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Förord 
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med NCC, Färdig Betong och Instutitionen 
för Byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan. Det motsvarar 30 högskolepoäng, 
startades i oktober 2007 och avslutades i april 2008. 

Jag vill tacka Folke Björk, docent vid instutitionen för byggvetenskap, Mats Öberg, 
Thorbjörn Dorbell, Ove Brodin på NCC samt Anders Elofsson på Färdig Betong för 
handledning och stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka platschef, arbetsledning och 
alla yrkesarbetare som närvarade vid stomarbetet för hus 1 på bostadsprojektet 
Kalkbruket. Till sist vill jag tacka alla de personer som har ställt upp för intervjuer och 
som bidragit med synpunkter angående detta examensarbete.
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Sammanfattning 
En stor del av kostnaderna för bostadsbyggnation är stommen, för en ökad lönsamhet är 
det därför intressant att studera hur dessa kostnader kan minskas. Enligt flera studier finns 
stora slöserier i produktionen som här ska identifieras och föreslag till lösningar ska 
läggas fram. Slöserierna identifieras och kategoriseras med hjälp av Toyotas koncept lean 
production. Som studieobjekt används bostadsbygget Kalkbruket i Årstadal. 
Byggtekniska problematiker, organisatoriska samt motivationsfrågor tas upp i denna 
rapport. 

De tekniska lösningarna ska utnyttja kända tekniker på ett mer effektivt sätt. Inga nya 
apparater ska utvecklas men med enkla metoder och god planering går många moment 
under produktionen att göras mer resurssnålt. Till exempel kan mycket tid vinnas på att 
hålla byggnaden tät redan innan taket sitter på plats. Istället för att behöva vänta på att 
taket sitter på plats för att kunna sätta igång med efterarbetena kan dessa redan påbörjas 
efter att ett par våningar har kommit på plats ovanpå. 

En mer exakt planering är även viktig för att arbetet ska vara mer effektivt. Idag slösas 
mycket tid genom att det inte finns tydliga besked om vad som ska göras av vem och vid 
exakt vilken tidpunkt. Mer ordning och reda kommer i princip skapa tid med hjälp av de 
nya klarare målen. Det kan även visa möjligheter om ett mindre konventionellt 
arbetsschema då hela arbetsstyrkan inte måste vara på plats vid exakt samma tidpunkt. 
Det kommer även ge möjligheten till att ordna en mer utspridd produktion för 
betongfabriken, då alla byggarbetsplatser inte behöver gjuta sina valv vid samma tidpunkt 
varje dag. 

Motivation är även någonting som bör studeras närmre på byggarbetsplatserna. Det finns 
goda anledningar till att tempot går mycket sakta under vissa timmar. Dels som nämnt 
ovan, att tidsplaneringen inte är tillräckligt exakt och alla vet inte vad som bör göras 
under alla arbetstimmar. Dels beror den låga motivation på att det inte gynnar sig för en 
individ på kort sikt att ta extra initiativ under arbetsdagen. Detta bör ändras på med hjälp 
av bättre informationsflöde mellan olika arbetsgrupper samt att de bästa arbetarna bör ha 
möjlighet till en extra belöning. 

Slutligen presenteras några positiva idéer från Kalkbruket som bör föras vidare även till 
andra byggarbetsplatser. Att tidplanen var fastställt tidigt och inte har ändrats under 
projektets gång är positivt, deras användning av badrumsmoduler samt att de klarar hela 
stomarbetet med hjälp av endast en byggkran. 
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Abstract 
A big part of the cost for the construction of apartment block buildings is the concrete 
shell; it’s therefore interesting to study how this cost can be minimized in order to 
increase the profit. Several studies show that there are several kinds of wastes during 
production, in this report they will be identified and ideas for a solution will be given. 
The identification and categorizing will be done with use of Toyotas concept “lean 
production”. The construction site Kalkbruket in Årstadal will be used as the example to 
study. Building technique related problems will be discussed as well as organizational 
and motivation problems. 

The technical solutions discuss the use of known techniques in a more efficient way. New 
device will not have to be developed, but with simple methods and with good planning 
production can be done with fewer resources. An example that will save time is keeping 
the building dry before the roof has been put in place. Instead of having to wait with 
doing the finishing until the roof is ready, it can already be started when the building has 
only reached a few levels. 

A more exact time plan over all work is also important to increase efficiency. As the 
planning is done today a lot of time goes to waste because of the lack of clear instructions 
on what should be done by whom and when exactly during all hours of the day. The more 
precise time planning will also show that there are great possibilities to organize a less 
conventional work schedule where not all workers needs to be at the site at the exact 
same time. Time for the casting of concrete can also be planned in less conventional 
hours of the day instead of during the morning, which is common practice in Sweden. 
This can make the production more effective for the company that produces concrete. 

Motivation is something that should be studied closer at construction sites. There are 
good reasons for the tempo sometimes being slow during certain hours of the day. Like 
mentioned above, the time schedule is not exact enough to make each worker aware of 
what should be done during all work hours of the day. Sometimes low motivation comes 
from the fact that there is no short-term motive for an individual to take an extra initiative 
during the day. This should be changed though better flow of information between 
different working units as well as a possibility for an extra reward to the most efficient 
workers. 

Some good ideas that should be taken from Kalkbruket are also mentioned. The part of 
the time plan that was established ahead of time was never changed during the project, 
this is positive. Their use of bathroom modules furnished and intact before reaching the 
site, and how they manage to build the whole shell with the help of only one crane should 
also be noted. 
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Bakgrund 
En stor del av stommarna för flerfamiljshus produceras av helt eller delvis platsgjuten 
betong. Stommen är av central betydelse både för produktionsekonomi och därmed bygg- 
och boendekostnaden och det färdiga husets funktionella egenskaper. Det är därför viktigt 
att utvecklingen på området drivs vidare. 

Slöserier inom byggproduktion är många och kostsamma, de bör minimeras för att vara 
ett slagkraftigt byggföretag på marknaden. Ett stort problem är slöseriet av tid, enligt en 
studie använder en byggarbetare endast 15-20% av sin tid på direkt arbete, 45 % på 
indirekt arbete (förberedelser, instruktioner, få fram materiel mm). Resten av de 35 % 
används för att rätta fel, väntan, olika avbrott mm, d.v.s. sådana aktiviteter som klassas 
som slöseri av tid (Jongeling 2006, Josephson 2005). 

Syfte 
Projektets syfte är att undersöka möjligheterna att minska produktionskostnaderna genom 
effektivisering av stombyggandet.  

Målsättning 
Målet är att kartlägga, redovisa och värdera förbättringsområden inom värdekedjan från 
betongfabrik till färdig stomme, inkluderande projektets specifika projekteringsaspekter. 
Som utgångspunkt tas Lean-tänkande med de sju slöserierna (MUDA). 

Genomförande 
De frågeställningar projektet ska arbeta med är: 

1. Planering och samordning mellan betongfabrik, plattbärlagsfabrik och 
byggarbetsplats 

2. Projekteringen 
3. Logistik inom och utom byggarbetsplatsen 
4. Nyttjande av moderna hjälpmedel och metoder (form, armering, betongval, IT-

verktyg m.m.) 

Arbetet utförs genom en närstudie av stombyggandet i Kalkbruket, ett bostadsprojekt i 
Årstadal mellan slutet av oktober 2007 till januari 2008. Anteckningar och dagbok förs 
över varje händelse både ute på byggarbetsplatsen och inne på platskontoret, intervjuer av 
platschef, arbetsledare, lagbasar och yrkesarbetare görs fortlöpande. Dessutom utförs 
intervjuer och besök hos leverantören Färdig Betong samt samtal med ett antal olika 
experter inom lean production och stombyggnation. Litteraturstudier utförs på området 
lean production enligt Toyota. 
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Studieobjekt 
Kalkbruket är producerat av NCC. Det byggs 150 hyreslägenheter i två hus med sex 
respektive åtta våningar med ett gemensamt garage i två plan under marknivå.  

 

 
Bild 1 – Skiss över det färdigbyggda Kalkbruket 

 

Mellan de båda husen ligger en gård som under produktionstiden används för upplag av 
material samt en uppställningsplats för byggkranen. Stommen är av platsgjuten betong 
levererad av Färdig Betong. Bjälklagen görs genom att placera plattbärlag, sedan 
armering och installationer varpå det gjuts över med betong. Väggarna görs helt 
platsgjutna med hjälp av väggformar. 
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Litteraturstudier 
Ett företag som har varit mycket framgångsrikt i sitt effektiviseringsarbete är Toyota. De 
har ett mycket välutvecklat produktionssystem som är följden av hårt arbete, skickliga 
tekniker, en samarbetskultur, en optimerad process, enkla men kraftfulla verktyg som 
fungerar och ständiga förbättringar av alla dessa faktorer (Kontentan 248). Vad de 
kommit fram till är vad som kallas lean production. Direkt översatt betyder lean 
production ”smal produktion” men är inte någon bra översättning då smal har en negativ 
klang. Det handlar alltså inte om att banta ner ett företag, utan att eliminera de onödiga 
momenten i processen. Vad de lyckats med är att producera mer, med samma resurser 
som innan, genom att skapa effektiva processer i företaget. 

