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Sammanfattning

Sedan december 2003 tillämpar JM ett projekteringsförfarande som man kal-
lar strukturerad projektering. Konceptet har tagits fram av företagets medar-
betare och omfattar styrande projekteringsanvisningar med tillhörande rit-
ningar. Strukturerad projektering innebär att JM genom standardiserade pro-
jekteringsanvisningar strävar mot att projektera och producera bostäder i en
mer industrialiserad process. Projekteringsanvisningarna bygger på standardi-
sering och erbjuder begränsade valmöjligheter beträffande konstruktionslös-
ningar för att projekt ska bli så lika som möjligt.

Detta examensarbete undersöker möjligheterna att effektivisera produktionen
för att därmed vidareutveckla JM:s strukturerade projektering. Examensarbe-
tet har resulterat i ett antal förslag på hur man genom standardiseringar kan
optimera byggkomponenter, redskap och arbetsmetoder. Några av förslagen
på åtgärder presenteras nedan:

Genom att begränsa antalet olika armeringssorter kan JM:s flerbostadspro-
duktion effektiviseras. För att underlätta projektering och produktion har JM
nyligen utvecklat en särskild standard för bockade armeringsjärn. Standardise-
ringen specificerar bockningsutförande, armeringskvalitet och diameter för ett
definierat antal armeringsjärn som också tilldelats logisk littera. Standardise-
rade B-järn benämns exempelvis B0, B1, B2 och så vidare. Armeringsnyckeln
har inkluderats i JM:s projekteringsanvisningar och avser att förenkla projek-
tering och produktion samt skapa enhetlighet på JM:s byggarbetsplatser. Ar-
meringsnyckeln utgör ett bra exempel på JM:s arbete med att industrialisera
byggandet. En liknande standardisering för olika väggtyper ingår sedan tidiga-
re i strukturerad projektering.

För att strukturera produktionen bör antalet olika dimensioner på ingjutnings-
gods i balkongplattor minimeras och enligt standard placeras i balkongplattans
framkant. I dagsläget förekommer varierande placering av ingjutningsgods på
olika balkongplattor. Konsekvent placering av ingjutningsgods i balkongplatt-
ornas framkanter eliminerar efterarbeten i form av spackling som bidrar till
oestetiska färgskiftningar. Kraven bör specificeras tydligt vid upphandling
med balkongtillverkare. För ytterligare optimering av situationen bör man vi-
dare sträva efter att möjliggöra infästning av balkongräcke i samma gods.

För att undvika problem till följd av bristfällig eller ologisk märkning av delar
som levereras till byggarbetsplatserna bör standardiserat märkningsutförande
tillämpas. Konsekvent utformning och placering av märkning på respektive
komponent underlättar både avsyning vid leveranser och montage. Varje ut-
fackningsparti bör märkas med husnummer, våningsnummer och löpnummer.
Märkning placeras lämpligen horisontellt och i ögonhöjd på partiernas sido-
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stycken. Fönster bör levereras stående lägenhetsvis och märkta med lägen-
hetsnummer och löpnummer på ut- och insida av karm på gångjärnssida.  Kök
skall levereras lägenhetsförpackade med tillhörande beslag och märkta med
husnummer, våningsnummer och löpnummer på våningen. Krav på pack-
nings- och märkningsutförande bör tydligt anges vid beställning.
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1 Inledning
Industriellt byggande innefattar fasta ramverk som medför få oförutsedda
händelser genom fokus på standardiserade lösningar och processer, logistik
och leveransstyrning samt en flödesorienterad produktion. Snarare än att för-
söka definiera industriellt byggande nämns här några av dess kännetecken.
Industriellt byggande karaktäriseras av följande parametrar: 1

• Hög produktivitet
• Låg produktionskostnad
• Hög automatisering
• Hög upprepning
• Hög planeringsnivå

1.1 Mål
Att genomlysa produktionsprocessen för att undersöka möjligheter att effekti-
visera produktionen och optimera byggkomponenter, redskap och arbetsmeto-
der för att dra nytta av och utveckla strukturerad projektering vid JM.

1.2 Metod
Som inledande moment i examensarbetet genomfördes två teknikmöten. Des-
sa hölls på JM:s huvudkontor under ledning av vd för JM Stombyggnad AB
och JM Inredning AB, tillika handledare för detta examensarbete. På mötena
deltog lagbasar från JM Stombyggnad respektive JM Inredning, vilka ansvarar
för produktionens hantverkare på respektive byggarbetsplats. Genom olika
gruppövningar fick lagbasarna diskutera ett antal frågor kring ämnet standar-
disering i produktionen. 2

Efterföljande moment utgjordes av litteraturstudier av JM:s strukturerade
projektering parallellt med fältstudier, för att få en inblick i flerbostadspro-
duktionen. Fältstudierna genomfördes under en femveckorsperiod genom ett
antal besök på JM:s pågående projekt i och kring Stockholm. 3 Huvudsyftet
med arbetsplatsbesöken var att ta del av hantverkarnas åsikter och förslag be-
träffande standardisering som verktyg för att effektivisera produktionen. Lag-
basarna fick här möjlighet att konkret visa ett antal byggkomponenter, redskap
och arbetsmetoder som skulle kunna optimeras.

                                       
1 Källa: Föreläsning Industriellt Byggande – Påverkan på planprocessen 2004-10-11. M.
Åkerlind.
2 Gruppövningar och protokoll från teknikmötena och en sammanställning av förslag på
standardlösningarna som uppkom under mötena redovisas i bilaga 1, 2A, 2B, 3A, 3B och 4.
3 En förteckning över de projekt som besökts redovisas i bilaga 5.
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Materialet från teknikmöten och arbetsplatsbesök sammanställdes och de mest
återkommande detaljerna identifierades. Med fokus på dessa punkter genom-
fördes återbesök på ett antal utvalda byggarbetsplatser och kontakt togs med
leverantörer. Avslutningsvis bearbetades materialet ytterliggare och samman-
ställdes till en rapport.
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2 Bakgrund
I följande kapitel presenteras konceptet strukturerad projektering, som är ut-
vecklat av JM och utgör grunden för detta examensarbete. Innehållet i avsnit-
tet baseras på företagets interna informationsmaterial samt uppgifter från vd
för JM Stombyggnad och JM Inredning.

2.1 Strukturerad projektering vid JM
Sedan december 2003 tillämpar JM ett projekteringsförfarande som man kal-
lar strukturerad projektering. Konceptet har tagits fram av företagets medar-
betare och omfattar styrande projekteringsanvisningar och ritningar.

I korthet innebär strukturerad projektering att JM genom standardiserade pro-
jekteringsanvisningar går mot att projektera och producera bostäder i en mer
industrialiserad process. Utgångspunkten för strukturerad projektering är ge-
mensamma projekteringsanvisningar som bygger på standardisering och som
erbjuder begränsade valmöjligheter för varje projekt. I projekteringsanvis-
ningarna återfinns detaljer som anses ”icke värdeskapande”, det vill säga pro-
jekteringsval som inte påverkar kundnyttan. 4 Projekteringsanvisningarna och
ritningarna, som utgör styrande underlag för JM:s interna såväl som externa
projekteringsarbete, består till största del av styrande systemlösningar och in-
nefattar dessutom ett antal förbud mot användande av vissa byggnadsmaterial,
konstruktions- och installationslösningar. Framställandet av de aktuella hand-
lingarna genomfördes som ett internt projekt på JM.

2.1.1 Projekteringsanvisningarnas innehåll
För att klargöra projekteringsanvisningarnas omfattning och utformning sam-
manfattas i följande avsnitt delar av innehållet i JM:s Projekteringsanvisningar
flerbostadshus Sverige. JM har genom vd för JM Stombyggnad och JM Inred-
ning givit sitt godkännande till publiceringen av nedanstående information
från projekteringsanvisningarna, som utgör internt material för företaget.

Projekteringsanvisningarna för flerbostadshus är indelade i följande sju av-
snitt:
1. Allmänt
2. Mark och husunderbyggnad
3. Stomme
4. Yttertak
5. Ytterväggar
6. Stomkomplettering
7. Installationer

                                       
4 Källa: JM:s nya projekteringsanvisningar för flerbostadshus Sverige – Information till
Stom- och inredningsbolaget, 2003 sid 19.
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I de nya projekteringsanvisningarna har man bland annat standardiserat rums-
höjder samt fastställt att samtliga trappor alltid skall utföras raka. Fortsätt-
ningsvis kommer alltså inga svängda trappor förekomma i JM:s flerbostads-
hus. Man har vidare formulerat direktiv beträffande materialval och utform-
ning av konstruktionsdelar såsom väggar, bjälklag, trappor och balkonger.
Fasader för flerbostadshus skall enligt standard utföras som icke bärande ut-
fackningsväggar med särskilda anvisningar beträffande konstruktion och in-
fästning. Fönsterstorlekar har standardiserats, liksom bröstningshöjder och
utformning av fönstersmygar.

Ett viktigt element i projekteringsanvisningarna utgörs av en förteckning av
olika mellanväggstyper, vars konstruktion, brand- och ljudklassning specifice-
ras. Var och en av väggtyperna har en standardiserad litterering V1, V2, V3
och så vidare, vilken förväntas underlätta projekteringen genom att man hän-
visar till denna i stället för att illustrera varje enskild vägg på varje projektspe-
cifik ritning. Projekteringsanvisningarna berör också installationsarbeten för
el, ventilation samt värme och sanitet genom separata funktionsbeskrivningar
för respektive kategori av installationer.

Strukturerad projektering fokuserar på projekteringsval beträffande mark,
stomme, tak, väggar, stomkomplettering och installationer, det vill säga val
som ej anses påverka kundnyttan. Projekteringsanvisningarna berör således
inte detaljer såsom köksinredning, kulörval och annat som kunden i regel vär-
desätter att själv kunna påverka. Anvisningarna med tillhörande ritningar ut-
gör som tidigare nämnts styrande underlag för det interna och externa projek-
teringsarbetet. Flerbostadsprojekt som projekterats innan dessa nya anvisning-
ar trädde i kraft följer dem i viss utsträckning. Projekteringsanvisningarna
finns i wordformat tillsammans med ritningar i pdf-format och dwg-format för
att underlätta utbyte med konsulter.

2.1.2 Projekteringsanvisningarnas syfte
Följande syfte presenteras i Stom- och inredningsbolagets interna informa-
tionsmaterial beträffande strukturerad projektering:

”Huvudsyftet med detta projekt är att med kunden i fokus, erhålla attraktiva
och felfria bostäder till lägsta totalkostnad. Detta uppnås genom centralt be-
stämda projekteringsval, som säkrar att byggnadens väsentliga funktioner ej
går förlorade genom alla olika delbeslut i projekterings och inköpsfasen. Vi
strävar mot färre ”plattformar”, färre komponenter och en förbättrad inköps-
process”. 5

                                       
5 Källa: JM:s nya projekteringsanvisningar för flerbostadshus Sverige – Information till
Stom- och inredningsbolaget, 2003 sid 16
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Strukturerad projektering syftar således till att ge ekonomiska, tidsmässiga
och kvalitetsmässiga fördelar beträffande projektering, produktion och kund-
nytta. Projekteringen förenklas såtillvida att antalet projektspecifika ritningar
och beskrivningar kan reduceras väsentligt genom att man hänvisar till de
standardiserade projekteringsanvisningarna och ritningarna. Varje enskild
byggnadsdetalj, såsom utfackningsväggar och trappor, behöver alltså inte de-
taljredovisas för varje enskilt projekt eftersom man redan i projekteringsan-
visningarna specificerat dess uppbyggnad och monteringssätt. I projekterings-
skedet kan med andra ord stora tidsbesparingar göras då delar av projektering-
en ”redan är gjord”.

Också i produktionen finns mycket tid att spara genom att inkörningsperioden
för varje byggprojekt kan förkortas då medarbetarna genom projekteringsan-
visningarna redan har stor del av genomförandet klart för sig. Det faktiska
byggandet förenklas vidare genom att antalet varianter av samma byggnadsdel
reduceras och tidigare besvärliga konstruktioner elimineras. Det faktum att
man vid utvecklandet av projekteringsanvisningarna granskat enskilda bygg-
nadsdetaljer och endast godkänt beprövade metoder och konstruktioner med-
för också till att produktens kvalitet höjs och antalet fel i produktionen mini-
meras. Detta är naturligtvis positivt både för JM och för kunden.

Med strukturerad projektering avser man också att förbättra inköpen genom
att begränsa sig till färre externa leverantörer som man sluter strategiska avtal
med. På så vis förväntar man nå volymfördelar som bidrar till att sänka före-
tagets kostnader. Färre leverantörer inverkar dessutom positivt på produktio-
nen i det avseendet att återkommande leverantörer med tiden lär sig JM:s ar-
betssätt och behov. De strategiska avtalen sträcker sig över lång tid för att
därmed parera eventuella prisförändringar i samband med konjunktursväng-
ningar.
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3 Delar som genomlysts i produktionen
Följande kapitel redovisar resultaten av de fältstudier som genomförts som ett
moment i examensarbetet.

För att, med strukturerad projektering som utgångspunkt, undersöka möjlig-
heterna att vidare strukturera produktionen genomfördes arbetsplatsbesök på
några av JM:s pågående flerbostadsprojekt i Stockholmsområdet. Därmed har
ett antal lagbasar fått möjlighet att konkret påvisa byggkomponenter, redskap
och arbetsmetoder som kan optimeras.

Inom JM har man sedan några år tillbaka separerat JM Stombyggnad respek-
tive JM Inredning som två olika bolag och därav har en liknande indelning
gjorts i detta arbete. Kapitlet Stombyggnad berör huvudsakligen närmare stu-
dier av ett antal konstruktionsdelar, medan Inredning innefattar kringfrågor
såsom packningsordning, märkning och olika hjälpmedel som underlättar pro-
duktionen. Avsnitten syftar i huvudsak till att lyfta fram yrkesarbetarnas åsik-
ter och förslag beträffande standardisering som verktyg för att effektivisera
produktionen.

3.1 Stombyggnad
JM Stombyggnad AB har idag 127 anställda betongarbetare vars arbetsupp-
gifter är att konstruera bärande delar såsom grund, väggar, trappor, valv och
balkonger. Vanligen monterar man också utfackningspartier, i och med att
detta sker i takt med stomresning.

Följande kapitel belyser ett antal förekommande problemområden relaterade
till stomresning. Respektive avsnitt inleds med en redogörelse för nuvarande
situation och problematik och avslutas med ett antal förslag på framtida ut-
veckling för att komma till rätta med nuvarande problem. Kapitlet syftar till
att finna hur JM:s bostadsproduktion kan effektiviseras genom att struktureras
med standardiserade lösningar och baseras i huvudsak på information från
några av JM Stombyggnads lagbasar.

3.1.1 Armering
All betong måste armeras för att klara de belastningar som uppstår. Följande
avsnitt redogör för ett antal förekommande armeringssorter som används vid
armering av bjälklag och väggar samt beskriver hur man med hjälp av små
justeringar av dessa kan effektivisera produktionen. Informationen baseras i
huvudsak på uppgifter från JM Stombyggnads lagbasar samt redogör för ar-
bete som utförts av JM:s Produktionsmetodgrupp.
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Litterering och bockning
Nuläge och problem
Vid upphandling av armering kan man förutom att beställa färdigbockat mate-
rial från leverantör också välja att beställa raka armeringsjärn som man bockar
själv på arbetsplatsen. För detta krävs plats för en bockningsstation och arme-
ringsställ samt en stationär armerare som ser till att få fram järnen på utsatt
tid. Med detta förfarande får man, enligt vissa av JM:s yrkesarbetare, en bättre
kontroll över materialåtgången och slipper hanteringen av felbockade eller
fellevererade järn som man ofta tvingas slänga. Därigenom menar man vidare
att det finns pengar att spara. Andra hävdar dock att man med dagens teknik
borde kunna undvika projekteringsfel och att man ska kunna förvänta sig att
färdigbockad armering levereras rätt.

Armeringen som används ute på arbetsplatserna finns i varierande kvaliteter
och kan vara raka samt bockade på olika sätt beroende på användningsområ-
de. Raka järn som används till överkantsarmering på valv finns till exempel i
olika längder och diameter och placeras med varierande centrumavstånd för
att klara olika lastfall. Likadant är det med järn som är bockade vid väggar
med mera. Med hänsyn till alla konstruktionslösningar som var och en kräver
sin speciella armeringsbockning, längd och diameter blir det totalt sett en
mängd olika järn som ska tillverkas och monteras på rätt plats. Det finns såle-
des stor anledning att undersöka möjligheter att minimera antalet olika sorter
armeringsjärn för att därmed underlätta i produktion och hos leverantör.

Konstruktionsritningarna visar med enkla beskrivningar hur och var arme-
ringsjärnen ska monteras. Ett problem tillkommer när lagbasar och andra in-
blandade från olika arbetsplatser diskuterar frågor gällande armering eller
jämför ritningar. Armeringsjärn som är bockade likadant, har samma längd
och diameter har nämligen ofta olika beteckningar. De olika beteckningarna
skapar oreda och onödig tidsåtgång då man måste sätta sig in i vilka järn som
är vilka innan produktionen kan starta på arbetsplatsen.

Utveckling
Att standardisera processer, metoder och material innebär en utveckling mot
ett industrialiserat byggande. Industriellt byggande kännetecknas bland annat
av att fler delar levereras färdiga från fabrik, vilket medför att arbetet förenk-
las på arbetsplatsen. Armeringen är ett bra exempel på ett område där strävan
således bör vara att den levereras färdigbockad till byggarbetsplatserna. De
fördelar som kan uppnås genom att man bockar själv på arbetsplatserna, så-
som bättre kontroll och färre fel, har sin grund i bristande projektering. Detta
är naturligtvis något man ska sträva efter att minimera snarare än att anpassa
sig till. Erfarenhetsåterföring och strukturerad projektering är bra redskap för
att undvika fel i projekteringen. I tider då företaget har överskott på personal i
förhållande till arbetstillfällen kan det vara försvarbart att man på vissa bygg-
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projekt uppför en bockstation med en stationär armerare på heltid för att öka
sysselsättningen. Att kapa och bocka armering på plats går dock generellt sett
emot JM:s intention att producera bostäder i en mer industrialiserad process.

