rundare form. De runda 
porerna är inte lika farliga som de spetsiga. Det beror på att en spetsig por ger upphov till ökning 

spänning. En rund por får spänningskoncentrationsfaktorn 
𝜎𝑠

𝜎𝑜
= 1 medan en spetsig por kan ha en 

faktor på ungefär 3. Då blir belastningen tre gånger så stor som för den runda poren. Dock är det inte 
bra att ha många porer. Det är fördelaktigt att svetsa om en balk som har porer i svetsen. Vid 
omsvetsningen är det inte nödvändigt att ta bort den gamla svetsen. Det fungerar bra att smälta 
svetsen och lägga en ny ovanpå. Men det är att föredra att ta bort den defekta svetsen, eftersom en 
porer svets kan ge upphov till sprickbildning (Respondent 4, 2019, Bilaga 4). 
 
Respondenten berättade om ett annat fall där porer i material återfunnits. På en tågräls hade det 
suttit en por med en diameter på två centimeter. Omständigheterna avgör om det går till brott eller 
inte. Den hade suttit där i 10–15 år men det hade inte blivit något rälsbrott (Respondent 4, 2019, 
Bilaga 4). 
 
Att undersöka porer med ultraljud kan vara svårt. Trots svårigheten är det visuell kontroll och 
ultraljud som är vanliga metoder för att undersöka porer (Respondent 4, 2019, Bilaga 4).   
 
Att förstärka en stålbalk med betong medför en ökad vikt för balkkonstruktionen, men den 
tungheten är inte mycket jämfört med konstruktionens vikt. Det är omöjligt att förstärka stålbalkar 
med kolfiberarmering. Hade det handlat om en enklare geometri som exempelvis rör hade det 
underlättat för den metoden. Det är möjligt att spänna stänger i balken, då blir balken ett stöd för en 
stångkonstruktion (Respondent 4, 2019, Bilaga 4). 

 

6.2.5 Intervju med Respondent 5-Miljödirektör på branchorganisation 
Stål går att tillverka från malm eller skrot. Sker tillverkningen med malm reduceras järnoxiden till 
järn. För att kunna göra reduceringen krävs kol som i dagsläget är den stora källan till 
koldioxidutsläpp i stålindustrin. Utsläppen för malmbaserad ståltillverkning är ca 1,8–2,0 kg per kilo 
producerat stål. Vid ståltillverkning av skrot ligger utsläppen på ca 0,5 kg per kilo producerat stål 
eftersom reduktionen av järnoxid inte behövs i samma utsträckning. De två 
ståltillverkningsprocesserna brukas inte ställas mot varandra eftersom de samverkar. Utan 
tillverkning av stål från malm finnas inte något stål att återvinna. Dessutom kräver skrottillverkningen 
också viss del järnoxid. Malmtillverkningen behövs för att fylla det globala behovet av stål 
(Respondent 5, 2019, Bilaga 5). 
 
Stål är helt återvinningsbart och det finns välutvecklade metoder för att göra återvinna stålet. Även 
om stålet återvinns går det att i princip få fram vilken stålsort och stålkvalité som helst. Vid 
återvinning av stål kontrolleras en slags klassificering av stålet som visar vilken legeringshalt och 
vilken typ av stål det handlar om. För att få fram en specifik stålsort köper tillverkaren in stål av olika 
klassificeringar som genom blandningen ger en specifik sammansättning. Stål går att återvinna trots 
deformationer och oberoende av om materialet har brunnit (Respondent 5, 2019, Bilaga 5). 
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Respondent 5 (Bilaga 5, 2019) berättar också att en professor på Cambridge, Julian Allwood, har 
skrivit rapporter om stål. I rapporterna presenterar han en tes om att det går att plocka ned en 
byggnad med stålbalkar som stommaterial för att sedan använda stålbalkarna på nytt, utan någon 
återvinningsprocess.   
 

6.2.6 Intervju med Respondent 6-Konstruktör på Företag A 
En vanlig förstärkningsmetod som används vid ändrat ändamål för en byggnad är att svetsa på en 
platta på undersidan av balken. På så sätt kan hållfastheten som krävs för den nya funktionen uppnås 
(Respondent 6, 2019, Bilaga 6). 
 
Att fylla balken med betong hjälper inte vid drag men är fördelaktigt ur ljud och brandaspekter. 
Betongfyllning fungerar inte för att ersätta defekt svets då det inte är tryck och drag som påverkas 
utan det är i första hand skjuvhållfastheten. Vid porer i svetsen är det bättre att svetsa på lite mer på 
svetsen och eventuellt lägga på lite mer gods i balkens drag- och tryckzon. Går det inte att komma åt 
svetsen kan en balk under den defekta balken monteras och svetsas fast (Respondent 6, 2019, Bilaga 
6). 
 
Att montera en balk under den befintliga balken är en beprövad metod, men det kan behövas ganska 
höga balkar. Höjden på balken beror på spännvidder och om de ska utformas som fackverk eller inte. 
Fackverksbalkar är gynnsamma om installationer ska dras i taket eftersom livet i en sådan balk inte är 
solid. Metoden med att sätta en ny balk under den befintliga är, enligt Respondent 6, en mycket 
billigare och snabbare lösning än den som utfördes på referensprojektet. En annan metod som 
diskuterades var att föra in en balk från den defekta HSQ-balken ena ände och fylla den med betong 
för att uppnå samverkan. Metoden hade kunnat göra så att hållbarheten uppnås på nytt 
(Respondent 6, 2019, Bilaga 6). 
 
Kolfiberförstärkning används ofta som förstärkningsmetod för hela bjälklag. Någon utvecklad metod 
för att använda kolfiberförstärkning på stålbalkar eller på svetsar har respondenten inte stött på men 
teoretiskt sett borde det vara möjligt (Respondent 6, 2019, Bilaga 6). 
 
Livavstyvningarna som sattes in i den defekta balken på referensprojektet hjälper till så att balken 
håller sin form och inte får deformationer vid svetsningen från insidan. Ur hållbarhetssynpunkt gör 
livavstyvningarna ingen större skillnad utan det är snarare för formstabiliteten (Respondent 6, 2019, 
Bilaga 6). 
 

6.2.7 Intervju med Respondent 7-Konstruktör på Företag A 
Det finns olika metoder för att svetsa om defekt gods. Det första alternativet är att komplettera 
svetsen genom att lägga en ny svets utanpå den befintliga. Nackdelen med det alternativet är att det 
är dyrt eftersom det kräver flera svetssträngar. Det andra alternativet är att slipa upp den befintliga 
svetsen och lägga en ny svets. Problematiken med metoden är att det inte kan utföras när balken är 
under belastning. Därför kan inte materialet vara inbyggt när svetsen slipas bort. När en ny svets 
läggs på insidan av en balk är livavstyvningarna nödvändiga för att underlätta montaget. 
Livavstyvningarna har ingen verkan vad gäller bärförmågan men hjälper flänsen att landa vid 
svetsningen. Att svetsa balken på insidan ger ett fullgott komplement till den defekta svetsen 
(Respondent 7, 2019, Bilaga 7). 
 
En av riskerna med porer är bindfel. Det innebär att svetsen inte är bunden till stålet och ligger 
utanpå som en lös kaka. Är det däremot utmattningslast som behandlas kan en por inducera 
spricktillväxt. Porer accepteras inte i någon svetsklass (Respondent 7, 2019, Bilaga 7). 
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En kombination av bristande kompetens och bristande engagemang var anledningen till att balkarna 
nådde byggarbetsplatsen trots kontroller. Balkarna har blivit CE-märkta men enligt respondenten på 
tvivelaktiga meriter. Balkarna borde inte ha fått lämna fabriken. Eftersom CE-märkning sker på en 
verkstad och inte byggarbetsplatsen så kan inte en reparation som utförts på plats CE-märkas 
(Respondent 7, 2019, Bilaga 7). 
 
Enligt respondenten ska rostskyddsfärgen inte varit en bidragande faktor till att defekten inte 
upptäcktes tidigare. Storleken på porerna var tillräckliga för att de skulle ha synts trots färgen 
(Respondent 7, 2019, Bilaga 7). 
 
Betongfyllning i samverkan med en extra stålbalk kan inte kompensera för porer i svetsen. 
Kolfiberförstärkning är en möjlighet, i alla fall teoretiskt. Kolfiberförstärkningen kan inte uppta 
skjuvkrafter, endast dragkraft. Att efterspänna med vajrar är inte ett bra alternativ, men att använda 
höghållfasta stag förekommer. Dock hade det inte varit ett alternativ på referensprojektet eftersom 
svetsen skulle överföra tvärkrafter. Däremot hade en variant kunnat vara att svetsa på så kallade 
öron och montera GWS-stag (Respondent 7, 2019, Bilaga 7). 
 
Att svetsa på extra plåt under balken var inte ett alternativ eftersom kopplingen mellan liv och fläns 
var ifrågasatt. Däremot hade balken kunnat förstärkas med att svetsa på en ny balk på undersidan, 
förslagsvis en T-formad (Respondent 7, 2019, Bilaga 7). 
 
Respondenten poängterar att det är viktigt att öka kunskap och engagemang i branschen. Samt att 
uppmuntra modet att säga nej, att sätta kvalité framför tidplan. Respondenten berättar att denne 
ännu inte stött på ett felfritt projekt och att inte räknar med att göra det heller (Respondent 7, 2019, 
Bilaga 7).  
 

6.2.8 Intervju med Respondent 8-Produktionschef på referensprojektet 
De största riskerna för arbetsmiljön var att det från början inte gick att garantera byggnadernas 
bärförmåga och hur konstruktionerna kunde förstärkas när det fanns en risk att gå in i dem. 
Noggranna arbetsberedningar och planering av hur arbetarna skulle gå in i byggnaderna 
genomfördes och stämpningen kunde därefter utföras. Men stämpen medförde risker som 
exempelvis snubbelrisk där materialet bilades upp kring överflänsen. De Heta Arbetena som ingick i 
åtgärden att reparera balkarna innebar en brandrisk (Respondent 8, 2019, Bilaga 8). 
 
Arbetsmiljöarbetet var utvecklat med hjälp av experter som togs in i samband med händelsen med 
de defekta balkarna. Experterna hjälpte till med utformning av arbetsberedningar och tog fram 
planer för hantering av arbetsmiljön. Det hände att arbetsberedningar tog två dagar för 
underentreprenören att fylla i korrekt (Respondent 8, 2019, Bilaga 8). 
 
Oförstörande provningar kan vara svåra att använda för att bestämma hur stor skada det finns på ett 
inbyggt material. På referensprojektet gjordes ultraljudsprovning som endast kunde visa om det 
fanns en skada eller inte. För att se om det gick att räkna hem någon av balkarna med resultaten från 
provningarna involverades de mest kompetenta i Europa inom OFP, vilket dessvärre inte gav något 
resultat (Respondent 8, 2019, Bilaga 8). 
 
Att montera en balk under de existerande balkarna på alla ställen i de två drabbade konstruktionerna 
kunde bli svårt. Hade lösningen valts hade förmodligen installationerna som skulle dras i taket 
behövts projekteras om. En fackverksbalk under den befintliga balken hade blivit svårt eftersom 
ventilationskanalerna var stora och troligtvis inte kunnat dras genom öppningarna i balken. Det var 
även viktigt att tänka på att den nya balken skulle behövt ett upplag (Respondent 8, 2019, Bilaga 8). 
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Kolfiberförstärkning och att placera en balk inne i balken är inget som Respondent 8 trodde hade 
fungerat. Kolfiberförstärkningen hjälper inte mot en defekt svets och att föra in en balk inne i den 
befintliga balken hade antagligen varit svårt utan att öppna upp locket på den defekta balken 
(Respondent 8, 2019, Bilaga 8). 
 
Lösningen som användes på projektet var förmodligen den bästa som kunde utföras med hänsyn till 
de krav som fanns på konstruktionernas utformning. De flesta balkarna svetsades om från insidan 
medan en balk monterades under de balkar som inte gick att komma åt (Respondent 8, 2019, Bilaga 
8). 
 

6.2.9 Intervju med Respondent 9-Stål- och rostskyddsexpert 
Inre defekter som porer i svets fästs inte lika stor vikt vid idag som förr. Yttre defekter 
uppmärksammas desto mer eftersom det är ytbrytande defekter (Respondent 9, 2019, Bilaga 9). 
 
Hur farligt det är med porer i svetsen beror på vilken utförandeklass konstruktionen hamnar i och 
vad den utförandeklassen har för toleranser. Utförandeklass benämns EXC och huskonstruktioner är 
EXC2 medan utmattningsbelastade konstruktioner hör till EXC3. Det finns tabeller med formler för 
att beräkna andel håligheter i svets. Sedan ska även tillsatsmaterial vara segare än grundmaterialet, 
vilket innebär att svetsen bör ha bättre hållfasthet och seghet jämfört med stålet (Respondent 9, 
2019, Bilaga 9). 
 
Det bästa för att undvika porer i svets är att förbättra hanteringen. Tillverkaren ska följa svetsplanen 
och de regler som finns. Inga konstruktioner är felfria och defekter är naturligt att det finns, men 
omfattningen kan minskas genom att sätta toleranser. För porer ska andel area hålrum i svetsen 
beräknas. Det är inte särskilt tillämpbart i praktiken eftersom varje centimeter av svetsen måste 
beräknas (Respondent 9, 2019, Bilaga 9). 
 
Vad gäller förstärkningsmetoder så kan livavstyvningar användas men att tillsätta extra plåt fungerar 
också. Det är viktigt att förstärkningen sker efter noggrann analys eftersom förstärkningen kan göra 
mer skada än nytta om den inte utförs på rätt sätt. Kvalitén av svetsningen när livavstyvningar 
placeras beror på åtkomligheten. Det är mindre bra svets där det är svåråtkomligt som exempelvis i 
start och slutpunkter av svetsningen. Då förbättras produkten ett steg men dras tillbaka två steg på 
grund av undermåligt utförande. Att använda betong som förstärkningsmetod hade kunnat göras 
genom ökad samverkan. Men för att få tillgodoräkna betongens bärförmåga måste stål och betong 
vara förbundna. Skruvförband genom balken är möjligt för att förstärka men det är inte estetiskt 
tilltalande (Respondent 9, 2019, Bilaga 9). 
 
Röntgen visar färgskillnader som påvisar skillnad i densitet och på så sätt kan håligheter visas 
eftersom de ger upphov till lägre densitet jämfört med homogen svets. Men eftersom röntgen är 
tvådimensionellt är det svårt att kartlägga porernas djup och placering. Ultraljud används för att 
undersöka porer eftersom då både storleken på porerna och porernas placering kan bestämmas 
(Respondent 9, 2019, Bilaga 9). 
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6.2.10 Intervju med Respondent 10-Projektchef på Företag B 
Balkarna som köptes till referensprojektet av Företag B rostskyddsmålades i fabriken som tillverkade 
dem och fraktades direkt till byggarbetsplatsen. Innan defekten upptäcktes hade ungefär 75 procent 
av de beställda balkarna redan byggts in i konstruktionen. De balkar som inte ännu hade fraktats till 
byggarbetsplatsen skickades till en fabrik utanför Stockholm för reparation innan de skickades vidare 
till referensprojektet (Respondent 10, 2019, Bilaga 10). 
 
Mottagningskontrollen som skedde på byggarbetsplatsen är standardiserad och det sker visuella 
kontroller av balkarna. Det var en arbetare på Företag B som upptäckte defekten och den var svår att 
upptäcka. En ovan person hade inte uppmärksammat att det fanns en defekt i svetsen (Respondent 
10, 2019, Bilaga 10). 
 
De OFP-metoderna som utfördes på byggarbetsplatsen var ultraljudsprovning och radiografisk 
provning. Den radiografiska provningen utfördes på natten eftersom det inte går att vistas där 
testningen pågår. Resultatet av den radiografiska provningen var inte tillförlitligt och därför utfördes 
även ultraljudsprovning. OFP är svårt att utföra när materialet är monterat (Respondent 10, 2019, 
Bilaga 10). 
 
5–6 metoder diskuterades innan en lösning valdes. Fokus låg på att åtgärda svetsen mellan 
underfläns och den vertikala flänsen eftersom det fanns misstanke om att den svetsen var 
undermålig. Åtgärden som gjordes på projektet var, enligt Respondent 10, förmodligen det bästa 
som kunde utföras. Ingen som var med och tog fram lösningen har i efterhand kommit på ett bättre 
sätt att åtgärda problemet (Respondent 10, 2019, Bilaga 10). 
 
Innan Företag B köpte balkarna som användes på referensprojektet utfördes en 
leverantörsutvärdering av tillverkaren genom besök på verkstaden där även dokumentationen 
kontrollerades. Även mottagningskontroller utfördes vid leverans av materialet till referensprojektet 
(Respondent 10, 2019, Bilaga 10). 
 

6.2.11 Intervju med Respondent 11-Divisionschef på ett OFP-företag 
Den bästa metoden för att undersöka porer är radiografisk provning eftersom det är en slags 
densitetsmätning. Genom metoden går det att se porerna som en eller flera svarta prickar, likt när 
tandläkaren kontrollerar hål i tänderna. Ultraljudsprovning är inte en lika säker provningsmetod när 
det gäller porer eftersom det är svårare att tyda signalerna än för RT. Provningen visar bara de 
främre porerna och om det finns porer bakom går det inte att se. Däremot fungerar 
ultraljudsprovning bättre än RT för inbyggt material (Respondent 11, 2019, Bilaga 11). 
 
Den allvarligaste defekten i en svets är bindfel. Porer anses inte vara lika allvarliga då spänningarna 
färdas runtom hålrummen. Men det gäller om porerna ligger inne i materialet och inte går upp till 
ytan (Respondent 11, 2019, Bilaga 11). 
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6.2.12 Intervju med Respondent 12-Konstruktör på Företag D 
Innan valet av lösningen som utfördes på referensprojektet diskuterades andra möjliga lösningar. En 
annan lösning som diskuterades var att sätta nya livplåtar utanpå HSQ-balken. Problemet med 
lösningen var att balkarna är inbyggda. För att kunna sätta nya livplåtar på båda sidor om balken 
måste betong bilas bort ner till den befintliga balkens underfläns. Eftersom betongbjälklagen vilar på 
balkens underfläns hade bilningen inneburit att bärförmågan hade riskerats (Respondent 12, 2019, 
Bilaga 12). 
 
Skruvförband som monteras genom balken från överfläns till underfläns kan inte föra skjuvkrafterna. 
Om däremot skruvförbandet dras ihop kan klämverkan uppnås om balken fylls med betong. En 
annan metod hade varit att spänna stag eller vajrar genom balken är något som görs på 
konstruktioner för att minska nedböjningar. I regel är det inget som kan förbättra den vanliga 
hållfastheten (Respondent 12, 2019, Bilaga 12). 
 
Den bästa metoden för att undersöka en defekts omfattning är Röntgen (Radiografisk provning). Om 
materialet inte är inbyggt är magnetpulverprovning en vanlig metod för att kartlägga defektens 
omfattning i ett material. En av de monterade balkarna på projektet lirkades ut och provtrycktes på 
RISE i Borås (Respondent 12, 2019, Bilaga 12).   
 
Livavstyvningarna som monterades i balkarna på referensprojektet hade ingen lastbärande funktion. 
Livavstyvningarna sattes in för att landa den nya överflänsen på. På så sätt kunde ett bekvämt 
svetsläge uppnås (Respondent 12, 2019, Bilaga 12). 
 

6.3  Sammanställning av informationssamling 
I kapitlet sammanfattas den information som samlats genom intervjuer och litteraturgranskning.  
 

6.3.1 Förstärkningsmetoder 
Det finns inte många förstärkningsmetoder för inbyggda stålbalkar med en defekt svets. Det beror på 
att svetsen är svåråtkomlig. Dessutom är problemet med porer i svets specifikt att kopplingen mellan 
livplåt och fläns inte är tillräcklig och balken inte är kapabel att ta tillräckligt med skjuvkrafter.  
 
En vanlig förstärkningsmetod för stålbalkar är att svetsa på extra plåt under balkens underfläns. Det 
finns två anledningar till att metoden inte fungerar för att reparera en stålbalk med defekt svets:  

1. Att svetsa extra plåt på underflänsen reparerar inte kopplingen mellan liv och fläns.  
2. Den extra plåten förstärker balkens motstånd mot drag- och tryckkrafter men inte 

skjuvkrafter.  
 
Teoretiskt kan kolfiberförstärkning av svetsen vara en lösning för att reparera en stålbalk med defekt 
svets, men det är inget någon av respondenterna har varit med om tidigare. Förutom att det inte är 
prövat tidigare finns det två till anledningar som pekar mot att kolfiberförstärkning är svårt. Den 
första är att kolfiber medför ökad brandrisk så lösningen kräver projektering för brandskydd. Den 
andra anledningen är att svetsen är svåråtkomlig och kolfiber hade behövts sättas på området kring 
svetsen.  
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Om det är möjligt att komma åt den defekta svetsen är det fördelaktigt att slipa bort den och svetsa 
om. Det är inte nödvändigt att slipa bort svetsen men det är lämpligt eftersom porer i svetsen kan ge 
upphov till sprickbildning även om en ny svets läggs ovanpå. Ett sätt att undvika sprickbildning på 
grund av porer i svets är att smälta svetsen, på så sätt försvinner porerna. Därefter kan en ny svets 
läggas ovanpå den svets som smälts. En metod som går att kombinera med är att lägga på extra gods 
i balkens drag och tryckzoner. Går det att komma åt den defekta svetsen kan ytterligare 
förstärkningsmetoder uteslutas. Problemet med lösningarna är att svetsen måste gå att komma åt, 
vilket inte var möjligt på referensprojektet eftersom svetsen var inbyggd i betongbjälklaget enligt 
Figur 6.2.  
 
Om svetsen är svåråtkomlig och inga särskilda krav på takhöjd förekommer på projektet kan det 
snabbaste och billigaste tillvägagångssättet vara att svetsa fast en ny balk under den defekta balken. 
Metoden är beprövad och användes på referensprojektet för balkarna i trapphusen. Svetsas en ny 
balk fast under den defekta uppnås en ny samverkan och hållfasthet. Det finns olika alternativ för 
åtgärden, bland annat att: svetsa en ny balk på balkens undersida, svetsa fast ett uppochnedvänt ”T” 
på undersidan av balken eller en fackverksbalk (Se Figur 6.9).  
 

 
Figur 6.9: Fackverksbalkar (Maku, u.å) 

 
Vid montering av ett uppochnedvänt ”T” används den gamla balkens underfläns till den nya balkens 
överfläns (Se Figur 6.10). Materialåtgången för tillvägagångssättet blir därmed mindre än om en helt 
ny balk svetsas fast under den existerande. Det går även att montera en balk med två liv och en 
underfläns på den befintliga balken vid behov (Se Figur 6.11). En nackdel med lösningen kan vara att 
installationerna måste projekteras om eller att takhöjden kan komma att sänkas på grund av att 
installationerna kan behöva dras under balken. Problemet kan möjligen lösas med en fackverksbalk.  
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Figur 6.10: Förstärkningsmetod, uppochnedvänt ”T” under den defekta balken 

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 

 
Figur 6.11: Förstärkningsmetod, två liv med en underfläns svetsas fast 

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 
Åtgärden att svetsa fast en fackverksbalk under den befintliga balken gör att det finns möjlighet att 
dra eventuella installationer mellan livstängerna. Livet på en fackverksbalk är inte massiv utan består 
av stänger (Se Figur 6.9 ovan). Balktypen brukar användas vid längre spännvidder. Det råder delade 
meningar om det är möjligt att dra alla installationer genom en fackverksbalk. Öppningarna mellan 
livstängerna kan vara för små för de större installationerna som exempelvis ventilationstrummor.  
 
Höjden på de olika balktyperna beror på spännvidden och dimensioneringskraven. Om spännvidden 
är stor och dimensioneringskraven höga kan stora balkar behövas för att bära upp konstruktionen. I 
regel är fackverksbalkar högre än balkar med solid livplåt.  
 
En lösning som inte är en förstärkningsmetod men upprättar byggnadens bärförmåga är 
demontering av konstruktionen. Genom demontering av stomkonstruktionen går det att byta ut de 
defekta stålbalkarna till nya eller transportera de defekta balkarna till en verkstad för omsvetsning. 
Alternativt hade provbelastning för samtliga inbyggda balkar kunnat avgöra de inbyggda balkarnas 
bärförmåga. Om provbelastning visat att balkarna hade tillräcklig bärförmåga skulle denna metod 
förmodligen varit den billigaste och med lägst klimatpåverkan. Men provbelastning medför risker 
eftersom det kan fördärva bjälklaget om balken inte uppnår den dimensionerade bärförmågan.  

 
Förutom de beprövade metoderna finns det några tillvägagångssätt som inte är lika beprövade och 
kan behöva undersökas vidare. Metoderna är: efterspänna balken med vajrar och fylla den med 
betong, montera öron på balken och installera höghållfasta GWS-stag, föra in en balk in i HSQ-balken 
och fylla med betong, montera skruvförband mellan överfläns och underfläns samt kolfiberförstärka 
svetsarna.  
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Att efterspänna stänger i de existerande balkarna och sedan fylla med betong kan eventuellt vara ett 
alternativ. Balken blir då ett stöd för en stångkonstruktion. Betongen gör så att samverkan uppnås 
mellan stängerna och balken. Istället för stänger hade GWS-stag kunna monteras i balkens öron. 
Däremot finns det delade meningar om att spänna stänger eller GWS-stag i den befintliga balken kan 
fungera med den defekta svetsen. Respondent 7 menade att vajrarna inte kan motverka den dåliga 
kopplingen mellan livplåt och fläns även om balken fylls med betong. 
 
Ett annat alternativ hade varit att föra in en ny balk in i den defekta balken från ena änden. För att 
uppnå samverkan hade den befintliga HSQ-balken sedan behövt fyllas med betong. Det är däremot 
inte säkert att det hade fungerat. Balken som förs in i den befintliga balken kanske måste vara så 
pass liten att den inte skulle kunna hålla dimensioneringskraven. Det är även kritiskt att betongen 
fylls i alla vrår mellan ny balk och HSQ-balk för att samspel ska uppnås. Åtgärden behöver inte 
nödvändigtvis motverka den defekta svetsen. Det kan dessutom vara svårt att föra in en balk från 
HSQ-balkens ände. För att få in en balk i den befintliga balken kan det vara nödvändigt att öppna upp 
locket på den defekta balken. Hade locket behövts öppnas upp är det bättre att använda lösningen 
från referensprojektet och svetsa om HSQ-balken från insidan.  
 
En annan obeprövad metod för balkar med en defekt svets är att montera skruvförband mellan 
balkens överfläns och underfläns (Se Figur 6.12). Skruvförbanden måste monteras med ett c/c-
avstånd genom hela balken och gärna så nära livplåtarna som möjligt. Metoden är beprövad för att 
fästa exempelvis balk till en pelare men är en metod som inte är estetiskt tilltalande. Eftersom 
balkarna byggs in i bjälklaget mellan undertak och golv kommer skruvförbanden inte synas och den 
estetiska aspekten kan räknas bort. Lösningen måste beräknas innan den kan implementeras på ett 
verkligt projekt.  

 
Figur 6.12: Skruvförband genom HSQ-balk 

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk AutoCAD, 2019) 
 
Åtgärden som användes på referensprojektet är fullgod för balkens bärförmåga. Att svetsa om inne i 
balken gör att den defekta svetsen avlastas och den nya svetsen tillsammans med den defekta 
svetsen dessutom blir starkare. Livavstyvningarna som sattes in användes för formstabilitet samt att 
landa den nya överflänsen på. Anledningen till att det är fördelaktigt att landa den nya svetsen på 
livavstyvningarna är för att den kan vara smalare än tidigare och svetsläget blir bekvämare för 
svetsaren. Lösningen möjliggjorde att konstruktionerna fortsatt kunde oförändrad takhöjd och att 
installationerna inte behövde projekteras om.  
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6.3.2 Arbetsmiljörisker 
De arbetsmiljörisker som studien berör är: lyft med kran, lossning, heta arbeten och arbete i lift. 
Arbetsmiljöriskerna är specificerade i Avsnitt 4.8. I Tabell 6.1 redogörs förstärkningsmetoder och de 
arbetsmiljörisker de kan innebära.  
 

Tabell 6.1: Arbetsmiljörisker de olika metoderna medför 
 

Metod Arbetsmiljöaspekt 
 

Heta arbeten Lyft med kran samt 
lossning av material 

Arbete i lift 

Demontera byggnaden och 
beställa nya balkar 

  
X 

 

Demontera byggnaden och 
svetsa om balkarna 

 
X 

 
X 

 

Svetsa insidan av balken 
 

X 
 

X 
 

Balk/fackverksbalk under 
balken 

 
X 

 
X 

 
X 

GWS-stag  
X 

  

Efterspänna balken med 
vajrar 

   

Balk i balken   
X 

 

Skruvförband    
X 

Kolfiberförstärka svetsen    

 
I kapitlet Arbetsmiljö och arbetsmiljörisker (4.8) går det att läsa om att svetsning ingår under 
kategorin heta arbeten. De förstärkningsmetoder som kräver svetsning är: montera en 
balk/fackverksbalk under den befintliga balken, att montera öron och fästa GWS-stag samt åtgärden 
som gjordes på referensprojektet.  
 
Heta arbeten är en arbetsmiljörisk, därför är det att föredra så lite svetsarbete som möjligt. Vid 
montage av en balk under den befintliga balken och att svetsa insidan krävs full svetsning längsmed 
den defekta balken. Att svetsa dit öron som GWS-stagen ska fästas i kräver mindre svetsning 
eftersom det endast är öronen som ska svetsas fast. De metoder som inte kräver svetsning vid 
montage är: balk inuti balken, efterspänna vajrar inne i balken, kolfiberförstärkning av svetsen och 
skruvförband.  
 
Vid leverans av stommaterial till en byggarbetsplats ingår lyft med kran och lossning av material. De 
lösningar som innebär att material måste lyftas med lyftkran och lossas är: balk under balken, 
fackverksbalk under balken, balk inne i balken, svetsa balkens insida och sätta in livavstyvningar samt 
demontering av konstruktionen. Lossning i samband med tidspress kan innebära en ännu större 
arbetsmiljörisk. Det är därmed viktigt att säkerheten går före tidspressen.  
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Tidspress kan innebära en arbetsmiljörisk om det kombineras med: lyft med kran, lossning eller heta 
arbeten. Montering av en balk på den defekta balkens undersida samt åtgärden som utfördes på 
referensprojektet är relativt snabba metoder (Se Kapitel 7). Andra metoder som kan vara 
tidseffektiva är även balk inne i balken, montera vajrar, GWS-stag och att montera skruvförband. Hur 
tidseffektiva de metoderna kan vara är svårt att säga utan att de implementeras i ett verkligt projekt 
där tiden kan jämföras med referensprojektets lösning.  
 
När det gäller att främja arbetsmiljön är det viktigt att ta hänsyn till alla aspekter och att alltid låta 
säkerheten gå före tidsplanen. Slarvas det med skyddsanordningar och bestämmelser för heta 
arbeten kan det medföra en sämre arbetsmiljö. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte 
nedprioriteras trots tidspress.  
 

6.3.3 CE-märkning 
Uppfattningen är att defekta balkar inte ska kunna nå en beställare om den gått genom alla 
kontroller. Balken har, som går att läsa om i Avsnitt 6.1.1, förmodligen svetsats genom 
robotsvetsning. Robotsvetsning är automatiserad (Se Avsnitt 4.4.2) där en maskinist ställer in 
program samt ser till så att roboten startar, stoppar och håller pistolen i rätt läge. Det är alltså ingen 
person som svetsar balkarna för hand och kan upptäcka defekter under svetsningens gång. Däremot 
ska balkarna genomgå en visuell kontroll av svetsen enligt ISO 5817.  
 
Vid leverans av stommaterial finns det regler som säger att mottagningskontroll ska utföras (Se 
Avsnitt 4.6). Mottagningskontrollen är till för att upptäcka transportskador. Defekter som skett 
tidigare i värdekedjan granskas inte då balkarna ska ha kontrollerats i fabrik. Porerna som fanns i 
balkarnas svets är ingen transportdefekt utan beror på felaktig svetsning.  
 
Balkarna har nått referensprojektet och byggts in i konstruktionen som en följd till bristande 
kompetens och engagemang. Det är svårt att säga den exakta orsaken till händelsen men 
förmodligen har fabriken fallerat i sina rutiner eller inte varit engagerade nog för att rapportera in 
defekten.  
 
