
 

 

 

 

 

Cellarmering 

En jämförande studie mellan traditionell betongarmering och en ny typ av armering 

innefattande projektering och produktion. 

 

Cell reinforcement 

A comparative study of traditional concrete reinforcement and a new kind of 

reinforcement regarding planning and production. 

 

 

 

 

Författare:  Per Lindholm 

  Joakim Samuelsson 

Uppdragsgivare: Svensk Cellarmering Fabrik AB (CELLFAB) 

Handledare:  Kiano Mottaghian, CELLFAB 

  Peter Eklund, KTH ABE 

Examinator:  Sven-Henrik Vidhall, KTH ABE 

Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design  

Godkännandedatum: 2013-02-22 

Serienummer:  2012;65 



1 
 

SAMMANFATTNING 
Idag, inte bara i Sverige, bygger man mer och mer i betong. Betongkonstruktioner ses inte längre som 

något kallt, grått och tråkigt då man kan uppföra byggnadsverk som inte bara är starka och tåliga 

utan även med originella former och färger. För att få betongen stark, inte bara i tryck måste så gott 

som alla konstruktioner dock armeras på ett eller annat sätt. Dessa nya och ofta komplicerade 

former på konstruktionen ställer nya krav på armeringsmetoden som används, trots detta har sättet 

att armera i stort sätt sett likadant ut i många, många år.  

I den här rapporten kommer man att utreda möjligheterna för en ny typ av armering att etablera sig 

på en mycket konservativ marknad där utrymmet för utveckling och nytänkande är till synes mycket 

litet.  

Jämförelser mellan traditionell armering och denna nya cellarmering har gjorts, framförallt med 

avseende på projekterings- och utförandenivå. Detta har gjorts genom intervjuer med sakkunniga, 

både ute på byggarbetsplatsen och i armeringsverkstad. Ett nära samarbete med företaget CELLFAB 

som tagit fram cellarmeringen har bidragit med goda förutsättningar för kontakt med stora aktörer 

inom branschen.  

En introducering av cellarmering med dess unika egenskaper skulle innebära mindre materialåtgång 

vid armeringsarbeten, snabbare montering samt minskad skaderisk för arbetarna. 
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ABSTRACT 
Today, not only in Sweden, concrete is becoming more and more common in construction. Concrete 

is no longer seen as something cold, gray and boring. You can construct buildings that are not only 

strong and durable but also with original shapes and colors. To obtain strong concrete, not only in 

compression, almost all the constructs need to be reinforced in one way or another. These new and 

often complex forms of construction places new demands on the reinforcement method used, never 

the less, the way to reinforce has looked the same for many, many years. 

This report will explore the potentials for a new type of reinforcement to establish on a very 

conservative market where the possibilities for development and innovation are seemingly very 

small. 

Comparisons between traditional reinforcement and this new cell reinforcement have been made, 

particularly with regard to the planning and execution level. This was done through interviews with 

experts, both at the construction site and the reinforcement workshop. A close collaboration with 

the company CELLFAB that developed cell reinforcement has provided good opportunities for 

contact with the major players in the industry. 

The introduction of cell reinforcement with its unique features would mean less reinforcement 

material, faster installation and reduced risk of injury to workers on site. 
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FÖRORD 
Examensarbetet på 15 högskolepoäng är genomfört på uppdrag av Svensk Cellarmering Fabrik AB 

(CELLFAB) i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Tack vare god kontakt med 

CELLFAB, Tibnor och Strabag har detta arbete varit möjligt.  

Vår handledare vi CELLFAB, Kiano Mottaghian och Johan Persson har hjälpt oss genom hela arbetet 

och sett till att vi har fått de kontakter som legat till grund för examensarbetet och en eventuell 

framtid i branschen. Ett stort tack till er båda! 

Tack till Simon Eklund, Nils-Åke Lind och Kjell Björkman från Strabag samt Rolf Johansson på Tibnor 

för att ni tog er tid för studiebesök och intervjuer.  
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1 INLEDNING 
I inledningen beskrivs bakgrunden och den målformulering författarna satt upp till examensarbetet. 

Dessutom beskrivs de avgränsningar som gjorts samt de lösningsmetoder som använts för att 

genomföra arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Betong har använts i byggnadsverk under tusentals år och är idag ett av våra absolut viktigaste 

byggnadsmaterial. På grund av den dåliga förmågan att uppta dragkrafter har oarmerad betong ett 

högst begränsat användningsområde. På 1800-talet började man därför armera betongen med stål, 

vilket har skapat ett av våra mest allsidiga byggnadsmaterial där betongens tryckhållfasthet och 

beständighet tillsammans med armeringens draghållfasthet kombineras.1 

Idag finns ett flertal olika armeringsprodukter på marknaden, men grundfunktionen är oftast 

densamma. Stänger eller nät av kamstål som gjuts in i betongkonstruktionen. Armeringsarbetet 

innebär ofta tunga manuella moment och är ofta förknippat med personalskador.2 

Svensk Cellarmering Fabrik AB, CELLFAB grundades 2011 av Johan Persson och Kiano Mottaghian. 

Företaget har utvecklat cellarmering, en ny typ av armering för betong, asfalt och andra material. 

Den nya armeringen skulle kunna innebära lösningen på några av de problem som är förknippade 

med armeringsarbetet. 3 Att få möjligheten att studera en ny produkt inom ett område där det inte 

hänt så mycket under lång tid var en stor anledning till valet av ämne för detta examensarbete.  

1.2 Målformulering 
Syftet med examensarbetet är att undersöka en ny sorts armering, dess egenskaper och i vilken 

omfattning den kan användas i betongkonstruktioner. Dessutom påvisa skillnader mellan de olika 

armeringssätten och förespråka enklare, snabbare, mer ergonomiska och lönsamma metoder vid 

armering av betong. 

Målet med detta examensarbete är att ta reda på vad cellarmering har för möjligheter att ersätta 

den traditionella armeringen.  

Författarnas personliga mål med examensarbetet är att kunna analysera och tolka resultat uppnådda 

genom prover och undersökningar. Att omvandla teoretiska data till praktiska användningsområden. 

Att dessutom få kunskap och erfarenheter, inte bara inom armering, utan även tillvägagångssättet 

vid implementeringen av en ny produkt. 

Uppdragsgivaren, företaget CELLFAB får en granskning av deras produkt och dess 

framtidsmöjligheter med en objektiv synvinkel. 

  

                                                           
1
 (Almgren 2009) 

2
 (Sandberg och Hjort 1998) 

3
 (CELLFAB 2012) 



7 
 

1.3 Avgränsningar 
 Studien avgränsas till användandet av cellarmering i betongkonstruktioner i byggnader, 

främst balk och platta på mark. 

 Ekonomiska aspekter kommer inte behandlas mer än på en diskussionsnivå.  

 Armering av asfalt och andra material kommer inte att behandlas. 

 Cellarmeringens miljöaspekter kommer inte att beröras mer än på en övergripande nivå. Inga 

beräkningar på energiåtgång kommer att genomföras.  

 Eftersom produkten är så pass ny finns inte underlag för att undersöka dess 

återvinningsmöjligheter. 

 Cellarmeringen kommer endast jämföras med stångarmerad betong, inte fiberarmering eller 

andra liknande förstärkningsmetoder för betong.  