Lean production illustreras ofta som ett tempel: 

 

 
Bild 2 – Leansystemets tempel 

 
De olika komponenterna av templet beskrivs nedan. 

Stabilitet och standardisering 
En god grund för ett företag är stabilitet, det är lönsamt och handlar långsiktigt. Detta gör 
att medarbetarna känner sig trygga och vet hur företaget fungerar. I linje med stabilitet 
finns standardisering. Standardisering är viktigt för att lean konceptet och 
förbättringsarbete ska kunna utvecklas i ett företag. Dock är det något som kan ta tid 
tillämpa, delvis eftersom byggindustrin jobbar i projektform. Det är djupt rotat att se 
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varje projekt som helt unikt, vilket i viss mån är sant. Detta tankesätt bör dock lämnas för 
att en effektivisering verkligen ska kunna ta plats. Likheterna måste identifieras och 
utnyttjas till en större grad. 

Generellt brukar just projektform vara sett som ett mycket kostsamt arbetssätt, inom alla 
branscher, eftersom det leder till följande fyra punkter (Utmana dina processer): 

 
• Höga startkostnader eftersom utgångspunkten alltid är noll inför varje projekt 
• Det ger en låg standardiseringsgrad vilket gör att det är svårt att bedriva 

förbättringsarbete. 
• Förlorat kunskapskapital, ofta är det en ny organisation inför varje projekt, det blir 

alltså svårare att systematiskt dra lärdom från produktionen. 
• Allt detta leder till höga overheadkostnader. 

 
Punkt tre är mycket viktig. Varje byggföretag skulle kunna vara en stor erfarenhetsbank 
av husproduktion. Medarbetarnas kunskap om olika produktionsmetoder och smarta 
lösningar är oändlig. En statistisk databank med vilka arbetsmetoder som lönar sig mest 
borde tas tillvara. Det finns inte idag och det är en stor förlust av kunskap som 
kontinuerligt försvinner ur företaget. Med en god standard av en välorganiserad 
kunskapsåterföring skapas en stabil grund för företaget att stå på. Det är även viktigt att 
nya medarbetare får en bra utbildning inom företaget så att de får en god förståelse och en 
bra grund att arbeta efter. 
 
OBS! En standardisering bör inte vara en tjock pärm i någons bokhylla. 
 
 

Förbrukningsstyrd produktion 
Förbrukningsstyrd produktion har med logistiken inom och utom arbetsplatsen att göra, 
målet är att minska lagringstider i alla led. Det innebär att material/delar/produkter ska 
levereras till arbetsplatsen precis då de behövs. Även fabrikerna som levererar materialen 
ska kunna ha en förbrukningsstyrd produktion enligt lean konceptet. De ska inte behöva 
producera tidigare än vad de behöver för leverans. För detta behövs god planering och 
tydlighet mellan leverantör och byggarbetsplats. 

Under produktion är det bra att ha ett visst lager så att materialtillgången är säkrad och 
produktionen inte riskerar att stanna för att det saknas någon komponent. Dessutom är det 
fördelaktigt att ta just en stor leverans jämfört med många små, eftersom 
fraktkostnaderna på detta vis kan minskas.  Däremot finns det en stöldrisk när stora lager 
tas hem, samt att en mellanlagring kan kosta mycket (Niss). Är det en byggnation i en 
stadskärna är hyran för en trottoar dyr, ska ett större lager i närheten hyras kostar även 
detta pengar. Byggs det däremot i ett mer lantligt område kan det finnas gott om mark 
som är billig att hyra. 
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Kvalitet 
Kvalitet innebär inte bara kvalitet av den slutgiltiga produkten, det innefattar även 
kvaliteten under produktionens gång. Minskas antalet fel under produktionen minskas 
även tid och energi nedlagd på krissituationer och efterarbeten. Att skapa kvalitet i varje 
led är ett mycket bra motto. Det bör även siktas högt och därmed att ha målet noll fel, 
även om det är omöjligt i praktiken. 
 
Ett par exempel på kvalitet i olika led kan vara 

• Projektering, välja de metoder som ger ett produktionssystem som förebygger 
problem i tillverkningen och som ger just det som kunden beställt, varken mer 
eller mindre. 

o Ett exempel är att projektering inte bör ske allt för schablonmässigt, då det 
ofta blir en för stor mängd armering. 

• Leverantörskedja som är tydligt planlagd så att både byggarbetsplats och 
leverantör kan arbeta enligt lean production. 

o Finns en tidplan som följs till punkt och pricka från första stund vet 
fabriken månader i förväg när de ska producera vad. 

• Tillverkning, att lean tankesättet även kommer ut till byggarbetsplatsen.  
o Ett exempel är att tid inte ska ödslas på att åtgärda återkommande fel. 

Istället ska målet vara att hitta den rätta projekteringen så att felet inte 
kommer tillbaka. 

 
 
 

Engagemang och lagarbete 
För att förändring verkligen ska kunna träda kraft i ett företag krävs att alla medarbetare 
är engagerade, på alla nivåer. Ofta är det bara ett par personer som är involverade i 
planeringsarbetet, fler med olika kompetensområden borde engageras redan i tidiga 
skeden för att kunna tillföra idéer. Detta utbyte av information mellan olika arbetsgrupper 
kan leda till stor effektivisering, medarbetarna måste ta en aktiv roll och experterna måste 
släppa lite av sin makt (Utmana dina processer).  

Ett bra exempel är då konstruktörer samarbetar med lagbasen vid projektering av 
byggnader med komplicerade geometrier. Med lagbasens långa erfarenhet av att utföra 
olika armeringsarbeten och konstruktörens kunskaper om mängden nödvändig armering 
kan de tillsammans sätta armeringsjärnen i en ordning och kvantitet som tillgodoser 
hållfastheten, men även i en praktisk ordning ur en armerares perspektiv. Senare, under 
projektets gång, är båda parter nöjda och eventuella problem vid produktion elimineras. 

 

Kontinuerliga förbättringar 
Ett ständigt förbättringsarbete inom hela företaget är ett måste, det ska ske på alla nivåer. 
Det ses ofta som en kärna inom lean och kallas på japanska för Kaizen. Ett av de mest 
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kända verktygen är PDCA-cykeln (Plan Do Check Act) som är ett systematiskt sätt att 
införa förbättringar (Utmana dina processer). 

• Plan – ta reda på fakta från utgångsläget och identifiera prestationsgap. Upprätta 
en plan för genomförandet 

• Do – testa lösningarna i praktiken 

• Check – utvärdera resultaten 

• Act – förbättra verksamheten efter de resultat som har framkommit genom plan do 
och check.  

Finns en standard eller kultur inom företaget att alltid ha detta tänkande kommer det att 
ge en mycket bra effekt i företaget. 

För att börja med Plan är ett bra sätt att hitta prestationsgapen genom att dela upp allt 
arbete i de två kategorierna värdeskapande och icke värdeskapande. Traditionellt har 
effektiviseringsarbete utförts genom att minska tiden för det värdeskapande arbetet bland 
annat genom att använda nya tekniker mm. Dock är det den icke värdeskapande 
arbetstiden som har den stora effektiviseringspotentialen. Den icke värdeskapande tiden 
kan delas upp i olika sorters slöserier vilket är en bra metod för att identifiera de fel som 
begås under produktion. Toyota har från början definierat sju slöserier, men det pratas 
ofta om de ”7 + 1 slöserierna”. Nedan är de beskrivna med hjälp av häftet Effektivt 
byggande – utmana dina processer. 

De sju plus en slöserierna 
1. Överproduktion – att utföra fler arbeten eller utföra arbeten tidigare än vad som 

behövs. Överproduktion är ett allvarligt problem eftersom det skapar andra 
slöserier.  

2. Väntan – på att någonting ska hända, t.ex. att material ska anlända eller att andra 
yrkesgrupper ska bli färdiga. 

3. Lager – att lagra mer än vad som är nödvändigt, t.ex. lagra material på 
arbetsplatsen 

4. Rörelse – onödiga rörelser när arbetarna utför sina jobb, t.ex. rörelser för att 
hämta material och verktyg.  

5. Omarbete – omarbete, korrigeringar och reparationer som inte tillför något värde 
för kunden 

6. Överarbete – att göra mer arbete än vad kunden kräver. Kunden förväntar sig en 
viss nivå på arbetet, men mer behövs inte. 

7. Transporter – onödiga transporter, t ex omflyttningar av material och utrustning 

8. Outnyttjad kreativitet – att inte tillvarata medarbetarnas fulla kompetens (var inte 
med bland de ursprungliga slöserierna, men har tagits till som det åttonde 
slöseriet). 
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Efter att de åtta slöserierna identifieras på byggarbetsplatsen bör sedan resten av PDCA-
cykeln utföras. I denna rapport kommer alltså endast P påbörjas. D.v.s. problem 
identifieras och bara ett förslag av möjligt genomförande föreslås. 