Med JM:s strukturerade projektering finns en tanke om att varje arbetsplats
ska vara den andra lik för att medarbetare ska känna igen sig från ett bygg-
projekt till ett annat och därmed snabbt kunna sätta sig in i arbetet. Likheter
ska avspegla sig på komponenter, konstruktionslösningar och arbetsmetoder.
Armering är en typisk detalj som borde se likadan ut och framförallt benäm-
nas lika på alla arbetsplatser. Benämningar bör vidare vara så enkla som möj-
ligt och logiskt uppbyggda.

För att komma tillrätta med ovan nämnda problematik relaterad till armering
har man, sedan detta examensarbetes start, utvecklat en JM-standard för bock-
ade armeringsjärn. Genom denna har man begränsat antalet olika längder på
bockade järn i produktionen och dessutom fastställt en logisk littera. Man har
till exempel betecknat B-järnen B0, B1, B2 och så vidare. Respektive B-järn
har numera alltid en standardiserad längd och bockning. Även armeringskva-
litet och diameter har standardiserats. ”Armeringsnyckeln” kommer inom kort
att antas som standard inom JM genom att inkluderas i projekteringsanvis-
ningarna för flerbostadshus. En liknande standardisering beträffande inner-
väggar ingår sedan tidigare i JM:s projekteringsanvisningar. Dessa standardi-
seringar är mycket bra exempel på hur JM strukturerar projektering och pro-
duktion för att skapa enhetliga byggarbetsplatser.

Armeringsnyckeln är utvecklad av JM:s produktionsmetodgrupp. Gruppen har
till uppgift att analysera fel som uppstår i produktionen, förvalta idéer och
lösningar för att kunna effektivisera hantverket. Produktionsmetodgruppen
består av lagbas från JM Inredning, stomledare från JM Stombyggnad,
skyddsingenjör, projekteringsledare samt vd för JM Stombyggnad och JM
Inredning. Fler exempel på produktionsmetodgruppens arbete beskrivs senare
i denna rapport.

Armeringsställ
För att underlätta hantering av armering finns det på marknaden mycket bra
hjälpmedel i form av särskilda armeringsställ. Ställen, som utvecklats av en av
JM:s lagbasar, är avsedda för förvaring, transport och lyft av färdigklippt ar-
mering på byggarbetsplatserna. De armeringsställ som förekommer på JM:s
byggarbetsplatser finns i två utföranden och tillverkas av företaget Aliatool
AB. Det finns en variant för lösa armeringsjärn och en kombinerad för både
armeringsjärn och armeringsnät. Armeringsställen är utrustade med en korg
nedtill för förvaring av färdigbockad armering.
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För att enkelt kunna transportera armeringen är ställen försedda med två lyft-
öglor som möjliggör kranlyft samt gaffellådor undertill för transport med
traktor. Vid lyft förankras armeringen med spännband som sitter monterade på
stället. Armeringsställen har en så kallad Starke Arvid-klassning som är en väl
etablerad varumärkning inom byggbranschen, vilket talar om att en produkt
uppfyller särskilda krav på ergonomi.

Redskapet finns att hyra från ett antal av marknadens uthyrare av maskiner
och andra bygghjälpmedel och är enligt JM:s medarbetare som använder dem
mycket effektiva och användbara. Framförallt framhåller man att armerings-
ställen gör det enkelt att hålla god ordning på den klippta armeringen. Genom
att allt är samlat i ett ställ tar armeringen också liten plats. Utan dessa ställ
förvaras armeringsjärn och nät ofta i högar på marken, vilket lätt skapar oord-
ning på byggarbetsplatserna och kan vara problematiskt vid snöväder. Dessut-
om anser man att ställen är mycket smidiga att lyfta upp i byggnaderna.

Bild 1. Armeringsställ för lösjärn,
Källa: Aliatool.

Bild 2. Armeringsställ kombinerad,
Källa: Aliatool.

Bild 3. Förvaring av armering på byggarbetsplatsen
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Med de ovan beskrivna armeringsställen uppnås bättre ordning på byggar-
betsplatserna, vilket är en viktig faktor som förbättrar förutsättningarna för en
effektiv produktion. Därmed ligger det nära till hands att föreslå en ökad an-
vändning av dessa ställ som idag förekommer i en tämligen begränsad omfatt-
ning på JM:s byggarbetsplatser. Anledningen till att man på vissa arbetsplatser
väljer att inte använda armeringsställ uppges ofta vara att de upplevs onödiga
och att man klarar sig lika bra utan, både beträffande förvaring och transport
av armering.

Det är svårt att motivera krav på användning av armeringsställ. Inom vissa
områden måste respektive arbetslag få viss frihet att själv välja det arbetssätt
man tycker fungerar bäst. I detta fall vinner man nog väldigt lite på att kräva
att armeringsställ införskaffas på alla byggen. Däremot är det viktigt att alla
får kunskap om vilka hjälpmedel marknaden erbjuder för att sedan kunna göra
sina val utifrån detta.

3.1.2 Bärande väggar
Genom strukturerad projektering har JM fastställt att stomsystem med bärande
ytterväggar ej skall utföras. Bärande innerväggar gjuts i byggnaden med varie-
rande tjocklek beroende på väggens funktion. Inom JM:s bostadsproduktion
används två olika slags bärande väggsystem, skalväggar respektive platsgjutna
väggar. Skalväggar förekommer vanligen i små projekt. Vid platsgjutning an-
vänds vidare olika sorters formar. Nedanstående avsnitt behandlar gjutning av
bärande väggar med avseende på val av väggsystem och formtyp. Kapitlets
innehåll baseras på information från JM:s projekteringsanvisningar för flerbo-
stadshus samt möten med några av JM Stombyggnads lagbasar.

Väggsystem
Skalväggar
Skalväggar levereras prefabricerade från fabrik och består av två yttersidor av
betong med mellanliggande luftspalt. Fabrikstillverkningen medför slätare
ytor jämfört med platsgjutna väggar och minimerar därmed mängden efterlag-
ningsarbete, vilket är positivt ur både tids- och arbetsmiljöhänseende. Väggar-
na lyfts på plats med hjälp av kran eller annan lyftanordning och fixeras med
snedställda stödben som fästes i golv och vägg med husskruv eller expander-
bult. Skalväggen fungerar i detta fall som en kvarsittande form, i vilken be-
tong sedan fylls. Inom JM finns goda exempel på användning av självkom-
pakterande betong i kombination med skalvägg. Den självkompakterande be-
tongen har en lös konsistens och behöver inte bearbetas genom att stötas ut
eller vibreras som vanlig betong, däremot måste väggen tätas ordentligt då
minsta hålighet gör att betongen läcker ut. Fördelarna, enligt de som förordar
skalväggar, är att detta väggsystem fordrar liten plats samt gör att det blir be-
tydligt renare på byggarbetsplatsen än om man arbetar med platsgjutna väggar
som kräver skrymmande formar som måste rengöras.
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Vid användning av skalväggar är det av yttersta vikt att projekteringen är helt
korrekt. Genom att väggelementen levereras färdiga från fabrik, med urspa-
ringar för installationer, finns ingen möjlighet att justera dessas placering vid
eventuella felaktigheter.

Platsgjutna väggar
Vid platsgjutning används formar av olika slag. Den mest förekommande
formtypen har en yta av plywood. På vissa av JM:s byggprojekt har man, med
mycket goda resultat, också provat att gjuta med plåtytor. Nedan presenteras
de olika formarnas egenskaper samt motiverade anledningar till val av form.

Plywoodformar har en livslängd på cirka sjuttio gjutningar innan skivans yt-
skikt är utslitet och måste bytas ut. Eftersom skivorna inte finns i tillräcklig
storlek för att täcka en hel formsida måste de skarvas, vilket kan medföra
ojämnt resultat på den färdiga väggytan vid dessa skarvar, med efterlagning
som följd.

Ytterligare en brist förekommer till följd av den bottenvinkel av plåt som sitter
vid anslutningen mellan formens plywoodskivor och bjälklaget och som an-
vänds för att justera formens höjd. Då denna vinkel inte sitter placerad i liv
med plywooden uppkommer en skarv några centimeter ovanför golvet. I
värsta fall hamnar denna skarv på en höjd ovanför sockeln, vilket ställer höga
krav på efterlagningens utförande. Efterlagningar innebär dessutom fysiskt
krävande arbete och bör minimeras.

Ursparingar för installationer åstadkoms genom att små formar spikas i ply-
woodformen. När spikarna avlägsnas lämnas hål i formen vilket gör att vägg-
ytor fortsättningsvis gjuts med sämre resultat.

På ett av JM:s nu pågående flerbostadsprojekt har man valt att använda sig av
plåtform vid platsgjutning av bärande väggar. Plåtformen kostar mer att hyra
än traditionella plywoodformar men ger, enligt användarna, ett mycket bättre
slutresultat. Man bör vara medveten om att plåtformen på grund av kyla måste
värmas upp vintertid för att undvika blåsor på den gjutna ytan. Plåtformen ger
en jämnare yta eftersom den inte har några skarvar. I och med att den, till
skillnad från plywoodformen, är placerad i liv med bottenvinkeln och löper
hela vägen ner till bjälklaget krävs ingen efterlagning. Med plåtform under-
lättas också ursparingar för installationer. Dessa åstadkoms genom att små-
formar fästs på plåtformen med magneter i stället för att spikas, som på ply-
woodformar. Därmed förstörs inte formsidornas ytor, vilka följaktligen håller
sig intakta längre.
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Utveckling
Med hänsyn till utvecklingen och strävan mot att industrialisera byggandet
ligger det nära till hands att föreslå utökad användning av prefabricerade skal-
väggar. Att skalväggarna är smidiga att arbeta med, tar liten plats och medför
renare byggarbetsplatser är goda motiv som medverkar till att strukturera och
effektivisera produktionen. Huruvida man ska välja skalväggar eller platsgjut-
ning bör dock avgöras utifrån respektive projekts förutsättningar beskrivs två
olika fall som påverkar valet av väggsystem:

Vid uppförande av ett enskilt punkthus är det förmodligen mest effektivt att
gjuta med skalväggar. Materialkostnaderna för skalväggar är högre än om
man platsgjuter men däremot medför skalväggar i detta fall betydligt kortare
gjuttider och effektivare resursutnyttjande av hantverkare. Uppskattningsvis
gjuts väggarna för ett våningsplan i ett punkthus på en tredjedel av tiden med
skalväggar än om man platsgjuter. Platsgjutning hade i detta fall medfört ett
komplicerat valvschema och ineffektivt nyttjande av manskapet på byggar-
betsplatsen. Det erfordras fler personer för formsättning, armering och gjut-
ning. Dessutom skulle flera av de medarbetare som inte deltar i väggjutningen
få gå sysslolösa stor del av tiden eftersom respektive moment måste avslutas
innan man kan fortsätta med nästa. Därav blir också byggkranen stående stor
del av tiden. Företrädelsevis väljs således skalväggar i detta fall.

Om man däremot ska bygga tre punkthus intill varandra blir resonemanget
annorlunda. I detta fall har man bra möjligheter att upprätta ett effektivt valv-
schema för platsgjutning som gör att samtliga medarbetare sysselsätts hela
tiden. Genom att de tre byggnaderna uppförs parallellt blir arbetet mycket ef-
fektivt. Samtidigt som montage av bockryggar och plattbärlag utförs i hus ett
kan man armera och pågjuta i hus två parallellt med att formsättning och
platsgjutning av väggar sker i hus tre. Med denna möjlighet vore gjutning med
skalväggar ett olämpligt alternativ eftersom det skulle bli avsevärt mycket dy-
rare.

För att göra produktionen effektiv bör man sträva efter att minimera mängden
efterlagningar av gjutna betongytor. Beträffande val av formsort är det tydligt
att plåtformar har många bra egenskaper. Allt efterlagningsarbete tar extra tid
och är mycket slitsamt att utföra. Gjutning med plåtform resulterar i släta ytor
som underlättar efterlagningsarbetet. Att den är dyrare att hyra måste dock tas
med i beräkningarna vid beslut om vilken form som ska användas.

Gjutning av hisschakt kan underlättas väsentligt genom användning av en spe-
cialform med krympfunktion. Idag gjuts hisschakt ofta med hjälp av flera lösa
formar som sätts ihop och gjuts i etapper. Användning av specialformen
skulle förkorta gjutningstiden och minimera efterlagningar. Med strukturerad
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projektering har hisschaktens utformning standardiserats och därmed behövs
endast en storlek på formen.

Väggbetong
Nuläge och problem
Det finns cirka 60 olika betongsorter för gjutning av väggar. De olika betong-
sorterna har varierande sättmått, stenstorlekar och tillsatser. För att underlätta
beställning och skapa enhetlighet efterlyses en standardiserad väggbetong.

Utveckling
Sedan några år använder JM en standardiserad bjälklagsbetong. Denna åter-
finns i sju sommar- respektive vinterkvaliteter som benämns JM1-JM7. En
liknande standardisering borde kunna tillämpas för väggbetong. Genom
strukturerad projektering på JM har man fastställt väggtjocklek och vägghöj-
der och vet därmed man vilka laster väggarna utsätts för. Därmed kan man
anpassa betongen efter dessa förutsättningar. Förslagsvis bör den standardise-
rade väggbetongen benämnas JMV1, JMV2 och så vidare.

Väggtjocklek
Nuläge och problem
I JM:s flerbostadsprojekt gjuts rumsskiljande betongväggar 160 millimeter
breda och lägenhetsskiljande 200 millimeter för att klara gällande ljudkrav
mellan lägenheterna. Rent produktionstekniskt finns ett antal problem med
väggarnas varierande tjocklekar. Dels måste betongarbetarna alltid hålla reda
på huruvida den vägg som ska gjutas är lägenhets- eller rumsskiljande och
dessutom måste väggformen justeras mellan gjutningarna. Omställning av
gjutformen medför både extra tidsåtgång och arbete jämfört med att bara be-
höva flytta den.

Utveckling
För att strukturera och därmed effektivisera produktionen föreslås att samtliga
bärande betongväggar gjuts med samma tjocklek. Därigenom slipper man
problem med omställning av formar och eventuella tveksamheter kring vilken
tjocklek respektive vägg ska ha. Förslagsvis bör samtliga bärande väggar vara
200 millimeter breda enligt standard. Enligt uppgift från JM:s kalkylavdelning
är mängden 160-väggar idag mycket begränsad inom JM:s flerbostadsproduk-
tion, varför en standardisering skulle kunna genomdrivas relativt enkelt.

Ekonomiska aspekter måste också tas med i beräkningarna vid en eventuell
standardisering av väggtjocklek. Uppskattningsvis blir det 140 kronor dyrare
per löpmeter att ersätta 160 millimeter breda väggar med 200 millimeter ge-
nom att det åtgår en större mängd betong samt tar längre tid vid gjutning. Den
extra kostnaden torde dock kunna uppvägas av ovan nämnda fördelar med att
producera bärande väggar med en och samma standardiserade tjocklek. I och
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med att formar inte behöver ställas om kan enhetstiden reduceras i framtiden
med uppskattningsvis 20 kronor. Nettokostnadsökningen blir således cirka
120 kronor per löpmeter. En standardisering av väggtjockleken skulle vara
både positivt för betongarbetarna, vars arbete underlättas, samt för JM, genom
förkortad enhetstid.

3.1.3 Uppbockningsmaterial
Detta kapitel redogör för användningen av uppbockningsmaterial i JM:s fler-
bostadsproduktion. Avsnittet beskriver inledningsvis uppbockningsmaterialets
funktion och materialegenskaper. Därefter utreds möjligheterna att anpassa
dessa till standardiserade förutsättningar som fastställts genom strukturerad
projektering, samt med hänsyn till ergonomi. All fakta i texten baseras på
möten med lagbasar från JM Stombyggnad samt information från leverantö-
rerna Doka, Peri och P-form.

Funktion och materialinformation
Vid uppförande av flerbostadshus avlastas det fem centimeter tjocka plattbär-
lag med uppbockningsmaterial. Detta motverkar att bjälklaget knäcks innan
gjuten betong och armering har fullgod bärighet i sig själv. Uppbockningen
består av stämp samt bjälklagsbalkar som fördelar lasten på större ytor. När
det gjutna bjälklaget brunnit klart avlägsnas bjälklagsbalkarna och majoriteten
av stämpen och flyttas till nästkommande gjutetapp. De stämp som behålls
fungerar som säkerhetsstämp fram till dess att bjälklaget uppnått betryggande
bärighet, vilket i regel är efter två till tre veckor beroende på klimat.

Det finns framförallt två olika stämp på marknaden. Den ena sorten är ett an-
passat bostadsstämp av galvaniserad stål. Denna består av två rör som löper i
varandra och där höjden lätt kan justeras med en teleskopkoppling. Den andra
stämpen, som är av aluminium, är klumpigare till utseendet och används till
tyngre laster. Detta kapitel redogör närmare för den galvaniserade stämpen då
det är den som används i bostadsproduktion.

Stämpens egenskaper kan kortfattat sammanfattas i huvuddelarna maximal
längd och belastning. Stämp förekommer i varierande längder för att kunna
anpassas till olika rumshöjder. I grova drag är de maximala höjderna 250, 300,
350 och 400 centimeter men längderna varierar till viss del mellan leverantö-
rers olika fabrikat. De maximala belastningar som olika stämp klarar varierar
mellan (10), 20 och 30 kN. Ju mer kraft en stämp ska klara desto grövre blir
godset och därmed blir stämpen tyngre.
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Mellan stämp och valv placeras bjälklagsbalkar som ser till att få valvet i våg
samt fördelar lasten över en större yta. Balkarna finns i olika utföranden med
trä- respektive spånliv. De olika balkarna klarar lika mycket belastning, där-
emot är balken med träliv att föredra med avseende på ergonomi då den väger
mindre. Balkarna förekommer i olika längder som varierar från 125 till 590
centimeter, samt olika tjocklekar beroende på tryckpåkänning.