Rostskyddsmålningen var ingen bidragande faktor till att defekten inte upptäcktes. 
Rostskyddsmålningen gjorde så att det snarare var lättare att se porerna då rostskyddsmålningen var 
vit och porerna svarta.  
 
Uppvisas en defekt i en produkt går det inte att garantera att produkten motsvarar den information 
som står i prestandadeklarationen. Stämmer produkten inte överens med informationen som står i 
prestandadeklarationen gäller inte CE-märkningen. Det reparationsarbete som sker på 
byggarbetsplatsen omfattas inte av SS-EN 1090–1 och då kan inte arbetet CE-märkas eller 
prestandadeklareras (Se Avsnitt 4.6.1).  
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6.3.4 Oförstörande provningsmetoder 
De oförstörande provningsmetoder som kan användas vid inbyggt material med en defekt svets är, 
bland annat, ultraljudstestning samt radiografisk testning (Se Avsnitt 4.5). Metoderna kan påvisa om 
det finns defekter i materialet och med vilka mellanrum de sitter. Hur defekten påverkar 
bärförmågan går inte att avläsa från resultaten. Radiografisk testning är svår att utföra vid inbyggt 
material då strålningen helst ska gå rakt genom materialet för att kunna ge ett tillförlitligt svar. 
Eftersom svetsen var ingjuten i betongbjälklaget (Se bild 6.2) gick det inte att utföra den radiografiska 
testningen på ett korrekt sätt och därför kunde inga tillförlitliga resultat fås. Ultraljudsprovning 
lämpar sig bäst för att upptäcka sprickor. Har ett material porsamlingar kan inte ultraljud visa hur 
många porer det finns i materialet utan endast redovisa de porer som sitter närmast UT- 
utrustningen. UT fungerar bättre än RT för inbyggt material men resultaten ger inte information om 
defektens påverkan på bärförmågan. Därför är metoderna inte tillförlitliga för att bestämma hur stor 
skada en redan inbyggd produkt har.  
 
Magnetpulverprovning och penetrantprovning är prover som påvisar ytdefekter. Proverna fungerar 
bäst när materialet inte är inbyggt eftersom de används i kombination med visuell syning. Visuell 
syning av porer i svetsen är inte möjligt för ingjutna stålbalkar eftersom porerna sitter på 
underflänsens nedre kant (Se Figur 6.2). Dessutom var förmodligen inte alla porer synliga utan satt 
inne i svetsen utan att bryta ytan. Magnetpulverprovning och penetrantprovning är inte tillförlitligt 
för inbyggt material som har inre defekter.  
 
De provningsmetoder som är fullgoda för att beräkna defektens omfattning är förstörande 
provningar, exempelvis provbelastning. Däremot är det inte möjligt att utföra förstörande provningar 
på inbyggt material utan att fördärva bjälklaget och göra det obrukligt.  
 
En av de inbyggda balkarna på referensprojektet lirkades ut för att skickas vidare för provbelastning. 
Provbelastningen utfördes på Research Institutes of Sweden (RISE) i Borås. Provbelastningen visade 
att balken, trots porer i svetsen, höll för det den var dimensionerad för. Problemet var att det var 
svårt att säga att den balken kunde representera alla inbyggda balkar.  
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7. Analys och diskussion 
I kapitlet redogörs för den analys som utförts. Analysen redovisas i Tabell 7.5 och de metoder som 
undersöks återfinns i Avsnitt 7.1. Vidare analyseras kontrollprocesser, svar på frågeställningar och 
felkällor i den sista delen av kapitlet.  

 

7.1  Jämförelse och värdering av metoder 
Av de metoder som redovisas i Avsnitt 6.3.1 har följande analyserats: 
 

• Demontera byggnaden och beställa nya balkar 

• Demontera byggnaden och svetsa om balkarna 

• Svetsa insidan av balken 

• Placera en balk under den befintliga balken  
 

Metoderna som analyserats är möjliga att utföra med dagens kunskap och teknik. De möjliga 
lösningar som har framförts i Avsnitt 6.3.1 analyseras inte i det här avsnittet då de kräver vidare 
undersökningar och beräkningar.   
 

7.1.1 Jämförelseobjekt 
För jämförelse av olika metoder måste metoderna utgå från samma förutsättningar. Därför utfördes 
analysen med ett jämförelseobjekt vars förutsättningar låg till grund för beräkningar och 
antaganden. Förutsättningar och avgränsningar för jämförelseobjektet är beskrivna i Bilaga 13. 
 

 
Figur 7.1: Jämförelseobjektet  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk Revit, 2019) 
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Figur 7.2: Planillustration  

(Författarnas egen bild, ritad i Autodesk Revit, 2019) 
 

7.1.2 Värdering 
I Bilaga 14 finns alla värden och beräkningar redovisade. Metoderna värderats i Tabell 7.5 nedan. 
Definitionen av skalan för de olika aspekterna redovisas nedan i Tabell 7.1, Tabell 7.2, Tabell 7.3 och 
Tabell 7.4. Skalan består av 1–5 där 1 är sämst utfall och 5 är bäst.  
 

Tabell 7.1: Bärförmåga 

Bärförmåga 
Skala Definition 

1 Ras 

2 Underdimensionerad 

3 Exakt 

4 Fullgod 

5 Överdimensionerad 

 
Tabell 7.2: Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet 
Skala Definition [x miljoner] 

1 x > 4 miljoner 

2 3 miljoner ≤ x < 4 miljoner 

3 2 miljoner ≤ x < 3 miljoner 

4 1 miljon ≤ x < 2 miljoner 

5 x < 1 miljon 
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Tabell 7.3: Tidseffektivitet 

 
Tabell 7.4: Klimatpåverkan 

Klimatpåverkan 
Skala Definition 

1 >150 000 kgCO2 

2 100 000–149 999 kgCO2 

3 50-000-99 999 kgCO2 

4 25 000–49 999 kgCO2 

5 0–24 999 kgCO2 

 
Demontera byggnaden och beställa nya balkar 
Bärförmågan är fullgod vilket ger en 4: a på skalan. 
Totalkostnaden blir 106 924 336kr för lösningen vilket ger en kostnadseffektivitet på 1. 
Tiden för att utföra metoden tar 13 månader. Tidseffektivitet är därmed 1. 
Klimatpåverkan för lösningen ligger mellan 296 255–296 711 kgCO2 och är därmed 1. 
 
Demontera byggnaden och svetsa om balkarna 
Bärförmågan är fullgod vilket ger en 4: a på skalan. 
Totalkostnaden blir 107 899 360kr för lösningen vilket ger en kostnadseffektivitet på 1. 
Tiden för att utföra metoden tar 16 månader. Tidseffektivitet är därmed 1. 
Klimatpåverkan för lösningen ligger mellan 201 600–201 797 kgCO2 och är därmed 1. 
 
Svetsa insidan av balken 
Bärförmågan är överdimensionerad vilket ger en 5: a på skalan. 
Totalkostnaden blir 2 720 224,5kr för lösningen vilket ger en kostnadseffektivitet på 3. 
Tiden för att utföra metoden tar 5 månader. Tidseffektivitet är därmed 3. 
Klimatpåverkan för lösningen är 93 797 kgCO2 och är därmed 3. 
 
Balk under balken 
Bärförmågan är överdimensionerad vilket ger en 5: a på skalan. 
Totalkostnaden blir 1 724 976kr för lösningen vilket ger en kostnadseffektivitet på 4. 
Tiden för att utföra metoden tar 4 månader. Tidseffektivitet är därmed 4. 
Klimatpåverkan för lösningen är 5 559 kgCO2 och är därmed 5. 
 
 
 
 
 
 
 

Tidseffektivitet 

Skala Definition [x månader] 

1 x > 10 månader 

2 7,5 månader ≤ x < 10 månader 

3 5 månader ≤ x < 7,5 månader 

4 2,5 månader ≤ x < 5 månader 

5 x < 2,5 månader  
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Tabell 7.5: Översikt förstärkningsmetoder 

 
 
Efter summering av metoderna hamnar Svetsa insidan av balken och Balk under balken på delad 
första plats. Balk under balken är snabbare och billigare än att Svetsa insidan av balken. Den lösning 
som medför lägst klimatpåverkan är däremot Svetsa insidan av balken. Tabellen kan användas för att 
applicera metoderna utifrån olika perspektiv. 
 

7.2  Kontrollprocesser 
Porerna i svetsen var stora och synliga och borde ha upptäckts vid tillverkning och sedan av 
mottagningskontrollen. Det finns fyra möjliga orsaker till att porerna inte upptäcktes trots sitt tydliga 
uppträdande i svetsen: 

1. Slarvig syning av svetsen på verkstaden.   
2. Inte tillräckligt omfattande mottagningskontroll.  
3. Brist på kompetens gällande svetsdefekter.  
4. Bristande engagemang. Defekten upptäcktes men rapporterades inte.  

 
CE-märkning har i händelsen på referensprojektet ingett falsk säkerhet för mottagaren. CE-märkning 
intygar att produkten stämmer med grundläggande krav och att defekter faller inom ramarna för 
toleranser. Eftersom defekter tillåts inom toleranser borde beställaren vara uppmärksam på vad som 
gäller för den aktuella produkten. Trots toleranser för porer tillåts inga ytbrytande defekter i någon 
av utförandeklasserna. Det är viktigt att mottagaren har kunskap om CE-märkning och den faktiska 
innebörden. CE-märkningen strävar efter att garantera produktens prestanda men mottagaren bör 
uppmärksammas på att systemet inte är helt felfritt. 
 
Det är inte heller en känd företeelse att defekt stommaterial påträffats på arbetsplatser än mindre 
inbyggd i en konstruktion. Genom att sprida kunskap om att defekt material kan nå beställaren kan 
högre krav ställas på mottagningskontrollerna. De borde ställas krav på mer strukturerade 
mottagningskontroller som inkluderar syning av svetsen.  
 
Ännu en förbättring i hanteringen är att utföra stickprov med oförstörande provning på mottagna 
svetsade stålbalkar. Att testa en gång extra är billigare än att bygga in defekt material. Med facit i 
hand hade det funnits ekonomiskt incitament för OFP vid mottagningskontroll på referensprojektet.  
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7.3  Svar på frågeställningar 
I kapitlet är frågeställningarna inlagda på nytt men de är också besvarade utifrån den 
informationssamling som gjorts i studien.  
 
Hur kan en stålbalk med porer i svetsen förstärkas om den är inbyggd i ett betongbjälklag? 
Förstärkningsmetoderna som är möjliga att utföra med dagens kunskap är: att svetsa om balken från 
insidan eller att placera en balk/fackverksbalk under den befintliga balken.  
 
De metoder som behöver undersökas vidare är: skruvförband genom balken, efterspänna balken 
med vajrar eller GWS-stag och sedan fylla den med betong, placera en balk inne i balken och fylla 
balken med betong och att kolfiberförstärka svetsen. 
 
Hur ställer sig förstärkningsmetoderna mot varandra vad gäller 
bärförmåga/kostnadseffektivitet/tidseffektivitet/klimatpåverkan? 
I tabellen nedan kan metoderna jämföras utifrån de olika aspekterna. Alla metoder är fullgoda för 
bärförmågan. Balk under balken är den metod som är mest kostnadseffektiv och tidseffektiv. Den 
metod som har lägst klimatpåverkan är Svetsa insidan av balken. 

 
Tabell 7.5: Översikt förstärkningsmetoder 
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Innebär förstärkningsmetoderna en arbetsmiljörisk? 
I tabellen nedan redogörs vilka arbetsmiljörisker de olika förstärkningsmetoderna medför.  
 

Tabell 6.1: Arbetsmiljörisker 

 
 
Är oförstörande provningsmetoder tillförlitliga för att avgöra omfattningen av defekter i redan 
inbyggt material? 
Oförstörande provning kan inte ge ett tillförlitligt svar för omfattningen av porer i redan inbyggt 
material.  
 
Vad har lett till att defekta balkar har CE-märkts och byggts in i en konstruktion?  

1. Slarvig syning av svetsen på verkstaden.   
2. Inte tillräckligt omfattande mottagningskontroll.  
3. Brist på kompetens gällande svetsdefekter.  
4. Bristande engagemang. Defekten kan ha upptäckts tidigare men rapporterades inte.  

 
Kan CE-märkningen uppnås på nytt för de inbyggda balkarna trots att de har reparerats?  
Arbeten som sker på en byggarbetsplats omfattas inte av CE-märkning. Därför kan inte CE-
märkningen uppnås på nytt för de inbyggda balkarna som har reparerats på byggarbetsplatsen.  
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7.4  Eventuella felkällor 
Felkällor är förutsättningar eller händelser i metoden och studien som påverkat resultatet. Genom 
att välja annat tillvägagångsätt hade det kunnat leda till ett annat resultat. Felkällorna påpekas i det 
här avsnittet för studiens transparens och för att ge läsaren insyn i de svårigheter som uppkommit 
under arbetets gång. 
 
Ett annorlunda resultat hade kunnat fås om alla intervjupersoner hade fått exakt samma frågor och 
haft samma professionella bakgrund. Hade tidsramen för arbetet varit större hade fler 
intervjupersoner kunnat tas med och fler aspekter ställas mot varandra.  
 
Eftersom beräkningar uteslöts från studien har nya lösningar inte tagits med i analysen. Med 
beräkningar hade analysen kanske fått ett annorlunda resultat.  
 
En felkälla är sekretessen. Eftersom händelsen på referensprojektet är ett känsligt ämne för de 
inblandade företagen har det resulterat i att en stor del av arbetet är sekretessbelagt. Det kan ha 
medfört att intervjupersonerna inte vågat uttala sig helt fritt. Sekretessen medförde dessutom 
svårigheter att få kontakt med de inblandade intervjupersonerna och att det inte fanns möjlighet att 
referera till interna utredningar. 
 
Artiklar och regelverk som inte hade fri tillgång har fått uteslutas från litteraturgranskningen. Istället 
fick artiklarnas abstrakt användas för att hitta vidare källor.   
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8. Slutsats 
I det här arbetet undersöks hantering och förstärkningsmetoder för defekta inbyggda stålbalkar. Nya 
idéer för förstärkning av stålbalkar beskrivs i studien. Av de nya idéerna står skruvförband, 
betongfyllning och kolfiberförstärkning i fokus. Kolfiberförstärkning av bjälklaget reparerar inte 
kopplingen mellan fläns och livplåt, däremot kan kolfiber fungera för att förstärka en svets. 
Eventuellt kan betongfyllning i kombination med en extra balk, stag, vajrar eller skruvförband 
fungera som förstärkningsmetod men beräkningar krävs för att verifiera det. Från studien framgår 
vilka arbetsmiljörisker förstärkningsmetoderna medför där balk under balken medför flest risker. 
Däremot kan inte omfattningen av riskerna definieras eftersom arbetsmiljöriskerna även beror på 
fler faktorer som individuella arbetsplatsens förutsättningar i kombination med slumpmässiga 
händelser.  

De förstärkningsmetoder som fungerar i dagsläget är att svetsa om balken på insidan eller att placera 
en ny balk under den defekta balken. Ett av studiens mål är att analysera förstärkningsmetoderna 
ställt mot aspekterna bärförmåga, tidseffektivitet, kostnadseffektivitet och klimatpåverkan. 
Resultatet från analysen är att omsvetsning på insidan är bäst med hänsyn till klimatpåverkan då 
metoden endast släpper ut 5 559 kgCO2. Utifrån aspekterna tids- och kostnadseffektivitet är det 
däremot bäst att placera en balk under den defekta balken eftersom metoden är 1 månad snabbare 
och ungefär 1 miljon kronor billigare än att svetsa på insidan av balken. När alla aspekterna 
sammanställs (bärförmåga, tidseffektivitet, kostnadseffektivitet och klimatpåverkan) är båda 
förstärkningsmetoderna lika bra. Analysen visar att förstärkningsmetoder är ett bättre alternativ än 
att demontera byggnaden och beställa nya balkar eller svetsa om på en verkstad. 
 
Oförstörande provningsmetoder och undersökning med drönare är inte tillförlitliga för att bedöma 
risker för inbyggt material med porer i svetsen. Radiografisk provning är inte lämplig för inbyggt 
material och ultraljudsprovning kan inte visa hur många porer som finns i en svets. Därför bör 
undersökningarna avgränsas. Vid indikation av porer i svetsen behöver inte större undersökningar 
utföras för att kartlägga defektens omfattning. Överdriven analys av resultaten är kontraproduktivt 
och medför istället ökad tidspress på projektet. Genom att utesluta analys av resultat från OFP dras 
slutsats för studiens andra mål: kortare hanteringstid av stålbalkar med en defekt svets. 

Föreskrivna kontroller vid tillverkning och svetsning ska följas. Syning av svetsen och OFP vid 
mottagningskontroll rekommenderas. Tyvärr är det nödvändigt att beställaren ställer sig kritisk till 
beställt CE-märkt material trots regelverk som ska förhindra att defekta produkter hamnar på 
marknaden. Det finns inte alltid tillräckligt engagemang eller kompetens för att säkerställa att en CE-
märkt produkt stämmer överens med prestandadeklarationen vilket medför till att mer ansvar 
hamnar på beställaren.  
 
Ett mål med examensarbetet är att bidra till ökad kunskap och medvetenhet i byggbranschen om att 
defekta stålbalkar kan nå fram till en byggarbetsplats. Genom att utföra intervjuer och publicera 
examensarbetet är förhoppningen att det har bidragit till att öka kunskapen i byggbranschen.  
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9. Rekommendationer 
För ytterligare studier av förstärkningsmetoder för inbyggda stålbalkar rekommenderas beräkningar. 
Beräkningar kan verifiera och konkretisera förstärkning av stål med följande metoder: 
kolfiberförstärkning, skruvförband och betongfyllning i kombination med vajrar och stag.  
 
Vidare rekommenderas att undersöka omfattningen och förekomsten av defekt stommaterial. En 
undersökning kan fastställa efterfrågan på förstärkningsmetoder för svåråtkomligt material.  
 
Inga byggprojekt är perfekta och förväntas inte bli det heller. Därför är det intressant att börja 
diskutera hantering av defekt material. Diskussioner kan förbättra problemen i byggbranschen som 
uppstår på plats och kräver snabba lösningar. Genom att diskutera eventuella felkällor i byggprojekt 
minskar riskerna på byggarbetsplatser och ger underlag för framtida projekt. 
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Transkriberingar 

Bilaga 1 
Intervju med Respondent 1, 2019-03-27 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på frågor om CE-märkning av stålprodukter.  

• Intervjupersonen arbetar för en myndighet.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag från följdfrågor.  

• Intervjun genomförs via Skype och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen dagen innan intervjun.  
 

1. Vad ställer Boverket för krav på företagen som CE-märker stålprodukter? 
2. Vilken slags utbildning krävs för att kunna certifiera produkter med en CE-märkning? 
3. Hur ofta måste utbildningen uppdateras? 
4. Hur sker era kontroller av CE-märkning och hur många görs per år? 
5. Sker kontroller ute på byggarbetsplatser eller endast efter CE-märkning skett i fabrik? 
6. I hur stor omfattning har man upptäckt att CE-märkta produkter ej håller kraven? 
7. Vet man om det finns någon felmarginal vid CE-märkning? Hur stor är i så fall denna? 
8. Hur många av de inkomna produkterna måste testas för att alla ska bli certifierade med 

samma märke? Procentsats. 
9. Görs visuella kontroller på alla produkter så att man visuellt kan avgöra att produkterna ser 

likande ut och inte har några tydliga defekter? 
10. Upplever ni några svårigheter vid kontroll av produkter när de kommer från andra länder än 

Sverige? 
11. På er hemsida har vi läst att CE-märkningen är en kontroll av att prestandadeklarationen som 

skickas med produkten stämmer. Däremot på stålbyggnadsinstitutets nyhetsblad (nr 1, 2014) 
står det att CE-märkningen inte är något godkännande av produkten utan att lämpligheten 
av produkten utgörs av byggreglerna. Skulle du kunna klargöra vad som omfattas av CE-
märkningen?  

12. Vilka krav finns det på spårbarhet av testade produkter? 
13. Sker CE-märkning innan eller efter rostskyddsmålning? 
14. Kan rostskyddsmålningen eventuellt dölja defekter? Exempelvis vid en defekt svets som är 

porös vilket kanske inte ger utslag vid drag- och tryckhållfasthet av en balk men som kan 
innebära stora konsekvenser. 

15. Görs kontroller på skjuvhållfasthet? 
16. Kan man uppnå CE-märkning på nytt om man öppnar upp stålbalkar och svetsar om dem? 
17. På ritningen ser du en planritning där balkar är utmärkta. Detta är HSQ-balkar av stål och bär 

upp ett håldäcksbjälklag (se figur 2).  
Om du skulle upptäcka att dessa ej håller måtten gällande hållfasthet, hur skulle du välja att 
förstärka dessa?  
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Figur 1. Planritning 

 
Figur 2. Illustrativ bild på HSQ-balk och håldäcksbjälklag  
 
Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 
 
I: Ja absolut. Ja med då har vi vår första fråga där då. Vilka krav som ställs på företagen som CE-
märker stålprodukter? 
 
R: Ja precis. Då kan vi börja med att säga att de kraven som ställs vad gäller CE-märkning av 
byggprodukter, dem kommer från byggproduktsförordningen. Jag vet inte om ni känner till den, CPR 
förkortas den också. Det är en EU-förordning. Och i och med att det är en förordning gäller den direkt 
som svensk lag också. Den gäller ju då lika i alla medlemsländer inom EU. Kortfattat då när det gäller 
byggprodukter, så kan man ju säga att det är bara dem produkterna som omfattas av en 
harmoniserad standard där som har krav på sig att dem ska vara prestandadeklarerade och CE-
märkta. Man kan CE-märka andra produkter också, men då är det på frivillig väg och då är det ett 
litet annat förfaringssätt. Men när det finns en harmoniserad standard och produkterna omfattas av 
det, då är det krav på att det ska vara en prestandadeklaration och CE-märkning. Och när det gäller 
bärande stålkonstruktioner så finns det en harmoniserad standard, den som heter EN 1090–1. Och 
för att kunna CE-märka produkterna så måste tillverkaren vara certifierad. För enligt 
byggproduktförordningen finns det lite olika system för hur man ska göra CE-märkningarna, i vilken 
grad man ska blanda in tredjepartsorgan. Men just för stålkonstruktioner är det ett system som heter 
System 2+ och det innebär att tillverkningskontrollen, alltså tillverkarens egna tillverkningskontroll 
ska vara certifierad. När det gäller Boverkets roll i den här processen, så är vi en 
marknadskontrollmyndighet. Det innebär då att vi ska se till så att företagen, de ekonomiska 
aktörerna då, tillverkare, distributörer, importörer, vi ska ju se till att dem gör rätt i princip. Vi har 
som mål då att hjälpa dem att göra rätt. Och det gör vi genom marknadskontroller i lite olika former. 
Bland annat så gör vi något som vi kallar för proaktiv marknadskontroll. Då väljer vi ut en viss 
produktgrupp där vi försöker kontakta hela den branschen och gör planerade kontroller kan man 
säga då. Sen gör vi även utredningar för specifika produkter om vi får in anmälningar. Det är det vi 
kallar för reaktiv marknadskontroll. Och när det gäller stålprodukter hade vi ett sånt här proaktivt 
marknadskontrollprojekt 2015, då höll vi på in till 2017 tror jag. Där gjorde vi väldigt mycket 
informationsinsatser till branschen, sen kontrollerade vi även en del enskilda aktörer och nu 
fortsättningsvis hanterar vi egentligen bara anmälningar som vi får in. 
 
I: Okej. 
 
I: Hur ofta genomförs de här proaktiva kontrollerna, är dem på en tio-årsbasis eller är det liksom...? 
 
R: Det finns ju väldigt många produktgrupper och vi kan inte kontrollera allt. Så det vi gör är att vi tar 
fram en marknadskontrollplan som tas fram årligen. Där vi tar fram cirka 4-5-6 produktområden varje 
år. Men med tanke på att det finns nog ungefär en 500 harmoniserade standarder, så måste man på 
något sätt välja ut vilka man ska kontrollera.  
 
I: Ja det är ju klart. 
 
R: Så det är inte så troligt att man gör ett nytt sånt marknadskontrollprojekt på en grupp som man 
redan har haft ett sånt här projekt för. Om det inte finns något specifikt behov av det givetvis. 
 
I: Ja men precis.  
 
I: Vi hade våran nästa fråga. Vi fick väl lite halvt svar på den egentligen, men det var ju frågan om 
vilken utbildning som krävs för att certifiera produkter?  
 
R: Där hade jag en liten fundering på vad ni menar med utbildning egentligen.  För det första så är 
det inte när vi pratar om den här typen av produkter så är det inte själva produkterna som certifieras. 
Utan det är då tillverkarens tillverkningskontroll, det är den man kontrollerar och som också då 
certifieras. För att kunna göra det då måste då tillverkaren, de får anlita ett anmält organ, alltså ett 
oberoende tredjepartsorgan. Som kommer och gör en kontroll av den egna tillverkningskontrollen. 
Den här tillverkaren då ska ha rutiner och dem ska ha kompetensen som krävs och de ska ha 
utrustning och så vidare då, som krävs då för att man ska kunna säkerställa att produkterna kan 
levereras med rätt egenskaper. Det är lite olika också, det beror på vad det är som tillverkas och hur 
tillverkningen görs, om till exempel tillverkaren har svetsade produkter då är det specifika krav som 
gäller för det. Har man annan typ av produkter så är det lite andra krav som gäller. Men dem kraven 
finns ju beskrivna i standarden, den som heter EN 1090–1. Dem finns även beskrivna i den 
tillhörande utförandestandarden som heter EN 1090–2. Det är då det anmälda organet som gör den 
här bedömningen om att tillverkningskontrollen uppfyller kraven och om de anser att den gör det då 
utfärdar dem ett intyg åt tillverkaren. 
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I: Så det är aldrig så, det är inga produkter som certifieras på något sätt, utan det är själva 
tillverkarens process då som certifieras? 
 
R: Ja precis, så kan man säga att det är. För själva CE-märkningen är ingen egentlig certifiering utan 
det är tillverkaren som intygar att produkten överensstämmer med kraven då, genom den här CE-
märkningen. 
 
I: För det här fallet vet jag i alla fall att de här produkterna har tillverkats i ett annat land och sen har 
de certifierats senare med CE-märkning. Så då är det inte själva tillverkaren själv som har gjort en 
certifiering utan något annat företag.  
 
R: Ja det låter lite märkligt för mig. 
 
I: Okej. 
 
R: Men vi kanske kan komma tillbaka till det. Jag tror att ni också hade en annan fråga som också 
berörde det där litegrann. För det är tillverkaren som upprättar prestandadeklaration och CE-märker 
produkten när de sätter den på marknaden, alltså när de säljer den. Sen kan det vara så att någon 
annan köper produkter, man kanske bearbetar den, gör något med den. Och säljer den vidare, då blir 
den här personen tillverkare i sin tur och ska uppfylla alla kraven enligt byggproduktförordningen och 
CE-märkta produkten och upprätta prestandadeklaration och den biten. Men en produkt kan bara 
CE-märkas en gång, och det är första gången den sätts på marknaden.  
 
I: Okej, jag tänker just CE-märkning är väl bara inom Europa? 
 
R: Det är ett europeiskt system ja. 
 
I: Så om det nu skulle varit så, nu är detta inom Europa men, men om det skulle varit utanför Europa 
kan man då CE-märka den i efterhand? Eller köper man inga produkter utanför? 
 
R: I det fallet måste det finnas en importör som är den ekonomiska aktören inom Europa. Men även i 
det fallet så sätts produkten på marknaden inom Europa, då ska den vara CE-märkt. Och det är 
tillverkaren som gör CE-märkningen men det är importören har skyldighet för att det finns. 
 
I: Sen var vi lite nyfikna bara i hur stor omfattning man upptäcker att redan CE-märkta produkter inte 
håller kraven då. Det blir väl de reaktiva kontrollerna? 
 
R: Ja det kan man väl säga. 
 
I: Det kanske är en jätte-vag fråga? 
 
R: Ja, nu är det ju så att Boverket gör ju inga kontinuerliga kontroller vad gäller bärande 
konstruktioner, det är som du säger de gjorde ju det i det här proaktiva marknadskontrollprojektet. 
Då kontrollerade de, jag tror det var strax över 30 företag. Sen därutöver får vi in reaktiva ärenden 
med jämna mellanrum, de besvarar även en hel del frågor inom området. Så vi har egentligen inga 
uppgifter om hur många som inte skulle uppfylla kraven, det har vi inte tyvärr.  
 
I: Nej, okej. 
 
R: De ärenden som vi har hanterat har egentligen i stort sätt behandlat brister i dokumentation. Vi 
har inte gjort några provningar av enskilda produkter eller så, det har vi inte gjort. Men man kan ju 
säga att det är ju tillverkaren som har huvudansvaret för att se till att produkterna har den prestanda 
som dem uppger att den har. Enligt byggproduktförordningen så ska även tillverkaren omedelbart 
vidta åtgärder om det finns skäl att tro att en produkt som släpps ut på marknaden inte är i 
överensstämmelse. Tillverkaren ska även utreda och ska föra register över klagomål, 
produktåterkallelser och såna saker. Om vi har ett marknadskontrollärende mot en tillverkare då kan 
vi gå in och begära in den typen av dokumentation också.  
 
I: Gör man det även fast tillverkaren är i utlandet, eller tar det landet då över ärendet? 
 
R: Nej, ja precis så är det ju, vi har ju bara ansvaret för dem produkterna som finns på den svenska 
marknaden. Sen kan ju utländska tillverkare även sälja på den svenska marknaden. I de flesta av 
sådana fall i och med att vi inte har mandat att göra någon egentlig kontroll mot utländska 
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tillverkare. Däremot har vi ju samarbete med andra marknadskontrollmyndigheter i andra länder. Så 
vi kontaktar dem i sådana fall om vi får såna ärenden.  
 
I: Ja, nästa fråga hör lite ihop med förra. Finns det någon felmarginal? 
 
I: Vi tänker om det har gjorts någon riskanalys att det kan finnas så här många procent som blir 
felmärkta. Det känns som att någonstans måste det finnas en felmarginal vid produktion, att man 
kanske då CE-märker fel? 
 
R: Ja, jag vet inte riktigt det här med felmarginal men genom CE-märkningen då så tar tillverkaren 
ansvar för att den här produkten är i överensstämmelse med det som deklareras. Och tillverkningen 
ska göras i enlighet med de utförandestandarder som finns, det är de utförandestandarder som 
heter EN 1090–2. I den finns specifikationer när det gäller toleransklasser, utförandeklasser och 
sådana här saker. Det ska ju liksom finnas där på något sätt. För när man tillverkar produkter så 
tillverkar man ju dem mot en komponentspecifikation, den är ofta upprättad av den som beställer 
produkten, för det här är ofta beställningsprodukter som tillverkas för ett specifikt projekt eller 
sådär. Och då tillverkar man ju enligt den här komponentspecifikationen och i den ska det framgå 
vad det finns för krav på toleranser och krav på utförandeklass det ska vara och så vidare. Och det 
ska ju tillverkaren uppfylla då. Och det här med toleransklass och utförandeklass det anges också i 
prestandadeklaration och CE-märkning. 
 
I: Okej. 
 
R: När man tittar på materialet som sådant, så är det ingående materialet i de här produkterna så 
tillverkas ju dem enligt en specifik materialstandard och där finns det ju krav också på att dem ska ha 
vissa toleranser och ligga inom vissa marginaler, men det finns ju då beskrivet i de här 
kontrolldokumenten som kommer från den materialtillverkaren. Och det ska den tillverkaren av den 
bärande konstruktionen sen ska ha kontroll på hela den kedjan. 
 
I: Ja, det här vet jag inte riktigt, nummer 9 om visuella kontroller. Om man gör visuella kontroller på 
produkter? 
 
R: Det gör man, tyvärr kan jag nog inte riktigt svara på den frågan så sätt. Men den här tekniska delen 
då det gäller tillverkningen den finns beskriven i den här utförandestandarden EN 1090–2, där 
framgår det vilka kontroller som ska göras. Det kan ju vara visuella som du säger och det kan även 
vara i andra former av provningar som ska göras. Speciellt när det gäller svetsning då. Men det finns 
beskrivet i utförandestandarden och den här hänvisar även till en rad olika svetsstandarder som 
rutiner och sånt som gäller för hur man ska göra svetsningarna och hur man ska kontrollera 
svetsarna, så det finns reglerat, det gör det i de här olika standarderna. 
 