1.4 Lösningsmetoder 
Examensarbetet kommer att utföras i samarbete med företaget och personerna bakom cellarmering 

samt deras samarbetspartner. För att uppnå de mål som satts upp för kommer följande metoder att 

användas: 

 Beräkna skillnader i materialåtgång vid armering  

 Jämföra beräkningsmetoder under projekteringen. 

 Studera arbetsförhållanden på byggarbetsplatser. 

 Intervjua sakkunniga inom armeringsarbetet.  

För att ta reda på inom vilka områden cellarmering kan konkurrera med traditionell armering 

kommer den traditionella armeringsmetoden att kartläggas och jämföras med motsvarande moment 

för cellarmering. De områden där den största lönsamheten kan erhållas kommer att studeras och 

granskas. 

Eftersom att cellarmering är en ny produkt är mängden publicerat material begränsad. Därför 

kommer informationen om cellarmering att bygga på CELLFAB:s egna provresultat samt sakkunnigas 

åsikter. Däremot gällande den traditionella armeringen finns mycket skrivet inom området. 

Intervjuer och studiebesök på byggarbetsplatser kommer att genomföras för att komplettera 

litteraturen med praktiska erfarenheter. 

De praktiska tillämpningarna begränsas av den armerade betongens fysiska egenskaper. Tillsammans 

med grundaren av företaget, Johan Persson, kommer den cellarmerade betongens egenskaper att 

studeras. Genom att ta del provresultat kan dessa jämföras med beräkningar för traditionellt 

armerad betong.  
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2 NULÄGESBESKRIVNING 
I detta kapitel presenteras företaget CELLFAB och hur deras verksamhet ser ut idag. 

Svensk Cellarmering Fabrik AB (CELLFAB) som är uppdragsgivare till detta examensarbete och som 

ligger bakom den nya armeringen startades våren 2011 och bedriver sin verksamhet i både 

Norrbotten och i Stockholm. I Norrbotten, närmare bestämt Luleå arbetar företagets innovatör Johan 

Persson med produktframtagning och provtrycker cellarmerad betong hos företaget Complab vid 

Luleå tekniska universitet. I centrala Stockholm har CELLFAB sitt försäljningskontor och det är här 

företagets VD Kiano Mottaghian arbetar med bland annat marknadsföringen. 

CELLFAB har fått stort erkännande i artiklar och tävlingar. I Venture Cup, som varje år genomför 

rikstäckande affärsplanstävlingar vann cellarmeringen förstapris i Venture Cup Nords regionalfinal 

och sedan andrapris i riksfinalen 2011 samt kom trea i Skapapriset som är en tävling till minne av 

Alfred Nobel.4 

CELLFAB har nu fått patent för cellarmeringen med en mängd olika tillägg för att skydda kopiering av 

den unika utformningen. Idag jobbar man mycket med att få den beräkningsmodell som används för 

att dimensionera balkar och plattor till byggnader verifierad genom tester.5 En verifiering av 

beräkningsmodellen skulle innebära att den skulle kunna användas praktiskt för dimensionering och 

komma ett steg närmare ett införande av cellarmering i Eurokoder. 

Cellarmering är inte bara tänkt att användas för att armera betong, andra material som till exempel 

asfalt ska också kunna förstärkas med denna armeringsteknik.6 

Supergrund är ett företag som visat särskilt intresse för cellarmeringen då de nu planerar att gjuta en 

första grund med cellarmering. Om allt går som beräknat kommer det innebära ett samarbete mellan 

CELLFAB och Supergrund vilket i framtiden skulle innebära upp mot 500 husgrunder per år som 

armeras med cellarmering bara från Supergrund.6  

  

                                                           
4
 (CELLFAB 2012) 

5
 (Mottaghian 2012) 

6
 (von Schultz 2012) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen beskriver de förutsättningar och förkunskaper som författarna har haft 

för att kunna genomföra examensarbetet. 

Författarna till detta examensarbete har båda studerat tre år på högskoleingenjörsprogrammet 

Byggteknik och design med inriktningen projektering mot infrastruktur vid Kungliga Tekniska 

högskolan där det tredje året lästes utomlands i Mexiko respektive Italien genom utbytesstudier. De 

kurser som har varit relevanta för examensarbetet är: 

KTH, Stockholm: 

Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 

Byggprocessen 

Miljö- och arbetsvetenskap 

Konstruktionsteknik 

Tecnológico de Monterrey, Mexiko:  

Concrete structures 

Steel and wood structures  

Materials and construction procedures II 

Politecnico di Milano, Italien:  

Building materials 

Structural design 

Technological design 

Arbetet började med att titta närmare på vilka moment vid armering som är mest farliga och 

tidsödande för armeringsarbetarna. En grundläggande kunskap för detta har erhållits i kursen ”Miljö 

och arbetsvetenskap” vid KTH. Alla konstruktionskurser har byggt upp förutsättningar för att klara av 

beräkningar för armeringsmängder samt övriga beräkningar. Grundläggande kunskaper om 

materialegenskaper erhölls i byggmaterialskurserna.  
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4 ARBETSGÅNG 
I detta kapitel redovisas hur fakta har insamlats, bearbetats och tolkats. För att ge en förståelse för 

hur författarna har genomfört examensarbetet beskrivs arbetets tillvägagångssätt steg för steg. 

4.1 Faktainsamling 
Arbetet inleddes genom att information om cellarmering samlades in via artiklar och företaget 

CELLFAB:s hemsida. Efter att ha fått en överblick om ämnet inleddes en kartläggning över hur 

användningen av traditionell armering i betong ser ut i dagens läge. Till en början studerades 

litteratur i form av böcker, rapporter och artiklar i ämnet. Det finns väldigt mycket skrivet material 

om traditionell armering, därför gjordes först en utvärdering om vad som var relevant för 

examensarbetet. För att få en fördjupad kunskap om den praktiska användningen av armering 

gjordes intervjuer med platschefer, arbetsledare, betongarbetare och andra sakkunniga inom 

området. I samband med intervjuerna har studiebesök gjorts på en byggarbetsplats i Täby och på en 

armeringsfabrik i Luleå. 

Parallellt med granskningen av traditionell armering har en studie av cellarmering genomförts. 

Eftersom att ämnet är så pass nytt är mängden publicerat material i nuläget högst begränsad och 

består i stort sett endast av tidningsartiklar. Informationen om cellarmering bygger därför på 

företaget CELLFAB och deras samarbetspartners uppgifter i form av intervjuer, tester och rapporter.  

Som komplement till detta har intervjuer med sakkunniga inom stålindustrin och byggbranschen 

gjorts. För att få praktisk kunskap i cellarmeringens funktion och tillämpningar har författarna 

medverkat vid montering och gjutning av byggnadselement armerade med cellarmering. 