Nuläge och problem
Vid val av uppbockningsmaterial och -system måste man ta hänsyn till flera
olika faktorer. Vid uppbockning fungerar stämp och bjälklagsbalkar tillsam-
mans vilket innebär att de båda måste klara aktuell belastning. Om man an-
vänder kraftiga balkar och kraftiga stämp erfordras ett mindre antal stämp.
Använder man däremot klena balkar och klena stämp behövs i stället fler
stämp för att klara belastningen.

För att stämpen ska hållas upprätt innan den belastas förses den med stödben
nedtill. Dessa stödben stjäl utrymme och begränsar därmed framkomligheten
på byggarbetsplatsen, vilket försvårar arbetet.

Det finns vissa brister beträffande arbete med stämp. Dels är de tunga och dels
sitter kopplingen, med vilken man justerar stämphöjden, ofta för högt i för-

Bild 6. Träbalk
Källa Doka

Bild 5. AluminiumstämpBild 4. Bostadsstämp
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hållande till vad som är lämplig arbetshöjd rent ergonomiskt. Med hänsyn till
det stora antal stämp som används i produktionen finns det anledning att un-
dersöka möjligheter att anpassa stämpen för att göra de med användarvänliga.

Utveckling
På byggarbetsplatserna hanteras dagligen en mängd balkar, stämp och tillbe-
hör genom att dessa flyttas i takt med gjutningar på olika våningsplan. Strävan
bör vara att lyfta så lite vikt som möjligt vid varje tillfälle och att hellre gå
flera gånger. Detta medför att man klarar en längre tids arbete och att kroppen
inte tar lika mycket stryk som om man lyfter tungt. Valet bör alltså vara att
använda det klenare stämpet. För att underlätta hantering av bjälklagsbalkar
bör man sträva efter att använda balkar med träliv eftersom de väger mindre.

Med anledning av JM:s strukturerade projektering finns det anledning att un-
dersöka möjligheterna att anpassa redskap, såsom stämp, efter de förutsätt-
ningar som standardiserats. I JM:s flerbostadsproduktion används idag flera
olika stämp beroende på lägenheternas innertakshöjd. Genom strukturerad
projektering är takhöjden dock standardiserad till ett visst mått, vilket gör att
man egentligen endast har behov av en längd på stämpen. De nya förutsätt-
ningarna, som fastställts i JM:s projekteringsanvisningar, innebär således
möjligheter att eliminera överdimensionerade stämp i produktionen. Genom
att använda kortare stämp, som följaktligen är lättare, kan man minska arbets-
belastningen.

För att ta reda på möjligheterna att anpassa uppbockningsmaterial kontaktades
tillverkarna Peri, Doka och P-form. Peri och Doka agerar världen över och har
Sverige som en liten del av sin marknad medan P-form, som är ett svenskt
företag, endast verkar inom delar av Norden. I dagsläget arbetar P-form med
att utveckla ett bostadsstämp som anpassas till svenska förhållanden.

Stämpens vikt beror, förutom längd, också på vilka laster de är dimensionera-
de för. Både Doka och Peri meddelar att man hela tiden arbetar med att ta
fram nya, lättare stämp. Man påpekar dock att man måste förstå att stämpen
inte bara ska klara belastning i vertikal led, utan att de också måste tåla hori-
sontella stötar som kan uppkomma i hanteringen. Ju tunnare gods stämpen
består av desto känsligare är den för brott på grund av slag, vilket således in-
nebär att stämpen inte kan göras hur klena som helst. Det stämp som idag är
bäst anpassat utifrån nämnda kriterier är bostadsstämpen PEP 10 som tillver-
kas av Peri. Denna stämp väger minst men har däremot fortfarande vissa
brister beträffande sin teleskopkoppling, vilket behandlas nedan.

Det är av yttersta vikt att redskap som används i produktionen är anpassade
för att förhindra att byggnadsarbetarna får förslitningsskador. Som tidigare
nämnts medför hanteringen av stämp ofta arbete med armarna ovanför axelni-
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vå, vilket inte är en bra arbetsställning rent ergonomiskt. Den olämpliga ar-
betsställningen är en följd av att kopplingen, med vilken man justerar stäm-
pens höjd, är placerad för högt. Se bild nedan. En lämplig höjd att sträva efter
är cirka 120 centimeter ovanför marken. Vid kontakt med tillverkarna Doka
och Peri framgår det arbetet med att utveckla stämp hittills inte tagit vidare
hänsyn till ergonomiska aspekter beträffande kopplingens placering. Påpekan-
det tas dock emot väl och man säger sig vara positiv till att utveckla anpassade
redskap som tar större hänsyn till ergonomi. En kortsiktig lösning, som i vissa
fall kan tillämpas, är att vända stämpen upp och ned för att på så vis få
kopplingsanordningen i en bättre höjd.

För att minimera problem med stödben som stjäl yta och begränsar framkom-
ligheten finns på marknaden en ny utvecklad modell med vinklade stödben
som inte tar lika stor plats. Denna modell, som tillverkas av Peri, har testats på
några av JM:s byggarbetsplatser, med mycket gott resultat. För att underlätta
arbetet i produktionen föreslås en utökad användning av denna modell inom
hela JM. Fotografierna nedan illustrerar skillnaden mellan den gamla respek-
tive den utvecklade typen av stödben.

Bild 8. Stödben modell äldre Bild 9. Stödben modell ny

Bild 7.Olämplig arbetshöjd vid
arbete med stämp
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Mellan stämp och bjälklagsbalk måste en förankring göras för att hålla de
båda delarna på plats. Idag används ett toppstycke som sitter ovanpå stämpen
som stöder balken och hindrar den från att falla i sidled. Dessa toppstycken
sitter i var ände på balken. De stämp som sitter däremellan spikas idag genom
de hål som finns i stämpens ändplatta. För att undvika detta finns ett vidareut-
vecklat toppstycke än det som nämnts. Detta fäste sätts ovanpå stämpen och
hakas fast i balkens fläns med en enkel vridning. Med detta toppstycke blir det
också lättare att vända stämpen upp och ner för att därmed sänka höjden på
kopplingsanordningen till en mer passande nivå.

Den generella inställningen hos de stora tillverkarna av uppbockningsmaterial
är positiv beträffande att utveckla och anpassa mer användarvänliga produk-
ter. Man strävar, som sagt, mot att minimera utrustningens vikt och kommer
förhoppningsvis fokusera med på ergonomi i sitt fortsatta arbete. Det är där-
emot tydligt att det inte är särskilt aktuellt för de stora leverantörerna att an-
passa redskap efter JM:s standardiserade förutsättningar. En representant från
Peri menar att man helt enkelt har för lite att tjäna på att genomföra specialan-
passningar till ett svenskt företag vars omfattning endast utgör en liten del av
företagets marknad. Som Sveriges ledande producent av bostäder torde det
dock vara rimligt att JM kan kräva specialanpassade stämp.

JM har sedan länge ett väl utvecklat friskvårdsarbete som bland annat inne-
fattar att man dagligen inleder arbetet på byggarbetsplatserna med uppvärm-
ning och stretching. Därutöver är det viktigt att det faktiska arbetet i produk-
tionen präglas av samma medvetenhet beträffande arbetsmiljö och hälsa. För
JM:s del är det viktigt att alltid sträva mot att arbeta med metoder och utrust-
ning som på ett effektivt sätt fungerar i produktionen samtidigt som de är
lämpliga att arbeta med ur arbetsmiljöhänseende.

Bild 10. Toppstycke vid
balkände

Bild 11. Stämp spikad vid
balkmitt

Bild 12. Toppstyckevid
balkmitt Källa: Peri
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3.1.4 Hjälpmedel vid valvgjutning
Genom strukturerad projektering har JM fastställt att bjälklag ska utföras med
plattbärlag och pågjuten betong. I plattbärlaget är samtliga genomföringar
gjorda och i stort sett behövs bara installationer, överkantsarmering och ytter-
kantstätningar göras innan pågjutning sker. Nedanstående avsnitt beskriver en
ny typ av elektrisk sloda som används för att jämna till betongytan vid gjut-
ning.

Nuläge och problem
JM:s projekteringsanvisningar föreskriver att golv ska läggas direkt på valv-
gjutningen och att övergolv i form av sandgolv eller uppreglat golv inte får
utföras. Flytspackling av bjälklag förbjuds med anledning av tidigare problem
med sjuka hus, ofta till följd av mögel i flytspacklet. I enskilda fall där nivå-
skillnader gör att man måste bygga upp golvytan har man ersatt flytspacklet
med golvavjämningsmassa.

I och med att parkettgolv läggs direkt på det gjutna betongvalvet krävs att
detta har en slät yta. Idag använder de flesta byggarbetsplatser den så kallade
JM-slodan för utjämning av betongmassa vid gjutning. Denna är en rent me-
kanisk sloda med vilken man stöter ut betongen på valvet. Slodan måste stötas
i två riktningar för att uppnå bra resultat och att arbeta med detta redskap in-
nebär hårt kroppsarbete när stora ytor ska gjutas.

Utveckling
På ett fåtal JM-projekt har man, med goda resultat, provat en ny vibrerande
sloda för utjämning av gjutna ytor. Man har därigenom minimerat arbetsbe-
lastningen avsevärt genom att själv inte behöva stöta lika mycket själv i be-
tongen. Slutresultatet blir således bättre med mindre arbetsinsats.

Bild 13. El-sloda
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Förhållandevis få av JM:s betongarbetare har testat den vibrerande slodan och
trots bra resultat råder viss skepsis mot att använda den. Några lagbasar som
givit sin syn på saken menar att resultat blir lika bra med den traditionella JM-
slodan. Somliga menar att den elektriska slodans el-sladd är i vägen när man
flyttar sig över valvet.

Med hänsyn till strävan efter att effektivisera produktionen och optimera red-
skap finns det anledning att föreslå en vidare användning av den elektriska
slodan. De fördelar som uppnås genom ökad kvalitet och minskat fysiskt ar-
bete visar att den elektriska slodan är ett bra redskap som kan bidra till att un-
derlätta produktionen.

3.1.5 Balkonger
Balkongerna har i och med standardiseringar genom JM:s strukturerade pro-
jektering givits bestämda mått samt en maximal vikt på fyra ton. Avsnittet
nedan redogör för möjligheterna att även genomföra standardiseringar som
underlättar lyft och montering av balkonger.

Nuläge och problem
Vid montering lyfts balkongerna på plats via en lyftögla som skruvas in i gods
som är ingjutet i balkongplattan. Beroende på balkongernas vikt används olika
dimensioner på det ingjutna godset, idag används cirka åtta olika dimensioner,
från M12 till M30. I och med JM:s avsikter att förenkla och effektivisera pro-
duktionen borde det vara rimligt att genom standardisering minimera antalet
olika dimensioner.

Bild 14. Ingjutningsgods balkong Bild 15. Lyftögla
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Ett annat problem som påtalats av flera av JM Stombyggnads medarbetare är
att ingjutningsgodsets placering varierar mellan olika balkonger. I vissa fall är
godset ingjutet i balkongens framkant, ibland på ovansidan och ibland på un-
dersidan. Enligt uppgift från JM:s medarbetare tycks det vara godtyckligt var
godset är ingjutet. I de fall där ingjutningsgodset sitter på balkongplattans
ovansida förekommer problem efter montering då håligheter måste spacklas
igen, med fula färgskiftningar som följd. (Även då godset sitter på undersidan
spacklas hålen men eftersom denna yta alltid målas syns där inga färgskift-
ningar).

Flera av JM:s betongarbetare har också påtalat ett konstruktionsrelaterade
problem med balkonger. När en utkragande balkong, det vill säga en balkong
med en anläggningsyta, skall monteras sitter så kallade kvastar av armering i
balkongens bakkant. Kvastarna fästs in mellan det prefabricerade plattbärlaget
och valvets överkantsarmering som sedan gjuts in. När en likadan balkong
monteras instucken mellan tre anläggningsytor finns, förutom kvastar i bak-
kant, också kvastar längs sidorna. Dessa sticker ut cirka en meter från bal-
kongens yttersida och utgör ett genomgående problem vid montering då man
på grund av bjälklagets överkantsarmering har svårigheter att få in kvastarna.
För att kunna sätta balkongen på plats löses problemet idag oftast genom att
man kapar eller böjer kvastarna på sidorna för att sedan skarva med lösa arme-
ringsjärn. På flera av JM:s byggarbetsplatser efterlyser man att den olämpliga
konstruktionslösningen ses över och man ställer sig också frågan om huruvida
den extra armeringen verkligen är nödvändig.

Bild 16. Färgskiftning som uppkommit efter
lappning på ovansida av balkongplatta
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Utveckling
Med hänsyn till strukturerad projektering föreslås att antalet dimensioner på
ingjutningsgods minimeras. Därmed sparar man tid genom att slippa leta upp
rätt dimension på godset vid lyft av respektive balkong samt minimerar antalet
lyftöglor att bära runt på arbetsplatsen. Förslagsvis kan de åtta dimensioner
som förekommer idag minimeras.

Problem med godtyckligt placerat ingjutningsgods i balkongplattorna kan en-
kelt lösas genom att man fastställer en standardiserad placering för dessa. För
att eliminera efterarbeten i form av spackling som bidrar till oestetiska färg-
skiftningar bör godset företrädelsevis sitta i balkongplattans framkant. Enligt
uppgift från balkongtillverkaren Abetong Precon har man insett ovan nämnda
problem med färgskillnader och går därför numera mot nämnd placering. Vi-
dare meddelar man att godsets placering till viss del beror på balkongplattans
storlek och tyngd. Beträffande JM:s balkonger och de begränsade dimensioner
och vikter man fastställt genom strukturerad projektering är det dock fullt
möjligt att ingjutningsgods konsekvent placeras i framkant. För JM:s del är
det således viktigt att man vid upphandlingen av balkonger tydligt talar om
sina önskemål beträffande lyftöglors placering på balkongplattorna. För att
ytterligare optimera situationen bör man vidare sträva efter att kunna fästa
balkongräcket i samma gods.

Kvastar av armering längs balkongplattornas sidor bör om möjligt undvikas.
Den nuvarande konstruktionen komplicerar balkongmonteringen och borde
rent logiskt inte behövas med hänsyn till att utkragande balkonger med samma
vikt och storlek endast monteras i bakkant. Det troliga är att möjligheten att
gjuta in extra kvastar längs sidorna medför att konstruktören projekterar för
detta utan att tänka på konsekvenserna för monteringen av balkongen. Ovan
nämnda balkongkonstruktion bör därför granskas för att undersöka möjlighe-

Bild 17. Armeringskvastar i bakkant och sida av balkongplatta
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terna att eliminera kvastar längs sidorna. Om resultatet av granskningen visar
att dessa kvastar inte behövs rent konstruktionstekniskt bör den ”nya” kon-
struktionslösningen (utan kvastar i sidorna) fastställas genom att inkluderas i
JM:s projekteringsanvisningar för flerbostadshus.

Balkongtröskel
JM har under lång tid haft problem med trösklarna mellan balkong och lägen-
het. Avsnittet nedan redogör för problematiken kring den tidigare balkong-
tröskelutformningen samt beskriver en ny konstruktionslösning som tagits
fram på företaget sedan detta examensarbetes start.

Nuläge och problem
Under intervjuer med lagbasar har det vid upprepade tillfällen framkommit
klagomål på utformningen och monteringssättet av trätrösklarna mellan bal-
kongplatta och lägenhet. Problemet har bestått i att trösklarna varit dåligt pall-
ade underifrån vilket dels har gjort att de sviktat och ibland knäckts när man
stigit på dem och dels att det uppstått skador på den underliggande isolering-
en. Dessutom har trösklarna suttit fastmonterade i karmen underifrån, vilket
har gjort att de varit både komplicerade och dyra att byta vid skador som näst
intill oundvikligen uppstår i samband med interntransporter under byggtiden.
Enligt uppgift från vd för JM Stombyggnad och JM Inredning, måste flera
balkonger med denna problematiska utformning justeras vid garantibesikt-
ningen. Kostnaderna för detta varierar naturligtvis beroende på skadornas om-
fattning. I flera fall har skadorna resulterat i att hela balkongdörrskonstruktio-
nen måste bytas ut och med enkel matematik inser man lätt att det finns stora
pengar att spara genom att lösa detta problem.

Utveckling
Under sommaren/hösten 2004 har JM:s så kallade Produktionsmetodgrupp
tagit fram en ny konstruktionslösning för att komma till rätta med de problem

Bild 18. Armeringskvast i bakkant av balkongplatta
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som nämnts ovan. Förslaget kom från en av företagets lagbasar och presente-
rades bland annat på teknikmötet som hölls i det inledande skedet av detta ex-
amensarbete. Den nya konstruktionslösningen består av en köldtålig plastlist
som gjuts in i den del av balkongplattan som monteras mot lägenheten. Plast-
listen fungerar som pallning under tröskeln så denna inte sviktar och förhind-
rar på så sätt skador på isoleringen och sättningar vid balkongdörrens gång-
järnssida. Dessutom täcks avståndet mellan balkong och bjälklag med listen
och vatteninträngning elimineras.

Plastlisten har tagits fram genom ett samarbete mellan JM och företaget Abe-
tong Precon som är JM:s främsta leverantör av betongelement såsom platt-
bärlag, trappor och balkongplattor. Kostnaden för att ta fram presstycket till
den nya konstruktionslösningen uppgår till cirka 40 000 kronor och bekostas
av JM som därmed kommer att äga rättigheterna till konstruktionen. Det är
tydligt att denna summa är förhållandevis obetydlig för JM med tanke på de
besparingar som kan göras tack vare den nya lösningen. Patenten ger vidare
JM möjligheten att ta betalt av andra företag som önskar använda sig av me-
toden, samt rätten att avgöra om eventuella konkurrenter över huvud taget
skall tillåtas använda den. Tillverkningskostnad för plastlisten väntas inte bli
mer än ett tiotal kronor.
Förutom den nya plastlisten har man på JM dessutom tagit fram en lösning
med lösa trösklar i balkongdörrskarmen. En aluminiumblindtröskel monteras
först som ett provisorium under byggtiden. Vid byggtidens slut skruvas den
permanenta trätröskeln på ovanifrån och är på så vis lätt att demontera och
ersätta vid eventuella skador.