I: Okej. 
 
I: Precis. 
 
R: Jag har inte mer koll på det än så egentligen. 
 
I: Ja det här kanske var mer bara en upplevelse av att kontrollera produkter från andra länder. Det 
känns som att det kan uppstå lite, att det är lite svårare eller vad man kan säga med att kontrollera 
produkter som inte är från Sverige. Upplever man några svårigheter eller så? 
 
R: Nej som vi sa tidigare där, som marknadskontrollsmyndighet så kan vi ju inte göra kontroll mot en 
utländsk tillverkare direkt så då får vi ta hjälp av de andra marknadskontrollmyndigheterna i dem 
länderna då. Och i dem fallen vi får in såna ärenden så gör vi det, vi tar den kontakten och antingen 
lämnar man över ärendet eller så får man tillåtelse från dem att man kan kontakta tillverkaren direkt 
och så vidare. Det finns de varianterna. Vi måste nog säga att vi inte upplever att det är någon 
speciell svårighet med den biten, det gör vi inte utan det är bra samarbete mellan 
marknadskontrollmyndigheter.  
 
I: Vad trevligt att höra.  
 
R: Däremot kan man ju nämna det i alla fall i sammanhanget att produkter som säljs i Sverige då ska 
ju en prestandadeklaration vara på svenska, det ska finnas säkerhets och bruksanvisningar och dem 
ska också vara på svenska. Det kan vara lite viktigt att ha med sig. 
 
I: Vad bra. 
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I: Vi var lite osäkra på det här med vad CE-märkningen klassas som. För på hemsidan läste vi att det 
är en kontroll av prestandadeklarationen, att den stämmer. Och sen läste vi ett nyhetsblad från 
Stålbyggnadsinstitutet att den ”inte är ett godkännande av produkten utan lämpligheten av 
produkten utgörs av byggreglerna.” Vi tänkte bara på ett litet klargörande. 
 
R: Ja, absolut, det är lite krångligt det där, så är det. När det gäller CE-märkning då så innebär det att 
man har gjort en bedömning av produktens prestanda alltså vissa de här väsentliga egenskaperna 
som man har då pekat på från standarden, då gör man en bedömning av prestandan för dem 
egenskaperna helt enkelt. Och tillverkaren tar då ansvar för den prestandan när de gör CE-
märkningen. Som byggherre sen eller som ja den som ska använda produkten, när produkten är CE-
märkt betyder det att man ska kunna lita på dem uppgifterna som finns om prestandan i 
prestandadeklarationen däremot måste man ju själv avgöra om produkten är lämplig för det som jag 
ska använda den till. Och för CE-märkta produkter gör man ju det genom att man tittar på 
prestandan och sen får man ju själv då titta på de svenska byggreglerna, man får titta på att den ska 
användas i just det här sammanhanget, sen får man avgöra med hjälp av den här prestandan då om 
den är lämplig eller inte. Och det är ju då alltid byggherrens ansvar att välja lämpliga produkter.  
 
I: Ja men precis, då kollar man kanske mycket på hållfasthet och så kan jag tänka mig som byggherre 
och se så de verkligen håller dem delarna. 
 
R: Ja, det kan ju vara så absolut.  
 
I: Juste, vi hade en fråga också vad det finns för krav på spårbarhet av testade produkter så man kan 
spåra upp vilka som är testade och typ så. 
 
R: Om man säger så, enligt byggproduktförordningen ska ju tillverkaren se till att produkterna kan 
identifieras, det ska finnas någon form av identifikationsnummer eller något liknande då. Antingen 
på produkten eller om det inte är möjligt så ska det finnas på förpackningen eller något medföljande 
dokument. När det gäller prestandadeklaration och sån dokumentation så har tillverkaren skyldighet 
att spara dem i minst 10 år. Sen kan det finnas lite andra krav på spårbarhet också i den här 
utförandestandarden 1090–2, för enskilda komponenter. Bland annat då sånt som är ingående 
material och sånt ska ha lite kontrolldokument och såna här saker. Så det kan ju finnas, men det ska 
finnas möjlighet för spårbarhet.  
I: Vad bra. 
 
I: Precis, vi kan hoppa fråga 13, vi får ju väldigt mycket svar på frågorna här löpande. Ska vi se, ja då 
har vi här fråga 14. Om en rostskyddsmålning eventuellt kan dölja defekter? 
 
R: Men den hänger nog ihop lite då ändå med fråga 13, så jag skulle nog faktiskt vilja komma tillbaka 
till den först. Det här med rostskyddsmålning, vi har haft en del frågeställningar just om detta 
området där vi har försökt göra en del klargöranden och så. Det här med beständighet det ingår ju 
som en väsentlig egenskap och det ska ju deklareras i prestandadeklaration och CE-märkning vad 
man har för rostskyddssystem och så vidare. Och om tillverkaren gör den här rostskyddsmålningen, 
antingen om man gör det själv eller om man använder en underleverantör eller så vidare då ska ju 
den ingå i CE-märkningen och prestandadeklaration och det ska ju då göras efter att den här 
ytbehandlingen är gjord. Sen kan det ju vara så att man eventuellt gör en rostskyddsmålning på 
byggarbetsplatsen i efterhand. Det är ju ingenting då som omfattas av den CE-märkningen. Så länge 
man inte gör en rostskyddsmålning och säljer produkten vidare, för då har man ju förändrat 
produktens egenskaper, då blir man tillverkare och då ska man upprätta prestandadeklaration och 
CE-märkning. Det här om det kan dölja defekter och sånt, det kan jag tyvärr inte riktigt svara på 
tyvärr. 
 
I: Nej precis, det kan vara svårt. Vi har kollat lite på olika CE-märkningar och där såg vi mycket att 
man gör kontroller på tryckhållfasthet och draghållfasthet när det gäller alla fall stålbalkar. Och då 
tänkte vi görs det några kontroller på skjuvhållfasthet, har du koll på det? 
 
R: Nej jag har inte koll på det på det sättet men det ska framgå av prestandadeklaration dem 
sakerna. Jag kan titta på… 
 
I: Jag tänker just, ifall det nu skulle vara svetsen så tror jag att det är själva skjuvhållfastheten det är 
där det kanske skulle kunna märkas. För tryckhållfasthet och drag känns som att svetsen inte 
påverkas på samma sätt liksom när det gäller skjuvhållfastheten då.  
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R: Men när man gör svetsning så får man inte svetsa så att det påverkar materialets egenskaper, de 
ska ju vara bibehållna. Annars har man ju troligtvis gjort något fel i svetsningen. Men det finns nog 
också beskrivet i den här utförandestandarden EN 1090–2.  
 
I: Okej, då ska vi kika lite på den också då. Och då hade vi också en fråga, för att ifall det nu skulle 
vara så att man märker något fel på hållfastheten på en balk då, kan man på något sätt ifall man tar 
och justerar detta i efterhand, kan man uppnå en CE-märkning på nytt? 
 
R: Nej, det kan man inte göra. Den här CE-märkningen kan bara göras en gång och det är när 
produkten sätts på marknaden för första gången.  
 
I: Ja det är så, för det här fallet till exempel så vet jag att vissa redan var inbyggda och då försökte 
man rädda dem på plats och andra skickades tillbaka till en leverantör som fick svetsa om och sen 
skickades dem tillbaka då. Så inga av dem här kan vara CE-märkta just efter att man har gjort det? 
 
R: Nej man kan inte göra någon ny CE-märkning i efterhand det kan man inte göra. 
 
I: Och man kan inte dra tillbaka en CE-märkning? 
 
R: Nej man kan inte dra tillbaka nej utan det är ju produkten som sådan och om den inte 
överensstämmer då måste man gå tillbaks till tillverkaren och se till att dem korrigerar. Man kan 
också tänka sig att man bör kanske anmäla såna situationer till Boverkets marknadskontroll.  
 
I: Vi har en sista fråga, den är ganska generell. Den har inte med CE-märkningen att göra men vi 
tänker att alla som vi kommer att prata med är väldigt sakkunniga och duktiga och därför vill vi 
brainstorma lite och liksom föra en diskussion. Och då är det dem här HSQ-balkarna av stål då som 
bär upp ett håldäcksbjälklag. Då skickade vi med lite bilder. Bara hur skulle man kunna förstärka upp 
dem när dem redan är inbyggda? 
 
R: Ja tyvärr så är det nog ingenting jag kan svara på. 
 
--- 
 
I: Ja precis, nu har vi fått mycket bättre koll på CE-märkningar och så. Är det något du själv tänker på 
att vi borde tänka på när vi ska skriva om CE-märkning och så? 
 
R: Nej men det vi vart inne lite på här egentligen att man kan ju inte CE-märka i efterhand och att CE-
märkning är inget godkännande som sådant utan det handlar om att deklarera prestanda för 
egenskaper. Det är egentligen dem som är de viktiga bitarna att ha med sig. Sen har vi ju en hel del 
informationsmaterial, det jag skickade lite länkar till er där. Både när det gäller CE-märkning och 
specifikt när det gäller bärande stålkonstruktioner. Och har ni några mer frågor så är det bara att 
höra av er så kan vi se om vi kan hjälpa er så gott vi kan.  
 
I: Ja men jättesnällt. Det här har verkligen varit superhjälpsamt.  
 
I: Ja tack! 
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Bilaga 2 
Intervju med Respondent 2, 2019-03-29 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på frågor om arbetsmiljöarbetet på referensprojektet.  

• Intervjupersonen arbetar på referensprojektet som KMA-ansvarig.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag från följdfrågor.  

• Intervjun genomförs på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen en vecka innan intervjun.  
 
1. Hur utfördes och kontrollerades arbetsmiljöarbetet innan defekten? 
2. Hur ändrades arbetsmiljöarbetet under och efter skyddsstoppet? 
4. Finns det något man hade kunnat förbättra? 
5. Följdes arbetsmiljöplanen av alla aktörer? Hade man kunnat göra något annorlunda så att det 
efterföljs bättre? 
6. Om du hade fått välja helt fritt hur man ska göra ett arbetsmiljöarbete, hur hade du då gjort det? 
7. Finns det någon uppföljning på arbetsmiljöarbetet så att man kan kartlägga vad yrkesarbetare och 
underentreprenörer tycker kan förbättras eller vad som var bra eller dåligt?  
8. Skulle du kunna återberätta hur du upplevde händelseförloppet av de defekta balkarna?  
 
Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till benämning efter 
Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och förklarade i parentes.  
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Intervjun 
I: Då är egentligen vår första fråga, hur utfördes och kontrollerades arbetsmiljöarbetet innan 
defekten? 
 
R: Mm men det är en väldigt bred [syftar på frågan], och nu är min fråga, gäller det den specifika 
underentreprenör eller vill ni att vi berättar litegrann hur vi arbetar med arbetsmiljö på projektet 
över huvudtaget?  
 
I: Över huvudtaget. 
 
I: Ja över huvudtaget, lite generellt tänker jag. 
 
R: Ja precis. Då är det xx [namn på ledningssystem] som är vår utgångspunkt och alla regler i Företag 
A som vi följer. Och just på detta projekt var det hög nivå på det skulle jag vilja påstå om man jämför 
med andra. Det är ju flera olika tillfällen, när nya medarbetare kommer så går dem igenom den 
obligatoriska arbetsplatsintroduktionen, så säkerhetsinformation med information om projektet, vad 
man får och inte får göra och vad det är vi håller på med här och vilka regler som gäller. Sen har vi 
arbetsberedning som är obligatorisk för alla arbetsmoment som har förhöjd risk. Och eftersom vi 
anser att speciellt stomarbete dem flesta moment är ju moment med förhöjd risk så var det 
arbetsberedningar för det. Sen utför vi uppföljning i form av skyddsronder en gång i veckan där man 
försöker upptäcka och förebygga och hitta avvikelser som eventuellt kan leda till risksituationer. Och 
observationer och sen så har vi det som vi kallar för det dagliga arbetsmiljöarbetet där vi går ut och 
kollar och reagerar när någonting händer ute på arbetsplatsen. Så det är den här kortaste varianten 
av hur arbetsmiljöarbetet utförs på vår arbetsplats. Och som gjorde det innan defekten. Det är en 
standard nu skulle jag vilja påstå att här levde vi upp till alla standarder och upp till alla Företag As 
krav. Det kan jag lätt konstatera.  
 
I: Superbra. Och då hade vi en fråga också ifall någonting förändrades under skyddsstoppet.  
 
R: Under skyddsstoppet var det absolut för att det hade vi väldigt förändrade förutsättningar. När vi 
först, hela skyddsstoppet är ju förändrat arbetsmiljöarbete. Ingen som stoppar produktion utan stor 
anledning, så här var det en riktigt sån vi arbetar säkert, eller inte alls-efterlevnad. Mer än så går det 
inte att uttrycka. Och det var ju att man stoppade hela produktionen på grund man kanske hade 
någonting där, det visar väldigt tydligt hur man tänker och hur arbetsmiljötänk ser ut och 
säkerhetstänk ser ut på vårt projekt. Och sen det här stora problemet var ju att när vi upptäckte felet 
så hur går vi in i huset över huvudtaget? Och då var det förstärkare hela det här säkerhetsprocesser 
vi hade arbetsberedningar på jag tror att det var på, jag vill nästan säga att det var från att lyfta en 
fot från att resa sig från skrivbordet. Vi ansåg helt enkelt att det är förhöjd risk överallt, alla 
arbetsmoment, verkligen dem minsta lilla har ju förhöjd risk och då måste man göra en 
arbetsberedning för. Jag tror att Respondent 8 kunde ha nämnt det jag tror det var där vi hade just 
som den moment med förstärkning, jag tror det ligger någonstans runt femton olika 
arbetsberedningar just på arbete kring balkar och stämpning och allt sånt. Det med stämpning var 
klurigt för att det blev en moment 22, hur ska vi gå in i huset när vi inte vet om huset är säkert för att 
gå in? Så först hade vi också två personer med drönare som var ute och fotade och antog det och när 
vi tillslut anställde dem här personerna som skulle sätta in stämp. För det första så hade produktion 
stoppats till och med i hus A, som vi visste från början inte var påverkat av nån kvalitetsfel, för att det 
var ett annat företag ett annat stål som är tillverkat här i Sverige som var förstärkade 
stomkonstruktionen där. Men det var per association så att säga, att det är alldeles för nära för att 
kunna anta att det är säkert att jobba där när vi håller på i hus B och C. Så det är också ett väldigt 
stort beslut när det gäller både tid och kostnadskonsekvenser. När man ändå har en byggnad som vi 
vet är säkert men ändå för att den står lite för nära, så det är också arbetsmiljötänkande. Sen under 
själva moment när vi stämpade så var det en extra larm som dem som jobbade med stämparna hade 
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med sig. Och så fort dem skulle se någonting så skulle de trycka på knappen och bara evakuera. Vi 
lämnade alla våra ID06 i en speciell låda inför ingång på arbete så att alla skulle kunna säga väldigt 
enkelt vem som är inne i huset. Jag har suttit här i, det var dagen inför midsommarafton tror jag när 
vi höll på med det här. Det gick otroligt snabbt, jag vet inte hur, dem var ju rutinerade i det här. Att 
sätta upp 622 stämpar i ett hus på den tiden dem gjorde det, det är mycket snabbare än vi trodde 
det skulle gå. Däremot under dem momenten som jag kollade till exempel innan jag gick hem så var 
det precis den här proceduren man gick aldrig själv, man lämnade ID06 utanför, gick in kollade och 
sen tillbaka. Och sen så när det var gjort, när vi kände att nu sitter konstruktionen på dem här 
stämparna i värsta fall. Om någonting händer är det nästan att det inte går att det blir fel för att det 
var så förstärkat så jag tror att teoretiskt sätt så skulle huset kunna hålla bara på dem. Då hade vi 
också den här stora frågan, hur utför vi reparationer och reparationerna också hade sina 
arbetsberedningar och där var det lite mer samordningsfråga och logistik kring arbetsplatsen och 
tidsplanering runtomkring där grupp efter grupp skulle gå från plan 500 neråt och reparera dem här 
balkarna. Så utifrån arbetsmiljö var det framförallt hur dem påverkar dem närliggande och det var 
väldigt mycket Heta arbeten så det måste man tänka på, eller vi var tvungna att tänka lite extra på, 
att dem skulle ha brandvakter, att det inte är några loppor som flyger i luften när dem jobbar så pass 
mycket med det. Och sen att det kanske inte jobbar folk i direkt närheten av det hela. Men själva 
arbeten som sådan medförde som jag ser på det inte mer risker än vanligt arbete med Heta arbeten 
inblandat, det tror jag inte, det var ju avspärrning, det var att se till att inte loppor flyger i luften och 
sen är det bara att göra ditt jobb. En hel del utifrån miljösidan var ju det att vi fick väldigt mycket 
avfall i form av fyllnadsmassor för att man var tvungen att bila runt balkar och sen så kan man inte 
återanvända det här, det var ju till exempel en sån konsekvens och det är en klimatpåverkan inte 
arbetsmiljö.   
 
[---]  
 
I: Då tänkte vi i alla fall fråga fanns det någonting man hade kunnat förbättra? 
 
R: Innan eller efter? 
 
I: Alltså överlag egentligen tänker jag. För alltså innan, det var väl inte nödvändigt att förändra något 
innan eftersom ni redan hade ett bra arbetsmiljöarbete men liksom hade man kunnat förbättra 
någonting under skyddsstoppet eller kanske efter skyddsstoppet? 
 
R: Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv? 
 
I: Ja precis. 
 
R: Jag kan inte komma på någonting.  
 
I: Ja men det förstår jag, ni hade väldigt mycket. Och då tänkte vi också såhär följdes 
arbetsmiljöarbetet av alla aktörer? Och hade man kunnat göra något annorlunda så att det hade 
efterföljts bättre? 
 
R: Det är så att om ni är bekanta med xx [Program för god arbetsmiljö] på Företag A. Det heter på 
engelska, så är det xx [Program för god arbetsmiljö] och på svenska har det tolkats till xx [Program för 
god arbetsmiljö], och det handlar om den här säkerhetskulturen som vi skulle ha. Och då har vi haft 
många utbildningar, alltså alla xx [Som arbetar på Företag A] går en sån kurs. Sen hade vi workshop 
för våra underentreprenörer också och baserade det på att just skapa den här kulturen. Jag måste 
säga att utifrån inledningen av det här, för vi hade en sån exempel av xx [Program för god 
arbetsmiljö] på det här projektet som en blandning mellan att folk bryr sig och att ha yrkesstolthet. 
För det var ju ingen av oss, inte besiktningsmännen som upptäckte felet. Det var en person som var 
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ute och svetsade från ett företag, som svetsade på plats. Och tack vare det att han, för att jag är 
övertygad att hundratal personer skulle rycka på axlarna och gå vidare, han tittade på den här balken 
och sa det här ser inte bra ut. Och det första han gör var att gå till sin arbetsledare och säga du titta 
på det här jag gillar inte utseendet på de här balkarna. Det var väldigt svårt att upptäcka som sagt 
besiktningsmannen hade gått igenom de första förbesiktningarna, så det kunde ha upptäckts då men 
det är ju omöjligt såklart om man inte jobbar där, och bara det, det är svårt då att kunna säga att 
något hade kunnat göras bättre om vi har en sån person som går ut och belyser det hela. Sen att man 
plockade upp det och kollade det är en annan uppföljning i företaget både Företag B först och sen 
Företag A har ju gjort det på ett exemplariskt sätt att man inte ignorerade det att man inte 
förminskade oron kring detta. Alla aktörer, det är alltid någon som inte följer arbetsmiljöplanen det 
är därför vi har skyddsronder, det är därför vi utför muntliga varningar och skriftliga varningar. 
Däremot som organisation så var det väldigt stor vilja, tanke och vilja att efterleva eller leva efter alla 
regler och sånt. Sen så att individer är så som dem är, det är både skönt och jobbigt. Då var det 
brister antagligen på med skyddsutrustning eller vid reparations av balkar inte tänker på att just Heta 
arbeten ska utföras eller jag vet inte några loppor eller bränna material som står för nära och sådana 
saker. Det har vi upplevt såklart, men det upplever vi varje dag. När det gäller såna här typ brister i 
sätt att tänka på säkerheten det kan jag inte påstå att det har uppkommit, nej.  
 
I: Bra. Och då har vi nästa fråga som är finns det någon uppföljning av arbetsmiljöarbetet som man 
kan kartlägga vad yrkesarbetarna och underentreprenörer tycker kan förbättras eller vad som vart 
bra och dåligt och sådär? 
 
R: Jag skulle önska mig att det finns en sån person på varje projekt som tittar på kvalitétsdel och tar 
ut det.  
 
I: Det känns som att på sätt och vis hade det varit bra att se vad dem tycker också. Jag tänker mig att 
det finns ju ett jättebra arbetsmiljöarbete på Företag A och man har ju väldigt bra rutiner med allt 
sånt där. Men jag tänker att ibland kanske det är så att ibland så finns det någon annan som är ute på 
bygget som ser någonting som skulle kunna förbättras som man inte själv tänker på. 
 
R: Jag tror att det är just det som är kärnan i xx [Program för god arbetsmiljö] att folk ska bry sig. 
Både vad det nu betyder i olika sammanhang. Både när det gäller att sitt jobb, jag tror att det är 
blandning av det som en gång i tiden kallades fortfarande kallas för en viss yrkesstolthet. Du vill 
lämna en bra produkt. Men sen också för att lämna en bra produkt ska jag också tänka på vi är alla 
varandras arbetsmiljö, och bidrar jag inte till det så kommer, alltså stoppar jag inte någonting in så 
blir det väldigt svårt att ta någonting ut. Och det i tanke kanske är lite mer flummigt men det är en 
viss energi och stämning som gör att man bryr sig. Är du på en arbetsplats där du tycker att det är 
hemskt är du mycket mindre benägen att kanske peka på felet för att du vet att det kanske inte 
efterföljs. Är du i ett företag där du ser folk bry sig om sånt då är det mycket mer att du kanske 
larmar två gånger i onödan men den tredje visar sig vara jättestor grej som man ska tänka på.  
 
[---] 
 
I: Ja den sista frågan är ju då, om du skulle kunna återberätta hur du upplevde händelseförloppet 
från när man tar in balkarna och upptäcker [syftar på defekten]. För vi har ju märkt att alla kommer 
ihåg lite olika grejer liksom att man lägger vikt på olika, så att man får en helhetsbild av det. 
 
R: Ja, jag tror att det var ju mest så. Det var början av maj, som, men vi fick veta det, Företag B hade 
först kollat själva innan dem berättade för oss, det var ju kanske fyra fem dagar mellan innan vi fick 
veta om det. Men då minns jag såklart när xx [Projektchefen] tog beslutet och då tänkte jag bara, ja 
det är nog skönt att jag jobbar på ett företag som lever som dem lär för en gångs skull, och verkligen 
jobbar vi säkert eller inte alls punkt slut. Och att xx [Projektchefen] vågar stoppa och att xx 
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[Projektchefen] vet att det är ingenting som det blir kritiserat eller på nåt sätt jag vet inte, straffat är 
kanske inte ett bra ord men att det inte blir några efterföljder så att alla upp till hela kedjan säger att 
det var det rätta beslutet att ta. Med alla konsekvenserna som vi lever med tills dag när vi har tre 
månader kvar och ligger efter i tidsplaner och det har ju drabbat oss ekonomiskt och på många olika 
sätt. Däremot så det är ju det att den här säkerheten gick före alla andra aspekter det säger en hel 
del. Och sen vad jag minns är också den här viljan från båda sidor både Företag B och Företag A att 
hitta på en bra lösning. Och då såklart att det är ju pengar som styr det från till exempel Företag B:s 
sida. Däremot var det just den samarbetet kommer jag ihåg rätt så bra att vi testar så vi testar så 
samtidigt en viss försiktighet från vår sida så att Företag B inte använder vår arbetsplats som sin labb 
för framtida fel. För att det är ju såklart väldigt nytt för dem däremot så måste ju vi gå vidare och 
bygga en xx [Byggnad]. Så det var också en balansgång mellan tight samarbete, ekonomiska frågor, 
tidsfrågor och det där med tiden att det här är trots allt en arbetsplats vi ska inte bara sitta här i två 
år till och kolla hur man skulle kunna åtgärda det. Men jag tror att de flesta av oss hade en sån känsla 
ba ja, det var precis det vi skulle göra. Eftersom jag har lite bakgrund också i marknadsföring och 
reklam och sånt så det är det jag tänkte på att det finns inga pengar som det skulle vara värt att 
förlora, som vi skulle förlora pengamässigt mycket mycket mer om det hade hänt någonting på 
arbetsplatsen. Även säg att det här projektet inte blir jättevinst på det var ju så värt det för hade det 
hänt någonting så tro mig att märket, alltså Företag A:s skulle drabbats betydligt mer av det, rent 
pengamässigt också. 
 
I: Ja det var väl dem frågorna som vi hade nu i alla fall. 
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Bilaga 3 
Intervju med Respondent 3, 2019-04-02 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på byggtekniska frågor och förstärkningsmetoder av 
stålbalkar.  

• Intervjupersonen arbetar som projektledare för ett företag som är specialiserat inom stål.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag från följdfrågor.  

• Intervjun genomförs på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen sex dagar innan intervjun.  
 
Bakgrund: Detta handlar om färdigprojekterade stålbalkar som redan är inbyggda i konstruktionen. 
Planritning och illustrationsritning finner du på sida två.  
 

1. Finns det några generella förstärkningsmetoder för stålbalkar som inte kan uppnå 
hållbarhetskraven? 
 

2. Vid en defekt svets på ett redan inbyggt element, hur kan man åtgärda detta? 
 

3. På ritningen (se Figur 1) ser du en planlösning med spännvidder och bärverk. Kommer du 
spontant på något fördelaktigt sätt att stärka upp denna konstruktion?  
 

4. Vilka oförstörande provningsmetoder anser du är bäst? Finns det någon metod som kan säga 
hur stora defekter en stålbalk har så att man kan kontrollera om stålbalken kan räknas hem 
(dem uppfyller dimensioneringskraven) trots defekten? 

 
5. Vid tillverkning av stålbalkar, hur kontrolleras svetsen? 

 
6. Hur kan man förstärka en balk på undersidan? 

 
7. Kan man sätta en balk under den befintliga balken och på så sätt få tillbaka hållbarheten? 

 
8. Går det att förstärka befintlig balk från insidan utan att göra en stor skada på den? 

 
9. Hur gör man förstärkningar när man byter från bostadshus till kontorshus? 

 
10. När man dimensionerar om en bro för tyngre laster, hur väljer man att stärka upp bron då?  
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Figur 1. Planritning 

 
Figur 2. Illustrativ bild på HSQ-balk och håldäcksbjälklag  

 
Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 
 
I: Då ska vi se. Men jag tänker att jag kanske kan börja med den här första frågan, vad finns det för 
generella förstärkningsmetoder, om man skulle säga att dem inte var inbyggda? 
 
R: Förstärkningsmetoder är oftast att man svetsar på extra plåtar i dem zoner där balken är för högt 
utnyttjad. Men om balken är dimensionerad för den här belastningen men att det är just svetsarna 
som behöver åtgärdas då är det ju mest effektivt att åtgärda svetsarna då behöver man ju inte lägga 
till någon mer stål.  
 
I: Och för att åtgärda då, i det här fallet så bilar man ner betongen på dem redan inbyggda och får då 
öppna locket. Vad vi förstår det… 
 
R: Alltså överflänsen då? 
 
I: Ja men precis. Öppna locket för att lägga in flera livavstyvningar. Finns det någon möjlighet då att 
åtgärda svetsen på det här sättet eller finns det stora risker i att göra det på plats med inbyggda 
element? 
 
R: Alltså om man stämpar upp balken under. Och gör det tillräckligt tätt. Då ska det inte vara några 
större problem med att göra det på plats. Men behövdes det alltså fler livavstyvningar i balken alltså?  
 
I: Det är livavstyvningar som har varit åtgärden för att stärka upp hela balken. Så dem som inte har 
varit inbyggda har då skickats till ett företag men dem som har varit inbyggda då, då var det lite… I 
och med att dem har varit på olika ställen och det har varit olika förutsättningar så har det också 
förekommit att man kan placera en balk under balken. Och så, vi utreder väl lite vilka 
förstärkningsmetoder som är fördelaktiga både ur ett ekonomiskt perspektiv, 
hållbarhetsperspektivet och ett miljö och arbetsmiljöperspektiv, så man liksom ser det från alla håll 
då. Men om att ta bort den och svetsa om, ja får vi nog nästan återkomma om det och be om lite 
mer information och ställa det mot. Så då har man ju utfört den här oförstörande 
provningsmetoderna. 
 
R: Man har gjort det efteråt? 
 
I: Nej man har gjort det innan för att avgöra liksom hur stor defekten är och vad den har för förmåga 
den här balken. Och då vill man inte utföra en förstörande prover i och med att det är förstörande 
prover och man vill kunna utnyttja materialet. Tyvärr har dem här oförstörande provningsmetoderna 
inte gett ett tillräckligt precist resultat för att man ska kunna direkt avläsa hur mycket den klarar av 
och därför måste man göra det på den säkra sidan. Vi tänkte rent generellt om oförstörande 
provningsmetoder, vad kan man säga om dem, är dem..? 
 
R: Ja ofta indikerar dem ju nånting, alltså man använder dem ju till olika saker. Till exempel 
peneprantprovning och… 
 
I: Vad sa du vad hette det? 
 
R: Peneprantprovning, man målar på en slags vätska som man sen ser då vart det finns porositet, och 
även magnetpulverprovning, är ju till exempel för att indikera sprickor.  
 
I: Okej. 
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R: Men dem säger ju inte. De kan ju bara säga att det är dåligt, svetsen är dålig, den har sprickor. 
Men den kan inte säga så här många procents bärförmåga har man kvar i svetsen. 
 
I: Men skulle man kunna säga att i slutändan att dem provningarna inte är värdefulla att göra? I och 
med att man ändå måste… 
 
R: Om man misstänker, för att allt kontrolleras ju visuellt, ser man att nånting verkar vara lite dåligt 
då kan man ta till dem här för att antingen se att det är ett problem eller att det inte är ett problem. 
Så att dem kan ju liksom visa det som ögat inte ser.  
 
I: Okej, men till skillnad från förstörande provningsmetoder då kan man alltså få ut någon 
procentsats eller? 
 
R: Ja på en förstörande provning då vet man ju hur mycket just den provade delen håller för. 
 
I: Ja. Vi kollade lite på det här med ultraljud vid oförstörande provningsmetoder, har du någon koll på 
vad man får ut för information? 
 
R:  Ja, men jag är inte alls någon expert på svetsprovning. 
 
I: Jag förstår. 
 
R: Man ser ju vart det finns diskontinuiteter och man ser det momentant när man testar. Att om man 
drar det här testinstrumentet över plåt eller någonting eller svets så ser man om det är mer 
diskontinuiteter i materialet.  
 
I: Okej, och då har vi våran fråga: Vid tillverkningen av stålbalkarna då, hur kontrolleras svetsen 
normalt? Vi tänker då vid tillverkning. 
 
R: Visuellt.  
 
I: Visuellt.  
 
R: Det ska vara någon som svetsade och sen så ska hela svetslängden kontrolleras av någon annan 
som går och tittar på den då, om den ser bra ut. Är dem tveksamma då tar dem till dem här 
provningsmetoderna. Det beror på vad det är för svets, också. Det finns om man tittar, för alla som 
är certifierade och CE-märkta följer om det är då vanligt gods i stålbalkar så följer dem standarden 
1090–2 [syftar på EN 1090–2]. Och i den här så finns det angivet hur mycket provning som man ska 
ha, men det är framförallt tvärgående svetsar som man kontrollerar med annat än visuell provning. 
Så dem här balkarna är förmodligen kontrollerade med visuell provning, till 100 procent förmodligen.  
 
I: Är det allmänt känt hur, jag tänker för den här har ju gått igenom ändå även fast den har blivit 
förbesiktigad. Är det allmänt känt hur svetsen inte får se ut? Att en porös svets… 
 
R: Ja men det tror jag, alla svetsare har ju licens för att svetsa. Så att dem vet enligt 
svetsstandarderna såklart hur det ska se ut. Få se nu, nu tog jag ju med en sak som jag skulle ge till 
dig. 
 