 

Kundfokus 
Alla de ovannämnda delarna bygger upp leantemplet, och deras mål är tillsammans att 
tillgodose kundens önskemål. Genom att fokusera på exakt det kunden verkligen vill ha 
så undviks onödigt jobb vid projektutvecklingen. Toyota kräver direkt personlig kontakt 
med målgruppen som de satsar på, istället för att utgå ifrån endast marknadsdata, 
undersökningar och konkurrentstudier (Kontentan 248). 
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Beskrivning av arbetsgången vid Kalkbruket 

Bjälklaget 
Förutsättningar för att nya plattbärlag ska kunna läggas på plats är följande: 

• Bärande väggar på våningen under är färdiga 

• Utfackningsväggar på våningen under är färdiga, badrumsmoduler på plats samt 
att en bunt gipsskivor är inlagda för att i ett senare skede sättas på plats som 
innerväggar. 

• Stämpning är färdig 

• Markering av var plattbärlagen ska läggas ut är färdig 

 

 
Bild x – Den högra delen av huset är redo för att ett nytt plattbärlag ska kunna sättas på 

plats. 

 

Sedan följer nedanstående arbetsgång för komplettering av ett bjälklag: 

Det hela börjar med att leveransen av plattbärlag anländer byggarbetsplatsen vid 9-tiden 
på morgonen. Lossning sker strax därefter med hjälp av föraren som kopplar plattorna 
från lastbilen, samt med två personer som står redo för att lägga dem på plats ovanpå 
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uppbockningen. Plattorna kommer generellt i rätt ordning, förutom om det är mindre bitar 
som skapas av olika geometrier, dessa kan självklart inte placeras långt ner i lasset 
eftersom de då krossas. 

Under tiden som lossningen pågår och de två arbetarna på bjälklaget väntar in nästa platta 
tar de chansen att sätta skyddsräcken på plats, i mån av tid. Detta sker genom att sätta i de 
röda stolparna i färdiga ursparningar för dessa. Sedan träs plankor mellan de olika 
stolparna för att skapa ett färdigt staket. 

 

 
Bild 3 – Skyddsräcken 

 

Efter att alla plattor är satta på plats skruvas de fast i de bärande väggarna som de senare 
ska bäras upp av. Därefter fogas skarvar igen. Först tätas skarvar mellan plattorna, dessa 
är oftast näst intill obefintliga då kanterna är välgjorda och plattorna ligger mycket tätt. 
Det går fort att applicera den elastiska tätningsmassan med användning av en spruta. 
Därefter tätas skarvarna mellan plattbärlagen och de bärande väggarna. För detta används 
en annan fogmassa som blandas till på plats uppe på bjälklaget. Säckar med material för 
detta har skickats upp på bjälklaget sedan tidigare, det enda som ska tillsättas är vatten 
som skickas upp med hjälp av en slang, massan blandas sedan ihop med hjälp av en stor 
elektrisk ”visp”. När fogmassan är färdig appliceras den med hjälp av en spade. Eftersom 
detta mellanrum är större än det mellan plattorna så hänger oftast fogmassan ner i 
kanterna på taket i rummet under. 
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Bild 4 - färdigfogat 

 

Det är sedan dags för utsättning. Det ska mätas och ritas ut var badrummen ska placeras 
ut, var ursparningar för avlopp ska göras mm. 

Formbitar för avlopp och för gjutning av bjälklaget under badrummen ska sedan sättas på 
plats. Bjälklaget ska vara något tunnare där badrummen ska placeras för att inte få en 
höjdskillnad i golven in till de prefabricerade badrummen. Dessa bitar gjuts någon dag 
innan resten av bjälklaget gjuts, oftast i samband med en väggjutning för att optimera 
betongleveransen. 

 

 
Bild 5 – formbit för att spara plats till avloppsrör 
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Valvavstängarna måste också kompletteras, framförallt på de ställen där stålpelare från 
utfackningsväggarna kommer i vägen, men även vid andra skarvar där de inte riktigt går 
ihop för att sluta tätt. Kompletteringen görs med hjälp av formbitar som skruvas fast i de 
delar som kom färdigmonterade i plattbärlagen. Runt stålpelarna måste plattbärlagen 
även tätas underifrån med en bit plywood som stöds av en planka som håller emot mot 
bjälklaget under. Eventuella trasigheter i plattorna lagas på samma sätt. 

 

 
Bild 6 - valvavstängare 

 

Armering kommer i färdiga storlekar, oftast i precis rätta längder, färdigbockade och i 
lagom stora nät. Sällan behöver något bockas på plats. Inga armeringsjärn behöver träs in 
under armeringsstegarna på plattbärlagen.  

Parallellt med armeringsarbetet börjar installationerna sättas på plats. Generellt är det tre 
till fyra personer på bjälklaget åt gången, två stycken armerare och en till två stycken som 
monterar installationer. 

Efter att alla delar sitter på plats är det dags att gjuta bjälklaget. Generellt är det två 
personer som hjälps åt med detta arbete. En person använder sig av vibrator och 
höjdmätare medan den andra skjuter ut betongen med hjälp av en kratta och sedan slodar 
efter att betongen vibrerats. 
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Bild 7 – gjutning av bjälklaget 

 

När vädret är kallt används förutom varm betong även gasolvärmare som placeras 
våningen under. Detta för att betongen inte ska hinna frysa innan den härdat. 
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Väggar 
 

När bjälklaget har härdat ger sig utsättaren ut för att mäta ut var väggarna ska placeras. 
Längs med linjerna för väggarna skruvas metallbrickor fast. Dessa har samma längd som 
väggarna ska vara tjocka och är till för att se till att enklingen och dubblingen ska komma 
på rätt avstånd från varandra. Dessa kommer i långa stänger och sågas till rätt längd på 
plats. 

Väggformarna lossas från sin plats från dagen innan (väggar gjuts varje dag på 
eftermiddagen), detta görs med hjälp av kranen. Enklingarna ställs på plats och 
dubblingen en bit ifrån för att skapa arbetsyta. Båda säkras med hjälp av en kedja som 
fästs så att de inte kan välta omkull över arbetarna under arbetets gång. Formarna görs i 
ordning genom att de skrapas och städas innan ett lager formolja sprutas på gjutytorna. 
Stagen som sedan ska hålla väggformarna på plats vaxas med en pensel. 

Både elinstallationer och ventilationsrör monteras. Eldosor och liknande fästs direkt i 
väggformens plywoodyta med spik. 

 
Bild 8 – elinstallationerna sitter på plats 

 

Armering till väggarna är beställda i färdiga nät. Dessa kommer i stora bitar som sågas i 
två delar nere på gården för att bli mer lätthanterliga innan de tas upp på bjälklaget. De 
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fästs sedan genom att de najas fast i skarvjärnen från våningen under. Det finns ett antal 
pelare, armeringskorgarna för dessa utformas för hand på plats. 

 

 

 
Bild 9 – armeringsnäten najas fast i skarvjärnen 

 

När installationerna och armeringen är monterade är det dags att sätta dubblingen på 
plats. Stagen fixeras och ett vattenpass används för att se till att väggarna är vertikala. 

Gjutningen görs sedan av två arbetare, en som håller i betongbasken och ser till att fylla 
på lagom mängder betong, den andra arbetar med vibratorn. Efter att väggformarna är 
fyllda sticks skarvjärn för nästa vånings väggar i. 
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Bild 10 – Gjutning av väggar 

 

Vid kalla temperaturer används varm betong, formarna är även isolerade med ett lager 
polystyrencellplast.  

De delar av väggarna som omger trapphusen formas med traditionell form. Dessa formar 
sätts på plats av träarbetare som återanvänder trapphusformen från tidigare trapphus så 
mycket som möjligt. Dock måste formarna till stor del rivas och byggas om för varje 
gång. 
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Förbättringsmöjligheter 

Teknik 

Läckage av vatten 
En problematik vid bostadsbygge är otätheterna i bjälklagen. Det läcker både vatten vid 
nederbörd och betong vid gjutning. Vattnet gör att det kan vara svårt att komma igång 
med efterarbeten på en gång eftersom allt är fuktigt. 

En av anledningarna till att det läcker igenom så mycket vatten är alla ursparningar för 
avlopp med mera. Att ha ursparningar istället för att behöva ta hål i bjälklaget efterhand 
är en självklarhet. Det spar på ett onödigt tungt efterarbete. En lösning skulle däremot 
vara en ny design på ursparningar som kan sitta kvar i bjälklaget men som med en enkel 
hammare kan knäckas ur bjälklaget när rördragningen står på tur.  