Sedan oktober 2004 har de nya plast- respektive aluminiumlisterna tillämpats i
produktionen av ett antal av JM:s pågående byggprojekt. Resultatet har varit
mycket tillfredställande och helt enligt förväntan och den nya balkongtrös-
kellösningen är nu antagen som standard inom JM. Inom kort kommer kon-

Bild 19. Aluminiumtröskel vid balkongdörr
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struktionslösningen att inkluderas i JM:s projekteringsanvisningar som löpan-
de uppdateras i takt med att konstruktionslösningar optimeras.

3.1.6 Trappor
Genom JM:s strukturerade projektering har man standardiserat våningshöjden
för flerbostadshus. Man har också beslutat att samtliga trappor skall utföras
raka i prefabricerad betong med bärande kupa och utan skurlist. Efter samtal
med ett antal av JM:s stombasar är det tydligt att det fortfarande finns förbätt-
ringar att göra beträffande trappor. Följande text behandlar ett antal problem-
områden och förslag på lösningar som skulle förbättra produktionen.

Nuläge och problem
Trapporna, som numera alltid utförs raka, utgörs oftast av två halvtrappor med
vilplan emellan. Överst respektive nederst på varje trappa sitter två öglor av
vajrar som fästs med bult och gjuts in i valvet. Se bild nedan. Ett problem som
påtalats är att första och sista trappsteget ofta spricker när man vid trappmon-
teringen lyfter i dessa öglor. Detta medför efterlagningsarbete av sprickorna
och i värsta fall måste hela ytskiktet bilas bort och ersättas.

Som alternativ används på vissa håll en annan infästning. Dessa är gängade
och skruvas in i ett gods som är ingjutet längs trappans sidor. När trappan har
lyfts på plats med ok och fixerats, skruvas dessa ut och tas bort. Här uppstår
ibland problem till följd av att avståndet mellan trapp och vägg är för litet,
vilket gör det svårt att skruva ut bulten. Det förekommer också längre raka
trappor som löper mellan två våningar utan vilplan. Dessa går dock inte att
lyfta i vajrarna eftersom hävarmen blir för lång och trapporna knäcks. Långa
trappor måste alltså lyftas i sidorna för att klara kraften, vilket gör det extra
viktigt att man vid projekteringen avsatt erforderligt avstånd mellan vägg och
trappa.

Bild 20. Lyftöglor trappa
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Utveckling
Med den industrialisering som sker inom byggindustrin idag vill man effekti-
visera komponenter och metoder. Beträffande JM:s raka trappor har det fram-
kommit ett förslag på en alternativ konstruktion som förslagsvis kan ersätta de
nuvarande lyftöglorna. Förslaget är att, redan när bjälklagets gjuts, gjuta in
bleck med gängade stänger samt ha motsvarande bleck med hål i trappan. Om
denna metod fungerar skulle det innebära att trappan lyfts på plats och att dess
bleck med hål sänks ner över den gängade stången och därefter monteras med
en mutter som låser ihop blecken.

För att undvika problem med spruckna ytskikt föreslås att man utelämnar
marmorytskiktet på det övre respektive nedre trappstegen och belägger dessa
steg efter montering. Därmed undgås merarbete i form av efterlagning, vilket
effektiviserar produktionen. Det har heller ingen betydelse om trappsteget inte
hamnar i våg med vilplanet då det blir lätt att spackla upp till samma nivå.
Denna metod bör antas som standard i projekteringsanvisningarna.

Projekteringsanvisningarna bör också specificera erforderligt avstånd mellan
vägg och trappa för att underlätta montering av densamma.

3.1.7 Utfackningspartier
JM:s projekteringsanvisningar föreskriver att flerbostadshus ska produceras
med icke bärande fasadsystem i form av utfackningsväggar. Detta kapitel be-
handlar utfackningsväggarnas konstruktion och montagesätt. Informationen
kommer från några av JM:s lagbasar och arbetsledare samt företaget Jämt-
landshus AB som är en av JM:s största leverantörer av utfackningspartier.

Bild 21. Ingjutningsgods trappa Bild 22. Avstånd mellan trappa
och vägg
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Nuläge och problem
Utfackningspartierna monteras mellan bärande stålpelare och är uppbyggda av
träreglar med utanpåliggande gips som putsas. Upphandlingen av utfack-
ningspartier varierar mellan JM:s byggprojekt. Det mest förekommande är att
man beställer färdiga partier direkt från leverantör men i enskilda fall tillver-
kar man partier direkt i en verkstad på arbetsplatsen. Det finns naturligtvis
både för- och nackdelar med de båda tillvägagångssätten. Alternativen be-
skrivs och ställs här mot varandra.

Vid beställning av partier från extern leverantör fraktas de till arbetsplatsen
emballerade och väderskyddade med åtta till tio utfackningspartier, som även
kallas block, i varje stuv. Blocken är monteringsfärdiga och består av träreglar
som är utvändigt klädda med gips. Fönster är färdigmonterade i partierna me-
dan fönsterdörrar monteras i efterhand på byggarbetsplatsen, när partierna
monterats. Anledningen är att bottensyllen ska vara hel för att partierna ska
vara stabila vid frakt och lyft. Att fönsterdörrar monteras i efterhand medför
arbete i form av att dörrarna måste transporteras till respektive våning samt
tunga lyft vid montering.

Metoden att tillverka egna utfackningspartier innebär att man på arbetsplatsen
spikar ihop lösa träreglar och skruvar fast utvändig gips enligt gällande kon-
struktionsritningar. Fönster och fönsterdörrar beställs separat och monteras
när utfackningspartierna kommit på plats i byggnaden.

Det förekommer också vissa brister beträffande märkning av utfackningsparti-
er. Detta ämne behandlas närmare i kapitlet Märkning senare i rapporten.

Utveckling
För att en arbetsplats ska ha möjlighet att tillverka sina egna utfackningsparti-
er fordras en verkstad. Med detta följer att det måste finnas plats för verksta-
den på eller nära arbetsplatsområdet. Dessutom bör det aktuella projektet vara
relativt stort för att det ska vara lönsamt. Det finns här för och nackdelar med
egentillverkning beroende på situationen. Vid en lågkonjunktur har man ofta
anställda som saknar arbetsuppgifter och i detta fall skapar den egna produk-
tionen av utfackningspartier arbetsuppgifter för två hantverkare. Deras uppgift
är att se till att utfackningsväggarna är klara till rätt tidpunkt då montering på
bjälklagen ska ske. Här får man en säkrare logistik och bättre kontroll över
flödet av egentillverkade element i produktionen. Företrädelsevis bör de ligga
steget före med produktionen, eftersom man då kan parera personalbrist på
grund av sjukskrivningar genom att vid behov flytta dessa två till det arbetslag
som saknar personal.

Egentillverkning av partier står i motsatt förhållande till utvecklingen mot in-
dustrialiserat byggande. Till skillnad från när väggar levereras från extern fa-
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brik monteras här både fönster och fönsterdörrar först när väggarna sitter
monterade på huskroppen. Samtliga fönster och fönsterdörrar måste alltså
transporteras in i byggnaden och lyftas på plats, vilket är ett stort steg tillbaka
ergonomiskt i jämförelse med att hela partier levereras färdiga med väder-
skydd, fönster och fönsterdörr monterat. Det finns även fördelar. Ett mål för
JM är att bearbeta projekteringen för att undvika fel. Detta lyckas inte alltid
och felprojekteringar som framkommer i produktionen kan rättas till omgåen-
de. Med strukturerad projektering och de standardiseringar som gjorts är strä-
van att bland annat underlätta projekteringen och därmed undvika förekoms-
ten av fel. Med egentillverkning kan man även konkurrera med leverantörer
vilket är en fördel som beställare då man kan sätta press på dessa.

Ett av huvudsyftena med att beställa färdiga utfackningspartier är att minska
antalet arbetsmoment för att få en effektivare byggprocess. Vanligen monteras
utfackningspartierna mellan bärande stålpelare i huskroppen men det före-
kommer också väggelement med inmonterade stålpelare. Därmed underlättas
montaget genom att allt sitter ihop och att brandtätning redan är utförd. Nack-
delen är att man inte kan packa fullt på stuvarna då de blir för tunga för kranen
att lyfta. Man strävar efter att få en så utvecklad produkt som möjligt. För att
slippa montera fönsterdörrar i efterhand har JM:s produktionsmetodgrupp ut-
vecklat en ny lösning som ska tillämpas i produktionen. Denna innebär att
fönsterdörrarna monteras provisoriskt ovanpå den hela bottensyllen hos leve-
rantör. När utfackningspartiet kommit på plats kapar man bottensyllen, sänker
ned fönsterdörren och flyttar och fixerar frånkapet permanent ovan fönsterdör-
ren. Med denna lösning kommer fönsterdörrarna till rätt plats direkt. Detta
kräver ett extra moment i och med att dörrarna först måste skruvas bort och
sedan monteras in igen. Metoden är ett steg i rätt riktning men man har inte
nått hela vägen fram.

Det är önskvärt att fönsterdörrarna kommer monterade rätt direkt. För att detta
ska vara möjligt kan bottensyllen inte vara intakt längs hela utfackningsparti-
et. Ett förslag är att med hjälp av en vinkellist av stål förstärka den avsågade
syllen. Tanken är då att skruva fast vinkellisten på insidan av utfackningspar-
tiets syll så att den överlappar på var sida om dörröppningen. Man får då den
stabillitet som erfordras vid transport. När partiet är uppallad och monterad,
demonteras vinkellisten från insidan. Man skulle även kunna montera vinkel-
listen på utsidan i kombination med plasttätningen som skyddar mot väta.

När man har uppnått ett effektivt sätt att minimera extraarbete gällande föns-
terdörrar kvarstår att dörröppningarna används till in- och uttransporter för
material under byggtiden. Transporterna är beroende av bygghissens/ bygg-
hissarnas placering. Ofta finns det bara en hiss vid varje huskropp, vilket in-
nebär att en transportöppning på varje våning behöver skyddas. För att undvi-
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ka skador på karm och dörr föreslås att fönsterdörrarna demonteras där trans-
porter sker.

Som tidigare sagts så beror valet av huruvida man beställer färdiga partier el-
ler tillverkar själv delvis på konjunkturläge och projektens omfattning. För att
egentillverkning av utfackningspartier ska löna sig ekonomiskt måste produk-
tiviteten kunna jämföras med externa fabrikers. Detta är orimligt då man inte
kan uppnå samma industriella miljö. Färdigtillverkade utfackningsväggar bör
därför prioriteras.

Montering
Nuläge och problem
När utfackningspartierna ska monteras på bjälklaget används stödben som
förhindrar väggen att falla omkull och som även justeras in så att väggen
hamnar i lod. Stödbenen fäster man med antingen expanderbult, husskruv eller
fransk träskruv. De tre alternativa har olika dimension på skruvskallarna vilket
medför att olika hylsor till mutterdragaren måste medföras och bytas vid
montage. Likaså behövs olika dimensioner när man måste borra hål för re-
spektive bult då det krävs att var borrdimension måste överensstämma med
bultarnas olika diametrar. De permanenta fästpunkterna för utfackningsparti-
erna finns dokumenterade i projekteringsanvisningar för flerbostadshus och är
skruvad ovanifrån genom plattbärlaget in i hammarbandet med fransk träskruv
och undertill med en expanderbult genom bottensyllen ner i bjälklaget.

Utveckling
För att öka industrialiseringen av byggprocessen krävs även att tillbehör och
detaljlösningar standardiseras. Infästning av utfackningspartier utförs på tre
olika sätt. Vilket inte låter mycket men kan ända underlättas genom att minska

Bild 23. Stödben till utfackningsparti
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ner valmöjligheten ännu mer och anpassar infästningsmetoderna till varandra.
Samma skallstorlek och gängdimension bör användas i så stor utsträckning
som möjligt så att man kan använda samma hylsnyckel och borr vid montage.
Med tiden har erfarenheten visat att husskruv är mest lämplig till provisoriska
fästanordningar då den går att återanvända.

Övrigt
Vissa av stålpelarna placeras i varje hörn på huskroppen. När man monterar
pelarna ända ute i hörnen är det svårt att på ett säkert sätt fästa in pelaren vil-
ket medför att man ibland frestas att hänga utanför bjälklagskanten och där-
med utsätter sig för en allvarlig olycksrisk. Genom att flytta in hörnpelaren
några decimeter blir monteringsutförandet likadant som för övriga pelarna.
Rent konstruktionsmässigt blir förändringen försumbar då stålpelarna på re-
spektive våning står ovanför varandra. Den del som påverkas är bjälklaget
som blir hängande utanför pelaren som måste vara fribärande. För att undvika
olycksrisk erfordras att man i projekteringen flyttar in stålpelarna.

Utfackningspartihäck
För att underlätta hanteringen av utfackningspartier på byggarbetsplatserna
finns så kallade utfackningspartihäckar, tillverkade av Aliatool AB. Denna typ
av redskap används för förvaring och lyft av utfackningspartier.

Tidigare var det vanligt att utfackningspartierna levererades från fabrik i stu-
var om åtta till tio väggelement packade tätt tillsammans och kryssreglade på
kortsidorna för att hållas ihop och förbli stående. När kryssen tas bort måste
partierna lutas mot en vertikal yta för att inte falla till marken och därmed kan
de sedan bara plockas från ett håll. När partierna står i en utfackningspartihäck
hindras de från att falla i sidled av vertikala stödben och avståndet mellan
partierna möjliggör också att man vid montering i princip kan lyfta av partier-
na i valfri ordning. Utfackningspartihäcken innebär således stora fördelar för
monteringsarbetet. Stödbenen är dessutom fällbara vilket gör att man kan
stapla flera utfackningspartihäckar på varandra vid förvaring.

Aliatools partihäck är försedd med två gaffellådor nertill och åtta lyftöglor för
att kunna transporteras med gaffeltruck, lastmaskin och kran. Därmed kan
man enkelt lyfta upp partierna till rätt våningsplan. Utfackningspartihäcken
har efter särskilda utvärderingar fått en så kallad Starke Arvid-klassning, vil-
ket i branschen är ett bevis på att den uppfyller vissa krav med avseende på
ergonomi. En av JM:s lagbasar hade en mycket betydande roll i utvecklingen
av utfackningspartihäcken och belönades enligt uppgift från JM med ett pris
för sin framgångsrika insats.
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Användningen av utfackningspartihäckar är relativt omfattande inom produk-
tionen på JM. Samtliga lagbasar som kontaktats är positivt inställda till att an-
vända sig av denna typ av hjälpmedel på sina byggarbetsplatser då de anser att
ställningen väsentligen underlättar monteringen av utfackningspartier. Det
normala förfarandet är att utfackningspartierna vid leverans till byggarbets-
platserna lyfts av långtradaren och placeras i utfackningspartihäcken. Parti-
häckarna är dock storleksanpassade för att rymmas på ett lastbilsflak vilket
innebär att det bästa skulle vara att man redan på fabriken placerar väggele-
menten i dessa. Vid ett tillfälle testade man detta för att slippa avlastnings-
momentet på byggarbetsplatsen. Produktionsmässigt var detta mycket effek-
tivt men däremot blev det väldigt kostsamt. Utfackningspartihäckarna är dyra
att hyra och det är därför kanske inte ekonomiskt försvarbart att ha dem ute på
vägarna under så lång tid. (En av de främsta leverantörerna av utfacknings-
partier till JM är till exempel beläget i Jämtland). Utfackningspartihäcken gör
sig således bäst som lyfthjälpmedel på byggarbetsplatserna.

Bild 23. Utfackningspartihäck
Källa: Aliatool
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3.2 Inredning
JM Inredning AB sysselsätter idag 218 yrkesarbetare för att utföra arbetsmo-
ment såsom uppförande av icke bärande mellanväggar, gipssättning i tak och
på väggar samt montering av kök, dörrar, fönster och övriga snickerier. Föns-
termontering sker endast på projekt där byggarbetsplatsen har en egen fabrik
för tillverkning av utfackningspartier, vanligast är att utfackningspartier be-
ställs från extern fabrik och då sitter fönstren redan i monterade väggelemen-
ten. Utfackningspartier monteras i regel i takt med stomresning av JM Stom-
byggnads medarbetare, men beroende på aktuell resursfördelningen händer
det ibland att detta görs av JM Inredning.

Följande kapitel belyser ett antal förekommande problemområden på inred-
ningssidan och baseras till största del på information och synpunkter från någ-
ra av JM Inrednings lagbasar. Respektive avsnitt inleds med en redogörelse
för nuvarande situation och problematik, och därefter presenteras förslag på
hur situationen kan förbättras. I huvudsak behandlas kringfrågor såsom pack-
ningsordning, märkning och hjälpmedel. Syftet är att föreslå ett antal stan-
dardlösningar som underlättar yrkesarbetarnas arbete och därmed effektivise-
rar JM:s produktion av flerbostadshus.

3.2.1 Packningsordning och märkning
Bristfällig, otydlig och ologisk packningsordning och märkning av byggdelar
och inredning såsom utfackningspartier, fönster och kök utgör idag ett åter-
kommande problem på vissa byggarbetsplatser. Flera av JM:s lagbasar vittnar
om att mycket onödig tid idag går till att få rätt sak på rätt plats. Detta på
grund av att delar som levereras till byggarbetsplatserna inte alltid är förpack-
ade och märkta enligt vad som passar arbetsplatsens rutiner beträffande mon-
tering. Kapitlet nedan redogör närmare för denna problematik. Vidare pre-
senteras förslag på hur märkning bör utformas för att produktionen ska bli ef-
fektiv, samt hur detta kan inkluderas i strukturerad projektering. Kapitlet är
indelat i underrubrikerna utfackningspartier, fönster och köksinredning.