[R tar fram ett papper] 
 
I: För en av våra frågeställningar är ju att ta reda på hur det här kan ha skett. 
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R: Jag vet, det är jättekonstigt. Såhär till exempel, här finns enligt 5817 standarden [syftar till ISO 
5817] olika svetsfel. Och toleranserna för dem. Så det är det här man går utefter och kontrollerar. 
Finns nått av felen, efter att man har svetsat? Och om ja så får man ju åtgärda det. 
--- 
I: En av frågorna vi hade var också om man kan förstärka en balk från undersidan. Vi tänker rent 
spontant då att man kan förstärka med extra stål, men finns det något annat? 
 
R: Nä det är väl det som är det enklast, billigaste. Och funkar i både brottgräns och 
bruksgränstillstånd med å svetsa på en till stålplåt liksom. Förtjocka underflänsen då och balken.  
 
I: Ur ett ekonomiskt perspektiv känns det billigare då än att svetsa om dem? Det kanske är en svår 
fråga att svara på? 
 
R: Ja, det är det ju. Det beror på hur mycket som behöver svetsas om såklart. Och hur lätt det är att 
komma åt. Det är ju såklart en lång längd, längs hela balken som ska svetsas. Men däremot så är ju 
skjuvflödet lågt långt ut så man kanske inte behöver så mycket svets, men å andra sidan. Jag förstår 
inte riktigt… 
 
I: För ett motstånd hade varit då att det sänker takhöjden. 
 
R: Ja men det är ju marginellt om man svetsar på en 5mm plåt. 5mm på takhöjden är ju, och så har 
man ju ett undertak under det förmodligen. 
 
I: Så det borde inte ta så stor plats för installationer.  
 
R: Nej det tror jag inte. Men just det här med att man sätter in fler livavstyvningar? Vad är det för 
kapacitet som är för låg? Är det buckling av liven eller? 
 
I: Jag vågar inte riktigt svara på den faktiskt men vi har väl diskuterat lite skjuvhållfastheten men det 
var inte säkert.  
--- 
R: För att då gör ju en sån förstärkning betydligt mindre om det är skjuvhållfastheten. Då är ju inte 
det effektivaste sättet att svetsa på flänsen. Ja som sagt det beror ju så mycket på vad det är som är 
fel på balken, jämfört med den belastning som den har. 
 
I: Ja för jag tror, det var ju olika då per balk men dem har lagt in dem här livavstyvningarna då i 
balken med ett c/c-avstånd på jag tror det var 30. 
 
R: Ja det låter som det var för låg bärförmåga i sådana fall för det är ett väldigt tätt. Då höjer den 
bärförmågan.  
 
I: Vi får nog kolla vidare också på förstärkning av undersidan då också, om det är fördelaktigt. Den 
har vi kanske egentligen besvarat men att man kan sätta en balk under den befintliga balken och på 
så sätt få tillbaka hållbarheten? 
 
R: Ja absolut men det är ju det, då är det ju inte 5mm under, utan då är det såklart mycket mycket 
mer. Och sen spelar det roll om dem bara ställer dit den eller om man stoppar typ en balk plus att 
man svetsar ihop dem. Då samverkar dem och ger högre bärförmåga än vad balkarna ger var för sig. 
 
I: Ja vi diskuterade också förstärkningsmetoder från insidan, hur man kan förstärka den från insidan 
utan att göra en stor skada på den?  
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R: Alltså, det man ju kanske kan göra det är att om man kan uppnå tillräcklig skjuvöverföring så kan 
man betongfylla balken och förmodligen tillgodoräkna sig tryckzonen av betongen. Eftersom 
dragzonen kommer inte ha någon armering om man inte ska öppna balken.  
 
I: Just något med betongfyllda balkar är något vi har diskuterat för att vi har läst publikationer om att 
man gör det ur ett brandperspektiv. Men du sa nu att det ger påverkan på skjuvhållfastheten, var det 
det du… 
 
R: Men momentbärförmågan får ju också en förbättring. Jag är inte helt, jag har inte räknat något 
sånt här själv, men om man har tillräcklig skjuvöverföring alltså på något sätt. Kanske vidhäftning 
eller att man får borra ner dubbar i den. Då kan man ju få en mer tryckzon i balken eftersom man kan 
ta en del av betongen, den som blir tryckt och använda som tryckzon. Alltså kan man säga att man får 
en större överfläns. Men istället för stål är det betong. Så det är en möjlighet som man också kanske 
kan titta på.  
 
I: Det är väldigt spännande iallafall för vi har ju som sagt haft lite svårt att hitta information om just 
såna här förstärkningsmetoder. 
 
R: Alltså det står ju i Eurokod 1994 om samverkan mellan betong och stål. Sen har inte dem några 
exakta exempel på just lådbalkar, men där borde man kunna lista ut vad man kan få tillgodoräkna 
som. 
 
I: Ja då, vi tänkte lite hur man gör förstärkningar exempelvis om man byter användning av huset från 
bostadshus till kontorshus, gör man några förstärkningar i konstruktionen då? 
 
R: Det beror nog helt på vad man har för bärförmåga. Man kanske har… Det blir väl generellt en halv 
kilonewtons skillnad per kvadratmeter, kanske har man till och med den kapaciteten redan. Om man 
inte har det, alltså det är samma typ av metoder som vi prata innan, att förstärka upp med plåt. 
Stålplåtar där det kan behövas då, beroende på vilken förmåga det är som skulle vara för låg. 
 
I: Ja precis, och om man då istället skulle applicera det till en bro? Då är det väl ofta pelarna som man 
behöver förstärka upp? 
 
R: Ja, det kan väl vara själva brobalken och farbanan också. Det finns ju en hel del samverkansbroar 
som man tidigare kanske inte utnyttjade full samverkan i och då kan man ta och borra upp studs från 
underflänsarna och öka samverkan. På så sätt får man högre bärförmåga utan att i stort sätt lägga till 
något mer material. I övrigt, det är ju samma typ av förstärkningsmetoder att man förstärker med 
mer stål på flänsar eller liv, eller livavstyvningarna beroende på vilken kapacitet det är som är 
begränsande. Det är ju ganska flexibelt vad man kommer åt. 
 
I: Det här var dem frågorna jag hade så. Sen tänkte jag bara om du har någonting som du tycker att vi 
ska ha med oss nu när vi gör det här arbetet eller något som du tycker vi ska kolla närmre på? 
 
R: Nja, ja det är väl det att hur blev svetsarna så dåliga så att dem kom upp på arbetsplatsen och sen 
blir underkända. För det känns som det bör vara väldigt ovanligt när företagen har sina 
kvalitetssystem för granskning och för kontroll av svetsar. Det är ju ändå det som är grundproblemet 
att det har kommit ut balkar på plats som är undermåliga då. Och åtgärdar man det så då har man 
ju… 
 
I: Då har man en lösning. Ja då får jag tacka för din tid. 
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Bilaga 4 
Intervju med Respondent 4, 2019-04-05 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på byggtekniska frågor och frågor om stål och svetsar. 

• Intervjupersonen arbetar för KTH som Studierektor.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag från följdfrågor.  

• Intervjun genomförs på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen två dagar innan intervjun.  
 
Bakgrund: Detta handlar om färdigprojekterade stålbalkar som redan är inbyggda i konstruktionen. 
Planritning och illustrationsritning finner du på sida två. Vi söker förstärkningsmetoder för redan 
inbyggda stålbalkar som är fördelaktiga ur ett miljö-, arbetsmiljö-, hållbarhets- och ekonomiskt 
perspektiv. 
 

1. Om man inser att svetsen är porös och måste öka hållfastheten på en balk, vad skulle du då 

göra? 

2. Hur farligt är det att svetsen är porös?  

3. Hur kan porositet i svetsen påverka bärförmågan? 

4. Om en stålkonstruktion brinner så att det påverkar hållfastheten, hur man kan förstärka den 

sedan? 

5. Betongfyllda stålbalkar används ibland som brandskydd. Finns det möjlighet att använda det 

som en förstärkningsmetod också? Och vilka konsekvenser kan det få?  

6. Hur kan man använda kolfiberförstärkning som metod för att förstärka stålbalkar? 

7. Går det att förstärka befintlig balk från insidan utan att göra en stor skada på den? 
8. Finns det möjlighet att förstärka genom att spruta in stål i balken? 
9. Kan man förstärka genom att öka samverkan mellan håldäcksbjälklaget och balken, dvs. 

förstärka hela bjälklaget? 
10. Hur påverkas stål av andra material? Kan man använda något annat material än just stål och 

betong för att förstärka upp? 
11. Kan man placera en balk inne i balken för att förstärka upp den? 
12. Tekniken går framåt varje dag, rent teoretiskt skulle man kunna låta en robot svetsa? Vi 

tänker att det kan vara fördelaktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
 

  
Figur 1. Planritning 
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Figur 2. Illustrativ bild på HSQ-balk och håldäcksbjälklag  
 

Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till benämning efter 
Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och förklarade i parentes.  
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Intervjun 
 
I: Jag tänker bara en fråga. Du sa att om porerna är runda så är dem inte lika farliga. Hur avgör man 
det, gör man det visuellt eller måste man använda någonting för att avgöra om de är spetsiga? 
 
R: I det här fallet så är det troligtvis helt visuellt eller ultraljud. Med ultraljud tittar egentligen på 
hålrum kring någonting och de har ganska svårt, ibland kan man se det. Det här är sånt som ni bör ha 
läst i mekken skulle jag säga. Mekanik, läser ni det? 
 
I: Ja, byggmekanik läser vi. Så det är anpassat för bygg.  
 

R tar fram en PowerPoint  
 
R: Jag skulle ha tag i brott. För det finns någonting som heter såhär, spänningskoncentrationer. Kring 
en spricka, por, defekt, någonting och så har du nominell belastning kring den. Då kommer 
materialet där inte ta upp ”spänningslinjerna” på samma sätt utan de kommer att ledas runt. Det gör 
det både om det är mjukare eller hårdare faktiskt. Och då är det här den här sprickspetsen som är 
här… 
 

Visar på en bild på hans datorskärm  
 

R: …och få får du någonting som heter spänningskoncentration, sigma [], som är lika med nominella 
spänningen gånger sprickstorleken, dividerat med radien här. Och det betyder i korthet att någonting 
som är ganska lång spricka och är ganska spetsig spricka ger en väldigt stor ökning av den nominella 
belastningen, spänningen. Som om ni har, man lägger på 500kg eller 1ton eller någonting såntdär i 

närheten av en såndär syftar på en spetsig por så kan det vara dubbelt så mycket helt enkelt. Det är 
mindre bra. Men om den är rund så kommer man, det här då, spänningskoncentrationsfaktorn som 

är dividerad med sigmas [s] genom sigma0 [o]. Och är den lika med ett, ja då betyder det ju absolut 
ingenting, då är det ju samma och är den två, okej då betyder det någonting dubbla spänningen och 
är den tre då säger man okej där ligger en gräns, det kan vi acceptera. Men är den större än det då 
jävlar då är det livsfarligt. Så man kan räkna, väldigt ofta någonting som fyra eller fem och man kan 
tänka att det är ju inte så mycket, men redan vid tre är det faktiskt ganska mycket. Och det betyder 
att en rund defekt ger en påverkan men en spetsig defekt ger mycket, mycket större påverkan på det 
här och det är det som är det farliga. Så runda defekter kan accepteras i vissa fall, sen är det frågan 
hur mycket det är. Så man behöver inte jobba häcken av sig för att man har någon por, det funkar 
men är det väldigt många så betyder det så också att summan av all porositet för en tvärsnittsarea 
sänker ju då också hållfastheten förstås. Så att det får man väl se upp med litegrann. Så det här är 
brottsäkert, det beror ju på materialet och spänningsintensitetsfaktorn, det är någonting som är 
viktigt.  
 
I: Men om man har många porer då och använder ultraljud för att avgöra hur dem ser ut. Är det ens 
någon idé att utföra ultraljudet eller kan man anta… 
 
R: Många porer är ju aldrig bra. Har du ett riktigt kexigt material, det går inte. Så man kan säga om du 
har börjat spela in? 
 

I och I: Mm Ja 
 
R: Fråga ett, vad skulle du göra? Jaa, svetsa om det! För att svetsgodset är ju inte sabbat för att 
svetsen är porös. Själva materialet i sig är ju bara en metallbalk stående på varandra som du fogar 
med hjälp av smältning. Så det du kan göra där, du kan ju faktiskt smälta om det eller lägga en ny 
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svets över det här gamla. Egentligen ska man ju så att säga ta bort det gamla, för att en porös svets 
är då, ger en större risk för sprickbildning. Men smälter du om den här svetsen så att porerna 
försvinner, vilket de kan göra för att porerna har kommit av en reaktion med syre. Så om du då kan 
se till att du har en bättre omgivning när du svetsar det, då kan man smälta om det här fasta 
materialet och få det tätare helt enkelt. Men det är ju inget att rekommendera egentligen, men man 
kan göra det. Det som är det viktiga då det är ju varför har jag, fick jag de här porositeterna. 
Egentligen så ska de inte kunna bildas för de uppkommer av en reaktion mellan kol och syre 
vanligtvis. Det kan vara fukt också men då är det fruktansvärt mycket fukt om det ska bli så mycket så 
det vanligaste är kol. Och det betyder egentligen att det kan vara fel sammansättning på plåtarna 
som man har använt, att det här är plåtar som egentligen inte går att svetsa. Den är risken. Men då 
ska det vara väldigt hög kolhalt egentligen, då ska det kanske vara uppåt en 0,8 procent kol eller 
någonting sånt där. De här balkarna är ju mycket lägre kolhalt. Men sen kan det då också vara att det 
inte har funnits något skydd mot luftens syre där. Riktigt låg kolhaltigt stål, det går ganska bra att 
svetsa ändå men så fort det är en viss kolhalt så kommer det att reagera om luftens syre finns i 
närheten. Så det måste finnas slaggskikt, det måste finnas gasskydd. Då ska det inte uppkomma. 
Kombination av syre och kol.  
 

Går vidare till nästa fråga, 2  
 
R: Hur farligt är det? Ja jag skulle säga en porös…fråga två... det är ju inte bra, verkligen inte bra. Men 
det är mest farligt dynamiskt. Rent statiskt kan, man har ju alltid en faktor, så att det kan hålla bättre 
om det är en statisk. Nu är det sällan rent statiskt utan det är ju dynamiska belastningar och då är det 
farligt. Om man har möjlighet att bara titta på defekterna så är det att ju spetsigare de är desto 
farligare är dem, så är det alltid. Runda porer kan accepteras men det är inte bra. Hade jag haft… det 
har jag inte… så har jag en bit tågräls där det finns en por som är så stor, det vill säga typ två 
centimeter i diameter i rälsen. Och den hade suttit där i typ en tio-femton år, utan att ha gett ett 
rälsbrott. Det här va när man då tänkte ”äh jag ska väl titta på hur det ser ut nu då, men den är väl 
bra” och så kapar man upp och såg ”oh helvete, jättepor” plus massa kexigt material. Då har den 
suttit ändå i en järnväg i tio-femton års tid och det har inte blivit ett rälsbrott. Så ja det beror på 
omständigheterna. Men när det går sönder så ser man det, då vet man vem man ska hänga.  
 
I: Det lät nästan lite läskigt faktiskt. 
 

Alla tre skrattar 
 
R: Vi har fått rälsbrott på grund av det också, det har skett. Det var någon bro för några år sedan, om 
det var Enköping eller någonting sånt där, den höll på att rasa den rasade efter att tåget hade 
kommit över eller någonting. Så det kan hända.  
 

Går vidare till nästa fråga, 4  
 
R: Om den brinner? Ja som ni eventuellt fick se här är det då strukturer som bygger upp materialets 
egenskaper, det finns något som heter ferrit, perlit och liknande och det finns korn. Det är en 
mikrostruktur som får en viss storlek efter sin tillverkningsprocess, påverkar du den så blir materialet 
vanligtvis mjukare, det vill säga lägra sträckgräns och sprödare. Så mjukt och formbart stämmer inte 
alltid. Så när man har för stora korn så blir det sprött och sträckgränsen sjunker. Så det blir ett mjukt 
och sprött material. Inte en bra kombination. Så egentligen så kan man säga att någonting som har 
blivit påverkat på hög temperatur, hög temperatur är i det här fallet upp till 600–700 grader. 
Ungefärligen kan man säga att strukturpåverkan börjar redan vid ungefär 0,2 gånger 
smälttemperaturen vilket då för stommaterial betyder typ en 300–400 grader. Under det så händer 
ingenting. Ovanför det så börjar det ske saker. När man är uppe i ungefär 0,6 gånger 
smälttemperaturen, ungefär 700–800 grader, då går det snabbt. Då blir det inte alls bra. Och det 
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betyder att har det brunnit då är det vanligtvis mer än 1000 grader. En vanlig kolbrasa, även ett 
vanligt ljus som du sitter och tittar i och tänker ”hur varmt är det egentligen”, ja det är 900 grader i 
ljuslågan. Så om du håller en stålbit där och sen så känner du hur den har påverkats så har den 
påverkats, ja. Så det blir alltså ett sprödare och mjukare material och det är absolut inte bra.  
 

R: ”Hur kan man förstärka det?”. Nytt material eller som ni också hade här, betong Syftar på fråga 5 
För betong påverkas inte av värme, det blir sprickbildning i värsta fall men det kommer att stadga 
materialet, det kommer också att ge en högre styvhet av materialet. Så att det kan man göra, men 
man ska då veta att stålet har tappat sin styrka. Även om det då har varit uppe i rumstemperatur så 
är det inte lika hållfast längre. Det är inte en chans. Jag har en liten bild här också som jag kan visa 

syftar på en bild han visar upp på sin datorskärm. Som tar upp typ vad som händer med värme.  
 
[---] 
 
Den här hållfastheten av ett stålmaterial vid rumstemperatur det är ca en 300MPa, 30kg per 
kvadratmillimeter, den är ganska bra faktiskt. Så ökar vi till 450 grader då ligger det typ på 150MPa, 
då har det plötsligt blivit en halvering. Det är alltså när det är varmt. 1000 grader ger typ 30MPa, det 
vill säga att plötsligt har du fått en tiondel av sin styrka jämfört med i rumstemperatur. Så bygger du 
ett hus av stålbalkar och tycker ”fyfan vad det här blev bra” och så brinner det ”äh det är väl lugnt”. 
Nej det är inte lugnt, du har tappat nio tiondelar av sin styrka om det når 1000grader. Så det betyder 
att det kan kollapsa av sin egen tyngd. Det är under tiden det brinner. Har du betong där då påverkas 
det inte, metallen i sig tappar sin styrka men inte betongen.  
 
I: Så om man befinner sig i ett stålhus när det börjar brinna, då ska man bara springa.  
 
R: Du ska springa, ja du ska inte stå och känna det här går lugnt. Det är inbyggt i metalliska material 
att de klarar inte höga temperaturer. Det finns något som heter dislokation och som står för 
formbarheten och det är dom som ser till så att de inte klarar såna höga temperaturer. Men sen har 
vi specialmaterial som gör det. Det är superlegeringar, dom har ungefär rumstemperaturhållfasthet 
upp till ca 700 grader. Så att ett turbinblad i en flygmotor det får inte lov att bli varmare än ca 700–
800 grader. Och det är väldigt varmt när det brinner, det är ett par 1000 grader men man kyler det 
och man har ett tätskikt på det för att det då inte ska påverkas, man liksom isolerar bort det helt 
enkelt, det funkar. Men då är det alltså superlegering, det klarar 700 grader. Det gör inte vanliga.  
 

I: Nej instämmer 
 
R: Så illa är det, så ja man kan alltså använda det som förstärkningsmetod och konsekvenserna, ja det 
blir väldigt mycket tyngre. Kanske inte väldigt mycket tyngre, betong är inte så jäkla tungt ändå. Ska 
man krasst säga hur tungt betong är så är det ungefär som aluminium.  
 

R tar fram en balk i aluminium som I får känna på  
 
R: Det här har en densitet på kring 2,7 och det är vad cement/betong ligger där någonstans. Det är 
inte sådär jättetungt men det är självklart att det blir tyngre. Stålmaterial har en densitet på kring 7,8 
låt oss säga 8 och aluminium har ungefär 3 så det är ungefär en tredjedel. Så betong är egentligen 
inte så tungt, men man måste använda mycket av det. Så ja det går att använda som 
förstärkningsmetod, konsekvensen blir att det blir tyngre. Vilket betyder att man måste förstärka 
ännu mer.  
 

Går vidare till nästa fråga, 6  
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R: Kolfiberförstärkning… Kolfiber fungerar egentligen bara på två sätt. I princip fungerar kolfiber 
såhär, genom förstärkning i fiberriktningen som då gör att materialet… om det spricker kommer 
sprickan röra sig längs fibern, kanske knäcker den men det tar väldigt lång tid. Det blir en ganska stor 
förstärkning plus att själva friktionen av en knäckt fiber ändå ger en förstärkning. Den sticker in i 
materialet och har blivit en förskjutning. Den armerar väldigt, väldigt bra i materialet. Så det innebär 
att om du har kolfiber typ i aluminium så kan du lägga det såhär som korta fibrer eller långa fibrer, 
för det ger då i anisotropi eller isotropi jämna egenskaper eller då riktade egenskaper. Ska du ha en 
stålbalk som är kolfiberarmerad så måste du lägga fibern, du måste ha filament, alltså nej. Hade det 
varit ett rör kanske det hade varit lättare men balkar, nej. Det är väldigt svårt. Skulle jag säga, till 
omöjligt. Du måste då också då limma, fästa fibern på stålbalken för att den ska kunna så att säga 
hjälpa till. Du kan inte ha det i materialet, tyvärr funkar inte det. Så det är kört så länge det är 
stålbalkar.  
 
 

Går vidare till nästa fråga, 7 
 
R: Förstärka befintlig balk från insidan. Alltså det, du kan spruta in plast om du vill det men det 
hjälper inte så mycket för det har alldeles för låg hållfasthet i jämförelse med defekt stålbalk. Så det 
hjälper egentligen ingenting, utan du ska ha någonting med högre hållfasthet och du är du egentligen 
inne på olika typer av cement och betong. Det är egentligen det enda. Så det är inte mycket du kan 
spruta in, det du kan göra det är mot rostskydd eller någonting sånt där men det brukar också vara 
ganska farligt så att det är svårt. Det är ganska svårt faktiskt.  
 

Går vidare till nästa fråga, 8 
 
R: Att förstärka... Nej det går inte. Det går inte att spruta in smält stål, det är helt omöjligt. Speciellt 
på grund av att du kommer få en reaktion med luftens syre och liknande som gör att även om du får 
in det där så kommer det inte fästa. Det kommer inte att bli någon typ av förstärkning. Den enda 
förstärkningen som man skulle kunna göra i en balk, det är att om man har stänger i den och så 
spänner man ihop den. Då blir ju så att säga balken i sig ett stöd för någon typ av stångkonstruktion 
inuti balken som så också kan svetsas fast förstås. Då blir det ju en ganska kraftig förstärkning och 
sen kan du ju gå på utsidan också. Du kan ju lägga någon typ av platt eller V-balk eller T-balk eller 
någonting sånt. Ny materialförstärkning och svetsa, för att så länge det inte har brunnit utan det bara 

är en usel svets här så är det ju bra material där syftar på balken i illustrationsbilden. Då kan du ju 

så att säga förstärka där längsmed syftar på att svetsa på insidan av HSQ-balken och då blir det ju 
ändå en förstyvning. Men det bästa vore ju förstås att lägga någonting snett däröver för att om 
området är kexigt, då är det ju dålig hållfasthet. Men om du har ett bra område där och ett bra 

område där visar på illustrationen och pekar på liv och nedre fläns så kan du foga ihop det över det 
istället, det funkar. Men det är inte roligt, men det är inte roligt att hantera defekt balkkonstruktion 
heller, att skära ut och sätta dit nytt. Så att nytt fräscht material typ som de delvis gjorde här, det går 

att använda. Men de svetsade ju förstås bara på baksidan av det här materialet syftar på insida HSQ-

balk och det kan ju fungera men den svetsen som sitter framsidan den ger ju då väldigt mycket 
sämre hållfasthet. Men i kombination här så kanske det blir rätt bra ändå. Men det är ju livsfarligt det 
där ”rätt bra”.  
 

Går vidare till nästa fråga, 9  
 
R: Alltså det är ju balken som är sabbad så det är ganska svårt att så att säga förstärka bjälklaget då. 
För att kraften tas ju upp av balkarna och då är det ju i så fall alltså stående balkar som är opåverkade 
av det här som i så fall skulle kunna ta kraften. Liggande balkkonstuktion som är defekt, om du lägger 
på mer bra stål på den då måste du alltså hitta områden som kan ta den styrkan. Det området som är 
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svetsat, som är kexigt, det är alltså sabbat egentligen. Men det behöver inte vara som så att när du 
svetsar ovanför det defekta området att det är lika dåligt där. Utan det kan bero på att du svetsade 
väldigt dåligt helt enkelt. Att det inte var något skydd eller något sådant. Då kanske det fungerar hur 
bra som helst att svetsa ovanför och sedan sätta en förstärkning mellan friskt material, det är inte alls 
omöjligt. Men om man får lov att göra det, det är en helt annan sak.  
 

Går vidare till nästa fråga, 10 
 
R: Och om… nej, det är svårt att använda andra material för stål har så hög sträckgräns och bra 
mekaniska egenskaper. Så tar du aluminium till exempel som skulle kunna användas istället för stål, 
då behöver du tre gånger så mycket. Aluminium, när det är riktigt bra aluminium så har det en 
sträckgräns på typ 175MPa, det vill säga det som det tål. Medan bondjärn, skitjärn, det är 300MPa. 
Har du då riktigt bra stål så för konstruktionsändamål så är de uppe i ungefär en 600 eller 750MPa. 
Det finns då stål för högt påkända applikationer och då är den 2,1GPa, det klarar man bra i tunna. 
Standardmässigt är man uppe i 1,2 och 1,8GPa någonting och det är ju alltså sex gånger så starkt som 
bondstålet. Så det betyder alltså att en cm bondstål är då två mm höghållfast stål, samma styrka. Så 
visst, men det är inte så lätt att svetsa det, det måste hanteras bra men man gör det ju. Balkar eller 
lastpelare, jag vet inte exakt vad det är för stål där, men det kan hända att de håller hyffsat låglegerat 
för att de är lite rädda för sprickbildning. I mjuka materialet är det desto mindre risk att en spricka 
knäcker det, utan då går sprickan istället och mjukar upp sig så då stannar det upp och händer 
ingenting.  
 

Går vidare till nästa fråga, 11  
 
R: Ja man kan placera… det va det jag sa egentligen… Sätt en stång eller någonting sånt, det fungerar 
ju. Så länge du fäster det på material som inte är påverkat så har du ju den hållfastheten som det är 
meningen att den ska ha. Men om det sedan är praktiskt möjligt, för du måste ändå överföra styrkan 
till övrig konstruktion. Om den så går igenom dåligt svetsat material då har du inte vunnit något. 
Utan då måste i så fall förstärka mellan. Man skulle kunnat satt en I-balk i den här, väldigt svårt att 
svetsa förstås.. 
 
I: Ja precis.. 
 
R: Men på något vis hade det kunnat gå.  
 

Går vidare till nästa fråga, 12  
 
R: Jag trodde redan att det var robotar som svetsade.  
 
I: Vi tänkte mer på en liten robot som man kunde på något sätt få in i balken.  
 
R: Ja. Alltså svetsning är väldigt, väldigt automatiserad som det är nu men då hanterar man det mer 
som punktsvetsning. Punktsvetsning för svetsning av bilar och liknande det är 100 procent 
automatiserat. Så där är det ju robotar som hanterar det. Då är det egentligen bara massa 
strömkabel och mekaniska käftar som håller på å jobbar. I det här fallet då är det ju då egentligen 
någon typ av MIG/MAG-svetsning eller någonting. Det är handhållet egentligen, det är bara en liten 
skitsak, så jag är ganska säker på att det redan finns en svetsrobotar som kan hantera det. En robot 
kan förmodligen styras lättare. Vi har känsliga ögon, vi klarar inte UV, sätter du sensorer på en robot 
istället som tittar igenom det här så borde det säkert gå minst lika bra. Men jag vet inte om det finns. 
Men det är inte omöjligt, då får man titta på oljeindustrin. Vi har också om man tittar på… vi har 
massa fjärrvärme, hur kontrollerar man dom rören ja man skickar ju in robotar som tittar i varje fall 
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och kan man titta så borde man egentligen kunna svetsa också. Det är bara det att man måste släpa 

med sig en tråd syftar på svetstråd och långa slangar. Men teoretiskt sätt, ja.  
 
[---] 
 
I: Det var ju dom frågorna vi hade. Frågan var bara om du hade någonting som du tycker att vi ska 
tänka på när vi fortsätter framåt? Om du har något att tillägga eller något tips.  
 

R: Ni har redan fått ett tips syftar på ett papper vi fick innan intervjun med ett namn på en 

kontaktperson från ett företag. Det tror jag på! 
 
I: Ja men det låter jättebra, det ska vi absolut kika på! 
 
R: Ja alltså det ni skulle titta på det är grundläggande lärobok i svetsteknologi. Ni hade kunnat få en 

om jag hittar en, ja men titta. R ger oss en bok som heter ”Welding Process Handbook från ESAB 
Den är ganska kul faktiskt. Klas Weman har skrivit en bok om svetsning som är mycket bra. Och ni 
kan också hitta i den här Karlebo Materiallära, så att ni vet vad ni pratar om när det gäller svetsning.  
 
[---] 
 
I: Vi får tacka så jättemycket, jättebra svar.  
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Bilaga 5 
Intervju med Respondent 5, 2019-04-08 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på frågor om stålets klimatpåverkan och till viss del 
byggtekniska frågor. 

• Intervjupersonen arbetar för en branschorganisation inom stålindustrin som Energi- och 
Miljödirektör.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag från följdfrågor.  

• Intervjun genomförs på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen fem dagar innan intervjun.  
 
Bakgrund: Detta handlar om färdigprojekterade stålbalkar som redan är inbyggda i konstruktionen. 
Planritning och illustrationsritning finner du på sida två. Vi söker förstärkningsmetoder för redan 
inbyggda stålbalkar som är fördelaktiga ur ett miljö-, arbetsmiljö-, hållbarhets- och ekonomiskt 
perspektiv. 
 

13. Finns det någon uppskattning på hur mycket CO2 man släpper ut vid tillverkning av en 

produkt av stål? 

 
14. Om man ställer tillverkning av stålprodukter mot transporten, hur stor andel av totala 

klimatpåverkan ger respektive moment? 

 
15. Vilket moment är mest miljöbovskrävande när man tillverkar produkter av stål? 

 
16. Om man transporterar en produkt från xx Namn på land balken kommer ifrån till Stockholm 

och sedan inser att den är defekt, till vilken mån kan man reparera materialet innan det ur 
miljösynpunkt är bättre att kassera den? 
 

17. Hur står sig betong ur miljösynpunkt, jämfört med stål? 

 
18. Skulle man rent teoretiskt kunna spruta in smält stål in i balken för att förstärka den? 

 
19. Om man inser att svetsen är porös och måste öka hållfastheten på en balk, vad skulle ni då 

göra? 

 
20. Om en stålkonstruktion brinner så att det påverkar hållfastheten, hur man kan förstärka den 

sedan? 

 
21. Vad kan man säga om kolfiberförstärkning ur både ett miljö- och brandperspektiv? 

 
22. Betongfyllda stålbalkar används ibland som brandskydd. Finns det möjlighet att använda det 

som en förstärkningsmetod också? Och vilka konsekvenser kan det få?  
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Figur 1. Planritning 

 
Figur 2. Illustrativ bild på HSQ-balk och håldäcksbjälklag  

 
 
 
Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 
I: Ja vi har ju lite bakgrund till varför vi tar det här och det är att vi har färdigprojekterade stålbalkar 
som redan är inbyggda i konstruktionen. Och vi har ju skickat med den här planritningen och 
illustrationen. 
 
I: Ja precis, här.  
 
I: Som vi kan se där då. Och vi kikar ju då på lite förstärkningsmetoder för redan inbyggda stålbalkar 
som då ur miljö, arbetsmiljö och hållbarhets och ekonomiskt perspektiv då. Så vår första fråga är 
finns det någon uppskattning på hur mycket koldioxid man släpper ut vid tillverkning av en produkt 
av stål? 
 
Respondent 5: Ja det gör det förstås. Sen beror det alltid på hur man räknar.  
 
I: Såklart. 
 
Respondent 5: Alltså stål kan ju tillverkas på två olika sätt. Hur mycket ståltillverkningskunskaper har 
ni? 
 