4.2 Genomförande 
Inledningsvis upprättades en problemformulering där examensarbetets syfte och mål specificerades. 

Tillsammans med företaget CELLFAB definierades därefter problemformuleringen ytterligare. För att 

möjliggöra en jämförande studie mellan de två olika armeringstyperna krävs först och främst en god 

teoretisk kunskap för de enskilda typerna. Därför inleddes en litteraturstudie där den traditionella 

armeringens väg genom byggprocessen, från projektering till färdig byggnadsdel, studerades. Som 

komplement till litteraturen gjordes studiebesök i Täby, där byggföretaget Strabag genomför en 

utbyggnad av ett köpcenter med platsgjutna parkeringsgarage. I samband med studiebesöken 

genomfördes intervjuer med tjänstemän och hantverkare som är delaktiga i projektet. Under dessa 

studiebesök och intervjuer studerades framförallt monteringen av traditionell armering och 

arbetsmiljösituationen för de byggnadsarbetare som utför denna. Som ett led i undersökningen av 

monteringsmomentet gjordes ett studiebesök på Tibnor:s fabrik för inläggningsfärdig armering i 

Luleå. Eftersom att cellarmeringens monteringsmoment inte har gått att undersöka på motsvarande 

sätt har författarna gjort en uppskattning om hur detta skulle kunna skilja sig från montering av 

traditionell armering. 

Vid dimensionering av cellarmerade balkar har CELLFAB:s beräkningsmodell använts. Med hjälp av 

modellen togs moment- och tvärkraftskapaciteten i cellarmerade balkar fram. Tvärkraftskapaciteten 

har sedan legat till grund för dimensioneringen av de motsvarande traditionellt armerade balkarna. 

Inledningsvis gjordes beräkningar för åtta balkar med olika tvärsnittsmått. Skillnaden i 

materialåtgång för de olika balkarna analyserades och ledde till att tre nya balkar dimensionerades 

för att undersöka armeringens kapacitet med alternativa bredd- och höjdförhållanden. 
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Figur 4.1 – Genomförande 
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5 TRADITIONELL ARMERING 
Kapitlet beskriver den traditionella armeringens användningsområden, hur arbetet ser ut i de olika 

skedena i byggprocessen, vilka armeringsprodukter som finns på marknaden och hur de tillämpas. 

Slutligen beskrivs hur arbetsmiljösituationen ser ut för många betongarbetare. 

5.1 Armeringsarbetet 
Armeringsarbetet kan delas upp i tre huvudskeden där de två första, projekteringen och planeringen, 

lämpligen sker innan byggstart men är dock ofta fortlöpande under produktionen. Det tredje, 

utförandet, omfattar det arbete som genomförs på byggarbetsplatsen. 

5.1.1 Projektering 

Under projekteringsskedet utförs beräkningar, dimensioneringar, val av armeringstyp och dess 

utformning. Utifrån detta tas sedan ritningar och förteckningar fram. Konstruktören har i uppgift att 

se till att de krav på såväl utförande som funktion, som tagits fram i projekteringsskedet, kan 

uppfyllas. Vid dimensionering och projektering av en betongkonstruktion är det självklart att den 

färdiga konstruktionen ska uppnå de krav som ställs i Eurokoderna med avseende på hållfasthet, 

bärförmåga, brukbarhet och beständighet. Något som däremot inte alltid är lika självklart är att de 

utformningar som tas fram vid projekteringen senare har stor betydelse när de ska realiseras på 

byggarbetsplatsen.7 Detta innebär att konstruktören har stor möjlighet att påverka förhållandena för 

byggarbetarna. Tydliga och väl genomtänkta ritningar och förteckningar kan ge både förbättrad 

ekonomi och arbetsförhållanden. Konstruktörernas bristande insyn i arbetsförhållandena på 

byggarbetsplatsen är något som upplevs som ett stort problem i produktionen.8 Det är även viktigt 

att konstruktören har goda kunskaper gällande armeringens fysiska egenskaper, till exempel dess 

bockbarhet. Detta för att möjliggöra att arbetet kan utföras på ett korrekt sätt under rätt 

omständigheter. Om armeringen ska bockas på byggarbetsplatsen ska ett stål som är avsett för detta 

användas.7  

5.1.2 Planering 

Under planeringsskedet bestäms utförandet av armeringen med hänsyn till förtillverkning, det vill 

säga hur stor del av armeringen ska fabrikstillverkas respektive bockas och klippas på 

byggarbetsplatsen. Vidare görs leverantörsval, planering av inköp och leveranser samt utformning av 

byggarbetsplatsen med hänsyn till armeringsarbetet.7 Vid framställande av armeringsdelar är det 

viktigt att armeringen sorteras och förvaras etappvis och inte efter armeringstyp för att undvika 

logistiska problem. Ett brobygges båda sidor kan till exempel betraktas som två separata 

byggarbetsplatser och armeringen måste därför fördelas så att båda sidorna har tillgång till rätt 

armering vid rätt tidpunkt. 

5.1.3 Utförande 

Utförandeskedet innefattar det arbete som utförs på byggarbetsplatsen. Arbetsmomenten och dess 

skeden kan ses i tabell 5.1. Tabellen gäller då armeringen klipps och bockas på byggarbetsplatsen, om 

förtillverkade enheter används kan vissa operationer bortses från då det utförts på fabrik eller 

verkstad.7 

  

                                                           
7
 (Sandberg och Hjort 1998) 

8
 (Björkman 2012) 
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Skede Operation Nr 

Mottagning 
Avlastning 
Sortering, uppläggning 

1 
2 

Beredning 

Transport till klippmaskin 
Klippning 
Transport till bockmaskin 
Bockning 
Buntning, märkning 
Transport till mellanlager 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Montering 
Förtillverkning av enheter på byggplats 
Interntransport 
Inläggning 

9 
10 
11 

Tabell 5.1 Strukturering av armeringsarbetet på en byggplats (Sandberg och Hjort 1998) 

5.1.4 Produktionsanpassning 

Genom samordning av dessa tre skeden och dess aktörer som konstruktörer, planerare, inköpare, 

arbetsledare och armeringsarbetare kan armeringen produktionsanpassas, vilket innebär att 

armeringen anpassas till de för bygget aktuella omständigheterna. Syftet med 

produktionsanpassning är att optimera kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Konstruktionen måste 

kvalitetsmässigt uppfylla de elementära krav som ställs på säkerhet, funktion och beständighet. Med 

hänsyn till detta kan armeringen produktionsanpassas för att uppnå bästa möjliga ekonomi. Det är 

viktigt att betrakta den totala kostnaden och inte bara delkostnader för att möjliggöra en långsiktig 

god ekonomi. Arbetsmiljön har en stor del i detta. Kan antalet sjukskrivningar och 

förtidspensioneringar minimeras kan stora besparingar göras.9  

Med följande åtgärder kan konstruktören hjälpa till att förenkla armeringsarbetet och arbetsmiljön 

på byggarbetsplatsen: 

 Utforma välplanerade lösningar på hur armeringen ska monteras. 

 Använda standardlösningar för armeringen gällande längd, mängd och dimension. 

 Se till att tillräckligt utrymme finns för att möjliggöra montering av armeringen. 