Utfackningspartier
Detta avsnitt behandlar projekt där utfackningspartier beställs och levereras
till byggplatsen från en extern fabrik. I några fall, vilka kan betraktas som un-
dantag, tillverkar man egna partier på plats. Då slipper man ofta problem re-
laterade till märkning på grund av att ökat engagemang från de inblandade.
Till följd av strukturerad projektering sker inköp av utfackningspartier idag
enligt särskilda avtal mellan JM och ett begränsat antal tillverkare. Avsnittet
baseras i huvudsak på uppgifter från JM:s medarbetare i produktionen, samt
information från JM:s inköpsavdelning och representanter från ett av de före-
tag som levererar utfackningspartier till JM:s byggprojekt enligt avtal.
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Nuläge och problem
På flera av JM:s byggen ondgör man sig över det faktum att utfackningspartier
som levereras till byggarbetsplatserna inte alltid är förpackade i en ordning
som är logisk för monteringsarbetet. Normalt levereras utfackningspartierna i
stuvar bestående av åtta till tio utfackningspartier och det förekommer ibland
att några av dessa ska monteras i vitt skilda delar av byggnaden. Detta medför
onödig tidsåtgång, både i form av krantid och mantid, då man måste flytta
partier som lastats av vid fel del av bygget.

Ett annat relaterat problem är att stuvarna med utfackningsväggar inte alltid är
tydligt märkta så att man enkelt kan identifiera var i byggnaden respektive
parti ska monteras. Väggelementen är i regel försedda med litterering enligt
planritningar, men det är till synes inte självklart att denna ger någon direkt
upplysning om var någonstans i byggnaden de ska monteras (husnummer, vå-
ningsplan etc.). Märkningen på partierna innehåller till exempel ibland siffror
som härrör från dess tillverkning, vilket sällan är intressant utan snarare för-
virrande för medarbetarna på byggarbetsplatsen. Dessutom varierar littere-
ringens utförande mellan projekten.

Utveckling
Många av JM:s lagbasar ser helst att varje levererad stuv innehåller utfack-
ningspartier för ett och samma hus, alternativt etapp. Därmed kan de vid an-
komst till byggplatsen lossas vid rätt del av byggarbetsplatsen och slipper så-
ledes offra tid och arbete på att flytta delar i ett senare skede. Önskvärt är ock-
så enligt somliga att partierna levereras sorterade i monteringsordning. Enligt
representanter från Attacus Jämtlandshus AB, som är en av JM:s leverantörer
av utfackningspartier, förpackas partierna som regel så att elementen i varje
stuv har samma storlek. Dessa rutiner har man för att kunna rymma så mycket
som möjligt på varje lastbil och därmed hålla ner leveranskostnaderna, vilket
man också är medveten om på byggarbetsplatserna.

Rent produktionstekniskt vill man att utfackningspartierna packas i monte-
ringsordning, medan det mest fördelaktiga med hänsyn till leverans är att
storleksanpassa stuvarnas innehåll. Dessa två intressen måste naturligtvis be-
aktas och vägas samman. Från Attacus Jämtlandshus meddelar man att det
rent tekniskt inte finns några hinder för att anpassa förpackningsordningen
enligt en beställares specifika önskemål och att detta i huvudsak är en kost-
nadsfråga.

För att ytterliggare underlätta monteringsarbetet bör även utfackningspartier-
nas märkning standardiseras och vara konsekvent för att underlätta både avsy-
ning vid leveranser och montage. Dels behövs en märkning som visar hela
stuvens innehåll och dels behövs en märkning på respektive utfackningsparti
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som anger var de ska monteras. Efterforskningar på flera av JM:s byggarbets-
platser leder till följande rekommendation av hur märkningen bör utformas:

I: Husnummer
II: Våningsnummer
III: Löpnummer 1-n, medsols (n motsvarar antal partier på respektive vå-
ning).

Löpnumreringen bör enligt standard följa stommens valvschema. Då monte-
ring av utfackningspartier i regel startar några dagar efter att valvet är gjutet är
det av yttersta vikt att leverantören av utfackningspartier är väl insatt i pro-
duktionsgången. Partiernas förenklade litterering underlättar vidare mät-
ningsteknikerns arbete då endast löpnummer behöver sättas ut. Detta förenklar
i sin tur efterföljande montering.

Även märkningens placering på partierna bör standardiseras för att lätt kunna
identifieras. Därför rekommenderas att märkningsetiketten placeras horison-
tellt i ögonhöjd och cirka 160 cm upp på utfackningspartiernas sidostycken.

Enligt arbetsledare och lagbasar är det absolut viktigaste, oavsett märkningens
utförande och placering, att man är konsekvent för att underlätta både avsy-
ning vid leveranser och montage.

På kort sikt kan de ovan diskuterade problemen lösas genom att man vid in-
köp tydligt specificerar hur man vill att utfackningspartierna ska levereras för-
packade och märkta. På lång sikt bör JM:s centrala inköpsavdelning kunna
förhandla in dessa faktorer i sina avtal med olika leverantörer. JM har genom

2-5-10

Bild 25. Märkning av utfackningsparti.
Hus 2, Våning 5 och löpnummer 10
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strukturerad projektering fastställt nuvarande fasadsystem vilket innebär att
man beställer mycket omfattande volymer utfackningspartier. Därmed torde
man kunna begära att leverantörer som vill leverera till JM ställer upp på fö-
retagets krav på hur dessa skall levereras till JM:s byggarbetsplatser.

Fönster och fönsterdörrar
Avsnittet avser projekt med egen fabrik för tillverkning av utfackningspartier,
där fönster beställs och monteras separat i efterhand. I de fall då utfacknings-
väggar beställs från extern fabrik levereras fönstren färdigmonterade i vägg-
elementen varför separat märkning av fönstren inte är relevant för JM men
kanske för att undvika problem hos fabriken som tillverkar utfackningsparti-
erna. Informationen i följande avsnitt baseras på intervjuer med arbetsledare
och lagbas på ett av JM:s projekt med egen tillverkning av utfackningspartier.

Fönster beställs i regel av JM:s centrala inköpsavdelning eller annan ansvarig
person på respektive byggarbetsplats. Enligt strukturerad projektering har JM
särskilda strategiska avtal med ett antal fönstertillverkare. Normalt beställs
samtliga fönster vid ett och samma tillfälle och dellevereras sedan löpande
under produktionen. Den främsta anledningen till denna rutin är att platstill-
gången på byggarbetsplatserna ofta är begränsad, varför lagerförvaring und-
viks. Dessutom finns det alltid risk för att delar som förvaras på byggarbets-
platserna skadas eller stjäls.

Nuläge och problem
Fönstren levereras till byggplatsen stående på pallar om cirka åtta fönster om
inget annat överenskommits. Pallarna innehåller ofta fönster som skall monte-
ras i olika delar av byggnaden och måste alltså flyttas runt flera gånger, vilket
inte är särskilt bra ur arbetsmiljöhänseende. Märkningens utformning och var
på fönstret denna är placerad varierar beroende på vilket företag som levererat
dem. Det tycks således finnas potential att spara både tid och arbete genom ett
standardiserat märkningsutförande.

Utveckling
För att effektivisera produktionen bör förpackningsordning och märkning av
fönster standardiseras så att de överensstämmer med arbetsplatsens rutiner. I
detta fall ligger det nära till hands att föreslå att förpackningsordning och
märkningsutformning standardiseras enligt samma principer som presentera-
des beträffande utfackningspartier. Fönster bör levereras till byggarbetsplat-
serna förpackade lägenhetsvis och märkta så att det tydligt framgår var re-
spektive fönster skall monteras. Efterforskningar på flera av JM:s byggarbets-
platser leder till följande rekommendation av hur märkningen bör utformas:
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I: Lägenhetsnummer
II: Löpnummer 1-m, medsols  (m motsvarar antal fönster i respektive lä-
genhet)

Märkningens placering på fönstren bör också standardiseras för att lätt kunna
identifieras. För att förenkla monteringsarbetet föredrar man att fönstren alltid
levereras stående på pallarna. Lämpligen placeras märkningen högst upp på
fönstrets gångjärnssida, och hamnar därmed så nära ögonhöjd som möjligt.
Märkning bör finnas både på karmens ut- och insida för att vara till hjälp både
vid montage och kontroll i efterhand. Fönsterdörrar bör levereras ”lutande” på
glaspall med gångjärnssidan uppåt för att man ska få bästa stabilitet. Bästa
placering för märkning är då mitt på gångjärnssidan, på karmens ut- och insi-
da.

Ett starkt argument mot att lägenhetsförpacka fönstren som framförts av några
av JM:s medarbetare i produktionen är att pallar bestående av fönster med oli-
ka storlek och vikt blir ostadiga och svårhanterliga. Detta bekräftas även av
fönstertillverkaren Kvillsfors Fönster. Med hänsyn till leverans är det mest
fördelaktiga således att pallarna innehåller exakt samma fönstertyp. Detta för-
farande går dock emot det som är grunden för att strukturera produktionen, det
vill säga strävan efter att effektivisera byggandet för att minimera tidsåtgång
och fysisk belastning på byggnadsarbetarna. Med hänsyn till detta tänkesätt
ligger det således närmast till hands att stå fast vid ett förslag på lägenhetsför-
packade fönster för att minimera antalet gånger de måste flyttas.

För att ovan föreslagna åtgärder ska bli verklighet krävs en ändring av företa-
gets rutiner. Vid inköp av fönster bör man tydligt specificera hur beställnings-
varorna skall vara förpackade och märkta vid leverans till arbetsplatserna. En-
ligt företaget Kvillsfors Fönster, som levererar till JM, kan man på kunders
begäran ställa upp fönster enligt erhållen specifikation mot en kostnaden på
tio till femtio kronor per enhet. Vidare meddelar man att företaget i princip
kan märka fönster helt enligt en beställares önskemål. Krav på märkningsutfö-
rande bör inkluderas i avtal med olika fönsterleverantörer. En särskild specif i-
kation över hur fönster ska ställas upp och märkas bör tas fram av JM och till-
handahållas leverantörerna.

Kök
Nuläge och problem
Även vid montering av köksinredning i lägenheterna råkar man ibland ut för
onödig tidsåtgång på grund av att de är otillräckligt märkta. Besök på flera
olika byggarbetsplatser visar att det till synes inte finns någon enhetlighet i
hur köksinredningen är förpackad och märkt då den levereras till byggarbets-
platsen, vilket naturligtvis borde eftersträvas. I det stora hela fungerar situa-
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tionen ganska bra men då brister emellanåt förekommer tycks det finnas ett
behov av en standardisering för att underlätta monteringsarbetet.

Utveckling
Kök bör alltid levereras lägenhetsförpackade och respektive lägenhets kök bör
märkas med husnummer, våningsnummer och kökets löpnummer på våning-
en. Se nedanstående exempel.

I: Husnummer
II: Våningsnummer
III: Löpnummer 1-p (p motsvarar antal lägenheter på respektive våning)

Dessa siffror bildar den kombination som utgör lägenhetsnummer. Vilket till
exempel innebär att kombinationen 4 3 5 avser hus 4, våning 3, lägenhet 5.
För att lätt kunna identifieras bör märkning placeras väl synlig på respektive
kolli.

För att underlätta arbetet har det framkommit önskemål om att också beslag
bör förpackas lägenhetsvis. Därutöver bör ett mindre reservlager finnas i ar-
betsplatsens materialbod.

Koppling till strukturerad projektering
För att effektivisera produktionen bör man sträva efter att minimera onödig
tidsåtgång för att ge byggnadsarbetarna tid åt att verkligen producera. Därför
bör man eftersträva enhetlig och enkel märkning på samtliga byggdelar som
levereras till JM:s byggarbetsplatser. Om märkningsutförandet är konsekvent
underlättas både avsyn vid leverans och montage.

En viktig faktor inom strukturerad projektering är, som tidigare nämnts, att
begränsa antalet leverantörer. Om JM som företag väljer att samarbeta med ett
fåtal olika leverantörer av utfackningsväggar, fönster etc. så torde det vara
rimligt att kunna begära att delarna levereras förpackade och märkta enligt
JM:s specifika önskemål i och med de omfattande volymer som beställs. Krav
på förpacknings- och märkningsutförande bör inkluderas i de strategiska avtal
som sluts mellan JM och leverantör.

Tydliga instruktioner och mallar över hur märkning ska utformas för respekti-
ve byggdel bör tas fram av JM och antas som standard inom projekteringen.
För att dessa ska få genomslag bör de inkluderas i strukturerad projektering
och företagets projekteringsanvisningar för flerbostadshus i Sverige.

Det är viktigt att poängtera att många av de brister som beskrivs i detta arbete
inte förekommer på alla JM:s byggen. På många byggen fungerar situationen
väldigt bra. Det är därför viktigt att man ser till att erfarenhetsåterföringen
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mellan olika byggen är bra så att man därmed kan se till att fungerande rutiner
tillämpas överallt.

3.2.2 Mellanväggar
Nuläge
I några av JM:s lägenhetsprojekt har man vid mellanväggsmonteringen börjat
använda sig av träreglar istället för stålreglar som tidigare varit vanligast. Un-
der samtal med några av JM:s medarbetare som använt reglar av trä fram-
kommer det att man i många avseenden föredrar dessa. Följande kapitel be-
skriver för- respektive nackdelar med att ersätta stålreglarna med träreglar.
Informationen i avsnittet baseras på uppgifter från JM-medarbetare samt pro-
duktinformation från företaget Södra Building Systems, tillverkare av de
väggsystem i trä som används av JM. Avsnittet behandlar ämnet med avseen-
de på konstruktion, arbetsmiljöegenskaper och transport.

De träreglar som används av JM går under namnet SödraSmart och tillverkas
av företaget Södra Building Systems. SödraSmart är enligt tillverkarens pro-
duktinformation en rak och mycket formstabil mellanväggsregel som ”förenar
den traditionella stålregelns egenskaper med trämaterialets alla fördelar” 6.
Träregeln underlättar speciellt gipsmontage då profilen inte ger efter, utan re-
sulterar i en slät yta där gipsen inte tandar. Med träregeln kan man undvika de
skarvproblem som ofta uppstår vid användning av stålreglar och man slipper
problem med ojämna väggar, vilket underlättar målarens arbete. Träregeln är
lätt att kapa, kortla och skarva och har stora fördelar med hänsyn till installa-
tioner eftersom den är försedd med väl tilltagna urtagningar för el-, larm- och
datagenomföringar med mera, vilket eliminerar behovet av att borra och klip-
pa i onödan. Södra Building System’s regel tillverkas i standardlängder som
passar till rumshöjderna 2,5 och 2,7 meter och kan enligt företagets produkt-
blad även levereras kapad exakt enligt önskemål. Regellängden blir olika be-
roende på om den ska monteras i över- och underliggare i trä- eller stålprofil.

De av JM:s medarbetare som någon gång använt Smart-regeln framhåller
framförallt att materialet är att föredra ur arbetsmiljösynpunkt. Träreglarna
upplevs lättare att hantera än stålreglarna och är dessutom enligt många ett

                                       
6 SödraSmart –En spikrak träregel, www.sodra.com

Bild 26. Träreglar för innervägg
Källa: Södra Building System
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betydligt trevligare material att arbeta med. Arbetet med uppbyggnad av mel-
lanväggar förenklas genom att Smart-regeln inte behöver spikas eller skruvas
fast mot tak eller golv, regeln vrids istället på plats med ett enkelt handgrepp.
Den kortade montagetiden och effektiviserade arbetsflödet som därmed följer
innebär också en förbättrad byggekonomi.

Träreglarnas utformning gör att de inte kan packas lika tätt som stålreglarna.
De skrymmande träreglarna medför således att det går åt fler lastbilar för att
transportera samma mängd reglar som om man använt sig av stålreglar och det
är just denna aspekt som utgör träregelns främsta begränsning.

Utveckling
Utvecklingen har hittills pekat mot att JM alltmer går mot att konstruera vägg-
system av träreglar med främsta motiveringen att materialet har såväl ergo-
nomiska som tids- och arbetsbesvarande fördelar. Trä anses också höja kund-
värdet såtillvida att det upplevs som ett mer gediget byggnadsmaterial som
gör att lägenheterna uppfattas som mer naturliga.

Att träreglarna inte kan packas lika tätt som stålreglar och att de därmed tar
större plats vid transport är dock en nackdel som medför höjda transportkost-
nader. Faktum är att sedan JM indikerat att man alltmer övergår till träreglar
har man blivit kontaktade av sina tidigare leverantörer av väggsystem med
stålreglar. Företaget har initierat ett utvecklingsprojekt tillsammans JM, där
målsättningen är att ta fram styvare och mer flexibla plåtreglar som uppnår
träreglarnas fördelar. Bland annat arbetar man idag på att utveckla en special-
lösning där en till tre ”flikar” kan fällas ut från regeln för att underlätta bland
annat eldragning.

3.2.3 Färgsättning
Följande kapitel redogör för estetiska och produktionstekniska problem och
lösningar relaterade till kulörer som används på olika detaljer i JM:s lägenhe-
ter.

Nuläge och problem
I de lägenheter som JM producerar är vit en vanligt förkommande kulör på
detaljer såsom skåpsstommar, listverk, eldosor etc. Dock är det ju så att det
finns nästintill oändligt många olika gråa och gula, kalla och varma nyanser
av vitt. Detta innebär att en lägenhetsvägg med dess detaljer kan innehålla fle-
ra olika vita färger genom att till exempel fönsterfoder, socklar, taklister, el-
uttag och strömbrytare alla är olika vita.

Under produktionen är det ganska lätt hänt att målade ytor, såsom listverk och
andra snickerier, skadas och att färg skavs bort på olika ställen när personer
och byggdelar förflyttas genom lägenheterna. Skadade delar måste då ersättas
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med nya, vars kulör naturligtvis ska vara identisk med den ursprungliga. Be-
träffande detta upplever man det på byggarbetsplatserna som mycket besvär-
ligt att man inte enkelt och snabbt kan få tag i nya delar med rätt nyans efter-
som denna ofta är speciellt framtagen. Enligt flera av JM:s medarbetare i pro-
duktionen kan leveranstiden för målade snickerier från flera stora leverantörer
ibland uppgå till så mycket som åtta veckor.