I: Ganska begränsad, vi har mest pratat om stål som byggnadsmaterial. Inte från en tillverknings… 
 
Respondent 5: Okej. Men antingen kan du tillverka stål från malm eller från skrot som ju är 
återvunnet stål. Gör du det från malm, malm är ju järnoxid och då måste du reducera det till järn, 
och då använder man kol, idag. Så det är ju den stora källan till koldioxid i stålindustrin, det är ju den 
reduktionen. Så att då kan man ju säga att visst använder man ett malmbaserat stål då så har du 
ganska stora koldioxidutsläpp. Det kanske ligger uppåt en 1,8–2 kilo koldioxid per kilo stål. Å andra 
sidan om du använder återvunnet skrot så kanske utsläppen ligger på 0,5. Därför där har du inte den 
här reduktionen som behövs i samma utsträckning utan där handlar det ju mer om att du har en viss, 
lite koltillsats och lite bränslen och sånt då. Och så har du ju kanske bränsle i bearbetningen innan 
man gör själva balken, valsar den och så vidare. Så att… 
 
[Knackar på dörren] 
 
--- (Respondent 3 kommer in.) 
 
Respondent 3: Det är ju frågan om dem frågorna då, om det kommit fram något nytt som ni vill 
fråga? 
 
I: En grej som vi kanske fick nu senast var att, det var det här med kolfiberförstärkningen att vi hade 
fått en åsikt om att det inte var möjligt att göra precis från Respondent 4. 
 
I: Juste, vi pratade med en materialvetare på KTH i fredags var det. Och han sa väl i princip att 
kolfiber skulle vara väldigt svårt när det gäller stålbalkar, för att han ansåg att man inte kunde liksom 
sätta in det i stålet utan att man iså fall måste lägga det på och lägga med fiber och att det då skulle 
bli väldigt knepigt.  Så det är väl kanske den då som har ändrat sig. 
 
Respondent 3: Det är ju någonting som används och kanske mer utomlands. Jag tror att det är ganska 
ovanligt i Sverige. Och just eftersom det är så enkelt att svetsa på stål istället. Och kanske brand, att 
den är ju väldigt känslig om den ligger längst ytterst utanför stålet. Så nackdelen är ju då att den 
tappar sin bärförmåga. 
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Respondent 5: Plus att det är dyrt? 
 
Respondent 3: Det kanske det är, men ja, man använder det i ganska stor utsträckning på 
betongbjälklag när man renoverar. Just för att minska nedböjningen. Jag vet inte vad det kostar, 
förmodligen när det gäller stål så är det förmodligen billigare och smidigare att svetsa på mer stålplåt 
helt enkelt. 
 
I: Du sa att det används mer utomlands, finns det något geografiskt område man kan kolla på? 
 
Respondent 3: Storbritannien eller så skulle jag kunna tänka mig. Skulle tro att jag har någon 
materialhandbok som det står litegrann om kolfiberförstärkning av balkar. Men det är nog lätt att 
kolla, det finns en massa entreprenörer som använder det där. Mycket i renovering.  
 
I: Ja men precis, och sen hade vi pratat då med dem och frågat exakt vart i svetsen som det var 
defekt. Du har en jättebra där du ritar upp en bild. [Syftar på sin medintervjuare] 
 
[I ritar] 
 
I: Ja för att göra det enkelt. För den ser ju ut såhär själva balken. Och defekta svetsen satt ju här då, 
alltså den här kanten. Så själva betongbjälklaget var så att det var inbyggt. Vilket gör att man kan inte 
komma åt just den svetsen. Man fick bila bort betongen här på kanterna, öppna upp den här i 
princip. Under en svets här i locket och sen svetsa på nytt inne här då.  
 
Respondent 3: Ja då påverkar det hela balken och momentbärförmågan då.  
 
I: Mm. [Ja] 
 
Respondent 3: Eftersom att den där svetsen ska ju överföra skjuvkrafter och hålla upp hela bjälklaget 
också. 
 
I: Ja precis, jag tänker eftersom bjälklaget ligger ju på just den flänsen liksom. Så det blir ju ganska 
stora konsekvenser av att det är just den svetsen. Sen tror jag att det också till viss del var svetsen 
häruppe också. Men det var ju inte den som var den viktiga utan den viktiga var ju här nere. Men tror 
det att det fortfarande skulle fungera att man svetsar till någonting under?  
 
Respondent 3: Nej. Inte i det här fallet alltså. Ja vi har ju ett skjuvflöde som ser ut säkert såhär.  
 
[Respondent 3 ritar] 
 
Respondent 3: Så det är ganska lågt flöde här men man måste ju ha kontakt mellan överfläns och 
underfläns. Det är det som bär hela balkens moment i stort sätt. Och sitter det inte ihop här då blir 
det på något sätt att det här blir en balk och det här blir en balk. Och dem har ju inte var för sig ens 
en bråkdel av bärförmågan av hela balken. Säg att den var så dålig så att dem inte sitter ihop alls, då 
skulle ju de här flänsarna för sig förmodligen trilla ner av bara egenvikten. Så det är ju superviktigt att 
dem fungerar de här svetsarna som dem ska.  
 
I: Ja det är väl därför då man öppnar upp och svetsar på insidan kan jag tänka mig för få att som sagt 
och så sätter man in dem här livavstyvningarna i balken med ungefär 400 mm tror jag det var. Men 
det finns liksom inget annat som du kan tänka att man skulle kunna göra? Som du bara spontant 
kommer på. 
 
Respondent 3: Istället för att? 
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I: Göra den här lösningen som dem har gjort då på plats. 
 
Respondent 3: Nej inte någonting som är smidigare. Jag tror att det är ganska svårt att göra 
någonting. Man måste få alla plåtar som balken är byggd av att samverka. 
 
I: Ja precis, den är svår. Vi har inte hittat mycket information alls om vad man kan göra när det är 
defekta stålbalkar. 
 
I: Nej för det ska ju inte hända. 
 
Respondent 3: Ja det är förvånansvärt att det har hänt och nej det borde inte hända. Därför finns det 
nog väldigt få lösningar och sen är det så svårt att lösa det helt enkelt om man har kommit så långt så 
man lagt på alla betongelement. 
 
I: Vi har en liten teori för vi vet om att dem här balkarna var rostskyddsmålade. Så vi har en liten teori 
om att det är därför man inte har märkt det vid mottagningskontrollen tidigare utan att man bara 
märkte det så pass långt in eftersom dem är rostskyddsmålade då. Jag läste också i den boken som 
Stålbyggnad om att man egentligen inte ska ha rostskyddsmålning när det ska vara inne i ett huset 
där det ska vara värme och så. Stämmer det? 
 
Respondent 3: Alltså stål rostar ju i stort sett om man har över 60% luftfuktighet. Och i stort sett kan 
man ju klara sig med stål inomhus som är oskyddat men stålet ska ju transporteras någonstans från 
där det tillverkas till inbyggnadsstället och då kan man ju behöva ha ett tunt rostskyddsfärgslager. 
Men det är ju inte i mottagningskontrollen som man ska egentligen, som man ska hitta svetsdefekten 
utan det är ju verkstan. Eftersom att varje millimeter svets ska kontrolleras av nån annan än den som 
har svetsat ska gå där och titta på svetsarna se så att alla svetsar ser bra ut. Ser man någonting som 
är lite fel defekt, då ska man ha oförstörande provningsmetoder. Om man sen då lagt på ett tunt 
rostskyddslager med färg då är det liksom efter kvalitetskontrollen. 
 
I: Ja det låter ju lite som att själva fabriken har haft lite bristfälliga rutiner kanske.  
 
Respondent 3: Ja det måste ju ha vart så. Men sen att det är någon som har tittat på det som inte har 
sett det här då. Alternativt att man misstänker att det har hänt någonting annat, att man glömt att 
man göra syningen helt enkelt. Men det kan bara gissa såklart.  
 
Respondent 5: Men hur upptäckte man det då? 
 
I: Alltså det här var ju på plats som dem upptäckte det. Så dem fick ju det här till en byggarbetsplats 
och då hade redan byggt in del balkar innan dess. Men då hade dem vid mottagningskontroll försökt 
syna igenom balkarna. 
 
I: Det var en svetsare som kollade på balken och tyckte att det inte såg bra ut. Och gick och sa till och 
då var svetsen porös.  
 
Respondent 5: Då var det en por inbyggd? 
 
I: I den balken som dem kollade var inte inbyggd då såklart men det var andra balkar som hade 
kommit från samma företag som då redan var inbyggda. Och det är där man kanske börjar misstänka 
att det kanske fanns fler balkar än bara den. Så dem gjorde en kontroll på fem balkar där de märkte 
att tre av dem var defekta. 
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Respondent 5: Jaha okej så det är inte bara en engångsgrej då utan det är liksom en hel batch. 
 
I: Ja precis så då började man kika på även dem som var inbyggda då att man gjorde 
ultraljudsprovning på dem och röntgen också. Men där kunde man märka ifall det var defekt svets 
eller inte defekt svets. Så det var i princip ett streck varje centimeter för vissa balkar, och ibland tog 
det bara tio centimeter och så då. Det var lite svårt att avgöra hur stor defekten var. Och ifall man 
kunde räkna hem dem eller så, så de hade tagit hem professorer från Tyskland och Danmark för att 
försöka se om man kunde avläsa resultat eller så bättre men det gick inte riktigt så bra tyvärr. 
 
--- 
 
I: Nej så en av våra frågeställningar är då hur man hade kunnat lösa det ur ett perspektiv där det blir 
bättre för miljön. Sen rent spontant tänker vi att det är bättre att reparera än att skrota och göra en 
ny beställning ur ett miljöperspektiv. Det är lite det som frågorna… 
 
Respondent 5: Det kan man väl generellt säga men samtidigt så måste man väl ändå säga att 
säkerheten går före miljön.  
 
I: Om man tänker så då istället, för nu har dem reparerat balkarna. Ur hållbarhetssynpunkt, alltså just 
hållbarhet för hela huset, hade det varit bättre att försöka på något sätt börja om? Att ta isär det och 
sätta nya balkar eller tror du att det här sättet… 
 
Respondent 3: Jag tror att det funkar likadant. Om man svetsar på insidan istället för på utsidan, det 
gör ingen skillnad för bärförmågan på den här balken. Så det spelar inte så stor roll och det blir 
samma miljöbelastning, och det är extremt lite att lägga en svets liksom. Nja så det där blir bra. Hade 
man behövt plocka ut dem eller tyckt att det var ett lättare alternativ hade man hellre kunnat slipa 
bort den defekta svetsen och lägga en ny också. Så man hade inte behövt nödvändigtvis smälta ner 
balken. Så att det är ju ändå ganska små miljömässiga skillnader. 
 
I: Ja men precis, jag tänkte vi har ju fråga nummer två. Om man ställer tillverkningen mot transporten 
av produkten. Ja men hur stor andel av klimatpåverkan ger respektive moment? Vi tänker om man 
transporterar genom Sverige gentemot tillverkningen. 
 
Respondent 5: Ja nu kan vi ju säga alltså tillverkningen är ju mer än transporten naturligtvis. Utan att 
ha några exakta siffror på transporten. 
 
Respondent 3: Vill ni veta det så går det ju för er att ta reda på det. Det finns dem här 
miljövarudeklarationerna som heter EPD. Dem finns ju för ett antal olika ståltillverkare och 
stålelementstillverkare som balkar. Då kan ni ju titta på en sån produkt, hur mycket den kostar per 
kilo säga i koldioxid. Och sen om ni vet då verkstan och byggarbetsplatsen så vet ni ju hur långt den 
transporteras och det finns såna här generiska data för hur mycket det kostar att transportera en viss 
vikt på lastbil. Så ni skulle kunna gå in på nån sån här, en bra start kan vara EPD-international eller 
EPD-Norge, dem har massa såna här deklarationer. Så då kan ni helt enkelt ta lite plus och minus 
gånger så får ni fram en sån siffra. 
 
I: Det är bra vi får kika på det också. 
 
--- 
 
Respondent 3: Vi hade ju våran tidigare intervju när vi inte visste riktigt vad som var fel på den. Då 
var ju fyllda med betong ett eventuellt alternativ för att kunna tillgodoräkna sig tryckzonen. Men om 
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det är dem här svetsarna som det är fel på då funkar det inte alls. Då finns det ingen poäng med att 
göra det.  
 
I: Ja okej men det är bra, då vet vi att vi kan hoppa den delen i alla fall. 
Respondent 5: Och att spruta in smält stål det tror jag inte på. 
 
I: Nej det verkar som det var nej på den.  
 
Respondent 5: Lite svårt att spruta in smält stål. 
 
I: Och den har vi också frågat den med brand. 
 
I: Men det är väl kolfiberförstärkning ur ett miljö- och brandperspektiv. Jag vet att vi pratade lite 
grann om brand.  
 
Respondent 5: Men då är det mer brandrisk om man har kolfiber? 
 
Respondent 3: Ja, men det är klart det beror ju på vad man har för brandskydd. Nu är jag inte någon 
expert alls på kolfiber men om man har mineralskivor eller någonting annat utanpå både stålet och 
kolfibern så kanske det hjälper och fungerar på nåt sätt typ vid brand. Men jag vågar nog inte riktigt 
uttala mig utan låter… 
 
I: Då behöver vi inte fråga om hur… 
 
I: …Hur betong står sig mot stål… 
 
I: …Nej för då var inte det ett alternativ. 
 
--- 
 
Respondent 5: Ja tillbaka till den där ståltillverkningen då, så ni vet. Så om man nu pratar om då 
koldioxidutsläpp så är det två helt olika processer för att ta fram stål. Sen så kan man ju diskutera då. 
Ja så klart att du har mer utsläpp om du har en malmbaserad produkt än om du har en skrotbaserad. 
Och samtidigt så behöver vi ju malm för att liksom fylla behovet av stål. Så att dem där är ju 
beroende av varandra så att vi brukar ju vara noga med att vi ska inte ställa dem här processerna 
mot varandra. Bara för att den ena, det blir ju... Stålbehovet globalt är så pass stort så vi behöver 
malm för att kunna fylla det. Så om man då gör något sorts genomsnitt, eller det finns ju 
beräkningsmodeller som man får inkludera då att stålet faktiskt återvinns liksom så att man jämnar 
ut dem här, och då om man tar något slags genomsnitt globalt så landar man på 1,4 då, om det nu är 
en siffra man ska använda. Men den kan man använda då för att det är någon slags genomsnittssiffra 
för stål baserat på att man räknar ihop dem här produktionsmetoderna, vilket kanske är mera 
rättvist. 
 
I: Är det vanligt att man utvinner stål ur skrot? 
 
Respondent 5: Ja men alltså den slutbaserade, stål är ju helt återvinningsbart och har ju också 
fördelen med järnlegeringar alltså stål är ju att du kan ju återvinna det. Det är ganska enkelt man har 
gjort det länge nu, det har funnits metoder länge i liksom 100 år för att göra det. Och du kan göra i 
princip vilken stålkvalité som helst. Om man jämför med aluminium så den här aluminiumburken 
som du skickar till, som du pantar. Den går ju i en sluten cirkel för att bli en ny aluminiumburk. Men 
däremot andra aluminiumsaker som du slänger eller återvinner dem blir ju oftast en viss kvalité, 
därför att det kan vara gjutaluminium, typ motorblock till bilar. Därför att då är det svårt och kanske 
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rena bort kanske till exempel kisel ur aluminium, det handlar om liksom den här oxidationskedjan. 
Medan järn så kan du få den kvalité du vill, så det är liksom ingen skillnad på kvalitén. Man kan göra i 
princip vilka stålsorter som helt av skrot men man väljer skrot. När man återvinner skrot så har man 
ett antal, en klassificering som man sen stålverken köper på. Så det finns ett antal klasser beroende 
på vad det är för legeringshalter och vad det är för typ av stålsorter liksom. Och så köper stålverket 
en mix av skrotkvalité för att få precis den sammansättning som man vill ha på sitt stål. Var det 
begripligt? 
 
I: Ja det tycker jag. 
 
Respondent 5: Så att ja om man nu ska ha en sån där allmän siffra så kan man ju ta den där 1,4 då. 
Och transporten som sagt det kan man ju titta det finns såna där generella siffror på utsläpp per vad 
det nu kan vara. Jag är osäker på det finns någon sån, vad heter det NTN, känner ni till den? 
 
I: Nej…  
 
Respondent 5: Exakt det har funnits i alla fall förut. Där dem har såna här generella siffror på utsläpp 
per, för transportslagen. Den där fråga tre var ju lite rolig måste jag ju säga. Det krävs inga miljöbovar 
alls, jag vet inte riktigt… Det var lite såhär syftningsfel känner jag.  
 
I: Ja okej. Men det är väl bra att det är helt återvinningsbart. Och jag visste faktiskt inte om att man 
kunde framställa vilken stålsort som helst ur.  
 
Respondent 5: Sen är det naturligtvis så att om man tittar hur, stålproduktion det är ju stora 
anläggningar och man är ju inriktad på vissa material så jag skulle gissa att i många fall så är en sån 
där, eller om den där balken var producerad i Sverige så skulle den vara malmbaserad men ni hade 
refererat till xx Namn på ett land här, kommer den därifrån alltså? 
 
I: Ja alltså den här balken kommer därifrån. 
 
Respondent 5: Ja och då vet jag inte hur stålindustrin i xx Namn på ett land ser ut. Men det är ju 
mycket möjligt att det är malmbaserat, för det kanske är det oftast det när det är den typen av 
produkter liksom. Men i princip så kan man producera den från skrot också. 
 
I: Okej.  
 
Respondent 5: Så att, och det är klart att koldioxidutsläppen är ju naturligtvis en av den stora 
klimatpåverkan från stålproduktion, fast ni får inte skriva miljöbov… 
 
[Alla skrattar] 
 
I: Ja vi fick ju svar på alla våra frågor ganska fort. Det är egentligen frågan om det finns något du 
tycker vi ska ha med oss när vi skriver det här arbetet.  
 
Respondent 5: Jag tycker att det här med återvinningsbarheten är ju viktig, just ifrån byggsektorn. 
Det är ju viktigt att man kanske set till att om man någon gång i framtiden kanske river huset eller 
renoverar att man ser till att man verkligen tar vara på materialen och ser till att dem går till 
återvinning. Det är ju någonting som också kanske skulle kunna tänka på när man bygger ett hus, att 
det är rimligt enkelt att plocka ut materialen sen. Om man renoverar eller om man river. Det blandas 
ju material även i ett hus.  
 
I: Det är ju ändå bra att man kan återvinna stål, då är det ändå mer hållbart ur miljösynpunkt just. Jag 
kan tänka mig just betong tror jag riktigt det inte går att återvinna på det sättet. 
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Respondent 5: Nä alltså det säger väl byggindustrierna att man kan göra på något sätt då, men det 
går ju knappast till ny betong som ska vara i ett hus, det kanske har någon annan applikation då. Det 
kan inte jag riktigt. Men för metaller har ju den fördelen, dem är helt återvinningsbara. Det är bara 
att snurra runt liksom, och något som är viktigt också det är att för stål och för andra metaller så 
finns det en fungerande marknad för återvunnet material för skrot liksom. Att det samlas in, att det 
sorteras och klassificeras och sen säljs tillbaka till stålverken. Så det är ju en fungerande värdekedja 
och det är kanske skillnaden mot material som inte kommit lika långt som typ plast där man kanske 
inte riktigt har den fungerande värdekedjan än. Så det är väl viktigt att ha med sig tycker jag. 
 
I: För vad jag förstår går det även att återvinna stål som har brunnit så att säga.  
 
Respondent 5: Ja det är ju inte, det är ju inget i sig, det är ju grundämnen. Metaller är grundämnen så 
dem försvinner ju inte, brinner det så smälter det ju och förmodligen oxideras en del så det blir 
liksom oxider. Men det försämrar ju egentligen inte möjligheten att använda det igen. Har det blivit 
oxider ja då får man reducera det igen men att det har smält påverkar ju inte i sig antalet atomer. Det 
här med reparera är ju intressant och också frågan om man kan, jag vet inte känner ni till Julian 
Allwood?  
 
I och I: Nej. 
 
Respondent 5: Han är professor på Cambridge och han har skrivit, han har gjort just jag tror två stora 
rapporter på framförallt stål, aluminium och hans tes är mycket det här att man borde kunna 
återanvända till exempel när man bygger såna här stora supermarkets liksom. Såna här stora 
matvarukedjor, dem bygger sina affärer dem ser likadana ut oavsett var dem är liksom, Tesco sådär. 
Och att dem kanske inte, det kanske inte är sånt som står i 100 år, är dem är standardiserade, när 
man då säger att ni ska inte ha den här affären här det, vi ska bygga den där borta istället. Att man då 
kan plocka ner balkar och använda dem igen. Så han har resonerat ganska mycket kring det, alltså 
hans rapporter är värda att läsa. Så finns det sånger också.  
 
I: Det var något nytt.  
 
Respondent 5: Ja faktiskt.  
 
I: Är det informationsgivande sånger? 
 
Respondent 5: Mest roliga. Vad heter, With both eyes open. Om ni söker på det.  
 
I och I: Det ska vi göra.  
 
Respondent 5: Och det är ju möjligt att biblioteken har hans bok. Men där finns det rätt mycket bra 
info, han har liksom räknat mycket på det här. Om man återanvänder eller om man nyttjar spill i 
produktionen. Alltså om du ska ha en plåt som ser ut såhär då får du spill när du skär ut den eller 
stansar ut den, ja men då kan man ju använda det där lilla spillet kan vi använda det till någonting? Så 
han har jobbat mycket med det här med materialeffektivitet men han har ju just det här med 
återanvändning av byggmaterial tror jag finns också en del i hans rapporter. Så det kan vara värt att 
titta på. 
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Bilaga 6 
Intervju med Respondent 6, 2019-04-08 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på byggtekniska frågor och frågor om stål och svetsar. 

• Intervjupersonen arbetar som konstruktör på Företag A.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag för revideringar och följdfrågor.  

• Intervjun genomförs genom på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen dagen innan intervjun.  
 
Bakgrund: Detta handlar om färdigprojekterade stålbalkar som redan är inbyggda i konstruktionen. 
Planritning och illustrationsritning finner du på sida två.  
 
1. Finns det några generella förstärkningsmetoder för stålbalkar som inte kan uppnå 
hållbarhetskraven?  
 
2. Vid en defekt svets på ett redan inbyggt element, hur kan man åtgärda detta?  
 
3. På ritningen (se Figur 1) ser du en planlösning med spännvidder och bärverk. Kommer du spontant 
på något fördelaktigt sätt att stärka upp denna konstruktion?  
 
4. Vilka hållbarhetsparametrar kan man vara orolig för med hänsyn till en porös svets?  
 
5. I detta fall valde man att svetsa om balken på insidan och sedan sätta in livavstyvningar. Vilka 
hållbarhetsparametrar påverkar livavstyvningarna?  
 
6. Hur kan man förstärka en balk på undersidan?  
 
7. Går det att förstärka befintlig balk från insidan utan att göra en stor skada på den?  
 
8. Kan man sätta in en balk inne i balken och på så sätt uppnå hållbarheten på nytt?  
 
9. Hade man kunnat förstärka balkarna med hjälp av kolfiberförstärkning?  
 
10. Hade man kunnat förstärka balkarna med hjälp av att fylla dem med betong?  
 
11. Hur kan detta ske trots mottagningskontroll och CE-märkning?  
 
12. Kan rostskyddsmålningen ha påverkat så att man inte har sett defekten tidigare?  
 
13. Känner du till om det finns liknande händelser med defekta inbyggda balkar och i så fall hur man 
löste dem då?  
 
14. Finns det något särskilt du tycker att vi borde tänka på i vårt framtida arbete? 
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Figur 1. Planritning 

 
Figur 2. Illustrativ bild på HSQ-balk och håldäcksbjälklag  
 

Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 
 
I: Okej och den första frågan var om det finns för generella förstärkningsmetoder för stålbalkar som 
inte kan uppnå hållbarhetskraven? 
 
R: Ja det gör det ju, det finns ju standardiserade lösningar som ja jag vet inte vad vi ska… 
 
[R klickar på datorn] 
 
R: Jo, standardiserade jo det finns ju handböckerna då. Ofta är det ju valsade profiler såhär för 
stålbalkar, i valsade profiler. Och det kan också vara med HDF det här. Då får man ju hacka upp lite 
extra här sen. Men det är ofta det är så. Och sen är en metod då att svetsa på en platta här. 
 
I: Hade det fungerat i det här fallet när svetsen var defekt? 
 
R: Nej det hade det inte eftersom, där hade vi ju en sån här balk.  
 
[R ritar olika balkprofiler] 
 
R: Och problemet var ju här. Det här handlar ju inte om, det här kan ju handla om att den här är lite 
underdimensionerad här är det för lite stål i den här balken. Eller H:et är för litet då måste vi ha mer 
gods i dragzonen. Och då lägger man på ett gods här. Då styvar man ju upp balken. IX:et är inte sådär 
jättemycket högre men böjmotståndet är bra mycket större. Standardiserad förstärkningsmetod för 
den här, här måste man ju se till att om den här är sönder, om den här svetsen hade varit perfekt. 
Och den är för svagt dimensionerad, ja men då gör man på samma sätt. Man svetsar på här lite till, 
och i värsta fall får man lägga på lite här också. Mer gods i drag och tryckzonen. Att fylla balken med 
betong, hjälper inte så mycket i drag. Det hjälper ju mot brand och ljud. Men inte så mycket för drag. 
Men det finns ju andra typer av balkar.  
 
[R ritar en balkprofil] 
 
R: Det finns en sån här balk. Som heter HPC-balken. Har ni sett den? 
 
I: Faktiskt inte. 
 
R: HPC. Den är inte så vanlig.  
 
I: Nej. 
 
R: Vi har faktiskt varit med och tagit fram den här en gång i tiden. På 80-talet.  
 
I: Vad är fördelen med dem? 
 
R: Fördelen är, ska vi visa här. Fördelen är att på samma sätt man kan ha filigran här. Eller HDF. Man 
gjuter in i betong.  
 
I: Jaha och lägger in armering va? 
 
R: Det är såna studs. Böjstuds som det heter. Så om man ser från sidan så svetsar man på dem 
ungefär c/c 300. Svetsat på ett speciellt sätt in i balken, den är rund. Och det man gör då, man 
stämpar den här balken och sen så gjuter man, när man gjuter sitt bjälklag här så lägger man 
armering så blir den ingjuten i betongen. Den samverkar med betongen så att det här tryckskiktet, 
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tryckzonen den blir såhär stor. På dragzonen där. Och dem här tar egentligen bara skjuvkrafterna. 
Och det här är brandarmering, som sitter fast på balken. Det som är bra med det är att dem blir 
ingjutna då slipper man brandisolera det. Och det finns ju såna här, det finns en annan balk. Som 
heter Deltabalken. Den ser ut såhär, det kan ni googla på dem här. Deltabalken Peko-Peko, finska 
företaget tillverkar dem här. Och det är samma sak där att här ligger brandarmering inne i dem. Och 
sidorna, det är hål i den här plåten. Och så sticker man igenom armering här när man gjuter sitt 
bjälklag och så fyller man dem här med betong. Det är också bra för brand och ljud och så. Och ska 
man förstärka den är samma sätt att man på undersidan en plåt här. Det är det vanligaste man gör så 
att man förstärker dragzonen.  
 
I: Men det tar längre tid att montera dem? 
 
R: Nja, det kan det göra. Dem har olika fördelar dem här balkarna. En balk är den mest praktiska i 

kontor och husbyggnader. Den här balken, xx Namn på ett byggföretag använder den lite mer än 
oss. Den här är gammal stil att använda valsade stålbalkar för bjälklag, så gjorde man mer förr. Det 
ser man också, det är den här typen. 
 

--- 
 
I: Ja precis, hur kan man åtgärda en defekt svets på ett redan inbyggt element? 
 
R: Ja precis det är ju, HPC kan du lyfta av hatten precis som vi har sett där. Där är ju inga svetsar på 
den. [Syftar på IPE] Den här om det skulle vara en dålig svets här måste man riva balken. Vi kan ju 
kanske, om du vet vad felet är kan du ta bort svetsen, men kommer nog inte fungera jag tror man 
måste riva balken det är samma med den. Alltså svetsarna, du kan kanske göra åtgärder ändå. Det 

som hände på xx Namn på ett projekt var att vi hade såna här balkar. Och långa spännvidder, stora 
lådbalkar. Det var vinter det rann vatten ner i balkarna. Och dagen efter så frös det.  
 
I: Oj. 
 
R: Och då sprängdes dem här sidorna. Dem såg ut såhär. Is expanderar ju, dem här blev vattenfyllda. 
Då tryckte det mot fasaden 30–40 mm här.  
 

--- 

R: På xx Namn på projekt. Och det dem var tvungna att göra där, vi gjorde stora fackverksbalkar 
under. Det var höjd var så vi var tvungna att lägga en ny balk under. Dem här var slut så dem. För den 
svetsen som tar skjuvningen, fungerar inte skjuvningen då är det kört. Den vill bara tryckas ihop 
balken. Den har redan börjat liksom så om man då drar på massa last där så kommer den bara trycka 
ut ännu mer.  
 
I: Så det hade egentligen kunnat vart ett alternativ då att lägga en balk under balken i det här fallet 
också va? 
 
R: Ja en balk under balken, det gör man också i vissa lägen. Så det är ett alternativ.  
 
I: Och då är det bara att problemet kan bli installationshöjden och sånt kanske?  
 
R: Ja och här gjorde vi ett fackverk. Ganska stort, den var 1,20 hög ungefär. Och sen fick man dra 
installationerna igenom.  
 

--- 
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I: Men om man skulle tänka så då, för nu gjorde dem ju det här sättet att dem öppnade upp och 
svetsade på nytt på insidan, sätta in livavstyvningar. Vilken metod tycker du skulle vart bäst? Skulle 
det varit bättre att sätta dit en balk under, eller var det här en bättre lösning liksom? 
 
R: En billigare lösning hade varit att sätta en balk under. Mycket billigare. 
 
I: För det här tog ju ganska lång tid.  
 
R: Och det här var jättedyrt. Först ska man riva ganska mycket, det är ganska jobbigt att riva. Och sen 
ska det svetsas och det tar lång tid och säkerställas en massa. Det hade varit mycket snabbare att 
lägga en balk under. Men det har med höjden kanske, installationer och sånt. Och balken ja den hade 
väl fått vara såhär hög.  
 
I: Okej typ en halvmeter hög då kanske. 
 
R: Ja en tre-fyra hundra i alla fall.  
 
I: Okej det är ganska mycket på. 
 
R: Så det är ju ett alternativ att lägga under.  
 
I: Precis. Och på den där ritningen som, jag vet inte om du fick med den där på den. Annars kan jag 
visa den på datorn. För att där har vi ju en planlösning med spännvidder och bärverk. Kommer du 
speciellt på något annat sätt att bära upp den här konstruktionen? Eller kanske det var den här balk 
under balken då? Du har ju redan dem ritningarna sen innan. 
 
R: Menar du den? 
 
I: Ja precis. Det här är ju ritningen som är… 
 
R: Ja precis nej men det är ju att lägga en balk under balken. Ja alltså ska man in här så måste du 
ändå ta bort hatten. Och då kan man lika bra, man kan ju lägga annat stål inne där och svetsa fast och 
sen lägga hatten på igen. Men det är ju samma jobb som att svetsa dem här egentligen.  
 
I: Vi pratade lite om kolfiberförstärkning.  
 
R: Ja det kan man göra på undersidan. Men för att förstärka svetsen det tror jag inte det går, det har 
jag inte varit med om i alla fall. Rent teoretiskt borde det gå, alltså det borde gå att, jag har inte sett 
det användas men rent logiskt borde det faktiskt kunna gå. Det kan ni faktiskt ta med som en sån 
här… 
 
I: Vi har fått höra att… 
 
R: …utvecklingsmöjlighet. Nej men faktiskt för det är någonting som kommer jättemycket och vi 
använder det jättemycket förstärkningsmetoder på bjälklag och det fungerar också på stål såklart. 
Och svetsen det borde kunna funka. 
 
I: För vi fick höra att det eventuellt används lite mer i USA och Storbritannien än vad det görs i 
Sverige. Så det kanske finns en lösning någonstans.  
 
R: Jag ska kolla. För det borde fungera.  
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I: Men att fylla med betong var inte…? 
 
R: Nej det hjälper inte. 
 
I: Det var värt ett försök. 
 