 

 
Bild 11 – ursparning i bjälklaget 

 

Det läcker även genom skarvar vid balkonger och trapphuselement som ofta är fyllda 
med otät isolering, som mineralull. Vattenmängden genom dessa är mindre men kan ändå 
vara av intresse att täta. Det skulle enkelt göras med hjälp av plastfolie som sitter fast 
redan vid leverans. Att skydda med plast som redan sitter på plats vid leverans kan även 
vara positivt vid lagring på byggarbetsplatsen där det händer att byggelement som t.ex. 
balkonger får ligga i flera dagar eller veckor innan de sätts på plats. Då är de redan 
genomfuktiga när sätts på plats i byggnaden. 
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En enklare lösning är att ha ett ordentligt vattenavledningssystem inplanerat och 
projekterat redan i ett tidigt skede. Att ständigt lösa ett liknande återkommande problem 
på plats är inte ett bra alternativ. Det gör att de oförutsedda kostnaderna höjs, att ett för 
högt materialpris tvingas fram för att lösa situationen och att yrkesarbetare måste sättas 
till annat arbete än vad som var först planerat. Ska det vara möjligt att planera arbeten 
ordentligt och genomtänkt måste de oförutsedda arbetena minimeras. Dessutom är det 
sent att montera vattenavledningssystem när hela stommen redan är blöt. 

Det slöseri som framförallt går att identifiera enligt de åtta slöserierna är alltså väntan för 
att kunna starta efterarbetet. Skulle byggnaden vara tätad, eller åtminstone mer tätad från 
vattenläckage genom hela byggperioden, skulle det vara möjligt att ordna ytskikten 
mycket tidigare. Spackling och målning skulle kunna äga rum redan innan taket sattes på 
plats. Spacklingen skulle kunna vara ett arbete som passar de betongarbetare som på 
morgonen sätter väggformar på plats, medan de på eftermiddagarna inte har så många 
sysslor. Dock måste det tas hänsyn till att uppbockningen kan komma i vägen och göra 
detta arbete möjligt endast när huset har kommit upp i tillräckligt många våningar för att 
den ska kunna demonteras. 

Otätheter i bjälklaget 
Även om de flesta byggarbetsplatser inte använder sig av självkompakterande betong så 
läcker det ändå ut en del spill genom olika håligheter och genom skarvar i formar. Detta 
gör att andra ytor blir ojämna och de måste slipas eller bilas i efterhand. En 
återkommande skarv som gett problem genom hela stommen på Kalkbruket är vid 
trapphusen, där de en bit tvingats använda sig av traditionell platsbyggd gjutform.  

  
Bild 12 & 13 – trapphusbit som utformas traditionellt 
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Genom dessa skarvar sipprar betongen och lägger sig oftast på det översta trappsteget på 
de prefabricerade trapphuselementen. På just det översta trappsteget brukar även 
skyddsmattan släppa vilket gör efterarbetet mer komplicerat än vad det hade behövts. Det 
kan vara svårt att få bort betongen utan att förstöra ytskiktet på trappsteget. Dessutom blir 
det ett extra arbete för att ordna ytskiktet på väggarna där betongen har runnit. Detta 
klassificeras enkelt som slöseriet omarbete eftersom det tillför extra korrigeringar och 
reparationer. 

Detta skulle t.ex. kunna lösas med hjälp av en modifierad projektering, där det ses till att 
inga delar av stommen behöver gjutas i traditionell form.  

 

  
Bild 14 – betongspill på trapphuselement 

 

En del som måste tätas efter att plattbärlagen har lagts på plats är mellanrummen mellan 
plattorna och de bärande väggarna. Detta görs med ett bruk med relativt mjuk konsistens 
vilket gör att det efter spackling hänger ner en större mängd bruk på innertaket. Det är 
inte en optimal metod eftersom det gör att innertaket nu tappar sina perfekta kanter och 
onödigt omarbete måste utföras. 

En enkel lösning vore att redan innan spacklet härdat gå efter på undersidan och ta bort 
det onödiga och jämna av. Detta arbete är definitivt enklare och snabbare jämfört med att 
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ta hand om det i ett senare skede. En annan lösning skulle vara om gränsen mellan väggar 
och plattbärlag skulle utgöras av en gummilist som kom fastsatt i plattbärlagen redan vid 
leverans från fabriken. Vid spackling skulle denna list göra så att spacklet inte hänger ner 
på innertaket. Alternativt skulle en annan typ av spackel behöva undersökas, en mer 
trögflytande som inte lika lätt sjunker ner under kanten. 

 

 
Bild 15 – skarven mellan innertaket och väggarna där spackel hänger ner 

 

En annan otäthet är valvavstängarna som till största delen kommer fästa på plattbärlagen, 
men med stora håligheter vid pelare. Där monteras för hand formbitar för att täta inför 
gjutning. Formbitarna måste sågas till i lämplig storlek och sedan skruvas in i de fasta 
valvavstängarna. Dessutom måste valvet tätas underifrån vid varje pelare. En 
standardiserad lösning skulle förenkla jobbet och även möjligtvis säkerställa tätheten 
bättre. En prefabricerad komponent skulle behöva vara snabb och enkel att montera. 
Helst skulle den vara monterbar ovanifrån och skulle täta bjälklaget både horisontellt och 
ned under bjälklaget där håligheten runt pelaren är. I bästa fall skulle även denna 
komponent vara återanvändbar. Enligt platsledningen på Kalkbruket finns en liknande 
produkt som tätar bjälklagen horisontellt redan idag, den är i metall och behöver inte 
demonteras efter gjutning, som de i trä måste göras idag. Dock används inte dessa på 
Kalkbruket på grund av det höga priset. 
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Bild 16 - valvavstängare 

 

Hade det funnits lösningar för att göra valven ytterligare täta skulle arbetsbördan just vid 
gjutning kunna dras ned ordentligt. Skulle alla skarvar vara ordentligt täta hade 
självkompakterande betong inte varit något problem att använda och vibration skulle 
rationaliseras bort helt och hållet. Det är fysiskt möjligt, men att göra valven tätare kräver 
även ett mer precist förarbete, något som skulle kunna vara kostsamt. Detta är något som 
bör utforskas närmre även enligt Göran Lundström på Betongbanken. En stor förbättring 
med denna arbetsmetod är att det är mycket slitsamt för yrkesarbetarnas kroppar att gjuta 
och vibrera betong. Slöseriet onödig rörelse skulle minimeras. 

 

Ursparningar och väggformar 
Den del av bjälklaget där badrumsmodulerna ska placeras är tunnare, för att inte skapa en 
höjdskillnad mellan badrumsgolvet och golven i resten av lägenheterna. För att få dessa 
bitar bjälklag tunnare gjuts de någon dag tidigare än resten av bjälklaget. En metallram 
som återanvänds för varje badrumsgjutning sätts på plats och betong beställs i samband 
med någon väggjutning för att optimera leveranserna. Istället för att behöva göra detta 
extraarbete på plats skulle denna höjning göras på plattbärlagsfabriken, det skulle skapa 
mindre väntan för att bjälklaget ska vara redo att gjutas. 

Platsgjutna väggar kräver mycket arbete innan de är färdiga att gjutas. Armering måste 
sättas på plats, samt installationer som el- och ventilationsrör. Dessutom måste formarna 
rengöras och oljas. Alla dessa mindre arbeten kräver en relativt stor arbetsstyrka på 
förmiddagarna på bygget. En del av detta arbete skulle dock gå att minska, dels genom att 
använda en annan sorts väggform. Det finns två typer av väggformar på markanden, dels 
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den klassiska med plywoodytor, men även en typ med gjutytor av plåt. För att 
effektivisera det dagliga arbetet för en yrkesarbetare kan det vara intressant att arbeta 
med formytor av just plåt. Med hjälp av magneter kan alla installationer fästas, ytorna på 
väggarna blir även slätare och mindre efterarbeten behövs. Dessutom är underhållet 
mycket mindre eftersom träfiberskiva behöver bytas efter ca 70 gjutningar. Detta skulle 
medföra en minskning av slöseriet rörelse samt omarbete. Dock är hyran högre vilket bör 
räknas med när väggform väljs. 

Vid formsättning av väggar används små metallbrickor för att hålla isär enkling och 
dubbling på exakt rätt avstånd från varandra. För att få fram dessa små metallbrickor tas 
bitar av utfackningsväggarnas regnskydd som kommer i långa stänger. De mäts sedan 
upp och sågas i rätt längd för att passa tjockleken på de bärande väggarna. När detta görs 
på plats blir det mycket mindre effektivt jämfört om liknande brickor kunde levereras i de 
två standardiserade bredder som finns på NCCs bostadsväggar, 200 mm för 
lägenhetsskiljande väggar och 160 mm för lägenhetsskiljande väggar. 
 

 
Bild 17 – metallbrickor 

 

Det finns fler källor till omarbete på väggytorna. Dels är det missar som sker då 
ursparningar tas bort från den färdighärdade väggen. Ursparningarna är vanligtvis gjorda 
av trä som sitter fast ordentligt i betongen, när dessa ska tas loss används kofötter och 
hammare. Metoden är ganska grov och gör hörnen mer eller mindre ojämna vilket i 
efterhand måste spacklas igen. En lösning skulle vara att utforska andra material eller 
utformningar av ursparningar. Det krävs tillräckligt goda hållfasthetsegenskaper för att 
tåla betongtrycket vid gjutning, men ett material som antingen är smidigare att lirka ur 
eller en form som kollapsar inåt även för små storlekar av ursparningar. 
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Armering 
Det vanliga sättet att sprickarmera väggar är att använda armeringsnät, men även med 
färdiga nät är armering av väggar ett tungt och tidskrävande arbete. Ett sätt att minska 
denna arbetsbörda är att tänka efter ordentligt i projekteringen. Är väggarna 
överarmerade leder detta till onödig rörelse och överarbete. 