Gällande färg på kök har man dessutom upptäckt att nyanserna på vissa täck-
listers fram- respektive baksidor ibland skiljer sig åt, (detta gäller även andra
kulörer än vitt). I och med att det inte alltid är helt lätt att se vilken av sidorna
som är tänkt att synas utåt, händer det att dessa monteras felaktigt, med nyans-
skillnad mellan skåpsdörrar och täcklist som följd. Denna typ av fel upptäcks
inte alltid förrän hela köket monterats färdigt.

Färgskillnaderna uppmärksammas säkert inte av somliga medan andra irriterar
sig oerhört på dem och menar att de väsentligen reducerar det estetiska in-
trycket av lägenheterna. Ur JM:s perspektiv, vars inriktning ju alltid varit att ta
fasta på kundnyttan, torde det vara av största intresse att undvika de beskrivna
färgskiftningarna, för att åstadkomma högkvalitativa produkter.

Utveckling
För att komma tillrätta med ovan nämnda brister beträffande färgskillnader är
det viktigt att man från JM:s sida uttryckligen strävar efter att alltid göra väl
genomtänkta val med avseende på lägenheternas målade inredningsdetaljer.
Det är viktigt att detta tänkesätt tillämpas inom hela JM och att även underent-
reprenörer och leverantörer blir medvetna om denna inställning så att också de
gör sina val utifrån samma förutsättningar.

För att uppnå ett snyggt och estetiskt enhetligt slutresultat bör olika vita de-
taljer väljas så att deras kulörer alltid ligger så nära varandra som möjligt.
Detta ska gälla delar såsom listverk, köksstommar, passbitar och alla typer av
eldosor. Vita delar bör i största möjliga mån väljas utifrån vad man lätt kan få
tag på i handeln utan att behöva göra särskilda beställningar med långa leve-
ranstider som följd. I de fall man till exempel ska montera ett vitt kök så bör
detta väljas enligt den vita kulör som är standard hos kökstillverkaren, i stället
för att man tar fram en speciell bruten vit färg. Därmed kan byggnadsarbetar-
na, som önskat, införskaffa passbitar, stödsidor och annat på ett enkelt sätt och
slipper således långa leveranstider.

Rent praktiskt rekommenderas att någon eller några inom JM får till uppgift
att se över sortimentet av de fabrikat som vanligen används i produktionen
idag. Därmed kan man vidare ta fram en rekommendation för vilka produkter
som bör användas enligt standard. Eventuellt kan man driva det hela ett steg
längre och också förhandla med någon eller några av de stora bygghandlarna
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om att dessa alltid ser till att ha en viss mängd av den typ vita snickeridelar
som JM använder sig av. Som nämnts tidigare måste också underentreprenö-
rer och andra som arbetar åt JM introduceras i företagets fokus på enhetliga
kulörval. Återkommande underentreprenörer, till exempel elektriker, kommer
därmed allteftersom att lära sig vilka eldosor och annat som passar ihop med
den vita färg som JM använder sig av på listverk et cetera.

Avsikten med det som man skulle kunna kalla ”JM-vitt” är alltså inte att ta
fram en kulör med eget NCS-nummer enligt Natural Colour System, utan sna-
rare att man inom produktionen skall beakta de produktval man gör. Val av
komponenter skall således inte bara göras med avseende på funktion utan ock-
så på hur de rent estetiskt fungerar ihop. En individuell färg med egen NCS-
kod skulle enbart medverka till att komplicera situationen ytterliggare och öka
risken för uppkomsten av fel.

Problemet med nyansskiftningar mellan luckor och täcklister löses genom att
passbitar och dylikt alltid tillverkas med exakt samma kulör och finish på båda
sidor. Därmed har det inte någon betydelse vilken av sidorna som placeras
utåt och bitarna kan således inte monteras fel. Om en av sidorna är repig eller
skadad på annat sätt monteras denna helt enkelt inåt.

För att ytterliggare underlätta monteringen av kök och andra skåp kan man
förslagsvis alltid utföra dessa med vit stomme som sedan kan kombineras med
valfri färg på luckor om man så vill. En standardiserad vit kulör för skåps-
stommar skulle underlätta ersättning av skadade detaljer och minska risken för
att fel uppkommer. Dock kan man ha vissa invändningar mot detta förslag och
de har att göra med ett av huvudsyftena med strukturerad projektering som ju
är att fastställa anvisningar för de vanligaste icke värdeskapande projekte-
ringsvalen. I strukturerad projektering fokuserar man således på att standardi-
sera stomdelar, ytterväggar, yttertak etc. och vill erbjuda stora möjligheter för
kunderna att själva påverka sådant som de värdesätter, det vill säga möjlighe-
ten att själva få välja sådant som tapeter, kakel och köksinredning. Med detta
resonemang i åtanke inser man att det kan finnas en risk för att en standardise-
rat vita skåpsstommar inkräktar på detta område och begränsar kundens val-
frihet. Det gäller således att väga dessa olika intressen mot varandra för att
finna om man anser att standardiseringens produktionsmässiga fördelar ska få
gå före kundens eventuella intressen.

Förutom att underlätta vissa moment i produktionen motiveras förslaget på en
standardisering kring valen av vita detaljer framförallt av att det bidrar till att
höja kundindex. Om JM lyckas få till det så bra att majoriteten av alla vita
detaljer i lägenheterna stämmer överens med varandra har man vunnit mycket
vad gäller produktion av högkvalitativa lägenheter.
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3.2.4 Anpassning av verktyg och hjälpmedel
För att produktionen skall bli effektiv krävs att hantverkarna har bra, anpassa-
de verktyg och hjälpmedel ute på byggarbetsplatserna. Detta är en nödvändig-
het rent produktionstekniskt men är inte minst viktigt ur ergonomiskt hänse-
ende för att inte slita ut byggnadsarbetarna. Viss utrustning som används idag
är långt ifrån optimal beträffande ergonomi och det råder delade meningar om
användbarheten hos en del produkter som erbjuds på marknaden. Detta kapitel
redogör för möjligheterna att optimera några av de redskap som används av
yrkesarbetarna på JM Inredning genom att anpassa dem till förutsättningar
som fastställts genom strukturerad projektering. Avslutningsvis diskuteras
huruvida det är aktuellt att genomföra standardisering av verktyg och skruv.

Transport- och lyfthjälpmedel
En artikel som publicerades i Dagens Industri i juni 2004 beskriver att nära 90
procent av medlemmarna i fackföreningen Byggnads är oroliga för att skadas
på jobbet. Siffrorna redovisar resultatet av en enkät som genomförts bland
1007 av Byggnads medlemmar. Artikeln redogör vidare för att ungefär en av
fem byggnadsarbetare inte tror sig kunna vara yrkesverksamma längre än till
50 års ålder och att några av de största hälsoriskerna på byggarbetsplatserna är
att man utsätts för stress och tunga lyft.

Nuläge och problem
På inredningssidan utgörs de mest fysiskt påfrestande arbetsmomenten främst
av tunga och otympliga dörrar och fönster som ska lyftas på plats. Marknaden
erbjuder ett antal olika transport- och lyfthjälpmedel för att underlätta dessa
moment, men av allt att döma används och gillas dessa inte i någon vidare
utsträckning på JM:s byggarbetsplaster. På arbetsplatserna råder en positiv
inställning till hjälpmedel som minskar arbetsbelastningen men man anser att
de flesta av de hjälpmedel som finns idag är svårhanterliga och att de inte till-
godoser de behov man har. Dels upplever man att det är svårt att ta sig fram
med vissa vagnar på byggplatserna, vars ytor ofta blockeras av exempelvis
stämp och byggnadsmaterial, men framförallt låter man hjälpmedlen stå efter-
som man anser att arbetet går fortare utan dem. Man prioriterar således ofta
tiden framför vad som är skonsammast rent fysiskt. En förklaring till detta kan
vara byggbranschens ackordsystem som innebär att lönens storlek baseras på
hur många enheter som produceras, till skillnad från tidlön.

Utveckling
Ett hjälpmedel som används på några av JM:s byggarbetsplatser är transport-
kärran ”Rulle”, som tillverkas av företaget OBM Kihlström AB. Detta hjälp-
medel är utformad som en smal vagn med fyra luftgummihjul och används för
att transportera fönster, dörrar och skivmaterial. Gods som placeras på vagnen
låses vid transport och kärran kan enkelt sänkas till marknivå för av- och på-
lastning av material. Enligt produktinformation från OBM Kihlströms hemsi-



Delar som genomlysts i produktionen, Inredning

53

da är kärran ett enmanshjälpmedel vars främsta syfte är att skona hantverkar-
nas ryggar och axlar. Samma företag tillverkar även en dörrlyft som används
för transport av tunga dörrar och skivmaterial. Denna lyft, som man kallar
”Sune”, hanterar en maxvikt på 150 kg. Nedanstående fotografier på de båda
hjälpmedlen är hämtade från OBM Kihlströms hemsida.

Under ett teknikmöte som genomfördes med JM:s lagbasar inför detta exa-
mensarbete framfördes förslag på att, med ovan nämnda vagnar som utgångs-
punkt, utveckla en fönsterlyft. Man efterlyste möjligheten att kunna hissa upp
fönster till rätt höjd för att underlätta monteringsarbetet och minimera lyft. I
nuläget är en av JM:s lagbasar involverad i att utveckla ett sådant hjälpmedel
som bygger på att man med en hävstång kan hissa upp fönstret till den höjd
där det ska monteras. I och med att JM genom strukturerad projektering stan-
dardiserat en specifik bröstningshöjd vet man exakt hur högt redskapet maxi-
malt behöver kunna hissa. Redskapet således anpassas det efter dessa givna
förutsättningar. Arbetet med den nya fönsterlyften är förankrat i JM:s Produk-
tionsmetodgrupp och enligt planerna beräknas en första prototyp vara tillver-
kad under hösten 2004.

Inom kort kommer man på JM alltså ha tagit fram ett mycket användbart
hjälpmedel som i framtiden förväntas underlätta fönstermontering. Den största
utmaningen därefter blir att få produkten att användas i produktionen. Enligt
fönsterlyftens upphovsman är målsättningen att intressera företag som hyr ut
bygghjälpmedel och därigenom lansera produkten på marknaden. Därefter

Bild 27. Rulle
Källa: OBM Kihlström

Bild 28. Sune
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måste platschefer ute på byggarbetsplatserna övertygas om redskapets fördelar
och användbarhet för att vilja hyra in det till arbetsplatserna och slutligen få
yrkesarbetarna att vilja använda sig av hjälpmedlet i sitt arbete.

Verktyg
Nuläge och problem
På JM:s olika byggarbetsplatser förekommer en stor mängd varianter och fab-
rikat på verktyg såsom skruvdragare, borrmaskiner och proppmaskiner. En av
avsikterna med strukturerad projektering är att knyta upp sig till ett begränsat
antal leverantörer för att få volymfördelar genom inköp av stora kvantiteter.
Detta har gjorts i flera fall beträffande byggdelar, där man slutit strategiska
avtal med olika leverantörer och med det i åtanke torde det vara rimligt att
föreslå att motsvarande avtal tillämpas även för verktyg. Förslaget att standar-
disera verktyg presenterades bland annat på ett teknikmöte på JM där lagba-
sarna också fick till uppgift att fundera på möjligheterna att utveckla specia l-
verktyg som underlättar produktionen.

Utveckling
Strukturerad produktion handlar om att effektivisera produktionen genom
standardlösningar samt att underlätta hantverkarnas arbete med hjälp av an-
passade metoder och verktyg. För att skapa bra förutsättningar för yrkesarbe-
tarnas arbete är det viktigt att alltid välja de mest ergonomiskt anpassade ma-
skinerna och verktygen, vilket man också tycks vara överens om inom JM-
organisationens alla nivåer. Ute på arbetsplatserna är den generella åsikten
dock att man har mer att förlora än att vinna på att styra vilka fabrikat på ma-
skiner som ska användas i produktionen. Yrkesarbetarna understryker att val
av maskiner såsom skruvdragare och borrmaskin beror av faktorer såsom
handstorlek och individuella preferenser och protesterar starkt mot att inte få
göra dessa val själva. Med hänsyn till det stora antal timmar hantverkarna ar-
betar med sina maskiner upplevs det orimligt att någon annan än de själva gör
detta val åt dem och att detta endast skulle bidra till irritation och risk för ned-
satt prestation. Det finns alltså starka motiv för att bibehålla individens valfri-
het inom detta område.

Skruv
”Samlingsnamn på fästelement av stål eller annan metall, vars främsta kän-
netecken är en helt eller delvis (höger)gängad, cylindrisk eller svagt konisk,
oftast långsmal, kropp med huvud (skalle) i den ogängade ändan”.

       Källa: Nationalencyklopedin

Nuläge och problem
I byggarbetsplatsernas materialförråd återfinns en enorm mängd olika sorters
skruv. Beroende på vilket material som ska skruvas finns till exempel trä-
skruv, plåtskruv, gipsskruv, spånskiveskruv med mera. Skruvarna förekom-
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mer vidare i ett stort antal längder, grovlekar och gängstigningar och även
skruvskallarna varierar i storlek och kan vara kullriga eller försänkta, stjärn-
skruv eller spårskruv. Kort sagt finns det näst intill oändligt antal varianter
skruv som alla är speciellt framtagna och anpassade för sina särskilda ända-
mål. Frågan är dock huruvida varje enskild specialskruv verkligen är nödvän-
dig. Med avsikten att strukturera och effektivisera produktionen torde det vara
aktuellt att genomföra en rationalisering inom området och begränsa sig till ett
mindre antal olika varianter. En liknande standardisering har till exempel ge-
nomförts för armering, där man minimerat antalet olika längder på bockade
järn. Denna standardisering finns beskriven i kapitlet Armering tidigare i den-
na rapport.

Utveckling
Hantverkarna på de av JM:s byggarbetsplatser som besöks visar i princip inget
gehör för förslaget om standardisering av skruv. Den omfattande mängden
skruv som förekommer idag upplevs inte som något bekymmer för de erfarna
hantverkare som arbetat länge i branschen. På arbetsplatserna talar man snara-
re om att det hör till en hantverkares arbete att känna till och använda alla oli-
ka sorters skruv och att var och en av dem definitivt har sin bestämda funktion
och inte kan rationaliseras bort. Många hävdar vidare att man har lite att vinna
på att minimera antalet, med motiveringen att det inte rör sig om särskilt
mycket pengar.

Givetvis behövs olika skruvsorter beroende på vilka material som skall skru-
vas men däribland bör en rationalisering vara möjlig. Ett mindre antal olika
skruv  skulle förmodligen kunna förenkla hantverkarnas arbete genom att man
inte behöver hålla reda på så många sorter, något som i synnerhet skulle un-
derlätta för yngre, oerfarna medarbetare. Dessutom ligger en sådan standardi-
sering mycket nära till hans med hänsyn till den industrialisering av produk-
tionen som eftersträvas. Därav kan det finnas anledning att fortsätta driva frå-
gan och vidare undersöka möjligheterna att genomdriva en rationalisering som
minimerar antalet olika skruv i produktionen. Det är dock mycket viktigt att
respektera och beakta medarbetarnas önskemål såväl som praktiska och eko-
nomiska motiv innan beslut fattas om eventuella förändringar.

En standardisering som däremot är möjlig att genomföra relativt enkelt är att
eliminera användning av spårskruv till förmån för stjärnskruv. Stjärnskruv
underlättar arbetet genom att de lättare kan fästas direkt på skruvdragarens
bits samt att man inte slinter lika lätt som vid användning av spårskruv. Det
finns också estetiska skäl till att välja stjärnskruv framför spårskruv eftersom
det inte spelar någon roll hur långt dessa skruvas. Spårskruv, å andra sidan,
bör skruvas så att samtliga skruvskallars spår hamnar i samma ”riktning” för
snyggast resultat. I dagsläget är användningen av spårskruv tämligen begrän-
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sad, för att inte säga obefintlig, inom JM:s flerbostadsproduktion. Därför kan
nämnda standardisering förmodligen genomföras relativt omgående.

3.2.5 Övriga detaljer
Utöver de delar beträffande stombyggnad och inredning som belysts i ovan-
stående kapitel har ytterligare förslag på detaljer som potentiellt kan standar-
diseras framkommit under teknikmöten såväl som arbetsplatsbesök. 7

                                       
7 Se Bilaga 4
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4 Standardisering i ett större perspektiv
4.1 Erfarenhetsåterföring
Det är viktigt att poängtera att flera av de brister som beskrivs i detta arbete
inte förekommer på alla JM:s byggarbetsplatser. På många arbetsplatser fun-
gerar arbetet väldigt bra. Det är därför nödvändigt att se till att man har bra
erfarenhetsåterföring mellan olika byggprojekt för att därmed kunna se till att
fungerande rutiner tillämpas överallt.

För att undvika att fel upprepas fordras en fungerande erfarenhetsåterföring
inom hela företagsorganisationen. Erfarenhetsåterföring bör tillämpas hant-
verkare emellan samt mellan hantverkare och tjänstemän inom produktion och
projektering. För att erfarenhetsåterföringen ska vara fulländad erfordras öp-
penhet och vilja att utbyta positiva såväl som negativa erfarenheter angående
små och stora frågor. Funderingar kring tekniska lösningar och metoder som
inte fungerar eller som har utvecklingspotential ska komma upp till ytan så att
förbättringar kan göras.

Erfarenhetsåterföring mellan projekt måste uppmuntras från företagets sida.
Idag är det tydligt att JM:s flerbostadsprojekt drivs förhållandevis isolerade
från varandra och att medarbetare har begränsad kontakt med kollegor vid
andra projekt.

Idag genomför JM organiserade lagbasmöten cirka fyra gånger per år. På des-
sa möten, som med fördel hålls ute på företagets byggarbetsplatser, träffas
lagbasar och tjänstemän från JM Stombyggnad respektive JM Inredning. På
mötena presenteras information om aktuella händelser beträffande produktion
och personalsituation. 8 Visst utrymme ges också för erfarenhetsåterföring
beträffande fungerande och bristfälliga tekniska lösningar och metoder. Efter-
forskning bland lagbasar från JM Stombyggnad och JM Inredning visar att
dessa efterlyser utökade möjligheter att diskutera produktionsrelaterade de-
taljer. Idag finns till synes inget tydligt forum att utbyta erfarenheter relaterade
till tekniska lösningar, metodval och val av utrustning.