I: Vi har ju pratat om det här lite innan men vår fjärde fråga här då är vilka hållbarhetsparametrar 
man kan vara orolig för med hänsyn till porös svets? 
 
R: Det är framförallt sprödhet och skjuvhållfastheten, skjuv, segheten är ju svetsen. 
 
I: Precis, vad bra. 
 
I: Den här, vilka hållbarhetsparametrar påverkar livavstyvningarna? Vi tog ju det lite snabbt men det 
var väl egentligen bara för att förstärka upp liven? 
 
R: Ja det är mest nytta att se till att liven är på rätt plats och det är klart att den säkrar läget för liven. 
För om man ser på den här svetsen är ju för styv, det vill säga det där fortet ser man här att det är hål 
in man har bearbetat det här ganska mycket. Om man nu lägger en ny svets här så ska det också 
bearbeta materialet och då kanske det blir så att det blir, om man svetsar den så blir det på åt sidan. 
Detta vill flytta sig för det krymper sådär. Så sätter man inte in dem först, livavstyvningarna, om man 
svetsar så börjar det hända någonting, det böjer sig. Svetsar ena sidan på ett stål, då böjer det sig 
som så. Så man sätter in livavstyvningarna först och så fick man liksom rätt geometri på lådan och 
sen svetsar man. Det är nog formstabiliteten.  
 
I: Hur man kan förstärka en balk på undersidan har vi fått svar på.  
 
I: Då har vi en fråga som går det att förstärka en befintlig balk på insidan utan att göra en stor skada 
på den. För det här är en ganska stor skada när man tar bort locket och så, går det att göra på ett 
annat sätt? 
 
R: Nej. 
 
I: Nej. Vi försöker komma på alla möjliga lösningar, vi pratade om en robot som kan svetsa i den. 
 
R: Det vi snacka om först liksom, hur kommer vi ner här på insidan, slipar bort den svetsen och 
förbättrar den. Det sågs som omöjligt.  
 
I: Precis det känns som att där måste man förstöra så mycket av håldäcksbjälklaget så att då faller 
det. 
 
R: Precis och så är det jättejobbigt och så är det en bit ner och man kan inte riktigt jobba där. Du kan 
inte syna den så. Så insidan blir nog ganska snabbt att det var det ända stället att fixa det här på. 
 
I: Ja vi har också en fråga här som är kan man sätta in en balk inne i balken och på så sätt uppnå 
hållbarheten på nytt.  
 
R: Ja det kan man ju, det går ju absolut.  
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I: Jag tänkte ifall man kunde på något sätt, nu är det bara spekulation men om man på något sätt 
skulle kunna få in den här balken utan att öppna upp den, att man får in den på sidan eller någonting. 
Då hade man ju fått mycket mindre kanske skada och kanske gått ganska smidigt.  
 
R:  Frågan är ju hur man får den statiskt aktiv.  
 
I: Ja precis.  
 
I: Vi förstår det som att man måste nästan svetsa fast den på något sätt också kanske.  
 
R: Där kommer kanske betongen till nytta igen.  
 
I: Ja juste. 
 
R: Man skulle kunna, teoretiskt nu, skjuta in en balk från ändan. 
 
I: Ja precis. 
 
R: Om man skjuter in den hela vägen, så fyller du hela utrymmet med betong. Då får du en 
samverkan, så ja det skulle kunna gå. Den är ju lite rolig. 
 
I: För så tar man ju inte på någon installationshöjd heller.  
 
R: Nej men det kan funka. Om man kommer från sidan och puttar, jo. Men enstaka balken kan man 
nog göra så. Då stoppar man in balken och så sen svetsar man på små distanser bara. C/C 600 eller 
något sånt och så skjutsar man in balken sen fyller man hela med betong.  
 
I: Och då har du också en ljud och brandisolering gratis. 
 
R: Ja men precis och betongen den håller ju bara distansen, den bär ju ingenting, om man bara ser till 
att den ligger och tar last har den distansen, om den spricker det har ju ingen betydelse. Så den 
funkar, den tycker jag ni ska ta med.  
 
I: Vad kul.  
 
I: Ja och då har vi den här frågan är väl ganska stor men hur kan det här ske trots att 
mottagningskontrollen och CE-märkningen? 
 
R: Ja det undrar vi också. Och det är jätteallvarligt ska man säga då. Och den ska ni ta med 
Respondent 7 imorgon.  
 
I: Absolut.  
 
R: Men detta är inte vanligt. Det är jätteovanligt och det är mycket allvarligt. Den fabriken har 
levererat till andra projekt, dem är tillverkade precis som du sa. 
 

--- 
 
I: Det är det faktiskt. Kan rostskyddsmålningen ha påverkat så att man inte sett defekten tidigare?  
 
R: Nej jag tycker nog att det är tvärtom. Dem borde ha sett, du ser på bilderna där ju, det syns ju 
jäkligt bra ju. 
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I: Ja men faktiskt det var ju väldigt noggranna prickar faktiskt.  
 
R: Inte dem där har dem slipat. Utan den här vita färgen. Dem syntes jättebra. Så det borde dem 
faktiskt ha sett. Jag tror dem har sett det och tyckt att ja ja det är väl bara enstaka. Men på vissa 
ställen är det väldigt mycket. Som det här känns ju lite jobbigt. 
 
I: Ja det är väldigt många där. 
 
R: Men nu är den slipad i och för sig den här, den var målad och sen slipade vi den för att se hur djupt 
dem satt. Det finns en möjlighet att inte alla gick upp på ytan kan vara så.  
 
I: Det kan vara så att några fanns lite längre in i svetsen då. 
 
R: Men så ser det ut om dem målat, man borde ha sett det. Men mottagningskontroll den är viktigt.  
 
I: Känner du till att det finns liknande händelser med defekta inbyggda balkar och hur löste man dem 
då? 
 
R: Nej jag har faktiskt inte vart med om att dem varit defekta från fabriken. Det var en stor händelse 
men det är mer att den blir skadad på… 
 

--- 
 
I: Och då är egentligen vår sista fråga då: Finns det något särskilt du tycker att vi borde tänka på i vårt 
framtida arbete med dem balkarna? 
 
R: Hur tänker du arbete med balkar?  
 
I: Ja nu när vi håller på och undersöker. 
 
R: Vad heter ämnet så att säga? Vad har ni för rubrik och inriktning? 
 
I: Den preliminära titeln är: Rädda redan inbyggda defekta balkar, snabbt, billigt och hållbart. 
 
R: Jaha okej. Jag tycker att ni skulle poängtera på det att genom att göra en systematisk utredning 

lugnt och sansat, det är därför man tillsätter en krisgrupp på xx Företag A. Krisgruppen består av 

olika sorters människor på xx Företag A som tar besluten, sen är det inte projektet som tar beslutet 
när det händer sånt här. Bara för att det inte ska bli några hastiga beslut. Att såhär gör vi och sen 
visar det sig att det är fel, utan det gör vi strukturerat och tar fram material, utreder, tar fram 
metoder. Då hittar man den mest ekonomiska bästa lösningen. Det är jätteviktigt att den processen 
blir gjord. Att den hanterades, och verkligen sätter sig ner, lutar sig tillbaka, utreder kommer med 
alternativ och sen beslutar man vad man ska göra. Och det är ofta då man hittar en bra lösning. För 
stressar man då kan det bli jobbigt.  
 

--- 
 
R: Så det är viktigt det här med kontroll att man sköter sina kontroller och ser till att, för det är ofta 
då det händer någonting när man inte har gjort det. Jag tror för framtiden för dem här 
renoveringarna att man gör en utredning och ser vad som finns och inte stirrar sig blind på att det 
här var en snabb lösning. Man försöker hitta en robust lösning som är enkel att utföra. Det ska vara 
enkelt att utföra och det ska vara robust. Man ska inte ta några genvägar.  
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Bilaga 7 
Intervju med Respondent 7, 2019-04-10 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på byggtekniska frågor och frågor om stål och svetsar. 

• Intervjupersonen arbetar som specialist på stål på Företag A. 

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag från revideringar och följdfrågor.  

• Intervjun genomförs genom samtal med högtalare och spelas in med ”Röstmemo”-
funktionen. 

 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen två dagar innan intervjun, med undantag från viss 
revidering.  
 
Bakgrund: Detta handlar om färdigprojekterade stålbalkar som redan är inbyggda i konstruktionen. 
Planritning och illustrationsritning finner du på sida två. Vi söker förstärkningsmetoder för redan 
inbyggda stålbalkar som är fördelaktiga ur ett miljö-, arbetsmiljö-, hållbarhets- och ekonomiskt 
perspektiv. 
 

1. Vilka förstärkningsmetoder finns för stålbalkar med porös svets? 
2. Vilka hållbarhetsparametrar kan man vara orolig för med hänsyn till en porös svets? 
3. I detta fall valde man att svetsa om balken på insidan och sedan sätta in livavstyvningar. Vilka 

hållbarhetsparametrar påverkar livavstyvningarna? 
4. Hur kan detta ske trots mottagningskontroll och CE-märkning? 
5. Hur CE-märkte man balkarna efter reparationen? 
6. Vad är ett kontrollprogram? 
7. Kan rostskyddsmålningen ha påverkat så att man inte har sett defekten tidigare?  
8. Kan man lägga en balk i balken samt fylla den i betong för att uppnå samverkan och på så 

sätt uppnå hållbarheten på nytt? 
9. Kan man efterspänna balken med vajrar? (Betong) 
10. Hade man kunnat förstärka balkarna med hjälp av kolfiberförstärkning?  
11. Känner du till om det finns liknande händelser med defekta inbyggda balkar och i så fall hur 

man löste dem då? 
12. Finns det något särskilt du tycker att vi borde tänka på i vårt framtida arbete? 
 

    
Figur 1. Planritning 
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Figur 2. Illustrativ bild på HSQ-balk och håldäcksbjälklag  

 
Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till benämning efter 
Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och förklarade i parentes.  
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Intervjun 
 
I: Vår första fråga är ganska generell och det handlar om att vi undrar vilka förstärkningsmetoder som 
finns för stålbalkar med en porös svets? 
 
R: Ja man kan väl säga att den simplaste är om man kan komplettera svetsen. Vi har varit ute för ett 
fall där vi hade ett företag som svetsade åt oss men de hade inte WPS:er, alltså inga svetsprocedur 
beskrivningar och dom som svetsade hade ingen giltig svetsarprövning. Då gjorde vi så att vi 
plockade dit en svetsare som var yrkeskompetent som då fick komplettera svetsarna och la en ny 
svets utanpå. Det är ett ganska dyrt förfarande för att, om ni tänker er en kälsvets som är fyra 
millimeter dimensionerad och vi ska lägga på fyra till för att kompensera, det innebär att vi är uppe i 
åtta millimeter. Det innebär att vi inte har fördubblat svetsvolymen utan vi har fyrfaldiga 
svetsvolymen. Det är alltså mycket mer mantimmar som går åt när man ska göra såhär. Men i detta 
fallet här så var det inte realistiskt att slipa upp det gamla och dessutom gick det inte därför att det 
var monterat och svetsarna bar viss last där så att det fanns inte som alternativ att ta bort det utan 
man fick helt enkelt komplettera. En annan variant är ju att man slipar bort det och ersätter med ett 
nytt, men det förutsätter att svetsen är obelastad, att balken ligger på marken som ett kolli så att 
man bara kan svetsa om den. Och så finns det vissa skador som innebär så mycket jobb att man helt 
enkelt får skrota och göra nytt. Det som kan hända ibland om det bara är ett svetsundermått, att det 
är för lite svets, så kan man alltid som nummer ett kontakta konstruktören. För många gånger så är 
svetsangivelserna lite schablonartade och är man då inne i specifik kvalitet och tittar på specifik balk 
så kan det gå att räkna ner svetsen så att man kan klara sig med det man har. Men allt sånt där måste 
man hantera i avvikelserapporter i projekten och då ska ju konstruktören godkänna de avvikelserna.  
 
I: Våran andra fråga är: vilka hållbarhetsparametrar man kan vara orolig för med hänsyn till en porös 
svets? 
 
R: Ja alltså porös, du menar alltså detta fallet här med porer? 
 
I: Ja precis. 
 
R: Ja alltså uppkomsten av dom här porerna det är någon slags gasavgång som har hänt. Förmodligen 
har de haft för tjockt färgskikt som dom har svetsat i och då kan man få det här fenomenet. Då kan 
man säga att man kan riskera bindfel, det kan man riskera i såna sammanhang och det är det värsta 
egentligen. Bindfel innebär att svetsen binder inte mot stålet utan den ligger som en lös kaka ovanpå 
och då har den ingen kraftöverförande förmåga. Är det utmattningslaster kan man ju se dom här 
porerna som en anvisning där sprickor kan börja. Men vid statisk last har man ju knappast den risken 
men vid utmattningslast är det ju definitivt så.  
 
I: Okej, kan man tänka sig att skjuvhållfastheten för balken blir sämre när man har en dålig svets?     
 
R: Ja det blir den ju, på något sätt så får den ett areabortfall där. Men skulle man sätta upp i någon 
provning så tror jag inte att skillnaden skulle vara särskilt stor utan detta stupar egentligen på att det 
finns en standard ISO 5817 som reglerar hur svetsen får lov att se ut. Det är olika svetsklasser. Såna 
porer som här accepteras inte i någon svetsklass, så att man kan säga att det stupar på formalian. 
Sen kan man sen med såna här cirkulära hål som detta är alltså rent hållfasthetsmässigt har förstört 
och inse att det skulle vara en dramatik i  det här. Men naturligtvis är det ju sämre än en hel svets, 
men bara porerna i sig ser jag nog inte som något jättestort problem mer sen att det här formella att 
man fyller inte kraven på hur svetsen ska se ut. Det är ju också naturligtvis lite schablonartat.  
 
I: Okej. I detta fall så valde man att svetsa om balken på insidan och sedan sätta in livavstyvningar. 
Vilka hållbarhetsparametrar påverkar då livavstyvningarna? 
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R: Hur gjorde man, skar man bort överflänsen då och svetsade på insidan? 
 
I: Ja, det man gjorde var att först fick man bila bort betong på kanterna av överflänsen för att kunna 
komma åt den. Sen fick man skära bort överflänsen en bit under dess svets och sen fick man på 
insidan sätta in de här livavstyvningarna på cc 400mm ungefär och så satte man dit en ny överfläns 
och svetsade fast den då.  
 
R: Då hade man balken stämpad förmodar jag? 
 
I: Ja det var den. 
 
R: Så att den klarade lasten där. Jo, det man kan säga är att det är nog ett helt okej förfarande. 
Istället för att komplettera svetsen som dels då hade varit mycket svetsjobb och dels kommer du inte 
åt den för det var väl HDF-plattor som var i vägen. Så att svetsa på insidan där det är ju fullgott 
komplement. Man kan säga att livavstyvningarna här dom har ju ingen som helst verkan när det 
gäller bärigheten i detta fallet. Livavstyvningar satte man in förr, då kunde vi inte räkna annat än att 
räkna med full skjuvhållfasthet i livet. Var då livet för slankt så förstärkte man det med vertikala 
livavstyvningar för att det skulle klara full verkanskapacitet. Men sen va det väl Henrik Nylander, tror 
jag, som utvecklade en metod. Jag vet inte om ni har hört talas om HSI-balken? 
 
I: Nej det känner jag faktiskt inte igen.  
 
R: Nej det är Hedlunds Svetsade I-balkar, så att bröderna Hedlund va en stor smidesfirma i 
Stockholm. Då utvecklade han en sån här, ett beräkningssystem, där man tillät att livet bucklade i 
tryckta zoner. Man räknade bort det helt enkelt. Det är så vi räknar idag, så att man kan säga att 
vertikala livavstyvningar sätter man ju in för att höja livets tvärkraftskapacitet. Den här plåten är så 

grov i förhållande till höjden så här behövs inte det syftar på HSQ-balken från referensprojektet. 
Däremot kan jag tänka mig att när man la på den nya flänsen, så gjorde man nog som en traditionell 
HSQ-balk, man gjorde nog den så smal att den gick in mellan livens insidor och då får man ju ett 
bekvämt svetsläge. Annars är det ju omöjligt att svetsa när man har plattorna på plats. I det fallet, då 
behöver man ju dom här livavstyvningarna för att landa flänsen så att den inte ramlar till botten. Så 
att jag misstänker att det är därför man satte livavstyvningar, att man vill ha något att landa flänsen 
på. Jag tror det var ren montagehjälp, jag tror inte alls det var i förstärkande syfte att man satte dem.  
 
I: Okej. Då har vi nästa fråga här: Hur kan detta ske trots mottagningskontroller och CE-märkning? 
 

R: Skrattar Du tangerade någonting stort i branschens dilemma. Jag påstår att det finns två orsaker 
till det här, var för sig är de naturligtvis ödesdigra. Dels bristande kompetens, men tyvärr lika mycket 
bristande engagemang eller intresse. Det finns många gånger en utbredd attityd att ”ja men det 
håller ändå, det är gott nog”. Många gånger är det ju också kompetensbrist, men det är dom två. 
Ibland kan det vara en kombination men även ensamma är de tillräckliga för att ställa till såna här 
bekymmer som vi här har konstaterat.  
 
I: Nästa fråga är hur man CE-märkte balkarna efter reparationen?  
 
R: Nej det behöver ni inte och du kan inte heller. Det är så att CE-märkningen gör du på det som 
tillverkas i en verkstad och levereras till byggarbetsplatser. Allt montagejobb och allt arbete du gör 
på arbetsplatsen det kan du inte CE-märka. Det är bara det som du sätter på marknaden, alltså från 
en verkstad. Man kan säga som såhär att hade man kört hit dom där plåtarna tillskurna och färdiga: 
underflänsen, liven och överflänsen. Då skulle dem vara CE-märkta som skurna produkter, men hade 
man sedan svetsat dem på plats, alltså svetsat ihop dem hade det jobbet inte kunnat CE-märka 
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därför att det sker då på montageplatsen. Det är enbart verkstadsarbeten som kan CE-märkas. 
Förstärkning av livet kan inte CE-märkas. Produkterna är ju redan CE-märkt, men på högst 
tvivelaktiga meriter. Det är ju då alltså en brist och försummelse hos det företaget som har släppt 
igenom den. Kraven är ju så att all svets, alltså 100 procents omfattning av svetsen, ska granskas 
visuellt mot standarden ISO 5817 och aktuell svetsklass. Denna svetsen hade ju stupat direkt, den 
skulle aldrig fått lov att lämna verkstaden om dom hade skött sin tillverkningskontroll. De skulle 
aldrig komma utanför grindarna.  
 
I: Då har vi en fråga om: vad är ett kontrollprogram? 
 
R: Kontrollprogram, vi brukar använda ordet kontrollplan som vi använder. Eller säg såhär: 
kontrollplanen är en del av kontrollprogrammen. Det har tyvärr försummats lite nu mera. Förr la man 

lite energi på, alltså på BSK-tiden syftar på Boverkets handbok om Stålkonstruktioner innan vi hade 
eurokoden, så la man lite energi på att göra en kontrollplan. Den kunde vara mer eller mindre torftig 
men den hade i alla fall en kontrollplan. Idag är praxis att den saknas alltid, konstruktörer gör ingen 
kontrollplan, utan man hänvisar till lite flummig skrivning i eurokoderna. Man kan säga att det som 
ska redovisas, det enda kravet som finns på att redovisa det är ju CE-märkningarna. Det inkluderar ju 
allting. Men sen så finns det ju, Stålbyggnadsinstitutet har ju en handbok ”Tillämpningar av 1090-2 
och 4”, har kommit ut i ny upplaga. På slutet i den boken där finns ju en mall, kan man säga, till 
kontrollplanen. Den kommer man ganska långt med, man kan göra det bättre men det är mera… jag 
har ju själv utvecklat en som är väldigt sofistikerad. Det krävs väldigt mycket kunskap för att sätta 
både ihop den och sen förmedla hur den ska hanteras. Men just den som finns i den handboken, den 
är fullt användbar den skulle jag väl rekommendera för det här stålbyggnadsprojektet för då har man 
i alla fall något som är satt i klartext. Hur kontrollen ska genomföras och sen inte minst hur ska den 
redovisas. Det är också viktigare och man behöver en som är tidigt i projektet.  
 
I: Kan rostskyddsmålningen ha påverkat så att man inte har sett defekten tidigare? 
 
R: Nej, inte när det är så stora porer som dessa. Är det väldigt små porer som till exempel kan få när 
man har fuktiga elektroder, då kan målningen täcka dom. Men detta är så stora porer så att det syns 
ju så att säga igenom målningen. Sen finns det ju många som borde reagera på det här och aldrig 
släppt iväg det, men nu kommer dessa ifrån... var det xx [Namn på ett land] eller xx [Namn på ett 
land]. 
 
I: xx [Namn på landet där balkarna tillverkats] 
 
R: xx [Namn på landet där balkarna tillverkats], okej. Där har man ju en annan tradition. 
Yrkesarbetare där gör bara det de är tillsagda. Gör dom någonting utöver det så blir dom utskällda så 
att därför så sköter dom sitt och inget mer. Vi har lite andra traditioner här, här har vi ju mer 
medverkande tradition, ofta. Får man in en synpunkt från dom som hanterar grejerna så tas detta 
nog emot positivt, men det är ju olika i olika kulturer.  
 
[---] 
 
I: Jo det kan jag tänka mig. Vi har en fråga här som är: kan man lägga in en balk i balken och sedan 
fylla den med betong för att uppnå samverkan och på så sätt uppnå hållbarheten på nytt? 
 
R: Nej, det ger inte mycket. Betongen i sig måste armeras och det kan inte kompensera för svetsen 
här. Stoppar du en ny balk inuti blir den så liten att du når inte upp tillräcklig styvhet. Så att i 
praktiken, det gör vi inte.  
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I: Då hade vi ett till förslag här, nästa fråga är om man kan efterspänna balken med vajrar och sedan 
fylla med betong? 
 
R: Betongen kan du skippa för den gör ingen nytta men efterspänna med vajer är kanske inte det 
bästa, men det finns ju höghållfasta stag som det förekommer ibland att man lägger på det som ett 
dragstag och spänner upp den. Men i detta fallet så hade det inte hjälpt för att vi har ju svets som ska 
överföra tvärkrafter och den förmågan hade vi inte på ett fullgott sätt. Men däremot om vi säger att 
vi skulle överbelasta balken mycket mer än den va dimensionerad för från början så det vanligaste är 
väl att man lyfter upp en plåt på undersidan och förstärker underflänsen och svetsar på. En variant är 
också som ni ju antyder att man skulle kunna svetsa på öron, alltså spänna in inte stållinor för att de 
är så höghållfasta och då ska de töja sig så väldigt mycket för att dom ska vara effektiva. Det är bättre 
då att använda, vi brukar prata om GWS-stag, jag vet inte om ni har hört talas om dom? 
 
I och I: Nej… 
 
I: GDS? 
 
R: GWS, det är ett armeringsstål med kammar på där kammarna är så fiffigt utformade att de 
fungerar som en grovgänga. Man kan då dra på en mutter och dom har då dubbel hållfasthet mot 
normal slakarmering, det är alltså 1000MPa i brotthållfasthet. Dom spänner man med domkraft så 
att de är förspända för annars ska man elastiskt belasta dem fullt ut så blir deformationerna väldigt 
stora, så att dom dras med domkraft för att förspänna dom. Men det är för väldigt speciella fall om 
man ska ge sig in på det där, det normala är nog att man svetsar på en plåt på undersidan. Men det 
är inte ovanligt att sånt sker. Jag hade ett projekt i xx [Namn på en stad], där man fick ösa på med så 
kraftig plåt som 80 millimeter fick man lägga på extra på undersidan.  
 
I och I: Oj.. 
 
I: Det är mycket! 
 
R: Ja det är väldigt mycket och det berodde väl på att byggnaden projekterades som en normal 
byggnad men under projektets gång så blev det bestämt att där skulle det stå någon utrustning som 
inte fick skaka eller någonting. Därför fick man ta och sätta på den här kraftiga plåten då.  
 
I: Vi har pratat lite om det här med kolfiberförstärkning, hade det kunnat vara en metod för att 
förstärka balkarna?  
 
R:  Teoretisk. Ja om det gäller böjning, inte i detta fall eftersom det är skjuvkrafterna. Det kan jag inte 
se att det är något realistiskt alternativ. Kolfiberförstärkning tillämpar man väl mest på betong där du 
behöver ha en armering. Du kan liksom inte lägga på en betongkaka för vidhäftningen så 
kolfiberarmering är ett väldigt bra hjälpmedel, däremot på balkar, stålbalkar så är det ju relativt lätt 
att svetsa på en extra plåt. Och då kan man säga, ska man då kolfiberförstärka så ska man då ha in en 
ny entreprenör som ska göra det här med ny utrustning som ska etablera sig, det är ju en kostnad 
bara i det. Förstärkning på svetsen kan du göra med befintlig personal, med befintlig utrustning och 
ofta är det bråttom och då kan man fixa detta på ganska kort tid. Men är det böjning som är kritisk så 
är det naturligtvis teoretiskt möjligt men det är så mycket apparatur runtomkring hanteringen sen. 
Man vill oftast att lägga på en svets där istället.  
 
I: Okej, men vad jag förstod det som med just den här balken med svetsarna hade det inte varit ett 
alternativ att svetsa på en plåt på under balken? 
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R: Nej, för det var ju inte det som var problemet. Det var kopplingen mellan liv och balk och där fanns 
bara en reparationsåtgärd och det är att bättra på svetsen. I detta fall valde man att göra det inifrån, 
det va ju listigt och helt okej.  
 
I: Känner du till om det finns några liknande händelser med defekta inbyggda balkar och hur löste 
man dom i så fall då? 
 
R: Ja, det finns en del. Det här med att man får lägga på en fläns extra, det är ju inte ovanligt. Det är 
inte heller ovanligt alls att man måste ta ett hål i en balk för att man måste fram med någon 
ventilationskanal eller någonting sånt där som dyker upp sen i projekteringen och då får man 
förstärka livet ju så att man kan hantera dom här problemen.  
 
[---] 
 
I: Precis. Egentligen hade vi också en fråga om man skulle kunna sätta en balk under den defekta 
balken för att då uppnå hållbarheten på nytt. Skulle det kunna fungera i det här fallet?   
 
R: Ja du skulle kunna ersätta den med… du skulle till och med kunna utnyttja den befintliga svetsen 
och svetsa på ett upp och nervänt T på undersidan. Då kan man säga att du har eliminerat den del av 
balken som var svetsad med dom dåliga svetsarna och då bortse från den helt enkelt när det gäller 
bärighetsmässigt. Då blir det som en I-balk med en väldigt bred överfläns som HDF-plattorna låg på. 
Och så har du ett vertikalt liv och en underfläns och så får man då se till att skaffa ett nytt upplag 
under den. Problemet med det där är ju då att man tappar utrymme, oftast behöver man det för att 
ta fram kanalisation, el-kablar och ventilationsrör och liknande. Men har man inte det problemet kan 
man ju naturligtvis fixa det. En annan komplikation är att... då vill det ju nästa till att det är stålpelare 
så att man kan svetsa på en konsol och landa den på men då får man excentricitet i pelaren som man 
får kontrollräkna. Det kan vara så att det fungerar ändå men det måste ju kontrollräknas. Men annars 
fungerar det alldeles utmärkt, det är ju fördelen med stål jämfört med betong att det går alltid att 
förstärka och ändra. För det kan vara såhär att man helt plötsligt ska ha in en ny maskin som väger 
mycket mer än vad man hade från början och då kan man ju komplettera balken på precis det sättet 
som du säger. Att man svetsar på någonting på undersidan. 
 
I: Mm, bra! Då är det egentligen vår sista fråga här: finns det något särskilt du tycker att vi borde 
tänka på nu i vårt framtida arbete med dom här defekta balkarna?  
 
R: Nej det är bara att öka kunskap och öka engagemang. Kunskap så att man vet vilka krav det är och 
engagemang så att man tillämpar de kraven som finns. Plus modet att säga nej så att man ska inte 
bara fokusera på tidplanen vi måste leverera idag utan uppfyller.. kvalitén måste gå före, alltså 
uppfyller produkten inte kvalitetskraven så spelar det ingen roll att du har skickat den i tid. Det är 
bättre att hålla den inne och göra den färdig och sen är den komplett när den kommer. Man kan 
sammanfatta det i tre punkter då att: kunskapslyft, engagemangslyft plus då att kvalitén väger tyngre 
än tidplanen. Hanterar man dom sakerna där så har vi kommit väldigt långt. En del av det här det är 
ju en attitydfråga.  
 
I: Ja vi upplever mycket att alla säger att ”det här ska inte kunna hända”.  
 
R: Nej, nej det ska det inte men du kan ju fråga vem som helst i branschen som är ärlig. Det 
förekommer ju väldigt mycket, ett felfritt projekt har jag aldrig stött på hittills. Jag räknar knappast 
med att göra det heller. Med bättre engagemang och kunskap kan vi komma ett väsentligt kliv längre 
och minska det här. Det finns en SBUF-rapport som Ove Lagerqvist har gjort som handlar om byggfel i 
stålkonstruktioner, har ni läst den? 
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I och I: Nej… 
 
I: Vem var det som hade skrivit den?  
 
R: Ove Lagerqvist på Luleå Tekniska Högskola. 
 

Googlar för att försöka hitta denna rapport 
 
R: Hittar ni inte den så kan ni höra av er för att jag har den på papper så jag kan scanna den. Har jag 
tur så har jag den redan digitalt i mapparna någonstans. Den är intressant för er att läsa. SBUF-
projekt 13545, Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader. 
 
I: Jättebra tips. Det va väl alla våra frågor, så då får vi tacka jättemycket för dina svar och din tid! 
 
R: Tackar och jag önskar lycka till med examensarbetet! 
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Bilaga 8 
Intervju med Respondent 8, 2019-05-03 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på frågor om arbetsmiljö och förstärkningsmetoder.  

• Intervjupersonen är produktionschef på referensprojektet.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag från följdfrågor.  

• Intervjun genomförs på intervjupersonens arbetsplats och spelas in med ”Röstmemo”-
funktionen. 

 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen fem dagar innan intervjun.  
 

1. Skulle du kunna återberätta händelseförloppet av de defekta balkarna? 
 

2. Vilka risker fanns det i arbetsmiljön med tanke på åtgärden? 
 

3. Finns det något man hade kunnat förbättra (arbetsmiljö)? 
 

4. Hur gick mottagningskontrollerna till? 
 

5. Om man inser att svetsen är porös och måste öka hållfastheten för en balk vad skulle du göra 
då? 

 
6. Kan OFP ge tillräckligt resultat för att räkna hem balkarna? 

 
7. Vad tror du om de här metoderna? Hur skulle det påverkat arbetsmiljön om man skulle 

använda någon av dessa förstärkningsmetoder?  
 
- Balk under balken på alla ställen (T-formad uppochned) 
- Fackverksbalk under balkarna 
- Balk i balken fylld med betong 
- Spänna fast stag och fylla balken med betong 
- Kolfiberförstärkning 
 
Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 
 
I: Okej, då har vi startat inspelningen. Vår första fråga är: Skulle du kunna återberätta 
händelseförloppet av de defekta balkarna? 
 
R: Mm. Som jag minns det då så kommer dom syftar på anställda på Företag B in till mig och säger 
att dom har hittat defekta balkar när de tog emot stålet. Det var alltså ett lass som kom och då 
hittade som porer som syndes genom rostskyddsfärgen. När dom då beskrev det här så hade dom 
slipat av där dom såg dom här porerna och upptäckte att det var fler porer under rostskyddsfärgen. 
Dom hade också slipat av dom andra balkarna som var med i den här leveransen och upptäckte att 
större delen av balkarna hade dom här skadorna. Så var väl händelseförloppet när man upptäckte 
det här.  
 
I: Mm. Vilka risker fanns det i arbetsmiljön med tanke på den åtgärden som utfördes? 
 
R. Den främsta risken som vi såg då, det var ju.. Man kunde alltså inte garantera hållfastheten i 
byggnaden. Så att då måste man fundera på om vi nu ska förstärka upp byggnaden, måste man ju in i 
byggnaden för att kunna göra den här förstärkningen. Om man då inte kunde garantera hållfastheten 
i byggnaden, hur tog man sig då in? Så det var väl den främsta och mest akuta risken som vi såg med 
tanke på arbetsmiljön. Men sen kan man ju dra det.. När vi väl hade löst det med arbetsberedning 
och noggrann planering och hur man tog sig in och man stämpade sig in så att säga så att man kände 
sig säker. Så kom ju flera risker och det var ju hur arbetar man med all den där stämpen inne. Fanns 
det risk att man inte tog sig fram, fanns det risk för att man snubblar, ramlar ned å ramla i det här 
man hade bilat upp syftar på bilningen kring balkarnas överfläns. Så det var ju många risker som var 
kopplade till det här, plus att man då skar det här och svetsade i plåtarna. Man tog upp material, tog 
ut material. Det var många bitar som följde med.  
 