Väggarna på Kalkbrukat dubbelarmeras i onödan, dessutom finns onödigt många 
skarvjärn till ovanliggande vägg, enligt Thorbjörn Dorbell, erfaren konstruktör på NCC, 
säger att detta troligtvis beror på en schablonmässig projektering (outnyttjad kreativitet). 
Med en mindre mängd armeringsjärn minskar materialkostnader dessutom minskas den 
fysiska påfrestningen på yrkesarbetarnas kroppar. För att klara av de försvagade snitten 
vid ventilationsrör kan armeringskorgar användas just kring dessa. 

 

 
Bild 18 – enkling med hälften av väggarmeringen 

 

Ett annat onödigt arbete har sitt ursprung i hur stora näten är när de levereras. De kommer 
i så pass stora otympliga delar att de först måste sågas i två delar på byggarbetsplatsen. 
Denna storlek som blir när näten sågats i två är heller inte optimal eftersom den leder till 
extra skarvar i väggarmeringen, vilket vanligtvis görs genom att de två nätbitarna 
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överlappar varandra med minst två tvärstänger. Även om armeringsnäten skulle levereras 
i rätt storlekar skulle sågning ändå inte kunna helt rationaliseras bort. Buntarna levereras 
med armeringsjärn för att hålla ihop dem, denna fästning kommer loss genom att använda 
samma såg som används när hela bunten sen ska delas i två. Detta leder till onödig 
rörelse. 

I stommen på Kalkbruket finns ett antal pelare. Anpassningen av armeringen för dessa 
görs på plats. Detta arbete kräver oftast två yrkesarbetare och ett par timmars arbete. 
Prefabricering av dessa armeringskorgar är en möjlig åtgärd. 

 

3D projektering 
I projekteringsstadiet är 3D projektering bra då de olika konstruktörerna får ett 
gemensamt virtuellt forum. De kan lätt se i förväg om de olika installationerna krockar. 
Med hjälp av detta löses många problem som annars kan ha stora konsekvenser i form av 
omarbete ute på byggarbetsplatsen. 

Utsättarens behov 

Dagens tillgång av digital teknik borde utnyttjas mer än vad den gör idag. Utsättaren får 
sina ritningar i pappersformat vilket i viss mån är nödvändigt för att han ska kunna ta 
med sig informationen upp på bjälklaget där han ska sätta ut. Däremot har han tillgång till 
en dator inne på platskontoret som bör utnyttjas till en större grad. Skulle han få ritningar 
skickade till sig i digitalt format skulle han mycket enklare kunna zooma in i dem för att 
kunna se de olika delarna klarare. Det händer nämligen idag att han inte får tillräcklig 
skala på det som skickas ut och han blir ofta tvungen att i efterhand be om detaljer och 
extra siffror skickade till sig. Vad en utsättare behöver inne på kontoret är en dator med 
en bra tydlig skärm samt en skrivare som kan skriva ut de delar han faktiskt behöver ta 
med sig ut på byggarbetsplatsen. Dokumentet skulle dock kunna skickas i skrivskyddat 
format eftersom utsättaren inte har något behov av att göra ändringar. 

Skulle ritningarna vara i 3D skulle han ha ännu mer nytta av det. I fallet Kalkbruket var 
det en hel del olika höjder på golvet i gatuplan vid trapphus 9. En planritning över 
golvytorna hade skickats med anteckningar om de olika höjderna, men den var svår att 
tyda eftersom inga sektioner hade skickats med. Med hjälp av en 3D modell skulle 
utsättaren redan från början ha en mycket bättre uppfattning om geometrierna och arbetet 
skulle bli mycket mer positivt. 

Arbetsledarens behov 

Ett annat fall där förmånerna med ritningsprogram borde utnyttjas bättre är för 
arbetsledaren som varje dag ropar av betongen. Han sätter sig på vanligt hederligt vis 
med blyerts och linjal för att räkna ut hur mycket betong det behövs för varje yta på 
bjälklaget och i väggarna. Detta arbete är onödigt och han kan använda sin tid bättre. I ett 
program som t.ex. AutoCAD går det snabbt att få fram arealer med hjälp av två klick med 
musen, det går att få fram exakta mått mycket snabbt. Även arbetsledare borde alltså ha 
ritningarna digitalt med ett program med bra inbyggda funktioner som hjälper honom i 
hans dagliga rutiner. 
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Leverantörens behov 

Även leverantören skulle ha nytta av ett mer digitaliserat arbetssätt. Ritningar med 
förfrågningar skickas till dem i pappersformat. Färdig Betong gör överslagsberäkningar 
genom att ta fram blyertspennan och en linjal. Detta skulle kunna göras mycket mer 
effektivt i ett datorprogram som snabbare räknar ut areor och längder. Dessutom sparas ju 
på onödig postleverans som inte är lika snabbt och enkelt som e-post. 

Onödigt avfall 
Material hanteras mycket olika beroende på hur marknaden ser ut. När material anses 
dyrt och står för en större del av de totala byggkostnaderna sparas det mycket mer och 
överflödigt material omhändertas och transporteras vidare till nästa byggarbetsplats. Idag 
är det däremot just skräpet som är dyrt att bli av med. Att spara in på mängden skräp kan 
idag komma att löna sig. Att börja tänka i gamla banor och börja spara på skarvar och 
återanvända träbitar för olika formar som byggs på plats kan vara en god idé. Med en 
större transport material som ska till byggarbetsplatsen och sedan en större mängd som 
ska transporteras bort som skräp går detta att identifiera som slöseriet transporter. 

Dessutom sker en stor andel överproduktion. Unika formar byggs ibland för varje del 
istället för att återanvända dem när det är en återkommande geometri. Ursparningar i 
bjälklaget byggs om på nytt för varje lägenhets avlopp i hela byggnaden. 

 

Specialkunskaper om plattbärlag i tidigt skede 
Med specialkunskaper om hur plattbärlag fungerar kan dess kvalitéer utnyttjas på ett 
optimalt sätt. Färdig Betong som producerar plattbärlag är givetvis experter på denna 
sorts projektering, mer allmänna konstruktörer har inte samma specifika information och 
tvingas då projektera enligt vissa mer schablonartade metoder, detta leder ibland till 
överdimensionering vilket i sin tur kan klassificeras som överproduktion enligt 
slöserierna. Används istället mer specifik projektering med hjälp av Fem-beräkningar så 
fås moment i varje punkt i hela byggnaden vilket gör att tjocklekar eller armering kan 
minskas på olika delar av byggnaden. Det är ett speciellt användbart verktyg för att 
lyckas dimensionera dagens mer komplexa hus som inte bara är fyrkantiga lådor där 
gamla beräkningsmetoder också fungerar bra (Hellerstål).  

För att Färdig Betong ska ha möjlighet att förbättra konstruktionen är det viktigt att de får 
komma in i ett tidigt skede i projekteringen, gärna redan när arkitekten arbetar med sina 
ritningar. Det som går att spara in är ett antal onödiga pelare, för breda tjocklekar och 
därmed en del material, dessutom blir det ju en mindre arbetsbörda på plats. 

 

Moderna metoder som inte används 

Betongpump 

Kalkbruket använder sig av betongbask och inte en betongpump vid gjutning. Detta beror 
på att kostnaderna för betongpumpen är för stora, enligt platsledningen, dessutom klarar 
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byggkranen av det rent tidsmässigt som planeringen ser ut idag. Den största fördelen med 
betongpump är att det går snabbare att få ut betongen på bjälklaget, större mängder 
betong kan förflyttas på kortare tid. Dessutom tar gjutning inte upp tid från kranens 
arbetstid. Planeringsmässigt skulle det inte vara förmånligt att gjuta större bitar bjälklag 
åt gången på Kalkbruket. Dock kräver det att även väggproduktionen går snabbare framåt 
för att montage av fler plattbärlag ska kunna fungera. Att utforska möjligheterna till en 
mer löpande produktion av väggar skulle vara intressant. Med ett annorlunda 
arbetsschema där väggproduktion skulle göras av två grupper av väggformar, där den 
första gruppen har ett schema som liknar dagens, där de lossas på förmiddagen och gjuts 
på eftermiddagen med hjälp av en betongpump, samt att nästa grupp väggformar lossas 
på eftermiddagen och gjuts följande morgon. En snabbare produktion betyder dock inte 
att den behöver vara mer ekonomiskt totalt sett. De kostnaderna som går att minska är de 
”gemensamma kostnaderna” som innefattar hyra av bodar, kranar och andra 
driftkostnader. Även lönekostnader för tjänstemän minskar vid förkortning av projektets 
tid. Med överslagsräkning kan minskning av en månads byggtid spara ungefär 
350000SEK av de gemensamma kostnaderna om ett vanligt husbyggnadsprojekt på 
ungefär 20 lägenheter som har en total byggtid på 8 månader (Mats Niss). Det är inte 
mycket jämfört med projektets totalkostnad och jämfört med de extra kostnaderna som 
läggs ut för att lyckas med den minskningen. 