Erfarenhetsåterföring för tjänstemän inom projektering och produktion anord-
nas i huvudsak av JM Eftermarknad som är en organisation inom JM som
framförallt hanterar kundärenden efter garantitidens utgång. JM Eftermarknad
skall i förebyggande syfte regelbundet lämna information till organisationen
om erhållna erfarenheter. Produktionsfel beroende på slarv eller brist på enga-
gemang samt fel som medför hög kostnad ska rapporteras till berörda parter
med dokumentation och kompletterande bildmaterial. På grund av ett antal
omorganisationer har tillvägagångssättet för erfarenhetsåterföringen föränd-

                                       
8 Källa: Protokoll Lagbasträffar 2003 och 2004.
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rats ett flertal gånger. Målsättningen inom JM Eftermarknad är dock att prio-
ritera och systematisera erfarenhetsåterföring samt fastställa kanaler för kom-
munikation. För bästa resultat bör erfarenhetsåterföring behandla positiva så-
väl som negativa detaljer. I dagsläget arbetar man på att vidareutveckla rutiner
för erfarenhetsåterföring inom organisationen för att därmed tillgodose olika
gruppers behov och önskemål.

En majoritet av de lagbasar som kontaktats med anledning av detta examens-
arbetare efterlyser större delaktighet i projekteringsskedet. Man menar att
många av de problem som uppstår i produktionen idag kan undvikas om hant-
verkarna ges möjlighet att påverka beslut i ett tidigare skede. Ofta engageras
arbetslaget som ska arbeta i produktionen av respektive byggprojekt inte för-
rän projekteringen av detsamma är avslutad. Man menar att JM skulle tjäna
mycket på att låta lagbasarna få visst inflytande i projekteringsskedet genom
att man då kan arbeta igenom lämpliga tekniska lösningar som fungerar i pro-
duktionen. Dessutom skulle ett sådant förfarande leda till en bättre kontakt
mellan lagbasar och projektledare, vilket gynnar det fortsatta arbetet i projek-
tet. I dagsläget projekteras ett relativt unikt projekt på JM. Projektet är speci-
ellt såtillvida att projekteringsledningen även innefattar en referensgrupp be-
stående av en arbetschef, en produktionsledare, representanter för sälj och till-
val samt lagbasar från JM Stombyggnad respektive JM Inredning. Reaktio-
nerna på detta tillvägagångssätt har hittills varit mycket positiva inom JM och
möjligen är detta en modell som kan tillämpas på fler JM-projekt i framtiden.

4.2 Våra reflektioner kring industrialiserat byggande
Strukturerad projektering vid JM innebär en utveckling mot att projektera och
producera bostäder i en mer enhetlig och industrialiserad process. 9 Därmed
avser man att förenkla projektering och produktion genom standardiserade
lösningar. Projekteringsanvisningarnas begränsningar ger företaget en ökad
kontroll och förmåga att styra och effektivisera bostadsproduktionen. Genom
att detaljstyra processen och tillämpa definierade, beprövade metoder kan man
också minimera fel i produktionen. De optimeringar av byggkomponenter,
redskap och arbetsmetoder som redovisats i föregående kapitel föreslår för-
bättringar i produktionen som ska leda till ytterligare effektivisering av den-
samma. Det är dock tänkvärt att fundera över huruvida den rådande industria-
liseringen inom byggsektorn bara är av godo eller om den också kan vara ne-
gativ i vissa avseenden.

Med en kritisk inställning kan man hävda att industrialisering av byggandet
genom standardiseringar begränsar den kreativa processen. Det finns risk för

                                       
9 Källa: JM:s nya projekteringsanvisningar för flerbostadshus Sverige – Information till
Stom- och inredningsbolaget, 2003 sid 4
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att utvecklingen hindras om möjligheten till flexibilitet och fria val begränsas.
I debatten hörs ofta åsikter om att detta i förlängningen kommer leda till att
alla hus kommer att se likadana ut. Det så kallade miljonprogrammet som
genomfördes i Sverige 1965-1975 uppges ofta som ett exempel på vad en allt-
för långt gången industrialisering kan leda till i form av ensidiga boendemiljö-
er. Det finns således en oro för att industrialisering av byggande leder till ste-
reotypa områden.

Den industrialiserade processen innebär förändringar för vissa yrkesgrupper.
Arkitekters, konstruktörers och installationskonsulters åtaganden inskränks i
viss mån genom att delar av projekteringsarbetet görs på förhand av byggfö-
retagen själva. Detsamma gäller arbetsuppgifterna för medarbetare i produk-
tionen. Man kan ha synpunkter såsom att den rådande utvecklingen kan leda
till att produktionen kommer att utföras enligt en ”löpande-band-princip”, vil-
ket gör arbetet tråkigare. Med utbredd standardisering av konstruktionslös-
ningar riskerar hantverksarbetet att bli ensidigare och arbetsuppgifterna mer
avgränsade och repetitiva. Alltför stor grad av standardisering kan därmed
hindra yrkesarbetares möjligheter att ge prov på yrkesskicklighet och hämma
den personliga utvecklingen då individuell stimulans minskar.

Yrkesstolthet och konservatism är också frågor som gör vissa skeptiska till
industrialisering inom byggbranschen. Individuella egenskaper såsom erfa-
renhet och ålder spelar stor roll för olika personers syn på arbetsmetoder och
tekniska lösningar. Medarbetarna som varit verksamma länge i branschen vet
med hjälp av sin erfarenhet vilket arbetssätt som fungerar bäst och ser därmed
inte alltid behovet av eller fördelarna med att genomföra standardiseringar.
Kommentarer som ”så har vi alltid gjort” förekommer ofta inom produktio-
nen.

Ovanstående påståenden hävdar några negativa inställningar till en alltmer
industrialiserad process och frågan är huruvida möjligheterna med ett indust-
rialiserat byggande överväger hoten? Beträffande produkterna, det vill säga
husen, har man sannolikt mycket att tjäna på i form av ökad kvalitet genom att
arbeta med standardiserade komponenter och metoder. Till skillnad från tradi-
tionellt byggande innebär det industrialiserade byggandet viss begränsning av
flexibilitet i utformning och process. För att undvika stereotypa byggnader är
det därför viktigt att ge utrymme för fria val inom vissa områden. Genom
strukturerad projektering har JM fastställt styrande projekteringsanvisningar
och ritningar för ett antal detaljer som inte anses värdeskapande för kunden.
Man har standardiserat konstruktionsdelar såsom tak, väggar, stomkomplette-
ring och installationer men lämnar stor valfrihet beträffande detaljer som kun-
der i regel värdesätter att själva kunna påverka, såsom val av kakel, färgsätt-
ning och köksinredning. Rent arkitektoniskt erbjuds fortfarande variations-
möjligheter inom temat vilket gör att beslut såsom färgval, fönsterplaceringar
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etcetera fortsättningsvis kan göras fritt men inom vissa begränsningar. Man
kan alltså fortsätta att producera vackra hus med varierade estetiska uttryck.
Det är viktigt att inse att utvecklingen mot ett mer industrialiserat byggande
fokuserar på att skapa kvalitativa tekniska detaljer och en effektivare produk-
tion. Industrialiserat byggande skall inte blandas ihop med serietillverkning av
likadana produkter. Snarare handlar det om att planering och projektering är
gjord innan arbetet påbörjas, att alla parter är insatta i vad som skall ske och
att producenter kontaktats på ett tidigt stadium för att leverera anpassade
komponenter. Man bör inte sätta likhetstecken mellan industrialiserat byggan-
de och massproduktion av prefabricerade produkter.

Tekniskt sett innebär JM:s strukturerade projektering mer genomarbetade lös-
ningar och därmed bättre produkter. Det är positivt för produktionsapparaten
att onödig tidsåtgång kan minimeras och att metoder och redskap anpassas.
Byggarbetsplatserna kommer alltmer att fungera som sammansättningsindu-
strier för komponenter men att arbetet i produktionen förändras bör nödvän-
digtvis inte innebära någonting negativt. Genom att standardisera de vanligast
förekommande detaljerna i flerbostadsproduktionen förenklas dessa moment
och därmed får medarbetarna i produktionen istället mer tid för det som verk-
ligen är komplicerat. Man måste vara medveten om och ta hänsyn till att
byggbranschen generellt sett är relativt konservativ vad gäller förändringar.
För att motverka en negativ utveckling är det dock viktigt att företag som vill
satsa på effektivisering genom standardisering ser till att åtgärderna är väl för-
ankrade i hela organisationen och att personal i produktionen är delaktiga i
utvecklingen.

Industrialiserat byggande ändrar kompetenskrav på beställare såväl som utfö-
rare. Utvecklingen innebär ökad fokusering på processen snarare än de enskil-
da projekten. Att genomdriva standardiseringar tar tid och kostar pengar in-
ledningsvis men blir så småningom en konkurrensfördel när man kan det.
Rent ekonomiskt möjliggör standardiserade komponenter och metoder en
ökad lönsamhet för företagen genom möjligheter att ta hem vinster i produk-
tionen. Förespråkare för ökad industrialisering inom byggbranschen framhål-
ler att denna utveckling innebär fördelar såsom sänkt antal timmar per kva-
dratmeter, kortade arbetstider, kortade byggtider, sänkta platsomkostnader och
sänkta byggkostnader. Sammanfattningsvis är vår hållning alltså att utveck-
lingen mot utökad industrialisering och standardisering generellt sett är positiv
för både byggföretag och kunder. Utvecklingen kommer i förlängningen att
gynna båda parter med avseende på kvalitet, tid och ekonomi. Man bör dock
tänka över vilka komponenter, metoder och redskap som lönar sig att standar-
disera samt sträva mot att tillgodose möjligheter för viss flexibilitet inom den
industrialiserade processen.
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5 Slutsatser
Examensarbetet kan sammanfattas i följande slutsatser och rekommendatio-
ner:

Erfarenhetsåterföring
För att undvika att produktionsrelaterade fel upprepas fordras en fungerande
erfarenhetsåterföring inom hela företagsorganisationen. Erfarenhetsåterföring
bör tillämpas hantverkare emellan samt mellan hantverkare och tjänstemän
inom produktion och projektering. JM bör prioritera och systematisera erfa-
renhetsåterföring för att stimulera kommunikation och skapa bra forum för
kunskapsutbyte relaterade till tekniska lösningar och metodval.

En majoritet av JM:s lagbasar efterlyser större delaktighet i projekteringsske-
det. Man menar att flera av de problem som idag uppstår i produktionen skulle
kunna undvikas genom att lagbasar ges möjlighet att påverka beslut i ett tid i-
gare skede. Tidigt samarbete skulle vidare leda till en bättre kontakt mellan
lagbasar och projektledare, vilket gynnar det fortsatta arbetet i projektet.

Industrialisering och standardisering
Med strukturerad projektering avser JM att projektera och producera bostäder
i en mer industrialiserad process och man vill därmed utöka tillämpning av
standardiserade lösningar. Som en vidareutveckling av strukturerad projekte-
ring strävar man efter att strukturera produktionen för att åstadkomma ytterli-
gare effektivisering av densamma. Därav har detta examensarbete undersökt
möjligheterna att optimera ett antal byggkomponenter, redskap och arbets-
metoder. Majoriteten av förändringarna, som sammanfattas nedan, kan
genomföras relativt enkelt medan andra innebär mer långsiktigt arbete med att
förändra rutiner och attityder inom organisationen. Det främsta målet med att
genomföra angivna förslag är att underlätta vanliga moment i produktionen
för att därmed ge medarbetarna möjlighet att ägna tid och energi åt komplice-
rade moment.

Utvecklingen mot ett mer industrialiserat byggande fokuserar på att skapa
kvalitativa tekniska detaljer och skapa bra förutsättningar för en effektiv pro-
duktion. Industrialiserat byggande skall inte blandas ihop med serietillverk-
ning av likadana produkter. Avsikten med strukturerad projektering och pro-
duktion är att, genom väl genomarbetade lösningar, förkorta arbetstider och
byggtider samt sänka platsomkostnader och byggkostnader. Man bör noga
överväga vilka komponenter, metoder och redskap som lönar sig att standardi-
sera.
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Armering
Antalet olika armeringssorter som används i produktionen bör begränsas och
armeringen bör få standardiserade mått och logisk litterering. Inom JM har
man utvecklat en så kallad Armeringsnyckel som kommer att antas som stan-
dard inom kort. Armeringsnyckeln anger en särskild JM-standard för bockade
armeringsjärn och specificerar bockningsutförande, kvalitet, diameter och lit-
terering. B-järn betecknas exempelvis B0, B1, B2 och så vidare.

För att underlätta hantering av armering föreslås en ökad användning av arme-
ringshäckar. Det finns en variant för lösa armeringsjärn och en kombinerad för
både armeringsjärn och armeringsnät.

Väggtjocklek
För att effektivisera produktionen föreslås att samtliga bärande betongväggar
gjuts med samma tjocklek. Därigenom undviks problem med omställning av
formar och eventuella tveksamheter kring vilken tjocklek respektive vägg ska
ha. Förslagsvis bör samtliga bärande väggar vara 200 millimeter breda enligt
standard.

Väggbetong
För att skapa enhetlighet och underlätta beställning bör en standardiserad JM-
väggbetong utvecklas. Genom att väggtjocklekar och vägghöjder standardise-
rats inom JM kan ett begränsat antal betongkvaliteter anpassas efter givna för-
utsättningar. Väggbetongen benämnas förslagsvis JMV1, JMV2 etcetera. En
liknande standardisering har tidigare genomförts för bjälklagsbetong.

Gjutform för hisschakt
Gjutning av hisschakt kan underlättas väsentligt genom användning av en spe-
cialform med krympfunktion. Tillämpning av sådana gjutformar förkortar
gjuttid och minimerar efterlagningsarbete, jämfört med att gjuta schakt med
flera lösa formar i etapper. Företrädelsevis kan en särskild JM-form anpassas
efter de standardiserade förutsättningar för hisschakt som fastställts i struktu-
rerad projektering.

Uppbockningsmaterial
Genom strukturerad projektering har JM standardiserat takhöjd för flerbo-
stadshus, vilket gör att man egentligen endast har behov av en längd på stämp.
Därmed kan stämpvikt reduceras vilket innebär mindre skador på hantverkar-
na. Val av uppbockningsmaterial bör göras med hänsyn till ergonomiska
aspekter. Lätta stämp där kopplingsanordningens placering möjliggör en
lämplig arbetsställning bör väljas för att minimera förslitningsskador. En
lämplig höjd för kopplingen är cirka 120 centimeter ovanför marken.
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Elektrisk sloda
För att uppnå ökad kvalitet och minskat fysiskt arbete vid valvgjutning kan
den traditionella JM-slodan med fördel ersättas av en elektrisk sådan.

Balkonger
Antalet olika dimensioner på ingjutningsgods i balkongplattor bör minimeras.
Ingjutningsgods bör enligt standard placeras i balkongplattans framkant för att
eliminera efterarbeten i form av spackling som bidrar till oestetiska färgskift-
ningar. JM bör vid upphandling av balkonger tydligt specificera önskemål be-
träffande placering av ingjutningsgods. För att ytterligare optimera situationen
bör man vidare sträva efter att kunna fästa balkongräcket i samma gods.

Kvastar av armering längs balkongplattornas sidor bör om möjligt undvikas.
Den nuvarande konstruktionen komplicerar balkongmonteringen och borde
inte behövas med hänsyn till att utkragande balkonger med samma vikt och
storlek endast monteras i bakkant.

Balkongtröskel
En ny konstruktionslösning vid balkongdörrar har tagits fram av JM. Kon-
struktionen utgörs av en köldtålig plastlist som gjuts in i den del av balkong-
plattan som monteras mot lägenheten. Plastlisten fungerar som pallning under
tröskeln så denna inte sviktar och förhindrar därmed skador på isolering och
sättningar vid balkongdörrens gångjärnssida. Dessutom täcks avståndet mel-
lan balkong och bjälklag av med listen och vatteninträngning elimineras. För-
utom plastlisten har JM dessutom utvecklat en lösning med lösa trösklar i bal-
kongdörrskarmen. En aluminiumblindtröskel monteras som ett provisorium
under byggtiden. Vid byggtidens slut skruvas den permanenta trätröskeln
ovanifrån och är på så vis lätt att demontera och ersätta vid eventuella skador.
Den nya balkongtröskellösningen kommer inom kort att inkluderas i JM:s
projekteringsanvisningar för flerbostadshus.

Trappor
För att undvika problem med spruckna ytskikt föreslås att man utelämnar
marmorytskiktet på det övre respektive nedre trappsteget och ytbelägger dessa
steg efter montering. Därmed undvikt merarbete i form av efterlagning. Detta
förfarande gör också att det inte har någon betydelse om trappsteget inte ham-
nar i våg med vilplanet då det blir lätt att spackla upp till samma nivå.

Utfackningspartier
Det är önskvärt att fönsterdörrar levereras färdigmonterade i utfackningsparti-
er som beställs från extern fabrik. Ett förslag är att tillverkaren monterar
fönsterdörrarna provisoriskt på den hela bottensyllen. När utfackningspartiet
kommit på plats kapas bottensyllen och fönsterdörren sänks varefter frånkapet
flyttas och fixeras permanent ovan fönsterdörren. För att fönsterdörrarna ska



Slutsatser

64

kunna levereras korrekt monterade direkt kan bottensyllen inte vara intakt
längs hela utfackningspartiet. För att uppnå stabilitet kan man förslagsvis för-
stärka den avsågade syllen med en vinkellist av stål som demonteras när parti-
et är uppallat och monterat. Fönsterdörrar vid transportöppningar bör demon-
teras för att undvika skador på karmen under byggt iden.

Vid infästning av utfackningspartierna bör samma skallstorlek och gängdi-
mension användas i så stor utsträckning som möjligt så att man kan använda
samma hylsnyckel och borr vid montage.