I: Mm. Det fanns kanske lite brandrisk eller så också då? 
 
R: I och med att man skar i den så var det ju en brandrisk såklart. Vi har ju rutiner för heta arbeten så 
vi fick ju vara noga med att följa dem. 
 
I: Finns det något du hade önskat man kunde ha förbättrat angående arbetsmiljön? 
 
R: Jag har svårt att se att vi skulle kunnat ha gjort det så mycket bättre. Vi hade experter ifrån xx 
Företag A här ute där vi tillsammans gick igenom det här och vi byggde, gjorde arbetsberedningar 
och planer för hur vi skulle hantera det här på ett säkert sätt. Jag har svårt att se att vi hade kunnat 
gjort det så mycket bättre faktiskt. Vi la ner väldigt mycket jobb. Vi hade lite svårt med vissa 
underentreprenörer att förstå vikten av det här. Det hände att en arbetsberedning tog två dagar 
innan vi var nöjda med den.  
 
I: Hur gick mottagningskontrollerna till? 
 
R: Normalt var det ju så att när materialet kom, så den som lossade materialet gjorde en visuell.. 
Man tittade bara på materialet om det såg helt och fräscht ut. I huvudsak är det ju att det inte är 
transportskador som man tittar på, i det här fallet i alla fall.  
 
I: Okej. Om man inser att svetsen är porös och måste öka hållfastheten för en balk, vad skulle du göra 
då? 
 
R: I det här fallet så tror jag att vi inte kunde så mycket annorlunda. Framförallt så var det ju att vi 
svetsade om balkarna på insidan. I vissa fall kanske man hade kunnat lagt en balk på undersidan och 
det gjordes också på vissa ställen där det inte gick att komma åt balken. Det var ju ställen där man till 
exempel hade trappa över balken. Det innebar då, när vi gjorde så, att där fick vi projektera om 
installationer som gick ut, krockade med den här balken vi la på undersidan. Jag tror att det var nog 
kanske det bästa ändå, alltså det vi gjorde.  
 
I: Kan OFP ge tillräckligt resultat för att räkna hem balkarna? 
 
R: Nej vi försökte ju med det och vi tog ju kontakt med.. Eller rättare sagt entreprenören tog kontakt 
med dom mest kunniga dom fick tag i, i hela Europa för att lösa det här. Dom säger att man kanske 
skulle ha kunnat räkna hem någonting, dom trodde dom kunde räkna hem någonting. Problemet var 
att dom tester vi gjorde med ultraljud gav bara svaret: en skada eller inte skada men inte hur stor 
den va. Det gjorde att det var oerhört svårt, nästan omöjligt, eller man kan säga att det var omöjligt 
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att kunna bestämma om en balk hade fortsatt hållfasthet eller inte. Så att jag tror inte att det fanns 
någon möjlighet att göra så.  
 
I: Nu har vi ett antal förstärkningsmetoder här som vi skulle vilja gå igenom och då är frågan vad du 
tror om metoden och dessutom från ett arbetsmiljöperspektiv. Så den första är då: om man hade 
kunnat sätta en balk under balken på alla ställen, förslagsvis en T-formad uppochned? 
 
R: Det kanske hade kunnat gått, det gäller att man.. det måste finnas ett upplag också för balken och 
problemet som man då får ta tag i det är ju om det går installationer som hindrar som man får lov att 
projektera om då i så fall. Så att det är den biten.  
 
I: Hade man kunnat använda fackverksbalk under balkarna? Fackverksbalken tänker vi borde 
möjliggöra för installationerna att gå igenom.  
 
R: Jag tror inte att man skulle kunnat gjort det där, för ventilationskanalerna är för stora. Men i andra 
situationer där det finns plats för inte så mycket installationer, där kanske man kan göra det.  
 
I: Kan man placera en balk i balken och fylla hela med betong? 
 
R: I vårt fall så tror jag att det hade varit väldigt svårt att kunna få effektivitet i det. Jag tror ändå att 
man måste öppna upp locket, så att säga, det är svårt att kunna göra något i balken utan att du 
öppnar upp den. Och man måste också ha kontroll att man fyller den i så fall. 
 
I: Kan man spänna fast stag och fylla balken med betong? 
 
R: Där har inte jag tillräcklig kompetens för att kunna svara på den frågan.  
 
I: Då går vi vidare. Kolfiberförstärkning, kan man använda det? 
 
R: Ja det kan man nog göra på balkar specifikt, men på svetsade balkar där svetsen är problemet så är 
det ju svårt. Eftersom släpper svetsen så håller ändå inte kolfiberförstärkningen. Så det kan vara 
svårt. 
 
I: Och om man tänker ur arbetsmiljöperspektiv hade du kunnat tänka dig att någon av dessa hade 
varit bättre ur ett arbetsmiljöperspektiv?  
 
R: Nej jag tror inte det.  
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Bilaga 9 
Intervju med Respondent 9, 2019-05-13 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på frågor om oförstörande provning och porositet i svets.  

• Intervjupersonen arbetade på ett företag som stål och rostskyddsexpert.  

• Intervjupersonen fick ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställdes, med 
undantag från följdfrågor.  

• Intervjun genomfördes på plats och spelades in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor uppvisades för intervjupersonen innan intervjun. 
 

1. Vilka hållbarhetsparametrar kan man vara orolig för med hänsyn till en porös svets?  

2. Hur farligt är det att svetsen är porös? 

3. Om man inser att svetsen är porös på en inbyggd stålbalk hur kan man åtgärda det? 

4. Kan OFP ge tillräckligt resultat för att räkna hem balkarna? 

5. Vad tror du om de här metoderna?  

- Balk under balken på alla ställen (T-formad uppochned) 
- Fackverksbalk under balkarna 
- Balk i balken fylld med betong 
- Spänna fast stag och fylla balken med betong 
- Kolfiberförstärkning 
- Borra i balken och spänna bultar 

 
Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till benämning efter 
Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och förklarade i parentes.  
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Intervjun 
R: Jag vet inte vart vi ska börja, jag förstår frågeställningen så jag har med en standard som man tittar 
på när det gäller liksom inre defekter.  
 
I: Det är en hel bok. 
 
R: Ja det är en hel bok. Men det finns ju flera standarder i den, det finns någonting som heter när 
man bedömer svetsar 5817. 
 
I: Den har vi kollat på.  
 
R: Den är uppdelat på inre och yttre defekter och övriga. Och där finns det liksom olika klasser 
definierat väldigt pedagogiskt med figurer och text då vad det får vara. Och sen är det som en allmän 
generell grej att inre defekter fäste man större uppmärksamhet tidigare, idag fäster man inte lika 
stor vikt vid inre defekter. Självklart får det inte vara hur mycket som helst men det som är viktigt 
med svetsar idag när man bedömer det är ytbrytande defekter där man har anvisningsverkan.  
 
I: Precis men här går det ut i ytan då, de här porerna.  
 
R: Ah. För de flesta porerna ligger inte just vid ytan de ligger inne. Röntgar du, har ni sett 
röntgenfilmer hur det ser ut?  
 
I: Nej det har vi inte gjort. 
 
[---] 
 
[R plockar fram papper] 
 
R: Om man har en V-fog såhär och svetsråge bara väldigt enkelt såhär.  
 
[R ritar på ett papper] 
 
R: Och sen har man vanligtvis porer, det ligger oftast i stråk såhär samlat. Sen kan det vara någon 
större det kan vara mindre, sådär kan det se ut då. Och när du tar upp det som man, det heter ju 
röntgen radiografering om man ska vara noga. Och sen ser det ut såhär då om man tar en film på det 
här. Det här kan vara plåten och sen så har du tvärsnittet där. Och då syns det liksom på det här man 
förstorar upp själva svetsen litegrann. Men röntgen är ju två dimensionell, det som finns 
industriröntgen. Det normala sättet att röntga. Då vet du ju ingenting om djupet eller vart felen 
ligger. Utan det är liksom färgskillnaden på, någonting man kallar för svärtning. Det är hur mycket du 
skickar in och hur mycket som kommer ut, densitetsskillnaden. Det här är ju tunnare densitet 
eftersom det är en hålighet och då får du en annan kulör på den här. Svets är ju tjockare den är desto 
vitare blir det och har du liksom håligheter då blir dem ofta svarta markeringar. Och det är ett tecken 
på att densiteten är lägre i det tvärsnittet. 
 
I: Går det på något sätt att får reda på hur djupa porerna är? 
 
R: Ja det går det. Men antingen så får du röntga mer eller så kan du ta ultraljud. Ultraljud gör man ju 
med, det vet ni vad det är, med studs och sen så har man olika vinklar på det här och då träffar du 
såhär. Och då kan du storleks bestämma det och tala om vart det ligger. Men det är ganska jobbigt 
när det är grupper såhär att bestämma. Det är mycket lättare om man letar efter ett bindfel i 
fogkanten exempelvis. I det här ska du sträva efter att ha så rät vinkel som möjligt beroende på 
vilken sökare man har.  
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[---] 
 
R: Men generellt kan det vara bra att veta att porer, inre defekter fäster man mindre vikt vid idag än 
vad man gjorde tidigare. 
 
I: Varför gör man det? 
 
R: Därför man tycker att ytbrytande defekter är mycket viktigare. Det är anvisningsverkan. Men porer 
som är omsluten av svets är ingen anvisningsverkan.  
 
[---] 
 
I: Då är första frågan, vilka hållbarhetsparametrar kan man vara orolig för med hänsyn till porer i 
svetsen? 
 
R: Ja det är lite, man får definiera dem här grejerna porer i en svets. För först och främst så alla 
konstruktioner, man bestämmer en utförandeklass. Execution Class EXC kallar man det för. Och 
huskonstruktioner dem hamnar alltid i tvåan. Och utmattningsbelastade konstruktioner hamnar i 
trean. Och det där styr liksom vad det får vara för klass på det här. Förut hette det mycket enklare 
svetsklass, nu heter det kvalitetsnivå om man ska vara noga. För en EXC2 då var det C och är det en 
EXC3 då hamnar man alltid i B eller B+. Då är det att det är snävare toleranser vad man accepterar, 
just för att den ska matcha, hållbarhet, beständighet. Så att porer i svetsen, det beror på hur stor den 
är, är det lite eller mycket men det där utförandeklass styr hur mycket det får vara och då kommer 
du även in på porer. Men porer är som jag sa, det som står här i dem här tabellerna det är inte 
praktiskt möjligt att du sitter och räknar på något tvärsnitt att det skulle vara 4% porer eller något 
sånt där. Så runda mindre porer är inte så stor påverkan på hållfastheten. Svetsen som ni vet, en 
svets är alltid segare än vad materialet i övrigt är. Är svetsen utförd korrekt då och du inte fått någon 
härdning i kz-zonen då är svetsen starkare. Precis som om du bryter armen, bryter du armen så 
precis vid brottytan här där det läks ihop igen. Där blir det aldrig brott igen utan det blir bredvid. Och 
sen finns det ju krav på när det gäller exempelvis broar och ja det gäller allting att tillsatsmaterialet 
ska vara en klass segare än vad grundmaterialet är. Är svetsen korrekt utförd blir den starkare. Och 
starkare då menas med det är bättre hållfasthet, bättre seghet.  
 
I: Då fick vi lite svar på nästa fråga också. 
  
R: Hur farligt det är om det är svetsen? Det är helt och hållet vad det är för utförandeklass vad man 
accepterar. Så det är jättesvårt att säga något generellt att en pora 2 gånger 2 millimeter i en 
stumsvets med godstjocklek 10 millimeter och V fog är så farligt, det måste man ta från fall till fall.  
 
I: Om man inser då att det finns porer i svetsen hur tror du att man kan åtgärda det? 
 
R: Genom att titta på alla, det finns ju krav. Och ni vet ju att bärande stålkonstruktioner de utförs 
enligt EKS10, och sen utförs dem i Sverige enligt SS-EN 1090–2. Och i 1090–2 då står det krav på vissa 
saker. Det finns formella krav på kompetens hos personalen att du ska ha giltig svetsarkompetens 
och sen från EXC2 och uppåt krävs en svetsansvarig, det vill säga någon form av arbetsledare för 
svetsarn som upprättar svetsplaner, WPS:er WPQ:ar. Det vet ni om vad det är va? 
 
I: WPQ har vi inte koll på men WPS. 
 
R: WPS är ju en komplettering till svetsplanen, och sen WPQ:ar att när du gör en procedur så provar 
du med hållfasthetsprovning, dragprovning, chart PV, slaghetsprovning. Du tittar i mikroskåp hur det 
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ser ut, du får nästan fram samma bild som där. Det är en hel procedur runt provningen så att svetsen 
är homogen. Och alla dem här grejerna ska göras tillsammans, så det finns liksom vad ska man göra. 
Ja det första ska ju vara en bra hantering.  
 
[---] 
 
I: Men om man nu upptäcker porositet i svetsen kan oförstörande provningsmetoder ge ett 
tillräckligt resultat för att kunna räkna hem balkarna? 
 
R: Ja det är egentligen en konstruktionsfråga. Men det är fastställt såhär att beroende på vad det är 
för utförandeklass på konstruktionen och sen beroende på vad du får för resultat av OFP, när du 
väljer rätt metod det är jätteviktigt. Ibland får du kombinera fler metoder för att få ett adekvat svar. 
Men gör du det då uppfyller du kraven för den klassen och det får ju vara. Det är som man säger, ni 
vet själva att ingen konstruktion är felfri, allt material har några defekter det finns ingenting som är 
felfritt. Men man kan minska eller sätta toleranser för vad får vara.  
 
I: Ja vi hade lite förstärkningsmetoder som vi har gett förslag på. Vi tänkte bara lite snabbt dra 
igenom dem och se om du hade några synpunkter på dem. 
 
R: Absolut. 
 
I: Så den första är då om man inte åtgärdar den här svetsen utan placerar en balk under balken. 
 
R: Men kommer man åt då och sätta dit något annat? 
 
I: Ja på undersidan.  
 
R: Då är det viktigt att förstärka där den är lite svagare på grund av defekter. Det är alltid sådär 
praktiskt, har du samverkan betong-stål då är det ofta åtkomlighetsproblem.  
 
[---] 
 
R: Men det är självklart du kan göra massa grejer du kan sätta en balk under, du kanske kan göra 
livavstyvningar, är det ett upplag är det extra känsligt. Det finns ju mycket man kan göra 
påläggsplåtar men en viktig grej när man gör såna här förstärkningar, ibland kan man göra mer skada 
än nytta. Så det är viktigt att man analyserar läget så man inte bara slentrianmässigt sätter. 
 
[R ritar på ett papper] 
 
[---] 
 
R: Men det är självklart det är livavstyvningar också vid upplag, går det att komma åt så går det att 
göra. Men det är jättevanligt fel det här med att livavstyvningar och annat, där det är enkelt att 
svetsa där är svetsen bra men avslut och startpunkter är väldigt dåliga. Och då får du liksom en ny 
anvisning där och då är det, du gör en förbättring med +1 och så -2 för att den är dåligt gjord.  
 
I: Men kan man använda livavstyvningar i förstärkande syfte? 
 
R: Absolut, du kan säkert se om det är ett lager och sen har du sånt här och sen har du underflänsen 
eller balken kommer såhär. 
 
[R ritar på ett papper] 
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R: Då är det ofta såhär vid lager, så kommer dubbla avstyvningar. Ibland kan man sätta i kanske två 
till om det är just här som det är någon defekt. Livavstyvningar är bra. Det här är svensk modell, i 
Finland gör man horisontella istället. 
 
I: Jag tror faktiskt det var horisontella dem använde på projektet.  
 
R: Men det är lite hur konstruktionen ser ut. Ibland när balkar bucklar då kan du också även i Sverige 
göra horisontella avstyvningar.  
 
[---] 
 
I: Ja men fackverksbalkar det är lite samma princip. Vi försökte komma på en lite roligare att man 
placerar en balk i balken och sen fylla den med betong.  
 
R: Ja men det brukar man använda när det gäller brandskydd. Men det är ju liksom, brandskydd 
ibland är det både och. Stål och brandskydd det målar man liksom med brandskyddsfärg.  
 
[---] 
 
I: Men jag tänker skulle betong kunna fungera som något slags lim? För att när det är porositet i 
svetsen då tänker vi att då sitter inte godset ihop ordentligt.  
 
R: Ja det är ungefär som om man tar stålbalkar, en balkbro och så om du ska få tillgodoräkna dig 
betongen då måste du ha samverkan. Då måste det vara förbundet på något sätt. Tidigare la man 
bara på betongen löst uppe på och då får du inte tillgodoräkna dig betongens bärighet. Så att då 
måste det vara kramlor eller någonting att det sticker upp någonting ur balkarna. Man kallar det för 
svetsbult. 
 
[---] 
 
I: Ja vi hade ett till sista förslag. Om man kan borra i balken och spänna bultar. Hade det hjälpt mot 
en defekt svets eller är det så att man gör mer skada på balken då för att man gör hål? 
 
R: Nej, rätt utformat. Som en upplagsknap ibland som sitter på en pelare. Det är väldigt vanligt ibland 
att det kommer snett. Man har knapen här och nya balken så kommer den här kanske inte på rätt 
ställe. Det stämmer inte med måttagning och allt annat. Och då ibland tar man skruvförband istället. 
Så att skruvförband är en klumpigare metod att sammanfoga. Men du får ju dubbel säkerhet om det 
är både skruvförband och svetsad. Så att självklart är skruvförband ett sätt att göra det på.  
 
I: Men då måste man ha ett antal med c/c-avstånd? 
 
R: Ja och inte för nära kanten, så att det kan pressas ut mot kanten. Men annars är det liksom bra, 
det är bara det att skruvarna brukar förfula konstruktionen. Och sen kan skruvförbanden gå i vägen 
för något annat.  
 
[---] 
 
I: Bra tips. Det var dem frågorna vi hade. Tack. 
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Bilaga 10 
Intervju med Respondent 10, 2019-05-14 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på händelseförloppet, kontrollprocesser och eventuella 
förstärkningsmetoder. 

• Intervjupersonen arbetar som Projektchef på Företag B.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag för revideringar och följdfrågor.  

• Intervjun genomförs genom på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen en vecka innan intervjun.  
 

1. Utfördes rostskyddsmålningen på fabriken i xx Namn på landet där balkarna tillverkades? 
 

2. Fraktades balkarna direkt från fabrik till byggarbetsplats? 
 

3. Kontrolleras tidigare defekter vid mottagningskontrollen eller bara leveransdefekter?  
 

4. Hur kan man undersöka en defekt i svetsen? 
 

- Varför valde man ultraljudstestning samt radiografisk testning.  
 

5. Vad finns det för fördelaktiga förstärkningsmetoder för inbyggda stålbalkar? 
 

6. Finns det något särskilt du tycker att vi borde tänka på i vårt framtida arbete? 
 

Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 

I: Ja våran första fråga är då om rostskyddsmålningen utfördes på fabriken i xx Namn på landet där 

balkarna tillverkades eller om den utfördes senare? 

R: Nej men det är precis som det står i frågan, att det gjorde den. Så vi köpte stålet inklusive 

rostskyddsmålningen från leverantören.  

 

I: Vad bra! 

 

I: Fraktades balkarna direkt från fabriken till byggarbetsplatsen? 

R:  Yes! Det gjorde dom. Sen så beroende på hur långt vi kom i det här… men när vi väl insåg att vi 

hade problem med balkarna så var det en del balkar som inte var inbyggda som vi reparerade innan 

montaget då. Vi hade ju byggt in, jag vet inte, 75 procent kanske eller någonting sånt där och 

resterande 25 var ju inte monterat när vi började se defekterna då. Så dom gick från fabriken till en 

xxNamn på ett land fabrik som vi kände att vi hade 100 procent kontroll över. Och så gjorde vi en 

del reparationer på stålbalkarna där och sedan gick dem från xxNamn på stad till xxNamn på 

projektet.  

I: Vid mottagningskontrollen. Kontrollerar man tidigare defekter då eller är det bara 

transportskador? 

R: Den frågan förstår jag inte riktigt.. Kontrolleras tidigare defekter.. Tänker ni på dom balkarna som 

kom in efter att vi hade uppmärksammat.. 

I: Nä vi tänker bara överlag med en mottagningskontroll. När man utför en mottagningskontroll hur 

ni brukar göra, brukar ni kolla på... 

R: Nä men mottagningskontrollen är ganska standardiserad. Jag kan inte den till 100 procent kan jag 

inte säga. Men den är standardiserad och man kollar visuellt på balken, eller på balkarna. Det 

materialet som kommer. Och sen så var det ju så att det var ju en av våra killar på plats som 

uppmärksammade det här felet i en sån här visuell kontroll som man gjorde så det var ju inte så att 

han kollade med mikroskop eller förstoringsglas utan det var någonting han såg. Förmodligen hade 

inte vi sett den defekten, i alla fall inte jag, ni kanske är mer vana än mig men alltså man var tvungen 

att vara en ganska duktig smed för att förstå att det här är någon typ utav fel. Men jag vet inte om 

det var svar på frågan eller inte. Kontrolleras tidigare defekter vid mottagningskontroll eller bara 

leveransdefekter. Nä men alltså innan den här kontrollen så gjorde vi mottagningskontroll enligt den 

här standardiserade instruktionen som vi har.  

I: Bra. Och då har vi en fråga som är: hur kan man undersöka en defekt i svetsen? För ni valde ju där 

ultraljudstestning och radiografisk testning, varför valde man just som metoderna? 

R: Nu är jag inte en expert på det området heller men som jag har förstått det i varje fall. För att hitta 

defekter i svetsen så… det effektivaste sättet att göra det, det är ju om man hade röntgenmetod. 

Man röntgar en svets. Nu var det ju så att vi hade inte möjlighet att kunna röntga dom här svetsarna 

som man såg va defekta eftersom vi hade lagt håldäck på våra balkar och även hade gjutit igen. Vi 

försökte ju göra röntgentester också på det som var inbyggt. Det var vi tvungna att göra någon natt 

där för att inte någon annan fick vara inne i byggnaden och det skulle störa osv. Så det gjorde vi men 

vi fick ju inte fram resultat liksom som är tillförlitligt. Så då valde vi att göra ultraljudstestningen 

framförallt, på det som var inbyggt. Men den metoden är ju inte diskuterad helt klart, så är det. Så 
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det är nog inte alla som är helt överens om att det är den bästa metoden att göra. Jag vet inte vilka ni 

har pratat med mer å hur ni har diskuterat det. 

I: Det är lite olika. Det här är ett ämne som… det finns inga rapporter på det här. Så det är ju något 

som måste diskuteras liksom.  

I: Ja det är väl i princip så att alla säger att det är svårt att kontrollera när den sitter där den sitter 

Syftar på att svetsen är inbyggd i håldäcksbjälklaget av betong. 

R: Vi valde en metod som liksom våra experter trodde var gångbara för att testa i varje fall och den 

kunde man testa utan att göra allt för stor åverkan på konstruktionen innan.  

I: Exakt. Och vi tänker ifall du har koll på ifall det finns några slags fördelaktiga förstärkningsmetoder 

för inbyggda balkar? 

R: Det beror nog helt på hur balkarna ser ut. Vi har ju haft… Vi har ju sprungit på problem också 

tidigare innan xxNamn på projekt. Med stål som vi redan har monterat som vi har fått problem på. 

Men då har det varit balkar och pelare utav stål som inte har varit inbyggda i en betongkonstruktion 

som dom här. Utan som mer kanske varit underliggande eller helt vertikalt om man säger så. Vanliga 

pelare eller en underliggande balk under ett bjälklag. Då blir det ju förstås helt andra metoder som 

man jobbar med. Men dom här inbyggda balkarna så skulle jag nog säga att.. vi la ner otroligt mycket 

tid. Det här kommer kosta oss som vi förstår många, många xxSumma. Så för att fatta beslutet så 

gjorde vi ju verkligen, brainstormade, vi hade ju möten, det var både på högt och lågt inom bolaget 

liksom för att kunna försöka förstå: vad är den bästa lösningen för att kunna göra det här så effektivt 

som möjligt. Så jag tror att den lösningen som vi ändå valde var rätt lösning. Vi har inte efteråt kunna 

insett att vi skulle ha valt någon annan metod istället. Det har vi inte kommit på.  

I: Hade ni fler metoder när ni brainstormade? 

R: Ja, det hade vi. Problemet var att vi ville byta ut svetsen mellan den undre flänsen och den 

vertikala flänsen. Vet inte hur detaljerade ni är men från den undra flänsen till den stående flänsen 

då. Det var den svetsen vi hade misstankar om att den var för dålig. Hela den delen var inbyggd. Vi 

hade en del förslag på att man kanske kunde skära upp och göra andra åtgärder också. Men så som 

det var monterat och i det stadiet som det var just då så var det här den bästa lösningen vi kunde 

komma på just då. Jag tror inte att någon utav oss som har varit inne i det här nu under resans gång 

har tänkt att: vi borde gjort såhär istället. Vi har inte kommit på det, men å andra sidan så hade vi väl 

kanske en 5-6 alternativ som vi bollade i början och sen kokade ner till att det här var väl den som var 

mest praktiskt görbar också då för att få lite effektivitet i det hela. Tog ganska lång tid ändå.  

I: Precis. Ja det är egentligen dom frågorna, sen är det: är det någonting som du tycker att vi borde 

belysa sen när vi gör vårt arbete? 

R: Det som man kan fundera lite på… sen vet jag inte riktigt hur ni vinklar ert arbete då men det är ju 
ett problem på marknaden. Vi har köpt en CE-märkt produkt utav en leverantör som är CE-märkt 
utan av ett organ. Det är inte så att vi har köpt billigaste tänkbara produkten på marknaden, vi har 
inte köpt en produkt från någon ”Kalles Smide” i Baltikum liksom. Det är inte så det funkar. Utan vi 
har gått på en leverantör som är CE-märkt som jag tror att andra gör också när de gör sin 
leverantörsutvärdering. Det är säkert ett ämne för ett arbete i sig nästan, att belysa den 
problematiken i byggbranschen. Tror jag. Men det är någonting som vi funderar på nu. Vi hade varit i 
fabriken och besökt den, tagit in dokumentationen som krävs för att man ska kunna handla utav 
dom, dessutom gjort våran extra kontroll med allt vad det innebär. Men ändå så inträffar det här. 
Det är väl någonting man borde fundera över. Det andra som vi tänker på nu det är ju att vi gör andra 
kontroller, inte bara utav leverantörerna utan även på arbetsplatsen förstås.  
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Bilaga 11 
Intervju med Respondent 11, 2019-05-14 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på vilka OFP som är tillförlitliga för att bestämma en defekts 
storlek i en svets för ett inbyggt material. 

• Intervjupersonen arbetar som divisionschef på ett OFP-företag.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag för revideringar och följdfrågor.  

• Intervjun genomförs genom på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen dagen innan intervjun.  
 

1. Vilka OFP-metoder fungerar för att kontrollera porer i en svets? 
 

2. Fungerar någon av dessa om svetsen inte går att komma åt då den är inbyggd i ett bjälklag 
enligt figuren nedan? 
 

 
3. Kan man från dessa resultat få fram hur stor defekten är och hur mycket den påverkar 

bärförmågan? 
 

4. Är det vanligt att utföra OFP på inbyggt material? 
 

Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 

I: Vi behandlar då porer i svetsen och vi undrar då vilka OFP-metoder som man kan använda för att 
kontrollera? 
 
R: Rent generellt sett så funkar ju ultraljud eller röntgen då. Röntgen är kanske den metoden som det 
är enklast att se porer med. Just för att det är ju som en densitetsmätning. Ni vet om man har hål i 
tänderna så ser man ett hål som en svart prick och det är ju ungefär samma sak som en por där det 
blir mindre homogent material. När det gäller ultraljud så är det lite svårare att tyda signalerna. Det 
kan bli som ett litet brus då man får signaler från alla porer som är då. Om man har en plan reflektor 
så får man ett väldigt brus, det är som ett eko när man pratar mot en vägg. Men om väggen är 
skrovlig, det är ju som porerna, det blir ju massa ytor liksom. Då får du inte tillbaka lika mycket. Och 
om man tänker sig, nu är det svårt att visualisera då i prat men om man tänker sig en signal från en 
plan reflektor det blir som en peak på utrustningen. Så blir en reflektor från porer som en kulle och 
då kan det finnas lite brus och sånt i botten om man kör själva som gör så att det kan vara svårt att 
hitta. Men just med inbyggda fel så tror jag just att det bara är ultraljud som klarar av det. Just på 
grund av att bjälklaget är ju, vad kan det vara 300 eller någonting, så är det betong och så är det svårt 

att komma ner. --- Om man tänker mellan betongbjälklaget och själva stålbalken, det är ju inte så 
stor spalt där, dom ligger ju i princip dikt an. Om man ska lägga en film på motstående sida, själva 
botten på balken då måste man stråla exakt rakt i den springan som är här, som egentligen inte finns. 
Så problemet är med dom här a-måtten är ju att de är ganska smala. Ska man träffa perfekt i själva 
bindningsytan då mellan svets och själva botten på plattan. Så det kan vara lite knivigt.  
 
I: Precis, vi förstår att det är mycket knepigare när det är inbyggt också. 
 
R: Porer kanske inte är den farligaste, det har ni koll på? 
 
I: Det har vi hört! 
 
R: Men det har ju med krafterna att göra. Är det runt så går ju krafterna går ju runt, är den en plan så 
är det ju mycket farligare.  
 
I: Kan man då på sånahär tester se om dom är runda eller spetsiga porer? 
 
R: Nä porerna är oftast runda, dom är inte… jag har nog aldrig sett en spetsig por. Det finns ju 
långsträckta porer, men dom är oftast runda som en korv kanske man kan säga då i materialet. Så 

det är väl egentligen ultraljud. Om man inte kan på något sätt få isär då Syftar på att få mellanrum 

mellan balk och bjälklag så att man får en glipa och då kunna köra röntgen igenom. Om man ska 
köra röntgen från sidan, det skulle kunna gå teoretiskt sätt, men det är ganska mycket material i 
vägen. Det är mycket stål om man säger då att man skjuter ned mot svetsen. Man kommer inte se 
någonting. Det kommer vara jättesvårt att urskilja själva poren. 
 
I: Okej. Ja nu har vi fått svar på de två första frågorna så att nästa fråga är då: kan man genom dessa 
resultat få fram hur stor defekten är och hur mycket den kan påverka bärförmågan? 
 
I: Med ultraljud alltså. 
 
R: Ja precis. Ja defektens storlek det får man ju fram. Det kan man mäta upp i… ja man använder 
någonting som kallas för halvvärdesmetoden. Så får man en signal, nu blir den lite som en kulle då 

men får man en signal så mäter man ut där Ritar på ett papper under tiden. Man kör upp signalen 
på 80 procent av bildskärmen till exempel och sen när signalen gått ner till 40 procent, eller 
halvvärdesmetoden, då har man mätt ut längden på själva poren eller porerna då. Porsamlingen kan 
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man säga. Man får ju inte upp en bild eller någonting. Det finns utrustning idag som kan plotta också 
då, eller 3D-skanner som man kan använda för att mäta. Men det är mer för själva plattan eller 
korrosion och sånt. Det blir svårt att få upp den här, en sån bild. Utan det blir väl halvvärdesmetoden 
man får använda i så fall.  
 
I: Är det vanligt att man utför OFP-metoder på inbyggt material? 
 
R: Ja det händer ju. Jag måste fundera litegrann. Vi hade ganska nyligen mätningar på, för att 
undersöka om det fanns armering i betongdelar. Så det är ju en metod som man skulle kunna 
använda då. Det är ju kanske inte just i det här fallet då med hattbalkar, som det kallas, och 
betongbjälklag. Det har jag nog faktiskt inte varit med om. Det har hänt att man har kommit på i 
efterhand att man har kommit på att man har glömt att prova och sådär, men då kan det vara på en 
pelare och pelarfot och då får man liksom ta bort betongen runt själva pelarfoten för att kunna 
komma åt. Ofta kan det också vara, man kan göra en begränsad provning mot en pelarfot. Då kan 
man prova från en sida bara så får man en begränsad. Men dom är ju inte inbyggda på det här sättet. 
Ja visst det ligger betong ovanför själva plattan så kanske eller är massa spill, men det är ju inte direkt 
inbyggt.  
 