 Anpassa armeringen så att de hjälpmedel, verktyg och tillbehör som finns tillgängliga på 

marknaden kan utnyttjas.9 

Genom variantbegränsning kan effektiviteten på byggarbetsplatsen säkras ytterligare. Detta innebär 

att antalet utföranden av stångdimensioner, nättyper och bockningstyper begränsas, vilket leder till 

en minskad risk för förväxlingar och en underlättad möjlighet att ha kontroll över armeringen. Med 

variantbegränsning ökar materialanvändningen, men tack vare den ökade produktiviteten kan 

totalkostnaden för armeringen minska.10 

På samma sätt som samspelet mellan de tre skedena möjliggör produktionsanpassning är det samma 

samspel och informationsflödet mellan skedena som begränsar det. Arkitektens och konstruktörens 

utformning av en byggnad påverkar möjligheterna för produktionsanpassning i utförandeskedet. För 

                                                           
9
 (Sandberg och Hjort 1998) 

10
 (Caster och Deuschl 2007) 
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att konstruktören ska kunna utföra så bra handlingar som möjligt krävs det att det finns tillräcklig 

information om förutsättningarna för de senare skedena av bygget.11 

5.2 Förtillverkning 
Vanligtvis när armeringen kommer ut på arbetsplatsen kommer den i så kallade lagerlängder (LL) på 

6, 12 och 18m. Dessa lösa armeringsjärn får sedan anpassas (klippas, bockas med mera) och därefter 

monteras direkt eller sättas ihop till den enhet t.ex. pelarkorg, väggnät eller vad som nu önskas.12 

När man istället får ut färdiga enheter som har satts ihop inne i en tempererad verkstad sparar man 

tid, plats och arbetare. Förtillverkning medför även att grövre diametrar på armeringen kan användas 

som annars inte skulle gå att platsanpassa eftersom de maskiner och verktyg som krävs för att bocka 

och klippa dessa vanligtvis inte förekommer på bygget.12  

 
Figur 5.1 – Lösa armeringsstänger i varierat utförande 

Sverige har ingen egen tillverkning av armering, all armering som förtillverkas på verkstad är i 

grunden importerad.13 När armeringen anländer till verkstaden gör den vanligen det i lagerlängder 

eller i så kallade coils. I det senare nämnda är armeringen lindad på spole för att den ska ta mindre 

plats vid transport. Denna typ av leverans kräver dock att verkstaden är utrustad för att räta ut 

armeringen innan den kan formas.12 Nedan beskrivs några grupper av förtillverkad armering som 

behandlas i rapporten:  

  

                                                           
11

 (Sandberg och Hjort 1998) 
12

 (Johansson 2012) 
13

 (Mottaghian 2012) 
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Figur 5.2 – Iläggningsfärdig armering 

5.2.1 Iläggningsfärdig armering (ILF) 

På en armeringsverkstad har armeringen klippts och bockats för att bli som namnet avslöjar, 

iläggningsfärdig. Leveransen till arbetsplatsen sker i buntar om högst ett ton. Buntarna är märkta 

med brickor som ger relevant information om ståltyp, antal, byggnadsdel med mera. Detta bidrar till 

mindre slit, snabbare montering på plats, högre måttnoggrannhet och säkrare arbetsförhållanden för 

de arbetare som ska klippa och bocka till delen eftersom detta sker inne på en verkstad med kranar 

och maskiner. För att detta ska fungera måsta man dock kunna ha en bättre framförhållning då 

leveranstiden är ca 10 dagar från det att order kommer in verkstaden till att delen finns på bygget.12 

 

5.2.2 Armeringsenheter  
Armeringskorgar 

Korgar som tillverkats för att som enhet ställas eller läggas när man ska gjuta en pelare eller balk. 

Detta kan snabba på armeringsprocessen avsevärt och även mycket stora enheter kan tillverkas på 

verkstad och sedan skickas till arbetsplatsen för montering. När man handskas med stora enheter är 

det dock mycket viktigt att tänka på den klämrisk som ökar med de tyngre korgarna.14  

Överkantsstöd 

Finns i olika modeller; som distansstöd eller bockstöd, där bockstödet är ett bättre alternativ när 

konstruktionen innehåller många rördragningar. Bestämmer avståndet mellan huvud- och 

överkantsarmeringen i plattor och bjälklag. Kommer i olika storlekar beroende på önskad tjocklek 

och täckande betongsikt.14 

Rullarmering  

Bra vid stora ytor och där diametern på armeringen inte är allt för grov. Tillverkas i fabrik av robotar 

som lägger ut armeringsjärnen på plåtband där svetsas fast med exakta avstånd. Armeringen rullas 

sedan ihop och skickas ut på bygget där man lyfter ut rullarna på plats och där efter enkelt sparkar ut 

dem. Man lägger först en åt ena hållet sen en åt andra, så att ett nät bildas som sedan najas ihop. 

Minskar arbetet för armerarna, förutsatt att rullen lagts ut med hög noggrannhet så att det hamnar 

rakt och att det inte finns några uppstickande hinder. 14 

5.2.3 Armeringsnät  
Standardnät  

För snabbare montering av armering i till exempel plattor och väggar använder man sig ofta av 

armeringsnät, alltså rader av stänger som svetsats ihop med varandra i två riktningar. Nätet blir 

                                                           
14

 (Almgren 2009) 
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således två armeringsdiametrar tjockt. Standardnät fås med snabbleverans och får sedan anpassas 

på plats. Måtten på näten varierar och kan till exempel vara 5 x 2,35 meter, måtten begränsas främst 

för att det ska bli smidigare att transportera med lastbil. Problem uppstår när näten måste skarvas 

för att täcka större area, på vissa ställen kan det bli upp till fyra lager nät som medför problem med 

tillräckligt täckande betongsikt och onödigt spill.14 

Fingerskarvning 

Nät som är ”öppna” på två av de fyra sidorna med fingrar som skarvas med nästa nät. Eftersom att 

fingrarna går in och lägger sig bredvid stängerna i nästa nät så bygger de inget på tjockleken. På så vis 

löser man problemet med skarvningen av nät och det har blivit allt mer populärt.15 

Specialnät 

Istället för att beställa nät i standardmått kan man beställa specialnät och på så sätt undvika mycket 

av anpassningen på arbetsplatsen. Detta medför dock en längre leveranstid och kräver i och med det 

även här mer planering.14  

5.3 Arbetsmiljö 
Armeringsarbetet är ett fysiskt påfrestande arbete som till stor del består av manuella arbetsmoment, 

tunga, fysiskt påfrestande moment som har utförts på liknande sätt i många år. Arbete som utförs i 

ställningar som inte är ergonomiskt korrekta kan medföra skador. Även om själva momentet inte 

upplevs som särskilt tungt kan det i längden ge upphov till så kallade förslitningsskador. Detta är 

mycket vanligt inom armeringsarbetet då man ofta tvingas arbeta i dåliga arbetsställningar.16 

Belastningsskador är överlägset den vanligaste arbetssjukdomen inom byggbranschen, inte minst för 

betongarbetare. Omkring 65 % av alla skador som inte är orsakade av en direkt olycka är 

belastningsrelaterade. Bland de betongarbetare som varit sjukskrivna längre än 14 dagar är över 

85 % av fallen orsakade av belastningsfaktorer, vilket vittnar om en allvarlig situation.17 Några av de 

arbetsställningar och arbetsrörelser som Arbetsmiljöverket varnar för som påfrestande och kan 

kopplas till armeringsarbete är: 

  

                                                           
15

 (Kilström 2009) 
16

 (Sandberg och Hjort 1998) 
17

 (Samuelsson 2012) 

Figur 5.3 – Fingerskarvat armeringsnät 
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 Arbete över huvudhöjd 