 

Combisafe skyddsräcken 

Skyddsräckena som används på bjälklagen är av en gammal modell. Först sätts stolparna 
i de prefabricerade hålen i plattbärlaget, sedan träs reglarna in i sina fästen. Det negativa 
med denna modell är att stolparna kommer i vägen vid gjutning av bjälklaget och gör att 
det blir komplicerat med slodningen precis runt dessa. 

 
Bild 19 - Skyddsräcken 
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Det finns ett antal positiva aspekter med Combisafes skyddsräcken 1236. Följande 
punkter är enligt Combisafe International ABs egna reklamblad: 

• Ingjuten fallskyddsinfästning från fabrik 

• Ger en skyddsräckeslösning utanför plattbärlagskanten vilket möjliggör arbete vid 
valvkant, exempelvis: 

o Förankring av utfackningsvägg 

o Kantarmering 

o Eldragning 

o Tätning av avstängare 

o Utsättning 

• Frigör gjuten valvyta för avjämning och glättning 

• Skyddet på plats vid montage av utfackningsvägg 

• Kombineras med Flexfäste som justerbar skyddsräckesinfästning 

• Räckesnät stål kan användas som skyddsräcke 

• Skyddet kan monteras redan på lastbilen innan elementet hissas på plats. 

• Godkänd enligt EN13374 klass A 

 

Anledningar till att dessa skyddsräcken inte används är av anledningar som ibland strider 
mot punkterna ovan, det finns även ekonomiska anledningar till varför den äldre 
modellen föredras. 

Den första anledningen som nämns är att de inte sitter tillräckligt långt ifrån kanten på 
valvet, eftersom utfackningsväggarna sticker ut 5 cm från bjälklaget. Verkar dock inte 
stämma och tyder på att reklamen inte nått ut. Den andra anledningen till att de inte 
används är på grund av problematik vid nedmontering av skyddsräckena. Eftersom de ska 
sitta kvar efter det att utfackningsväggarna är på plats måste alla räcken sitta kvar ända 
tills hela byggnaden är färdig och muraren kommer på plats för att göra i ordning 
ytskiktet. Detta leder till en hög hyra för räckena eftersom de måste sitta kvar på alla 
våningarna under hela stombyggnationen. Att montera ner dem innan 
utfackningsväggarna kommer på plats är inte ett alternativ eftersom arbetarna då måste 
använda säkerhetslina så länge det inte finns något skydd på kanten av bjälklaget. 
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 Planering 

 

För att lösa problemen måste det ibland göras åtgärder som inte känns som de mest 
ekonomiska precis när de utförs. Att planera och organisera detaljer långt i förväg kostar 
mer pengar under planeringsstadiet, däremot kan kostnaderna för material och hantering 
dras ner jämfört med en beställning i sista minut, då tid för en noggrann granskning av 
utbudet inte finns. 

Detaljerad planering 
Att kunna planera ett flertal månader i förväg är något som varje platschef och 
arbetsledare borde vara experter på. Plötsliga problem som uppstår bör på detta vis 
minimeras. En dag på kalkbruket när hus 1 började nå en höjd som skymde sikten mellan 
vägen där leveranserna anlände och byggkranens förarhytt kom detta som en 
överraskning även om det kunde förutspås långt i förväg. Detta ledde till en snabb 
lösning där en kamera beställdes in för ett pris som inte förhandlats ordentligt och som 
dessutom inte kom till plats förrän efter att problemet redan uppstått.  

Planering för varje timme 
Det råder en otydlighet i vilka arbetsuppgifter som ska utföras vissa tider under dagen. 
Ingen på hela bygget verkar veta vad som borde vara i görningen. Väggformarna sitter på 
plats och två personer gjuter, men resten av styrkan som har hjälpt till med att sätta dem 
på plats verkar inte ha några arbetsuppgifter kvar. Kommentarer som ”kan jag hjälpa till 
här? Nehe, ja men då går jag och gömmer mig i boden i en halvtimme då” har hörts 
sägas. Förklaringen är att det finns otroligt mycket att göra på just förmiddagen då 
formarna sätts på plats, men på eftermiddagen behövs det bara två personer som gjuter åt 
gången. 
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Bild 20 – gjutning av väggar 

 

Inte ens arbetsledaren eller lagbasen vet exakt vad alla arbetare bör göra vid olika 
tidpunkter. Att ändra på detta är svårt eftersom många attityder på flera nivåer måste 
ändras.  

En bra början skulle vara att ha en standard om att sätta upp exakta arbets- och 
ansvarsområden för alla medarbetare för varje timme under alla arbetsdagar. Vad som 
ska hinnas med och av vem bör vara tydligt utmärkt. Detta skulle även öka motivationen 
då varje person gärna visar att han/hon klarar av sin givna del. Detta fungerar mycket väl 
redan idag med de delar som faktiskt är planerade. Väggproduktionen är ett bra exempel i 
detta fall, produktionen är mycket effektiv under de första timmarna på dagen när det 
arbetslaget har tillgång till kranen. På eftermiddagen när armeringen är färdigplacerad 
blir det ett antal timmar utan några riktiga mål. Även dessa timmar bör vara väl planerade 
med ett annat arbete.  

Viktigt är att dessa extra arbetsuppgifter är givande för arbetarna. Att alltid behöva städa 
hela eftermiddagar flera veckor i rad är inte en givande arbetsuppgift för en 
betongarbetare. Detta är annars vad de sysselsätter sig med i flera timmar, utan att det gör 
särskilt stor skillnad, just städning tar alltså onödigt mycket tid i anspråk eftersom det 
hela tiden görs i små mängder och sopbehållaren töms ibland ett flertal gånger istället för 
att vänta till en generell tömning på slutet av dagen. 
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Bild 21 – Paus 

 

Utförandet av en timplan ska vara tydligt och varje medarbetare måste förstå det viktiga i 
ett mer exakt schema. Det är inte menat att kontrollera individer, det är till för att skapa 
ordning och reda på arbetsplatsen. På plats är en bra idé att ha ett tydligt visuellt schema 
uppsatt i arbetsboden där det är enkelt att följa varje arbetares schema för varje dag. 
Tydliga mål ska vara utmärkta för att det verkligen ska märkas när de har uppfyllts, det 
blir mer motiverande för personer som innerst inne är tävlingsmänniskor. 

Det positiva med dagens mer öppna planering är dock att det aldrig blir stop i 
produktionen p.g.a. frånvaro av personal, missar eller ändringar av projekteringen i 
efterhand. När semesterdagar och föräldraledighet tas ut mitt under produktionen finns 
det alltid någon annan på plats som kan hoppa in. Det negativa är dock när produktionen 
fortfarande går i samma tempo även om det är många som är lediga eller om alla 
arbetarna är på plats. 

När ett tightare schema ska läggas bör problem med plötsliga vakanser beaktas. Skulle 
det finnas exakta scheman för varje timme per dag, där det framgår exakt vilka personer 
som ska göra vad, skulle detta schema snabbt spricka med den första influensan på 
höstkanten. Lyckas dock planer om ett tätare bjälklag skulle en extrastyrka alltid finnas 
på plats genom att efterarbetena hela tiden skulle kunna gå framåt. Det ska redan vara 
bestämt vilka personer som tar över vid frånvaro. Det ska fixas snabbt samma morgon 
och det ska vara tydligt vad de behöver ta tag i med hjälp av schemat. 

 



 36

Andra arbetstider 
Att ha ett mindre konventionellt arbetsschema kan vara en mycket god idé. Det är 
onödigt att ha en större styrka på plats än nödvändigt. Vissa saker skulle även kunna 
schemaläggas efter den vanliga arbetstiden. T.ex. lastning av de prefabricerade 
badrummen eller lastning av gipsskivorna skulle kunna ske under senare tider på dagen 
med en liten arbetsstyrka på plats. Dessutom skulle det vara intressant vad som skulle 
kunna ske med ett schema med två olika skift per dag. Alla arbetare behöver inte vara på 
arbetsplatsen under samma tider. 

Betongleveranser 
En aspekt som bör beaktas för gott samarbete med leverantören av betong till 
arbetsplatsen är planeringen av gjuttider. Varje morgon i hela Sverige från måndag till 
fredag gjuts många bjälklag, få länder har så stark kultur som Sverige om att just gjuta på 
förmiddagen (Lundström). Denna vana gör att alla betongfabriker går på maximal 
produktion från att de öppnar till ungefär 10-tiden, sen stannar produktionen av och 
många dagar kan de börja stänga redan vid 14-tiden. Effektiviteten är alltså inte särskilt 
hög räknat med alla tider på dygnet. 