I: Så ifall du hade tänkt dig det här scenariot så kanske det hade varit svårt att utföra då OFP och få 
fram ett bra resultat? 
 
R: Ja, det går men som sagt men det blir nog inte sådär jättetillförlitligt.  
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Bilaga 12 
Intervju med Respondent 12, 2019-05-21 
 
Kort om intervjun 

• Intervjun hålls i syfte att få svar på frågor gällande olika förstärkningsmetoder och OFP.  

• Intervjupersonen arbetar som Konstruktör på Företag D.  

• Intervjupersonen har fått ta del av materialet ”Inför intervjun” samt frågorna som ställs, med 
undantag för revideringar och följdfrågor.  

• Intervjun genomförs genom på plats och spelas in med ”Röstmemo”-funktionen. 
 
Intervjufrågorna 
Dessa frågor skickades till intervjupersonen samma dag som intervjun.  
 

1. Vilka andra lösningar kollade ni på innan just denna lösning valdes? Varför gick man inte 
vidare med någon av de andra lösningarna? 
 

2. Vad tror du om dessa förslag på förstärkningsmetoder?  
 

- Svetsa fast en balk under balken på alla ställen (T-formad uppochned) 
- Fackverksbalk under balkarna 
- Balk i balken fylld med betong 
- Spänna fast stag och fylla balken med betong 
- Borra hål i balken och spänna skruvförband mellan överfläns och underfläns 

 
3. Vilka metoder kan användas för att undersöka balkarnas defekt och omfattning?  

(OFP, belastningstestning) 
 

Sekretess 
Transkriptet innehåller endast de delarna som är relevanta för rapporten. I transkriptet benämns 
Intervjuaren med ”I” och Respondenten med ”R”. Namn på företag är utbytta till 
benämning efter Översikts-sidan i rapporten. Sekretessbelagda namn är utbytta med xx och 
förklarade i parentes. 
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Intervjun 

I: Då var vår första fråga: vilka andra lösningar kollade ni på innan ni valde just denna lösning och 
varför gick man inte vidare med någon av de andra lösningarna? 
 
R: Ja… En annan möjlig lösning som är ganska närbesläktad med den här lösningen, det var ju att… 
Problemet där var ju svetsarna mellan liv och flänsar och då handlar det ju om skjuvöverföringen. Det 
handlar ju om att när man sedan belastar balken, då går det ner som tvärkrafter i livet.  Alltså dom 
stående plåtarna och då ska ju liksom via dom längsgående svetsarna överföras och då blir det ju 
drag och tryck i flänsarna och då måste det finnas svetsar till det då. Och dom var defekta, massa 
porer i dom. Själva tvärsnittsdelarna i sig, det är ju inget fel på dom, utan det är ju kopplingen mellan 
liv och fläns. För att kunna överföra det så att balken jobbar, eller fungerar som den ska. Å då var det 

ju det här, istället för att göra som det gjordes Syftar på lösningen som utfördes på 

referensprojektet att vi skulle sätta nya livplåtar utanpå. För att det inte skulle bli så mycket så… 
Problemet med den lösningen är ju då att då måste du ju… det låg liksom betongelement och det var 
ju, många balkar var ju gjutna. Man kommer liksom inte åt att fästa på utsidan av liven eller plåtarna 
som var defekta eftersom betongen var i vägen och då måste man bila sönder betongen i kanten där 
mot underflänsen och det är inte så lämpligt. Det var en variant som jag skissade på då.  
 

--- 
 
R: Det fanns väl inte så mycket annat å göra, utifrån dom begränsningar som fanns. Det går ju inte att 
sätta något under för då är ju det i vägen. Det är ju alltid massa installationer och undertak och sånt. 
Så allting måste ju ske i jämnhöjd med den befintliga balken. Å sen det här med att fylla den med 
betong, problemet är ju inte själva… utan det är ju… dels betongen i sig, den ger så lite även om man 
skjuter in armering. Det finns ju såna här balkar som Peikko:s Delta balk, till exempel, där man har 
betong och skjuter in armering i den där. Men det handlar ju mycket om att… i brandlastfallet, alltså 
när det brinner så hjälper betong och armering till med konduktivitet. Men det är ju rätt mycket 
armering som behövs i skarvarna mellan balkar. Så det hade inte löst problemet. För betongen i sig 
kan ju inte få någon vidhäftning så att du får upp dom där krafterna eller ner dom i flänsarna. Då ska 
man ha såna här som man har i samverkansbroar som dubbar för skjuvförbindning. Men då hade 
man ju ändå varit tvungen att skära bort för att komma åt att sätta dom inne i lådan så hade man 
varit tvungen ändå att skära bort överflänsen och sedan återmontera den. 
 
I: Precis, det där var ju något vi va inne lite på i också att man kunde sätta kramlor på överflänsen och 
sedan gjuta på för att kunna tillgodoräkna betongens bärighet. 
 
R: Du menar upp… Ja då hade du ju… Ja men det här som jag pratar om nu då skulle du ju… Men det 
här som jag pratar om nu då hade som satt på överflänsen sitta på undersidan. Då hade man ju 
behövt skära bort överflänsen, svetsa på såna där skjuvförbindare på undersidan och sedan fylla den 
med betong. Alltså svetsa på underflänsens översida och sedan svetsa tillbaka överflänsen.  
I: Ja det är ju lite krångligt.  
 

--- 
 
R: När man ändå behöver skära bort överflänsen då kommer man ju åt att svetsa på insidan, på 
underflänsen och på insidan av livplåtarna. Så som det gjordes då. 
 

--- 
 
I: Vi hade ett sista förslag på en förstärkningsmetod och det var att borra hål i balken och spänna 
skruvförband mellan överflänsen och underflänsen.  
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R: Men den ihop spänningen den bygger ju på, alltså själva skrivförbandet i sig kan ju inte föra över 
mycket skjuvförbindning mellan… Så att säga, det bör ju vara skruven så det blir ju ingen styrka. 
Däremot teoretiskt om man kan dra ihop förbandet så kan man få klämverkan om man fyller den 
med betong. Då blir det som en förspänning, men då bygger det på friktion mellan den betong man 
fyller i lådan med och över respektive underflänsen. Det är ingenting som jag vet någonting om då 
men det… tanken slår mig så att säga. Men om det har gjorts så i brobyggnader eller någonting. För 
det är där man håller på med state of the art så när det gäller samverkans konstruktioner mellan 
betong och stål. 
Sen har ni skrivit att spänna fast stag och fylla med betong, kan det vara liknande eller det här staget. 
Hur löper det? Hur föreställer ni er att det, är det något stag som ligger under? 
 
I: Jag tror att vi tänkte oss egentligen inne i balken. Att man spänner fast det inne i balken. 
 
R: Är det längsgående stag i balken? 
 
I: Exakt.  
 
R: Ja. Då blir det förspänning, men det är fortfarande problematiken. För man kan ju förspänna, vad 
ska man säga. Men förspänna gör man ju i regel för att minska deformationer eller också minska 
lastväxlingar om man har såna här efterspända… Det finns ju… det är inte så vanligt, efterspända 
brokonstruktioner i betong. Så att man efterspänner konstruktionen, men i regel är det ingenting 
som förbättrar den vanliga hållfastheten. Utan det handlar ju om minska nedböjningar och så då.  
 
I: Okej. Då är vi väl inne på vår sista fråga nu då och den är: vilka metoder kan användas för att 
undersöka balkarnas defekt och omfattning? 
 
R: Ja alltså den vanliga att undersöka balkarnas defekter. Den som användes då… Det som är svårt, 

alltså när det är inbyggt, det är ju att hitta en bra metod. Men xxFöretag B använde ju någon form 
av röntgen. Det är nämligen svårt … I en fabrik du gör såna där längsgående kälsvetsar, den enklaste 
metoden och den vanligaste metoden det är ju vanlig magnetpulverprovning. Men det kommer du ju 
inte åt om det är inbyggt. Och det som fanns då… och det funkar tämligen bra, det är någon form av 
röntgenmetod. Men detaljer kring det, det är inte jag någon expert på. Det är inte speciellt vanligt att 
man använder den metoden i en fabrik utan då använder man i regel magnetpulverprovning eller 
ultraljudsprovning beroende på vilket typ av svets det är.  Men det var ju inte möjligt. 
Ultraljudsprovning, då skulle du ju inte kunna få indikationer när… du måste ju komma åt med 
detektorn då mot svetsen men du kommer ju inte åt det. Du befinner ju på några cm avstånd och du 
har stål emellan eller betong emellan. 
 

--- 
 

R: XX Företag B bekostade någon provtryckning av balkarna, känner ni till det? 
 
I: Ja det gör vi! 
 
R: Provtryckning i Borås på RISE, sedan skulle det utmynna i en rapport men det är ingenting som… 
Jag har inte sett den där rapporten utan jag var behjälplig under skedet så att säga och med input till 
den där provningen. Men det är ingenting ni heller har tillgång till eller? 
 

I: Vi fick ju reda på från xxRespondent 10 att de hade gjort den här provbelastningen och att balken 
höll för det den skulle hålla för. Men sen kunde dom inte säga att den här motsvarar alla balkar så 
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därför fick dom göra någonting i alla fall då. 
 
R: Nä det var en balk då som lirkades ut. Den va monterad. Det var en liten kort balk för övrigt. Så jag 
vet inte om det egentligen ledde till någonting för det var ju egentligen bara en viss balk med defekta 
svetsar som togs ut i det här provet. Men jag vet inte vad det ledde till då.  
 

--- 
 
I: Juste, nu kom jag på en fråga gällande just dom här. För ni satte ju in livastyvningar i balken också, 
vad hade dom för funktion egentligen? 
 
R: Dom där som satt på tvären? 
 
I: Ja precis! 
 
R: Nä det vara bara för att hålla ihop livplåtarna, det var bara distanser då. Det var ingenting som 
behövs för konstruktivt skäl, så att det var av praktiskt skäl. Annars hade det blivit så jobbigt sen att 
få dit… För de nya… Det var ju såhär att överflänsen skars bort och sedan köptes det nya överflänsar 
som var smalare så att man kunde fälla ner dom mellan livplåtarna så att man kunde svetsa på 
utsidan, men på kanten. Svetsarna från början var ju på undersidan. Det är dom två 
huvudmodellerna när man gör en sån där HSQ-balk.  
 

--- 
 

R: Dom sattes på tvären syftar på livavstyvningarna, det var bara för att hålla ihop det. Och sen var 
det väl som ett stöd då, så då la man ju upp den nya överflänsen på dom där plåtarna. Så det var en 
ren praktiskt montagegrej.  
 

--- 
 

I: Men kan dom användas för förstärkning Syftar på livavstyvningar? 
 
R: I broar, när man har väldigt höga balkar sätter man ju då… då har det ju en avstyvande verkan att 
sätta såna där på tvären. Då när man har slanka livplåtar, då finns det olika sätt att förstärka 
livplåtarna mot skjuvbuckling eller tryckbuckling. Och då kan man göra på det här sättet, man pratar 
om tvärskott i brobyggnadsbranschen och den kan ha en annan funktion, man kan skapa 
vridinspänningar så att du när det gäller broar… Och sen pratar man också om, nu är inte jag 
superexpert på det, ortotropa däck. Problemet är att när man svetsar ihop det på det sättet bygger 
man in tvångskrafter i svetsarna som har med egenspänning att göra. När det gäller broar och stora 
grejer är det viktigt med det svetstekniska. Men det är inte aktuellt i små HSQ-balkar.  
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Övriga bilagor 

Bilaga 13  
Jämförelseobjekt 

Förutsättningar 
 

5 våningar  
 

800 m2/våning 
 

Totalt 4000 m2 
 

Alla våningsplan är identiska 
 

4 meter våningshöjd varav 1 meter undertak 
 

Platta på mark 
 

Prefabricerade ytterväggar i betong, tjocklek 350mm 
 

Inga installationer är dragna 
 

Pelare i stål placerade enligt planillustration 
 

Spill vid montering 12,5%1 
 

Spill vid demontering 25%2 
 

Balkar med längd 6m placerade enligt planillustration 
 

Balkarnas tvärsnitt enligt dimensioneringstabell från Stålbyggnadsinstitutet (u.å). (Se Figur 1 i Bilaga 14) 

Produktionskostnaden är antagen 100 miljoner  
 

Byggkostnaden är 53% av projektkostnaden3  
 

Balkar levereras från Baltikum 

                                                           
1Enligt Josephson. P & Saukkoriipi. L (2005) är användningsgraden för levererat material 79–96%. 
Spillet varierar med motsvarande 4–21% och därför beräknas medeltalet 12,5% som en representativ 
siffra för spill vid montering.  
 
2 Eftersom en procentsats för spill vid demontering inte kunde återfinnas har spill vid demontering 
beslutats utifrån en diskussion med Respondent 8 (Muntlig kommunikation, 10 maj 2019). Enligt 
Respondent 8 är det rimligt att anta dubbelt gentemot spill vid montering.   
 
3 Enligt SCB och Sveriges Byggindustrier (u.å) består 53% av produktionskostnaden 
av byggkostnad.  
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Figur 1 Jämförelseobjekt 

 
Figur 2 Planillustration 

 
Avgränsningar 

• Tiden bedöms endast från tid det tar att återställa byggnadens bärförmåga, eventuell tid för 
projektering omfattas inte av analysen. 

• Fönster, dörrar och öppningar försummas. 
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Bilaga 14 
 

Demontera byggnaden och beställa nya balkar 
 
Tidskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiden för montering har framkommit i muntlig kommunikation med Respondent 8 (Personlig 
kommunikation, 10 maj 2019). Demonteringen baseras på tidsbilden av montering som Respondent 
8 uppskattar till det dubbla.  
 
Leveranstiden av nya HSQ-balkar är, enligt Respondent 13 (Personlig kommunikation, 8 maj 2019), 6–
8 veckor. I och med att detta sker parallellt med demonteringen av byggnaden är tiden i tabellen 
ovan 0 månader.  
 
Lossning har ingen tidsbild men pågår parallellt och ska inte påverka hela tidsbilden.  
Tiden för städning och undanröjning är för att möjliggöra leverans av nyss material och ny montering.  
 

Kostnadskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt SCB och Sveriges Byggindustrier (u.å) består 53% av byggkostnaden 
av byggkostnad. Den estimerade projektkostnad är 100 miljoner. Eftersom byggnaden demonteras 
och monteras blir det en dubbel byggkostnad. Den dubbla byggkostnaden har beräknats enligt 
följande: 
 
100 000 000 × 0,53 × 2 = 106 000 000𝑘𝑟 
 
Enligt kommunikation från Respondent 13 (Personlig kommunikation, 8 maj 2019) har det 
kommunicerats ett pris på 18-30kr/kg för hattbalkar. Medeltalet för en hattbalk blir då: 

 
18+30

2
= 24𝑘𝑟/𝑘𝑔 

 

Aktivitet Tid månader 
Demontering av befintlig stomme 8 
Leverans av nya balkar (parallellt med demontering) 0 
Lossning av balkar (parallellt med demontering) 0 
Montering av byggnad 4 
Städning och undanröjning på arbetsplatsen 1 
  
Total tid: 13 månader 

 

 

Aktivitet Kostnad sek 
Dubbel byggkostnad 106 000 000 
Nya balkar 374 976 
Spill betong 549 360 
  
Total kostnad: 106 924 336 kr 
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Balkarna väger 86,8kg/m, hämtat från tabellen nedan från SBI (u.å).  

 

Figur 1: Dimensioneringstabell (SBI, u.å) 

Enligt planillustrationen (Avsnitt 7.1.1) består bygganden av 30 balkar som är 6 meter långa. Priset 
för balkarna beräknas enligt följande: 

 
86,8 × 6 = 520,8𝑘𝑔/𝑏𝑎𝑙𝑘 

24 × 520,8 = 12 499,2𝑘𝑟/𝑏𝑎𝑙𝑘 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟: 12 499,2 × 30 = 374 976𝑘𝑟 

Enligt Josephson, P & Saukkoriipi, L (2005) är användningsgraden för levererat material 79–96%. 
Spillet varierar med motsvarande 4–21% och därför beräknas medeltalet 12,5% som en representativ 
siffra för spill vid montering. Enligt diskussion med Respondent 8 (Personlig kommunikation, 10 maj 
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2019) förväntas spillet fördubblas vid demontering och därmed beräknas det bli 25% spill vid 
demontering. Spill beräknas endast för den prefabricerade betongstommen då det är det enda som 
kan preciseras med säkerhet. Att beräkna spill på eventuella installationer, stålstomme med mera 
hade bara blivit spekulationer. Kostnad för betongspillet beräknas enligt följande:  
 
𝑂𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑: 40 × 2 + 20 × 2 = 120𝑚 
 
𝑉ä𝑔𝑔𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑡𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑛: 120 × 4 ×= 480 𝑚2 
 
𝑉ä𝑔𝑔𝑎𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑒𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡: 480 × 5 = 2400 𝑚2 
 
𝐺𝑜𝑙𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑡𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑛: 40 × 20 = 800𝑚2 
 
𝐺𝑜𝑙𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑒𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡: 800 × 5 = 4000𝑚2 
 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑙𝑣: 2400 + 4000 = 6400𝑚2 
 
𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙: 6400 × 0,25 = 1600𝑚2 
 
 
Höjden på bjälklaget antas vara samma som HSQ-balkens höjd vilket ger en höjd på 0,35m (Se Figur 1 
ovan). Väggarna antas ha samma tjocklek för att underlätta arbetet.  
 
𝐾𝑢𝑏𝑖𝑘𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡: 6400 × 0,35 = 2240𝑚3 
 
𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙: 2240 × 0,25 = 560𝑚3 
 
Eftersom det inte finns någon specifik prislista för prefabricerade betongelement används istället 
platsgjuten betong (Loddby betong, 2014). Eftersom ingen information om vilken betong som har 
används till den prefabricerade betongstommen finns har ett medeltal beräknats: 
 
870 + 900 + 930 + 960 + 910 + 940 + 970 + 985 + 965 + 995 + 1025 + 1040 + 950 + 970 + 1005 + 1020 + 1005 + 1035 + 1065 + 1080

20
= 981𝑘𝑟/𝑚3 

 
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙: 560 × 981 = 549 360 𝑘𝑟 

Klimatpåverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet  Utsläpp kgCO2 
Tillverkning av nya balkar  93 744 
Transport av nya balkar resväg 1 911 
Transport av nya balkar resväg 2 1367 
Spill betong 201 600 
  
Totalt utsläpp lösning 1: 296 255 kgCO2 
Totalt utsläpp lösning 2: 296 711 kgCO2 
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Vi reserverar oss för eventuell miljöpåverkan av produktionen. Transporten för lagerhållning av 
demonterat material räknas bort då lagerhållningen beräknas vara i anknytning till 
lagerhållningsplatsen.  
 
För att kunna beräkna miljöpåverkan av tillverkningsprocessen för balkarna samt transporten har vi 
valt att undersöka påverkan i kgCO2. Vi har valt att använda miljöbyggnads verktyg (SGBC, 2018).  
 
Tillverkning av nya balkar beräknas i verktyget utifrån dess vikt. Vikten för balkarna beräknas enligt 
nedan. Vikt för en meter HSQ-balk har tagits ur Figur 1 ovan. 
 
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟: 86,8𝑘𝑔/𝑚 × 6𝑚 × 30𝑠𝑡 = 15 624𝑘𝑔 
 
I verktyget sattes vikten 15 624kg och klimatpåverkanen blev då: 93 744 kgCO2 (Se figur 2). 

 
Figur 2: Klimatpåverkan stål (SGBC, 2018) 

Vi antar att balkarna levererats från Baltikum. För att beräkna transporten valdes en stad som är 
belägen en central del av Baltikum och då föll valet på Riga. Om balkar transporteras från Riga till 
Stockholm ger Google Maps följande förslag på resväg:  

1. Lastbil Riga-Ventspils (189km), Fartyg Ventspils-Nynäshamn (277km), Lastbil från 
Nynäshamn-Stockholm City (58km)  

2. Lastbil Riga-Paldiski (315km), Fartyg Paldiski-Kapellskär (288km), Lastbil Kapellskär-
Stockholm City (91km)  

Vid input av dessa siffror tillsammans med vikten för balkarna fås resultat för transportvägarna:  

1. 911 kgCO2  

 

Figur 3: Klimatpåverkan transport (SGBC, 2018) 

2. 1 367 kgCO2 

 

Figur 4: Klimatpåverkan transport (SGBC, 2018) 
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Miljöpåverkan för ”spill betong” beräknas från betongens vikt. Volymen har beräknats ovan i 
kostnadskonsekvens (560 m3). Densitet för betong är: 2400kg/m3. Vikten beräknas nedan: 

560 × 2400 = 1 344 000𝑘𝑔 

Vid införing av vikten i verktyget fås miljöpåverkan: 201 600 kgCO2 

Bärförmåga 

Konstruktionens bärförmåga kommer vara enligt projekteringen och därmed värderas den till vår 
skala 4.  

Demontera byggnaden och svetsa om balkarna 
 Tidskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demontering, montering samt städning och undanröjning på arbetsplatsen är beräknade och 
förklarade i Demontera byggnaden och beställa nya balkar. 

Respondent 8 (Personlig kommunikation, 10 maj 2019) kommunicerade att det tog ungefär 2,5 
veckor/våning för fyra svetsare att svetsa om balkarna från insidan i ett hus.  
 
𝑂𝑚𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟: 2,5 × 5 = 12,5 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 

12,5

4
 3 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 Kostnadskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
Byggkostnad och spill betong har beräknats och förklarats i Demontera byggnaden och beställa nya 
balkar. 
 
Enligt Respondent 8 (Personlig kommunikation, 10 maj 2019)kostar en svetsare 450kr/h inklusive 

 

Aktivitet Tid månader 
Demontering av befintlig stomme 8 
Omsvetsning av balkarna 3 
Montering av byggnad 4 
Städning och undanröjning på arbetsplatsen 1 
  
Total tid: 16 månader 
  

 

 

Aktivitet Kostnad sek 
Dubbel byggkostnad 106 000 000 
Omsvetsning balkar 1 350 000 
Spill betong 549 360 
  
Total kostnad: 107 899 360 kr 
  
  

 



 84 

moms och material. Vi beräknar att det behövs fyra svetsare, en teamleader och en brandvakt för att 
utföra arbetet. Estimeringen av antal arbetare baserar sig på muntlig kommunikation med 
Respondent 8 (Personlig kommunikation, 10 maj 2019). På referensprojektet användes fyra svetsare, 
en teamleader och tre brandvakter. Brandvakterna placeras på de olika våningarna, en på våningen 
ovanför, en på samma våning som svetsas och en på våningen nedanför. I och med att svetsningen i 
denna lösning inte sker i en byggnad har vi valt att räkna på en brandvakt istället. För att förenkla 
beräkningen har vi valt att räkna på samma timpris för alla arbetare oberoende av vilken roll de har. 
Kostnaden för dessa sex arbetare beräknas enligt följande: 
 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/ℎ: 450 × 6 = 2 700𝑘𝑟/ℎ 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔
: 2 700 × 8 = 21 600𝑘𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
: 21 600 × 5 = 108 000𝑘𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒: 108 000 × 12,5 = 1 350 000 𝑘𝑟 

 
Klimatpåverkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi reserverar oss för eventuell miljöpåverkan av produktionen. Transporten för lagerhållning av 
demonterat material räknas bort då lagerhållningen beräknas vara i anknytning till 
lagerhållningsplatsen.  
 
Hade balkarna fraktats till en verkstad för svetsning blir det miljöpåverkan av transporten. Vi 
estimerar att fabriken ligger utanför Stockholm och estimerar därmed transportsträckan till 35km. I 
och med att balkarna måste fraktas till fabriken och sedan tillbaka till byggarbetsplatsen har vi räknat 
på 70km. Vid insättning av 70km i excel-arket fås en miljöpåverkan på 197kg/CO2 enligt figuren 
nedan.  

 

Miljöpåverkan för ”spill betong” beräknas från betongens vikt. Volymen har beräknats ovan i 
Demontera byggnaden och beställa nya balkar (560 m3). Densitet för betong är: 2400kg/m3. Vikten 
beräknas nedan: 

 

Aktivitet  Utsläpp kgCO2 
Spill betong 201 600 
Transport 197 
  
Totalt utsläpp utan transport: 201 600 kgCO2 
Totalt utsläpp med transport: 201 797 kgCO2 
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 560 × 2400 = 1 344 000𝑘𝑔 

Vid införing av vikten i verktyget fås miljöpåverkan: 201 600 kgCO2 

Bärförmåga:  

Konstruktionens bärförmåga kommer vara enligt projekteringen och därmed värderas den till vår 
skala 4.  

 

Svetsa insida av balken 

 
 Tidskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
Bilning kring balkens överfläns och omsvetning av balkarna tog enligt Respondent 8 (Personlig 
kommunikation, 10 maj 2019) ca 2,5 veckor/våning räknat på fyra svetsare. För att kunna utföra 
omsvetningen krävdes även att två personer bilade betong, tre brandvakter och en teamleader vilket 
blir sammanlagt tio arbetare. Tiden beräknas enligt följande:  
 
2,5 × 5 = 12,5 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 

12,5

4
 3 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

Leverans av livavstyvningarna estimeras till hälften av den lägsta leveranstiden av nya balkar därmed 
beräknas den som 3 veckor vilket blir ca 1 månad. Leveranstiden av nya balkar har förklarats i 
Demontera byggnaden och beställa nya balkar ovan.  

Kostnadskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Respondent 8 (Personlig kommunikation, 10 maj 2019) kostar en svetsare 450kr/h inklusive 
moms och material.. På referensprojektet användes fyra svetsare, en teamleader och tre 
brandvakter enligt Respondent 8 (Personlig kommunikation, 10 maj 2019). Brandvakterna placeras 
på de olika våningarna, en på våningen ovanför, en på samma våning som svetsas och en på 

 

Aktivitet Tid månader 
Leverans av extra stål 1 
Bilning av betong samt omsvetsning 3 
  
Total tid: 4 månader 
  
  
  

 

 

Aktivitet Kostnad sek 
Arbetskostnad 2 250 000 
Livavstyvningar 173 092,5 
Överfläns 118 692 
Spill betong 3 178 440 
  
Total kostnad: 2 720 224,5 kr 
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våningen nedanför. För att förenkla beräkningen har vi valt att räkna på samma timpris för alla 
arbetare oberoende av vilken roll de har. Kostnaden för dessa sex arbetare beräknas enligt följande: 
 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

ℎ
: 450 × 10 = 4 500𝑘𝑟/ℎ 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔
: 4 500 × 8 = 36 000𝑘𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
: 36 000 × 5 = 180 000𝑘𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒: 180 000 × 12,5 = 2 250 000𝑘𝑟 

 

Pris för livavstyvningarna beräknas utifrån hur mycket material som används. Livavstyvningarna 
sattes med ett c/c avstånd på 0,4m. Längden på balkarna återges i planritningen (Avsnitt 7.1.1) och är 
6 meter/balk. I samma planritning återfinns att det placeras sex balkar per plan vilket ger 
sammanlagt 30 balkar i hela huset. För att kunna beräkna hur mycket material som användes behövs 
även antal livavstyvningar/balk beräknas:  
 
6

0,4
= 15 𝑠𝑡/𝑏𝑎𝑙𝑘 

 
15 × 30 = 450 𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑣𝑎𝑣𝑠𝑡𝑦𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 
 
I Figur 1 ovan återfinns dimensionerna på balken. Höjd: 0,35m, bredd: 0,2 meter och tjocklek: 0,02m. 
Densitet för stål är 7859 kg/m3. Vikten av materialet beräknas utifrån volymen ihop med densiteten:  
 
0,35 × 0,2 × 0,02 = 0,0014 𝑚3 
 

0,0014 × 450 = 0,63𝑚3 
 
 
0,63 × 7 859 = 4 945,5𝑘𝑔 
 
Enligt Respondent 13 (Personlig kommunikation, 8 maj 2019) kostar skuren plåt 10-12kr/kg men 
inkluderar man transport och spill kostar det 30-40kr/kg. Medeltalet blir då 35kr/kg. 
 
4 945,5 × 35 = 173 092,5𝑘𝑟 
 
Pris för överflänsen beräknas utifrån dess volym. Måtten på överflänsen återfinns i Figur 1. H: 0,012, 
b: 0,2. Längden på balken är 6 meter.  
 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑒𝑛 ö𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑛𝑠: 0,012 × 0,2 × 6 = 0,0144𝑚3 
 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑓ö𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 ö𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑎𝑟: 0,0144 × 30 = 0,432𝑚2 
 
0,432 × 7 859 = 3 391,2 𝑘𝑔 
 
3 391,2 × 35 = 118 692𝑘𝑟 
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Bilningens bredd estimeras till 0,15m och djupet till 0,05m. Balkarnas längd och antal balkar är taget 
från jämförelseobjektet i Kapitel 7. Balkarna är 6 meter långa och är sammanlagt 30 stycken. 
Bilningen utfördes på båda sidor av balken. Bilningen beräknas genom volymen av en triangel 
tillsammans med betongens densitet.  
 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔:
0,15×0,05×6×30×2

2
= 1,35 𝑚3  

 
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 1,35 × 2 400 = 3 240𝑘𝑔 
 
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 3 240 × 981 = 3 178 440𝑘𝑟 
 
 

Klimatpåverkan 

 

 
 
 
 
 
 
 
Totalt antal kg för materialet räknas från miljöbyggnads Excel-ark där vikten av livavstyvningar och 
överfläns summeras:  
 
3 391,2 + 4 945, 5 = 8 336,7𝑘𝑔 
 
Insatt i tabellen ger detta: 50 020kg/Co2 
 
Transport av materialet är 35 km ger 53kg/Co2 
 
Betongspill: 486 kg/Co2 baserat på kg som återges i kostnad ovan.  
 

Bärförmåga 
 
Byggnaden blir med denna lösning överdimensionerad och värderad därmed till 5 på skalan. Att 
byggnaden är överdimensionerad innebär även en kostnadskonsekvens men samtidigt kan det öka 
byggnadens livslängd vilken blir positivt för kostnad och miljö. Därmed värderas 
överdimensioneringen som en positiv faktor.  
 

 

Aktivitet  Utsläpp kgCO2 
Spill betong 486 
Transport 53 
Tillverkning av nytt stål 50 020 
  
Totalt utsläpp utan transport: 5 559 kgCO2 
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Balk under balken 

 
Tidskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
Leveranstiden av balkarna har förklarats i Demontera byggnaden och beställa nya balkar. 
Svetsningen har förklarats och beräknats i Svetsa insida av balken. Vi estimerar att det kommer ta 
samma tid att svesta fast balkarna på undersidan av den befintliga balken som det gjorde att svetsa 
om balkarna på insidan.  
 

 Kostnadskonsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbete för svetsning av materialet definieras i demontera byggnaden och svetsa om balkarna. 
Kostnad för nya balkar definieras i demontera byggnaden och beställa nya balkar. Vi har valt att 
använda samma typ av balkar som de inbyggda för att säkerställa korrekt bärförmåga.  
 

Klimatpåverkan 

 
 
 
 
 
 
 
Tillverkning av nya HSQ-balkar har beräknats i demontera byggnaden och beställa nya balkar.  
 
Vi estimerar att verkstaden som tillverkar balkarna ligger utanför Stockholm och estimerar därmed 
att transportsträckan blir 35 kilometer. Vid insättning av balkarnas vikt (beräknat i demontera 
byggnaden och beställa nya balkar) tillsammans med transportsträckan får vi resultatet 53kg/CO2.  
 

Bärförmåga 

 
Bärförmågan värderas till en 5: a då byggnaden blir överdimensionerad. Att byggnaden är 
överdimensionerad innebär även en kostnadskonsekvens samtidigt kan det öka byggnadens livslängd 
vilken blir positivt för kostnad och miljö. Därmed värderas överdimensioneringen som en positiv 
faktor. 

 

Aktivitet Tid månader 
Leverans av balkar 2 
Svetsning 3 
  
Total tid: 5 månader 
  
  
  

 

 

Aktivitet Kostnad sek 
Arbetskostnad 1 350 000 
Balkar 374 976 
  
Total kostnad: 1 724 976 kr 
  
  
  

 

 

Aktivitet  Utsläpp kgCO2 
Tillverkning av nya balkar 93 744 
Transport 53 
  
Totalt utsläpp utan transport: 93 797 kgCO2 
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