 Arbete med sned, vriden och böjd rygg 

 Arbete i trånga utrymmen 

 Arbete under knähöjd 

 Arbete på sämre underlag18 

Dessa arbetsrörelser i kombination med lyftande, bockande och klippande samt najning av 

armeringsstänger gör armeringsarbetet till ett väldigt påfrestande arbete. Najning av armering 

beskrivs som ett särskilt slitsamt moment eftersom att det är väldigt ensidigt och uttröttande för 

fingrar och handleder och ofta måste utföras med påfrestande arbetsställningar. Med hjälp av en så 

kallad najomat kan arbetsställningen och arbetsrörelsen förbättras avsevärt, men på grund av ett 

bristfälligt resultat används de dock inte i alla moment.19 

Om armeringen förtillverkas, det vill säga den klipps, bockas och svetsas ihop till enheter på en fabrik, 

förbättras arbetsmiljön på bygget avsevärt. Armeringen kan då beredas under betydligt bättre 

förhållanden vad gäller till exempel belysning, klimat, tillgång till hjälpmedel och ergonomi. Ska 

armeringen klippas och bockas på byggarbetsplatsen innebär det flera tunga arbetsmoment.20 

Stress är något som armeringsarbetare ofta upplever. En stor anledning till stress vid montering av 

armering är dålig planering under projekterings- eller planeringsskedet, till exempel bristfälliga eller 

sent ankomna ritningar. En annan uppkomst av stress är att tidpunkten för gjutning ofta är bestämd 

en lång tid i förväg och ska föregås av andra moment, som formsättning och installationer. Blir dessa 

moment försenade ökar stressen för armeringsarbetarna. En ökad stress leder till större 

arbetsbelastningar och en ökad olycksrisk.21 

  

                                                           
18

 (Arbetsmiljöverket 2007) 
19

 (Lind 2012) 
20

 (Almgren 2009) 
21

 (Sandberg och Hjort 1998) 

Figur 5.4 – Najning utförd utan hjälpmedel 
och med najomat (Arbetsmiljöverket 2007) 
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6 CELLARMERING 
I detta kapitel förklaras cellarmeringens egenskaper och användningsområden. Såväl stålets 

materialegenskaper som den samverkande funktionen med betong studeras. Vidare beskrivs 

cellarmerings olika tillämpningsområden samt hur arbetsmiljösituationen skulle kunna förändras på 

byggarbetsplatsen. 

6.1 Materialegenskaper 
Stålet som används till cellarmering tillhör de mest hållfasta på marknaden och används mestadels 

inom bilindustrin. Den karaktäristiska flytgränsen för detta stål är 1500 MPa vilket är betydligt högre 

jämfört med traditionellt kamstål B500B som har en flytgräns på 500 MPa. Stålets höga hållfasthet i 

förhållande till dess låga vikt innebär att en betydligt mindre mängd stål behöver användas jämfört 

med traditionell armering. Armeringen finns i ett flertal utföranden, men grundprincipen är i stort 

sett den samma i alla produkter. Tunna, sammanlänkade rader av ringar som effektivt absorberar 

påverkande krafter. Cellarmeringens geometri och struktur gör att en betongkonstruktion, trots en 

betydligt mindre mängd stål, kan uppnå samma hållfasthet som en traditionellt armerad 

konstruktion. Genom tester har man kunnat påvisa att en cellarmerad balk endast erfordrar 30 % 

stålmängd jämfört med en traditionellt armerad balk för att komma upp i motsvarande lastkapacitet. 

Vid påfrestningar distribuerar ringarna kraften vidare till nästkommande ring och fördelar på så vis 

dragspänningarna i stålet.22 

Armeringens utformning är fördelaktig för vidhäftningen med betong. De tunna raderna av armering 

innebär att en större del av armeringen kommer i kontakt med betong jämfört med traditionell 

armering,22 se figur 6.1. Figuren visar i a) de krafter som uppstår i en armeringsstång på grund av 

vidhäftning mellan stål och betong. De sneda kontaktkrafterna som uppstår vid kammarna har en 

horisontell komposant i motsatt riktning från dragkraften N och en vertikal komposant. Den vertikala 

komposanten ger upphov till ett radiellt tryck i stångänden vilket illustreras i b). Detta tryck kan, om 

stångens förankring i betongen fördelas på en för kort sträcka i förhållande till dragkraften, orsaka 

sprickor i betongen.23 För cellarmering fördelas kontaktkrafterna över en större yta, inner- och 

yttersidan av armeringens ringar, se c). För en hel balk kan detta liknas vid stavar av betong som 

genomborrar varje ringrad av armering. Den större kontaktytan ger en mer direkt kraftöverföring 

från armering till betong, vilket leder till en jämnare sprickbildning.22  

  

                                                           
22

 (Persson 2012) 
23

 (Al-Emrani 2010) 

 

  Figur 6.1 – Vidhäftning i traditionell armering, a) och b), respektive cellarmering c) 
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Sprickor i betongen innebär en förbindelse mellan omgivningen och armeringen, vilket kan leda till 

korrosion. Grövre sprickor ökar risken för korrosion, medan tunnare sprickor utgör en mindre risk 

och accepteras i större utsträckning i konstruktioner.24 Sprickbildningen i en cellarmerad balk består 

av en större andel små sprickor än andelen större sprickor.25 

I nuläget finns ingen standardiserad tillverkning av cellarmering, utan endast prototyper som tagits 

fram för testning. Dessa prototyper tillverkas genom laserskärning, en metod som tillåter stora 

variationsmöjligheter men är väldigt kostsam vid storskalig produktion. I framtiden är det tänkt att 

armeringen ska stansas fram i valsmaskiner. Om de två tillverkningsmetoderna skulle innebära 

skillnader i hållfasthet är svårt att säga, man kommer därför genom nibbling ta fram en prototyp som 

har mer likvärdiga egenskaper som en stansad plåt.25  

6.2 Tillämpningar 

6.2.1 Platta på mark 

Anledningen till att man armerar en platta på mark är vanligtvis enbart för att fördela den 

sprickbildning som uppkommer i form av krympsprickor när betongen brinner. En villagrund utsätts 

för ett jämt fördelat tryck från underlaget mot plattans undersida och några riktiga böjmoment finns 

inte. Däremot om man bygger på en plats där markens bärförmåga inte räcker till, pålas ofta grunden. 

En platta som hålls upp av pålar kommer även att utsättas för böjmoment mellan pålarna och vid 

pålarnas anslutning till plattan. Plattor av den här typen samt plattor som utsätts för stora 

koncentrerade punktlaster måste även armeras för böjmomenten. Cellarmeringsnätet är tänkt att 

både fördela sprickbildningen och klara av de böjmoment som uppstår vid en platta på mark.25 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24

 (Al-Emrani 2010) 
25

 (Persson 2012) 

Figur 6.2 – Cellarmeringsnät för platta på mark 
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6.2.2 Balk 

I balkarna har man på samma sätt som med traditionell armering över- och underkantsarmering. 