Färdig Betong har enligt Andres Elofsson i vissa delar av Sverige provat att variera priser 
på betong vid olika tidpunkter på dygnet. Detta har lett till att somliga byggen faktiskt har 
provat på att ändra om sina gjutscheman och valt att istället gjuta på eftermiddagarna. 
Detta med stor framgång för Färdig Betong som får en utjämnad produktion över hela 
dagen vilket i sin tur ger en möjlighet till större produktion per dag. Framförallt bevisar 
detta att det faktiskt inte är nödvändigt att alltid gjuta just på morgonen. Med en del 
justering i planeringen är det fullt möjligt att ändra på det traditionsenliga tänkandet. För 
att det ska bli ändring måste framförallt denna information nå de personer som utför 
planeringen, många lever i ovisshet om detta problem. 

 
Bild 22 – Betongleverans 
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Motivation 
Det är viktigt att alla medarbetare är medvetna om varför de bör förändra sitt arbetssätt 
och att alla känner att det gynnar dem. Enligt Kontentan 7/2004 ska företaget ”utveckla 
enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi”. Detta ska delvis ske 
genom ledare som ”verkligen känner verksamheten och lever efter Toyotas filosofi och 
lär andra att göra det”. Det krävs dock något mer konkret arbetssätt att gå efter annat än 
att ledarna vardagligen sprider sitt budskap. 

Ändring av arbetssätt 
Att använda gamla välbeprövade metoder är bekvämt, det känns tryggt eftersom 
medarbetarna känner att de vet hur saker och ting ska utföras och hur problematiken 
omkring löses. Den kontroll över läget som detta ger är positiv för individer ute på plats, 
men en strävan efter ständig förbättring är ett krav för att vara konkurrenskraftig. Att 
förändra kulturen i ett helt företag är dock komplicerat. Det räcker inte med att berätta för 
medarbetarna hur de ska tänka, de måste själva ”komma fram till en ärlig bild av hur det 
fungerar idag. Då kan de börja erkänna att mycket inte är bra. Låt dem sedan komma 
fram till hur det borde vara” (Kontentan 8/2007). 

Ibland råder stor frustration mellan ledningen på plats och yrkesarbetarna. Det kan bero 
på en oenighet när det gäller arbetsmetod eller redskap. För att arbetsledningen inte ska 
behöva ta mer konflikter än nödvändigt och för att inte skapa dålig stämning så lägger de 
sig i diskussionen. Det är absolut viktigt att stämningen är god när så pass många 
personer måste samordnas för att arbeta mot ett gemensamt mål, men det är inte en bra 
anledning till att nya goda idéer inte beprövas. 

För en ändring av arbetssätt på en stor nivå krävs utbildning i alla led. När det gäller 
utbildning av platschefer och arbetsledare ska det vara klara bud av hur och vad som ska 
ändras. Förslag på lösningar och idéer ska finnas till hands och det ska finnas en god 
kommunikation mellan de olika arbetsgrupperna för att en bra utvärdering av metoder ska 
kunna ske. Det ska finnas ett uttalat stöd för utveckling av förbättringsarbete ovanifrån i 
organisationen. 

Det är viktigt att alla i hela organisationen verkligen förstår principerna, yrkesarbetare 
ska vara väl informerade om att en effektivisering inte ska innebära avskedningar. 
Tydlighet i detta är viktigt, annars kommer effektiviseringsarbete att kontras med mycket 
motstånd. Informationsspridning och utbildning av ett helhetsperspektiv kommer även att 
engagera medarbetarna mer. 

Bonussystem 
I dagens läge med en relativt lös planering lönar det sig mycket lite för en individ att ta en 
extra uppgift på arbetsplatsen. Det ses till sitt egna bästa istället för till hela 
organisationens bästa, vilket inte är så konstigt. Att trötta ut sig med endast en klapp på 
axeln från lagbasen till tack är inte värt det. En bonus, förhöjd lön eller något slags pris 
borde delas ut till de mest effektiva arbetarna, så att de får ett intresse för ett förbättrat 
arbete och känner att de personligen kan tjäna på det, även på kort sikt. En utformning av 
ett sådant system skulle behöva göras in i detalj. En plan på hur en utvärdering av varje 
individ arbetar kan fungera. 
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Att lära från Kalkbruket 

Tidplanen 
Tidplanen för stomarbetet på Kalkbruket var fastställd långt i förväg och den har följts 
hela vägen. Fördelarna med en tidplan som är välorganiserad och som inte spricker under 
produktionens gång är många. För det första är det en bra målsättning för yrkesarbetarna 
som vet precis inom vilka tidsramar de måste prestera. Utan större förändringar och 
överraskningar går det arbete som planerats smidigt framåt i en bra rytm. Att tidplanen är 
säkerställd i god tid skapar en bra grund för relationen mellan byggarbetsplatsen och 
leverantörerna. Det hjälper leverantören att planera sin produktionskedja så att även de 
kan arbeta enligt lean konceptet utan några ändringar i efterhand. Enligt Jan-Erik 
Kullberg är Kalkbrukets planering ovanligt bra, inga leveranstider för plattbärlag har 
ändrats under produktionens gång, detta har förenklat planeringen av både produktion 
och transporter för Färdig Betongs fabrik i Heby. Tidplanen för betonggjutning har också 
följts enligt plan, det som ändras i beställningarna är någon kubikmeter mer eller mindre. 
Kalkbruket har inte betalat för någon väntetid för betongbilarna, detta delvis på att det 
ingår 40 minuters väntetid i kontraktet. Det har hänt någon gång att en leverans kommit 
sent på grund av trafik och den sedan anlänt då betongarbetarna har sin rast, i dessa fall 
faller den extra väntetiden på Färdig Betong. 

Badrum  
Att bygga ett badrum kräver mycket planering för att det ska göras effektivt. Flera olika 
yrkesgrupper måste komma åt vid olika tillfällen och det är många små arbeten, detta är 
enklare att planera och ordna i en fabrik jämfört med ute på plats. Dessutom sparas tid 
när bygget väl är igång. Med dagens brist på yrkesarbetare kan det även vara svårt att 
hitta resurser för att hålla en jämn takt på badrumsbyggandet på plats, med 
badrumsmoduler besparas byggarbetsplatsen denna typ av problem. 

Bara en byggkran 
Åsikter om en eller flera byggkranar bör användas vid produktion av ett vanligt 
bostadsprojekt varierar stort beroende på vem som för talan. 

En åsikt är att flera kranar gör att alla rörelser inte behöver styras av om kranen är ledig 
eller ej. Att få tag på kroken inte är något som arbetarna ska behöva vänta på.  
Produktionen skulle kunna gå snabbare med mer än en kran. Dock påpekar Mats Niss, 
kalkylator på NCC, att eftersom kranar är dyra att hyra är det nästan omöjligt att korta ner 
byggtiden så pass mycket att det är ekonomiskt fördelaktigt. Att klara bostadsbygget med 
bara en kran är alltså mycket positivt. Behövs mer kan det vara fördelaktigt att hyra en 
mindre mobil kran som är billigare men som klarar ganska mycket tyngd ändå. 

En till positiv aspekt med att ha endast en kran är att det blir en viss press på 
produktionen eftersom tiden med byggkranen måste vara effektiv. De som är ansvariga 
för väggproduktionen vet att de bara har ett visst antal timmar på sig med kranens hjälp 
för att sätta formarna på plats. Det blir en klar målsättning och omöjligt att skjuta upp 
arbetet i onödan. 
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Sammanfattning av slöserierna 
De slöserier som har identifierats tidigare i rapporten sorteras här in under de 7 + 1 
slöserierna för att få bättre överskådlighet. 

1. Överproduktion – att utföra fler arbeten eller utföra arbeten tidigare än vad som 
behövs. 

• Överproduktion kan hända då det i projekteringsstadiet inte finns tillräckligt med 
teknisk kunskap om plattbärlag. Det kan leda till en underskattning av vad de 
klarar av och därmed kan det t.ex. produceras ett onödigt stort antal pelare för att 
bära upp konstruktionen. 

• Schablonmässig projektering kan leda till en för stor mängd armering genom hela 
betongstommen. 

 
 

2. Väntan – på att någonting ska hända, tex att material ska anlända eller att andra 
yrkesgrupper ska bli färdiga. 

• Läckage av vatten medför väntan på att efterarbetena inte kan starta förrän taket 
kommit på plats och stommen hunnit torka. 

• Exakt planering för varje timme bör göras för att det inte ska finnas otydligheter i 
vad som ska utföras. Otydligheten skapar väntan på att ”något ska hända”. 

• Mindre konventionella arbetstider gör att olika arbetsgrupper inte behöver vara på 
arbetsplatsen under samma tid på dagen. De slipper då skapa väntan på varandra 
för att få tillgång till lyftkranen t.ex. 

• Betongleveranser bör kunna planers in på olika tider på dygnet så att 
betongfabriken inte ska behöva ha en så ojämn produktion över dagen. Detta kan 
klassificeras som väntan eftersom ”rätt” tid på dygnet måste komma för att de ska 
kunna arbeta. 

 
3. Lager – att lagra mer än vad som är nödvändigt, tex lagra material på 

arbetsplatsen 
• Eftersom arbetsplatsen vid Kalkbruket är liten och upplaget i princip endast får ta 

plats på gårdsplanen så krävs det att lagret är litet och väl sorterat. Därför har det 
varit omöjligt med för stora lager. 