För att underlätta hantering av utfackningspartier rekommenderas utökad an-
vändning av utfackningspartihäckar. Dessa används med fördel som lyftred-
skap för att lyfta samtliga partier till det våningsplan där de ska monteras.
Monteringsarbetet underlättas vidare då partierna i princip kan lyftas av i val-
fri ordning.

Märkning
För att underlätta avsyning vid leveranser samt montage bör märkningsutfö-
rande standardiseras enligt följande:

På utfackningspartier erfordras en märkning som visar hela stuvens innehåll
samt märkning som anger var respektive element ska monteras. Varje utfack-
ningsparti bör märkas med husnummer, våningsnummer och löpnummer som
enligt standard bör följa stommens valvschema. Märkningsetiketten placeras
med fördel horisontellt i ögonhöjd, cirka 160 cm upp på utfackningspartiernas
sidostycken.

Fönster bör levereras stående med märkning på gångjärnssidan, både på ut-
och insida av karmen. De bör levereras förpackade lägenhetsvis och märkta
med lägenhetsnummer och löpnummer så att det tydligt framgår var respekti-
ve fönster skall monteras. (Detta gäller JM-projekt med egen tillverkning av
utfackningspartier).

Kök bör alltid levereras lägenhetsförpackade med tillhörande beslag och
märkta med husnummer, våningsnummer och kökets löpnummer på våningen.

Färgsättning
För att uppnå ett snyggt och estetiskt enhetligt slutresultat bör olika vita de-
taljer väljas så att nyanserna alltid ligger så nära varandra som möjligt. Detta
ska gälla delar såsom listverk, köksstommar, passbitar och alla typer av eldo-
sor. Standardisering kring valen av vita detaljer skulle bidra till höjd kundin-
dex.
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Fönsterlyft
I dagsläget arbetar JM med prototypen för en lätthanterlig fönsterlyft. Lyft-
hjälpmedlet kan företrädelsevis användas för att undvika belastningsskador
vid montering av fönster. Fönsterlyften anpassas efter givna förutsättningar
beträffande bröstningshöjd som standardiserats genom JM:s strukturerade
projektering.
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Teknikdag
Stom 2004-05-06
Inrede 2004-05-12

• 7.30 Inledning
Strukturerad projektering
Specialiserade metoder
Introduktion av examensarbetare

• 8.00 Grupparbete ”Brainstorming ”1
Strukturerad produktion

• 8.40 Redovisning 1 Diskussion

• 9.00 Kaffepaus

• 9.15 Grupparbete 2 Specialiserade metoder

• 10.15 Redovisning 2 Diskussion

• 10.50 Avslutning/summering
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Teknikdag Stom
2004-05-06

Vilka delar av stomprocessen kan/bör standardiseras
med hänsyn till standardiserade lösningar.?

• Kan arbetsplatsen utformning påverkas av stan-
dardiserade lösnigar?

• Kan organisationen påverkas?

Ge exempel på
• Beslut som redan bör vara klara innan produk-

tionsstart.
• Produktionsmetoder, hjälpmedel och maskiner

som inte skall väljas fritt. Där det borde vara
självklart att välja en metod och i så fall vilken?

• A) 30 minuter - Så många förslag som möjligt!

• B) 10 minuter - Prioritera förslagen.
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Teknikdag Stom
2004-05-06

Vilka delar av stomprocessen bör specialutfor-
mas/utvecklas med
hänsyn till standardiserad teknisk platt-

form/standardiserade
lösningar?

Ge exempel på
• Maskiner som kan specialutformas
• Hjälpmedel som skall specialutformas

• A) 40 minuter - Så många förslag som möjligt
• B) 10 minuter - Prioritera förslagen
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Teknikdag Inredning
2004-05-12

Vilka delar av inredningsprocessen kan/bör standardise-
ras med hänsyn till standardiserade lösningar.?
Kan arbetsplatsen utformning påverkas av standardise-
rade lösningar?
Kan organisationen påverkas?
Ge exempel på
Beslut som redan bör vara klara innan produktionsstart.
Produktionsmetoder, hjälpmedel och maskiner som inte
skall väljas fritt. Där det borde vara självklart att välja
en metod och i så fall vilken?
A) 30 minuter - Så många förslag som möjligt!

B) 10 minuter - Prioritera förslagen.

Försök att gå igenom byggets olika steg. Etablering,
grund, platta, väggar, bjälklag, ytterväggar, innerväggar,
tak, kök, listverk, dörrar, installationer, målning, platt-
sättning, golv, plåt, puts mm
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Teknikdag Inredning
 2004-05-12

Vilka delar av Inredningsprocessen bör specialutfor-
mas/utvecklas med hänsyn till standardiserad teknisk
plattform/ standardiserade lösningar?
Ge exempel på
Maskiner som kan specialutformas
Hjälpmedel som skall specialutformas

A) 40 minuter - Så många förslag som möjligt
B) 10 minuter - Prioritera förslagen

Försök att gå igenom byggets olika steg. Etablering,
grund, platta, väggar, bjälklag, ytterväggar, innerväggar,
tak, kök, listverk, dörrar, installationer, målning, platt-
sättning, golv, plåt, puts mm
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Protokoll Teknikdag Stomme

Tid: 2004-05-07 kl. 7.30-11.30
Plats: Basunen

Närvarande: Ante Karlsson (AK)
Bo Ohlsson (BO)
Erich Masurat (EM)
Erik Liljeroos (EL)
Bert Andersson (BA)
Kenth Nyman (KN)
Kenth Lindgren (KL)
Patrik Karlqvist (PK)
Petra Törnqvist (PT)
Erik Ragnerstam (ER)
Leif Astering (LA)
Hans Ahlm (del av tid) (HA)
John Eklund (JE)
Mats Åkerlind (MÅ)

Delges: Samtliga i gruppen

1. Inledning
Strukturerad projektering ger standardiserade lösningar. Kan de ge upphov
till standardiserade specialiserade produktionsmetoder och förändringar av
organisationen? Kan det innebära utveckling av nya specialiserade maski-
ner och metoder?

2. Grupparbete Förslag
Platsgjuten stomme – flexibel i produktion
Standard 200 betongväggar överallt istället för vissa 160 väggar. Problem
med dubbla nät, olika form mm.
Minimera prefabberoende på grund av stora lyft vilket påverkar lyftok och
maskiner. Utformningen av arbetsplatsen påverkas vi styr mer själva. Allt
borde se likadant ut mellan arbetsplatser.
Organisationen påverkas med behov av bredare kompetens, behov av ut-
bildningsinsatser.
APD-plan och Etableringspärm skall vara standard/praxis
Basar/gubbar med i arbetsplatsens fysiska planering.
Balkonginfästning vid innerhörn borde ritas med infästningsjärn i bara en
riktning inte två som i vissa fall på grund av storlek och överhäng.
Eventuellt gängad infästning istället. Eftermonterade balkonger.
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Lyftögla på balkonger borde sitta i kant och inte i ingjutna hylsor på bal-
kongens översida som skall efterlagas.
Standardisera bultar och infästningar. Om möjligt en dim av expander,
husskruv och skruv.
Gjutning med vibrerande sloda rekommenderas mycket mindre belast-
ning och bättre resultat.
Handglätta ut mot bjälklagskant kring uppstickande järn och skyddsräck-
en för att få bästa enklast möjliga pallning och drevning.
Täta regelbundna erfarenhetsåterföringsmöten med lagbasarna ute på ar-
betsplats.
Tak och fasad bör utföras av Stom. Framförallt vid vinterarbete. Annars
problem med efterlagning som kommer för sent.
Ställning bör hanteras av stom
Prodledare stom bör hantera och styra sin ekonomi.
Standardisera armeringslittra. Ett B1-järn bör se likadant ut oavsett var
man är.
P-form rekommenderas. Dyr men bättre resultat. Mindre efterlagning
Kranar och Hissar bör planeras bättre. Radiostyrda kranar från Flens är
bäst. Förare hjälper till. Dimensionera spetslast rätt
Maskiner borde väljas fritt
Standardiserad JM väggbetong bör tas fram.
På grund av uppstick valde konstruktören hela nät av lösjärn. Borde välja
nät kompletterat med uppstick av lösjärn.
Kan man inte platsgjuta bjälklaget tunnare och komplettera med ett en-
kelt isolerat gipsundertak?
Standardisera och förenkla trappinfästningen i överkant i samband med
strategiska inköp
Pumpa betong billigare än basktippad betong på grund av väntetid. Sta-
tionära pumpar borde vara ett ekonomiskt försvarbart alternativ vid fler
projekt än söder torn. Används mycket utomlands. Bask används i stort
sett aldrig utomlands. Är rengörningen ett problem? Kan ev ta bort en
kran.
Mutterdragare och proppmaskin i ett borde utvecklas eller tas fram.
Standardgrindar vid hisschakt
Värmeslingor i formkant vid plåtform för att minimera frysrisk.
Standard lyftok och lyftöglor
Skyddräcke med något annat än reglar - som ibland försvinner. Används
till annat
Ställning resa med stomme
Uttagningsbrygga på balkong borde användas av fler
Stämpvagn utvecklad på Danvik
Utfackningshäcken bör användas av fler. Ante visar gärna
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Första alternativ borde vara platsgjutna mellanväggar, plattbärlag och ut-
fack.
Tunga lyft – lyftok borde standardiseras. Balkonger, stålpelare, trappor,
vilplan mm
Standardiserade kopplingsdon, infästningar, bult mm
Maskiner. Kontaktperson och bollplank efterlyses. Yngve Gustavsson
Cramo

3. Standardlösningar
Standard 200 betongväggar överallt istället för vissa 160 väggar. Problem
med dubbla nät, olika form mm.
APD-plan och Etableringspärm skall vara standard/praxis
Standardisera bultar och infästningar. Om möjligt en dim av expander,
husskruv och skruv.
Standardisera armeringslittra. Ett B1-järn bör se likadant ut oavsett var
man är.
Standardiserad väggbetong bör tas fram.
Standardisera och förenkla trappinfästningen i överkant i samband med
strategiska inköp
Pumpa betong
Mutterdragare och proppmaskin i ett borde utvecklas eller tas fram.
Standardgrindar vid hisschakt
Standard lyftok och lyftöglor

Vid anteckningarna,

Mats Åkerlind
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Protokoll Teknikdag Inrede

Tid: 2004-05-07 kl. 7.30-11.30
Plats: Basunen

Närvarande: Kjell Andersson (KA)
Sonny Schill (SS)
Fredrik Flink (FF)
Tage Ahlgren (TA)
Kurt Pöppel (KP)
Kenneth Söderbaum (KS)
Mikael Karlsson (MK)
Stig Modin (SM)
Leif Svensson (LS)
Petra Törnqvist (PT)
Erik Ragnerstam (ER)
Leif Astering (LA)
Jonny Änges (JÄ)
Mats Åkerlind (MÅ)

Delges: Samtliga i gruppen

Peter Biverud (PB)
Tomas Pettersson (TP)
John Eklund (JE)
Hans Ahlm (HA)

4. Inledning
Strukturerad projektering ger standardiserade lösningar. Kan de ge upphov
till standardiserade specialiserade produktionsmetoder och förändringar av
organisationen? Kan det innebära utveckling av nya specialiserade maski-
ner och metoder?

5. Grupparbete Förslag
Fönsterdörrar Utsättning och pallning utgår från höjd vid fönsterdörr
Regel mellan FD och F (finns i strukturerad projektering)
FD lev isatta provisoriskt med utfack. Kapa bottensyll och sänk ned FD
flytta frånkap ovan FD och fixera permanent. Vid ev transportöppningar ta
bort FD.
Standard skall vara öppningskarmar vid betongöppningar. Inga MDF-
board Helst Inga överljus eller ev lösa överljus
Enhetlig badrumströskellösning måste tas fram - risk för missförstånd.
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Standardmått på takluckor. Tak standardlösningar på allt, venthuvar, fläktar
mm
Cylindrar med serviceläge skall användas.
Standard vitt ”JM-vitt” på alla snickerier. Skåpstommar, dörrar, foder/list,
passbitar mm.
Enhetlig, enkel, märkning av snickerier. Lägenhetsnummer och löpnummer
klockvis högervarv alt från vänster till höger.
Lägenhetsförpackade beslag, passbitar mm.
Märkning lämpligt placerad över dörrblad eller dolt på karm.
Tjockare F-karmar för att få bättre plats med gångjärn och smygbräda samt
justeringsmöjlighet.
Smygar i vattensäker MDF ger mindre risk för resning.
Styvare trösklar vid FD. Förstärkt aluminiumblindtröskeln och kraftigare trös-
kel.
Ta fram plastregel ovan isolering under tröskeln vid balkong – FD
Fräsa spår i karmen vid tröskeln för att fälla in FD-blecket.
Plyfa på alla utfack. Duger med OSP. Lackad OSP blir hal. OBS direkt
olämplig vid våtrum!
Standard nedfällbar vindstrappa i alla projekt, där nödvändigt.
Standard skruvar infästningar mm tas fram. ALLA gör en hemläxa och skriver
upp vilka skruv och infästningar som används till vad.
Standardmaskiner hemläxa.
Färdiga inredningsinsatser till skottkärra eller pirra för verktyg, maskiner och
beslag.
Transport och lyfthjälpmedel för fönster och dörrar. Kolla papprullelift om
den går att modifiera. Ev hävstång med glidbeslag samt kilströms ”Rulle”-
vagn.
Vad finns på marknaden? Erfarenhetsåterföring – lagbasmöte på arbetsplats
istället.
Spån- och dammsugning. Magnetventil vid centraldammsugare.
Planering av provisorisk el, vs och centraldammsugare bristfällig
Std gardinbeslag.
Majoritet vill skriva lön förutsatt personlig dator.
Alla innerdörrar bör levereras med blindtrösklar 10 mm smalare än ovanlig-
gande tröskel och en mm tjockare än parketten.
Alla stödsidor borde vara hellånga från golv till tak.
Adjufix på samtliga dörrar, fönster och FD.
Standardutformning av elgrop.
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Standardlösningar
FD lev isatta provisoriskt med utfack. Kapa bottensyll och sänk ned FD
flytta frånkap ovan FD och fixera permanent. Vid ev transportöppningar ta
bort FD.
Enhetlig badrumströskellösning måste tas fram - risk för missförstånd.
Standardmått på takluckor. Tak standardlösningar på allt, venthuvar, fläk-
tar mm
Cylindrar med serviceläge skall användas.
Standard vitt ”JM-vitt” på alla snickerier. Skåpstommar, dörrar, foder/list,
passbitar mm.
Enhetlig, enkel, märkning av snickerier. Lägehetsnummer och löpnummer
klockvis högervarv alt från vänster till höger.
Lägenhetsförpackade beslag, passbitar mm.
Styvare trösklar vid FD. Förstärkt aluminiumblindtröskeln och kraftigare
tröskel.
Ta fram plastregel ovan isolering under tröskeln vid balkong – FD
Fräsa spår i karmen vid tröskeln för att fälla in FD-blecket.
Standard skruvar infästningar mm tas fram. ALLA gör en hemläxa och
skriver upp vilka skruv och infästningar som används till vad.
Standardmaskiner hemläxa.
Transport och lyfthjälpmedel för fönster och dörrar. Kolla papprullelift om
den går att modifiera. Ev hävstång med glidbeslag samt kilströms ”Rulle”-
vagn.
Std gardinbeslag.
Alla innerdörrar bör levereras med blindtrösklar 10 mm smalare än ovan-
liggande tröskel och en mm tjockare än parketten.
Alla stödsidor borde vara hellånga från golv till tak.
Adjufix på samtliga dörrar, fönster och FD.
Standardutformning av elgrop.
Vid anteckningarna Mats Åkerlind
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STOMME
• Standardisera armering. Ett B-järn bör se likadant ut.
• Standardiserad JM – vägg –betong lika bjälklagsbetong
• 200 betong överallt (inga 160 väggar)
• Etablering - tips och råd skall vara praxis
• Standard bult och infästning. Expander, husskruv och skruv.
• Standard trappinfästning i samband med strategiska inköp
• Standard lyftok och lyftöglor
• Pumpa all betong
• Standardgrindar - provisoriska - till hisschakt
• Utveckla: Mutterdragare och proppmaskin i ett.

INREDNING
• Enhetlig märkning av snickerier. Lägenhetsnummer och löpnummer

klockvis, vänster till höger.
• Standard ”JM-vitt” på alla snickerier
• Standard utsättning vid utfack utgå från fönsterdörr.
• Regel mellan FD och F. Finns redan i strukturerad proj
• FD lev provisoriskt fastsatta i utfack. Kapa bottensyll och sänk ned,

flytta frånkapsbit ovan FD.
• Öppningskarmar vid betongöppning
• Inga överljus alt lösa överljus
• Enhetlig badrumströskellösning tas fram
• Tak standardluckor, genomföringar, venthuvar, fläktar mm
• Cylindrar med serviceläge
• Lägenhetsförpackade beslag och passbitar mm
• Märkning standardplacering tas fram.
• Tjockare karmar för bättre plats med gångjärn och smygbräda samt ju-

steringsmöjlighet
• Smygar i vattensäker MDF mindre risk för resningsskador
• Styvare trösklar. Förstärk aluminiumblindtröskel och kraftigare tröskel
• Plastregel ovan isolering vid balkongdörr
• Spår även i karm vid tröskel för infällning av plåtbleck
• Standard skruvar och infästningar
• Standardmaskiner
• Transport och lyfthjälpmedel för dörrar och fönster
• Gardinbeslag
• Beslag
• Alla dörrar lev med blindtröskel (parkettjocklek plus en mm)
• Alla stödsidor hellånga från golv till tak
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• Adjufix på samtliga dörrar, fönster och FD med fotplatta
• Standardutformning av elgrop
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Inredning:

Bolinder Strand, Järfälla
Danviks Strand, Nacka
Liljeholmen Parken 2, Stockholm
Liljeholmstorget, Stockholm
Spånga Solhem 2, Stockholm
Älvsjö Hasselängen, Stockholm

Stombyggnad:

Danviks Strand, Nacka
Essinge Park, Stockholm
Hägernäs Strand, Täby
Korsnäbben, Solna
Lillängen, Nacka
Lovisedal, Solna
Spånga Solhem 2, Stockholm