Med cellarmeringen har man här singelrader med armeringsband som enligt beräkningsmodellen 

helt enkelt ersätter vanlig armering. Med cellarmeringen minskar man mängden stål i konstruktionen 

och ett segare, mer duktilt beteende med en jämnare sprickbildning har bevisats i test.26  

6.2.3 Bjälklag 

För armering av bjälklag ska den sfäriska armeringen användas som tack vare sin geometri gör att 

den pressar betongen från alla håll och bildar celler där armeringen innesluter betong och på så sätt 

utnyttjar betongens förmåga att ta upp tryckspänningar. Detta innebär att det är svårare för 

sprickorna att öppnas upp. Det är även tänkt att man partiellt ska kunna förspänna armeringen, 

effekten är inte testad än men att den är ca 40 % effektivare i förspänt tillstånd än motsvarande 

mängd cellarmering i rutorientering är bevisat i test.26 

 

                                                           
26

 (Persson 2012) 

Figur 6.3 – Gjutform för balk med cellarmering 

 

Figur 6.4 – Cellarmering för bjälklag 
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6.2.4 Vägg 

CELLFAB:s armering för väggar kan liknas med en stor bockad plåt där man har stansat ut hål, både 

för att få ner vikt och materialåtgång men även för att ge armeringen de speciella geometriska 

egenskaperna som cirklarna ger. Hålen, som istället för att bli spill vid tillverkningen kommer inte alla 

att vara just hål, utan kommer få ytterligare en funktion då man låter det bleck som annars stansas ut 

sitta kvar i underkant. Blecket kan sedan böjas ut och användas vid montering av bland annat 

isolering. Denna typ av väggarmering ska kunna användas både vid lätta innerväggskonstruktioner 

som tunga ytterväggar. Med cellarmeringen kommer allt i ett och monteringen bör ske snabbare. 

Skarvningen vägg till vägg skall ske enkelt då de häktas i varandra.27 

6.2.5 Pelare 

Cellarmering kommer i många olika former och dimensioner, med en liknande plåt som för vägg har 

man för pelare stående rännor som sätts ihop i två delar.27 

6.2.6 Betongrör  

Betongrör tillverkas alltid i prefab och kan vara ett alternativt användningsområde för cellarmering 

men berörs inte ytterligare i denna rapport.27 

  

                                                           
27

 (Persson 2012) 

Figur 6.5 – Cellarmering för vägg 

Figur 6.6 – Cellarmering för 
pelare 

Figur 6.7 – Cellarmering för 
betongrör 
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6.3 Arbetsmiljö 
Cellarmeringens låga vikt i förhållande till armerad yta gör att den är betydligt enklare att 

transportera på en byggarbetsplats jämfört med traditionell armering. Stålmängden kommer i vissa 

fall att kunna sänkas med upp till 70 %, vilket leder till betydligt bättre arbetsförhållanden. Risken för 

skador uppkomna av till exempel tunga lyft och uppstickande armeringsjärn minskar. 

Tanken med cellarmeringen är att den ska förtillverkas och levereras till bygget i färdiga sektioner, 

vetta ska minska arbetstiden avsevärt jämfört med användande av lösa stänger. Stålets höga 

hållfasthet och tunna tjocklek gör att armeringen vid behov kan böjas och formas för hand. Klippning 

kan utföras med en vanlig handhållen plåtsax. Detta innebär att det tunga beredningsarbetet med 

moment som bockning och klippning kan bortses ifrån. Det fysiskt påfrestande najningsmomentet 

kommer att förenklas eftersom att det lättare stålet inte behöver samma starka sammankoppling 

som traditionella armeringsjärn.28 

Cellarmeringens motsvarighet till armeringsnät för platta på mark består av sammankopplade 

ringrader som ska levereras på rulle, vilket tillsammans med den låga vikten förenklar 

monteringsarbetet avsevärt. Rullarmeringen väger endast 0,8 kg/m², vilket kan motsvaras av Tibnor:s 

armeringsnät 6150 med en vikt på 3,6 kg/m².28  

                                                           
28

 (Persson 2012) 
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7 DIMENSIONERING 
Detta kapitel beskriver inledningsvis kortfattat hur standardiseringsprocessen för nya byggmaterial 

fungerar. Därefter presenteras beräkningsgången för den dimensionering som använts för att göra 

jämförelser i materialbesparingar mellan de två olika armeringstyperna. 

7.1 Standardisering 
Sedan 2011 styrs dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige av Eurokoder. Syftet med 

Eurokoderna är att få en europeisk standard gällande dimensionering och uppförande av 

byggnadsverk. Att introducera en ny bärande byggnadsdel i Eurokoderna innebär en 

standardiseringsprocedur som kan ta flera år. Hänsyn tas till typ av bärverksmodell, statiska och 

dynamiska laster samt dimensionering för brand.29 Under tiden som processen genomförs kan 

bärverksdelen accepteras utifrån dimensionering genom provning, vilket är aktuellt för 

cellarmering.29 De typer av prover som tas upp i ”Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för 

bärverk” bilaga D3 och i nuläget kan vara relevanta för den beräkningsmodell som berörs i det här 

examensarbetet är: 

"a) Provningar för att direkt bestämma bärförmågan vid brott eller brukbarhetsegenskaper hos 

bärverk eller bärverksdelar vid givna lastförhållanden. Sådana provningar kan till exempel utföras för 

utmattningslast eller påkörningslaster;" 

Tester genom fyrpunktsböjning har genomförts på Complab vid Luleå tekniska universitet för att 

bestämma bärförmågan på cellarmerade byggnadsdelar. 

"b) Provningar för att erhålla specifika materialegenskaper genom specificerade provningsmetoder; 

till exempel grundundersökning i fält eller i laboratorium, eller provning av nya material;" 

Cellarmeringens speciella struktur gör det möjligt att armera med höghållfast stål. Stålet som 

används har andra egenskaper jämfört med traditionellt B500B. Skillnaderna i materialegenskaper 

kommer att analyseras genom statiska och dynamiska tester. 

"e) Kontrollprovning för att kontrollera identiteten eller kvaliteten hos levererade produkter eller 

överensstämmelsen med uppgivna produktionsdata; t.ex. provningar av brokablar eller 

betongkuber;"29  

Vid provning av testkroppar som ligger till grund för cellarmeringens beräkningsmodell 

kontrollerades även den betong som användes vid gjutningen. 

För alternativen a) och b) bör de dimensioneringsvärden som används verifieras genom tillämpning 

av statistiska utvärderingsmetoder, när detta är praktiskt genomförbart (när tillräckligt många prover 

gjorts samt att de resultat som erhållits är tillräckligt homogena). 

  

                                                           
29

 (Swedish Standards Institute 2002) 
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7.2 Beräkningar av erforderliga armeringsmängder 
Förklaring av använda beteckningar och dess enheter. 

As Armeringens tvärsnittsarea    [m2] 

b Balkens bredd     [m] 

d Effektiv höjd i betongtvärsnitt   [m] 

Dy Cellarmeringens ytterdiameter   [m] 

Di Cellarmeringens innerdiameter   [m] 

Fc Resulterande tryckkraft i betongen   [N] 

Fs Kraft i dragarmering    [N] 

fcd Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet  [Pa] 

fck Karaktäristiskt värde för betongens cylindertryckhållfasthet [Pa] 

fyk Stålets karaktäristiska sträckgräns   [Pa] 

fyd Dimensioneringsvärde för armeringens sträckgräns  [Pa] 

h Balkens höjd     [m] 

MEd Böjande moment    [Nm] 

   Relativt moment    [Nm] 

P Dimensionerande last    [N] 

V Tvärkraft     [N] 

x Tryckzonshöjd     [m] 

z Inre hävarm     [m] 

    Koefficient som beaktar långtidseffekter och ogynnsamma effekter [-]  

   Partialkoefficient för betong    [-] 

   Partialkoefficient för armeringsstål   [-] 

    Betongens brottsstukning    [-] 

   Töjning i dragarmering    [-] 

φ Diameter på armeringsjärn    [m] 

ω Mekaniskt armeringsinnehåll    [-] 
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Beräkningsmodellen är framtagen utifrån de testresultat som erhölls vid en så kallad 

fyrpunktsböjning av en testbalk armerad med cellarmering. Fyrpunktsböjning är ett effektivt sätt att 

få fram kapaciteten för böjmoment då testet framkallar ett konstant böjmoment mellan 

punktlasterna. Uppställning samt momentfördelning visas i figur 7.1. 