 
 

4. Rörelse – onödiga rörelser när arbetarna utför sina jobb, tex rörelser för att hämta 
material och verktyg.  

• Med otäta valv måste traditionell betong användas istället för självkompakterande 
betong vilket skulle göra arbetet mycket mindre tungt och skapa mindre rörelser 
för betongarbetarna. 
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• Med en överdimensionering av armering måste onödiga rörelser utföras eftersom 
de måste bära mer armering än vad som egentligen behövs.  

• Väggformen är av en gammal sort vilket gör att dessa måste byta gjutytor oftare. 
Dessutom måste installationer spikas på plats istället för att sättas på plats med 
magneter.  

• Armeringen kommer inte alltid levererad i rätt storlek, då måste en person gå ner 
till gårdsplanen och såga armeringen till mer lätthanterliga storlekar. En liknande 
avvikelse är då armeringskorgarna måste speciellt utformas för pelarna på plats. 

• En arbetare måste även gå ner på gårdsplanen för att såga till är metallbrickorna 
som håller enkling och dubbling på rätt avstånd. 

• Valvavstängarna levereras till största delen färdigmonterade på plattbärlagen, de 
måste dock tätas i skarvarna med plywood för att betongen ska hålla sig på 
bjälklaget vid gjutning. 

 
 

5. Omarbete – omarbete, korrigeringar och reparationer som inte tillför något värde 
för kunden 

• När betong läcker vid gjutning hamnar det på ett bjälklag under eller på de 
prefabricerade trapphuselementen, denna betong härdar och måste i ett senare 
skede slipas eller bilas bort. 

• Med plywoodytor som gjutytor för väggformarna måste väggarna spacklas mer i 
efterhand för att vara tillräckligt släta. 

• När ursparningar i trä tas bort blir kanter ojämna och måste göras i ordning i 
efterhand. 

• När planeringen inte är tillräckligt exakt kommer överraskningar och lösningar i 
sista minut måste göras. Detta gör att beställning av extra material blir onödigt 
dyrt. 

• Med hjälp av 3D projektering kan en del omarbeten minskas med hjälp av att det 
blir lättare att se hur t.ex. olika installationer skulle ha kunnat krocka om de inte 
flyttats på i förväg. 

 

6. Överarbete – att göra mer arbete än vad kunden kräver. Kunden förväntar sig en 
viss nivå på arbetet, men mer behövs inte. 

• Under eftermiddagarna då det inte finns så mycket kvar att göra för de arbetarna 
som är ansvariga för väggarna går de och städar lite åt gången hela tiden, istället 
för att göra det ordentligt vid ett tillfälle. På det nuvarande sättet blir det utdraget 
och tidskrävande. 

 

7. Transporter – onödiga transporter, t ex omflyttningar av material och utrustning 
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• När material inte återanvänds maximalt gör detta att det blir mer sopor som måste 
transporteras bort från byggarbetsplatsen, men även att det måste bli en större 
mängd material som måste tillföras arbetsplatsen då nya bitar används oftare. 

 

8. Outnyttjad kreativitet – att inte tillvarata medarbetarnas fulla kompetens (var inte 
med bland de ursprungliga slöserierna, men har tagits till som det åttonde 
slöseriet). 

• Både arbetsledare och utsättaren har en dator på plats, men får inga ritningar 
levererade digitalt. Det finns program som skulle kunna underlätta deras dagliga 
sysslor väsentligt. 

• Skulle ritningar i 3D användas skulle eventuella krockar mellan olika 
installationer minimeras. Dessutom skulle utsättaren enklare förstå olika 
geometrier som ska markeras utan att behöva skicka efter extra detaljer. 
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Kvantifiering 
Med hjälp av mer exakt planering samt användning av mer effektiv teknik som både 
minskar arbetsbördan och antalet fel kan en besparing göras. Det enklaste sättet att 
beräkna besparingen på är genom att uppskatta hur många personers arbetsdagar som kan 
minskas. 

Bjälklaget 
Förändring Resultat Beräkning 
Själkompakterande betong Mindre 

arbetsskador 
 

Badrumsbottnar gjutna samtidigt som resten 
av bjälklaget 

Mindre väntan  

Krångliga valvavstängare Ingen träarbetare 1 person 2-3 h x 4 
trapphus + 
nermontering 2 
minuter per bit som 
ska tas ner av 
murare 

Timbaserat arbetsschema Ingen överflödig tid  
 
Med hjälp av dessa ändringar skulle en betongarbetare klara av att göra i ordning 
bjälklaget inför gjutning istället för två plus en träarbetare (för valvavstängarna), förutom 
vid gjutning då det krävs två personer, även om självkompakterande betong används. 
 

Väggarna 
Förändring Resultat Beräkning 
Överarmerade väggar Mindre tungt  
För stora armeringsnät Ingen sågning 1 person 1h per dag 
Brickor för att hålla isär enkling/dubbling Ingen sågning  
Moderna väggformar   
Specialkunskap plattbärlag tidigt skede, 
optimera projektering, färre pelare? 

Mindre produktion  

Ta bort bitar som formas med traditionell 
platsbyggd form 

  

Timbaserat arbetsschema Ingen överflödig tid 2 personer 4 h x 
alla dagar i veckan 

 
Istället för de fyra yrkesarbetarna som fokuserar på arbetet kring väggproduktionen skulle 
det antagligen räcka med två stycken om samma antal meter väggform används. 
 
Påståendet att en byggarbetare endast använder 15-20% av sin tid på direkt arbete, 45 % 
på indirekt arbete (förberedelser, instruktioner, få fram materiel mm) och 35 % för att 
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rätta fel, väntan, olika avbrott mm kan påstås vara verifierat enligt denna rapport då 
stombyggnationen nästan skulle kunna gå dubbelt så fort framåt med hjälp av de arbetare 
på plats idag. 
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Slutsats 

Detta arbete är tänkt som en källa till idéer för att kunna effektivisera arbetet på en 
byggarbetsplats. Den kommer inte med några absoluta svar om vad som bör göras, men 
snarare förslag på möjliga lösningar som bör utredas vidare. Utförs PDCA-cykeln med 
detta som en förstudie kan effektiviteten förhoppningsvis öka vid produktion av stommar 
av platsgjuten betong. 

De tekniska lösningarna handlar inte om att hitta på ny teknologi för att lösa problemen. 
Det handlar om att använda sig av känd teknik och använda det på ett sätt som gör arbetet 
enklare och mer effektivt. Dessa lösningar gör att det blir lättare att förutspå arbetets gång 
vilket leder till att det blir lättare att göra en mer exakt planering. 

En mer exakt planering är en stor punkt. Att ha större kontroll över hur resurserna är 
utnyttjade i varje tidpunkt är mycket viktigt. En arbetsplats där en större del inte har 
några arbetsuppgifter är inte en effektiv arbetsplats. Mindre konventionella arbetstider 
skulle här vara intressant att utreda. När full styrka inte behövs är det onödigt att de är på 
plats. Intressant är även vad en liten arbetsstyrka skulle kunna utföra efter vanliga 
arbetstider, förberedning åt de större arbetena som ska ske under dagarna. 

Motivationen är stundvis låg på byggarbetsplatsen. Det går inte att skylla på individer, 
utan snarare på planeringen som inte ger klara direktiv på vad som behöver göras. På kort 
sikt är det inte lönsamt för en individ att anstränga sig lite extra genom att ta initiativ, 
detta bör ändras på. De driftiga yrkesarbetarna bör ha en chans till belöning på kort sikt, 
detta i kombination med ett bättre informationsflöde mellan olika arbetsgrupper kan 
motivera medarbetarna att vara engagerade i förbättringsarbete. 

Det är viktigt att förbättringsarbetena sker i hela organisationen och på alla 
byggarbetsplatser. En standardiserad och strukturerad projektering som gör att varje 
arbetsplats är den andra lik gör att medarbetare känner igen sig från olika projekt och 
därmed att de snabbare kan sätta sig in i ett nytt arbete. Det stämmer att recepten inte 
fungerar om insikterna inte vuxit fram hos majoriteten av medlemmarna i den egna 
organisationen (Utmana dina processer). 
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Ordförklaringar 
• Enkling – första sidan av väggformen som sätts på plats. 

• Dubbling – andra sidan av väggformen som sätts på plats efter att armering 
och installationer är på plats. 

• Betongbask – den behållare som betongen hälls ifrån betongleveransen för att 
få upp lite betong i taget till bjälklaget. 

 
Bild 23 - betongbask 

 

• Ropa av – sista bekräftning till betongfabriken om hur mycket betong som ska 
levereras och vilken kvalitet som önskas. Utförs senast en timme innan leverans 
vid kalkbruket. 

• Stämpning – även kallat uppbockning. De pelare och balkar som håller upp 
plattbärlagen innan de gjutits fast. 

• Lean production – direkt översatt: smal produktion, detta har dock en negativ 
klang på svenska, bör snarare vara ”effektiv produktion”. 
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