 

 

Figur 7.1 – Balk i fyrpunktsböjning med tillhörande momentdiagram 

 

Maximalt böjande moment            är beräknat med jämviktsekvationen [7.1] vid sträckan x 

från det vänstra stödet, se figur 7.2. 

                           [7.1] 

               

Figur 7.2 – Vänstra delen av testbalken 
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Balken som testades i fyrpunktsböjningen motsvaras av balk C-1 i beräkningarna och var armerad 

med cellarmering enligt figur 7.4. Cellarmeringen i testbalken var av typen 100/80, det vill säga 

ringarnas ytterdiameter är 100 mm och innerdiametern 80 mm, vilket illustreras i figur 7.4. 

Armeringsbanden hade ett centrumavstånd på 37 mm och bandens tjocklek var 2 mm. Ett täckande 

betongskikt på 50 mm omgav armeringen i höjd, bredd och längsriktning. Denna typ av armering tar 

upp såväl drag- som skjuvspänningar. 

 

 
Figur 7.3 – Cellarmeringens orientering i en balk 

 

 
Figur 7.4 – Cellarmeringens orientering i längsriktning och tvärsnitt 

 

Figur 7.4 illustrerar cellarmeringens orientering i balk C-1. Snitt A-A och B-B visar armeringens 

orientering längs balkens långsida. Snitt C-C illustrerar balkens minst gynnsamma tvärsnitt, det vill 

säga där balken har minst möjliga armeringsmängd. I detta läge är cellarmeringens tvärsnittsarea 

endast 40 mm² fördelad på två ytor med ett avstånd på 80 mm, detalj D. Beräkningsmodellen för 

cellarmering tar hänsyn till de geometriska egenskaperna i ringstrukturen hos cellarmering. 

I beräkningsmodellen för cellarmering är det möjligt att ändra dimensioner för balken samt 

armeringsmängd, detta gjorde det möjligt att få fram en maxlast (    ) som genererar ett max 

moment, alltså balkens momentkapacitet, vilket är konstant mellan punktlasterna. Detta moment 

användes sedan för att räkna ut motsvarande armeringsmängd i traditionell armering. Resultatet av 

åtta olika dimensioner på balkar redovisas nedan med skisser och slutsatser för respektive balk. 
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För att beräkna erforderlig armeringsmängd med traditionell armering har böjmomentet ur 

beräkningsmodellen för cellarmering använts. Följande arbetsgång har använts: 

Armeringens dimensionerande sträckgräns beräknas enligt [7.2], där         MPa för B500B och 

       . 

     
   

  
 [7.2] 

Det dimensionerande värdet för betongens tryckhållfasthet beräknas enligt [7.3], där        , 

       MPa för betong C25/30 och        . 

         
   

  
 [7.3] 

Det relativa momentet, vilket kontrolleras med det balanserade värdet             för att avgöra 

om tvärsnittet är under- eller dubbelarmerat, beräknas enligt formel [7.4]. 

    
   

        
 [7.4] 

Det mekaniska armeringsinnehållet beräknas enligt [7.5].  

            [7.5] 

Armeringens tvärsnittsarea, beräknas enligt formel [7.6]. 

          
   

   
 [7.6] 

7.3 Resultat av jämförelseberäkningar 
Figuren för respektive resultat visar till vänster armering beräknad för cellarmering och de två till 

höger traditionell armering. Beteckningen C-x anger cellarmerad balk nummer x, medan 

beteckningen T-10x betyder traditionell armering φ10, balknummer x och på samma sätt betyder T-

12x traditionell armering med 12 mm i diameter. 

Samtliga traditionellt armerade balkar är underarmerade, all armering är placerad i tvärsnittets 

nedre del och balken är enbart armerad för dragspänningar. Balkarna är inte dimensionerade för att 

ta upp skjuvspänningar mer än effekten av de byglar som placerats med maximalt avstånd från 

varandra. 

Mängden cellarmering hölls hela tiden till max antal i ett lager och med samma avstånd på 35mm 

mellan varje band. Detta var förutsättningarna för testbalken som beräkningsmodellen är grundad på.  

Observera att den traditionella armeringen alltid har ett täckande betongsikt på 25 mm medan 

cellarmeringen har 50 mm. Detta medför att armeringen i balkarna som är traditionellt armerade 

ligger på en större effektiv höjd, d och är således mer effektiva. Den effektiva höjden i de traditionellt 

armerade balkarna beräknades hela tiden utifrån ett täckande betongsikt på 25 mm eftersom att det 

är det minsta tillåtna värdet. Ett högre värde skulle kunna resultera i en större armeringsmängd och 

därmed leda till större besparingar för cellarmeringen. Notera att även mängden byglar för varje balk 

är medräknad. 
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Balk 1: (Längd=1200, Bredd=250, Höjd=200) 

Balk C-1 har samma dimensioner och mängd cellarmering som den balk som testades i 

fyrpunktsböjningen, det är på resultatet av denna balk som beräkningsmodellen för cellarmeringen 

är baserad på. Motsvarigheten i traditionell armering blir 5φ10 eller 4φ12, båda i ett lager.  

 
Figur 7.5 – Balk 1 

Balk 2: (Längd=120, Bredd=250, Höjd=250) 

Höjden ökas med 50 mm, detta gör att en större andel cellarmering utnyttjas och för att armera med 

stänger krävs ytterligare 2φ10 vilket inte längre får plats i ett lager. Detta resulterar i att två stänger 

måste läggas i ett extra lager ovanpå. För att undvika två lager kan man istället välja att armera med 

5φ12. 

 
Figur 7.6 – Balk 2 

Balk 3: (Längd=1200, Bredd=300, Höjd=250) 

Bredden ökas till 300 mm och ett extra band cellarmering får plats, balk C-3 innehåller alltså 6 band 

cellarmering. Den bredare balken möjliggör traditionell armering i ett lager. Mängd traditionell 

armering är här 8φ10 eller 6φ12. 

 
Figur 7.7 – Balk 3 

Balk 4: (Längd=1200, Bredd=300, Höjd=300) 

Höjden ökas och balkens tvärsnitt blir 300 x 300 mm. Cellarmeringen får återigen ökad effektivitet 

och mer traditionell armering erfordras för att klara av samma last. Antal stänger uppgår nu till 

10φ10 i två lager eller 7φ12 i ett. 

 
Figur 7.8 – Balk 4 
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Balk 5: (Längd=1200, Bredd=350, Höjd=300) 

50 mm bredare balk och sju band cellarmering, mängden traditionell armering uppgår till 12φ10 i två 

lager eller 8φ12 i ett. 

 
Figur 7.9 – Balk 5 

Balk 6: (Längd=1200, Bredd=350, Höjd=350) 

Samma höjd som bredd på 350 mm och cellarmeringens sju band motsvarar nu 13φ10 i två lager 

eller 9φ12 i ett lager. 

 
Figur 7.10 – Balk 6 

Balk 7: (Längd=1200, Bredd=350, Höjd=400) 

I balk nummer sju höjdes höjden med ytterligare 50 mm, resultatet för mängden traditionell 

armering blev 15φ10 i ett lager, vilket inte får plats. I två lager var det nödvändigt att öka antalet 

stänger till 16, på grund av att den effektiva höjden minskar när antalet lager armering ökar. Istället 

för att öka antalet stänger kan man gå upp i dimension till φ12. Resultatet blir balk T-127 med 

traditionell armering 11φ12 och med ca 1 % materialbesparing mot balk T-107 φ10. 

 
Figur 7.11 – Balk 7 

Balk 8: (Längd=1200, Bredd=400, Höjd=500) 

Trenden av tidigare tester visar att besparingen ökar mer markant när man ökar balkhöjden. Balk 

nummer sju dimensionerades därför med 100mm högre höjd än bredd. Med bredden 400 mm ryms 

nio cellarmeringsband vilket motsvaras av 22φ10 eller 15φ12 i två lager. 

 
Figur 7.12 – Balk 8 
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En sammanställning över de olika armeringsmetoderna samt den besparing som cellarmering medför 

i materialmängd ses i tabell 7.1. 

Balk Bredd Höjd Pmax Φ TA CA-rader Arm.vikt 

 [mm] [mm] [kN] [mm] [st] [kg] 
T-101 250 200 141,1 10 - 6,6 

T-102 250 250 256,4 10 - 7,8 

T-103 300 250 307,7 10 - 8,9 

T-104 300 300 467,5 10 - 10,0 

T-105 350 300 545,4 10 - 11,7 

T-106 350 350 754,4 10 - 12,2 

T-107 350 400 984,1 10 - 14,2 

T-108 400 500 1814 10 - 18,6 

T-121 250 200 141,1 12 - 7,2 

T-122 250 250 256,4 12 - 8,0 

T-123 300 250 307,7 12 - 9,3 

T-124 300 300 467,5 12 - 10,0 

T-125 350 300 545,4 12 - 11,4 

T-126 350 350 754,4 12 - 12,1 

T-127 350 400 984,1 12 - 14,1 

T-128 400 500 1814 12 - 18,3 

C-1 250 200 141,1 - 5 3,5 

C-2 250 250 256,4 - 5 3,5 

C-3 300 250 307,7 - 6 4,2 

C-4 300 300 467,5 - 6 4,2 

C-5 350 300 545,4 - 7 4,9 

C-6 350 350 754,4 - 7 4,9 

C-7 350 400 984,1 - 7 4,9 

C-8 400 500 1814 - 9 6,3 

Tabell 7.1 – Sammanställning av testbalkar 

Den ursprungliga balken som användes vid fyrpunktsböjningen hade samma dimensioner, 

armeringsmängd och belastning som balk C-1 i tabellen 7.1. Balk T-101 har samma dimensioner som 

balk C-1 men är armerad med traditionellt kamstål B500B φ10 och på samma sätt är T-121 lika men 

med φ12. Lasten      har tagits fram i beräkningsmodellen för cellarmeringen och legat till grund 

för dimensionering av erforderlig traditionell armeringsmängd. Vikten för traditionell armering är 

0,617 kg/m för φ10, 0,888 kg/m för φ12 och bygelarmeringen φ8 väger 0,395 kg/m. Vikten per meter 

har multiplicerats med balkens längd 1,2 m och stångantalet. 
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8 ANALYS 
Resultaten av de beräkningar som gjordes i kapitel 7 utvärderas och analyseras i detta kapitel. 

Balktvärsnittens betydelse för materialbesparingen utreds och vidareutvecklas i form av nya 

beräkningar. 

De traditionellt armerade balkarna som dimensionerades i kapitel 7 jämfördes med motsvarande 

cellarmerade balkar och en besparing baserad på mängd armering kunde påvisas. Resultat av detta 

kan ses i tabell 8.1. Materialbesparingen i procent räknades fram enligt formel 8.1. 

             
   

     
.  [8.1] 

Balk Arm.vikt Besparing 

 [kg] [%] 
T-101 6,6 47,0% 

T-102 7,8 55,2% 

T-103 8,9 52,6% 

T-104 10,0 57,9% 

T-105 11,7 58,2% 

T-106 12,2 59,7% 

T-107 14,2 65,4% 

T-108 18,6 66,1% 

T-121 7,2 51,0% 

T-122 8,0 56,0% 

T-123 9,3 55,0% 

T-124 10,0 58,1% 

T-125 11,4 56,8% 

T-126 12,1 59,6% 

T-127 14,1 65,1% 

T-128 18,3 65,5% 

C-1 3,5 - 

C-2 3,5 - 

C-3 4,2 - 

C-4 4,2 - 

C-5 4,9 - 

C-6 4,9 - 

C-7 4,9 - 

C-8 6,3 - 

Tabell 8.1 – Balkar med materialbesparing 
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Figur 8.1 – Armeringsvikt balk 1-8 

Diagrammet i figur 8.1 visar hur mängden armering i kg ökar med ökade dimensioner av balkarna 1 

till 8 med de olika armeringsmetoderna (med balk 1 menas C-1, T-101 och T-121). Ju högre 

balknummer desto större balkdimensioner. Det blir här tydligt att cellarmeringen utnyttjas mer om 

höjden på balken ökas. Från balk 1-2, 3-4 och 5-7 ökar alltså inte mängden cellarmering, eftersom att 

bredden är konstant. 

 
Figur 8.2 – Materialbesparing balk 1-8 

Diagrammet i figur 8.2 visar hur materialbesparingen ökar procentuellt med ökat tvärsnitt på balken. 

Man kan se att besparingen tillfälligt minskar i balk 3 och 5 där bredden och mängden cellarmering 

ökade medan höjden hölls konstant, vilket tyder på att armeringen inte nyttjades i lika stor 

omfattning. Armeringen blir alltså mer och mer nyttjad ju större del av cellarmeringen som kommer 

nedanför tryckzonens höjd x, vilket illustreras i figur 8.3. 
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Figur 8.3 – Enkelarmerat rektangulärt tvärsnitt i brottsgränstillstånd 

I samtliga fall där delar av cellarmeringen hamnar över tryckzonens höjd x bör det vara mer effektivt 

att armera med en cellarmering med mindre diametrar exempelvis 50/30, se figur 8.3. Denna 

armeringsstorlek har tagits fram av CELLFAB och är i testfasen. Cellarmeringen i balk C-1 bör inte vara 

lämplig för balkens dimensioner då endast armeringen i ringens underkant utsätts för 

dragspänningar. Detta speglas i beräkningsresultatet då den har lägst besparingsprocent. 

Utifrån de testade balkarna kunde utläsas att de balkar med större höjd i förhållande till bredd, se 

balk 7 och 8, ger den största materialbesparingen. Utifrån detta resultat gjordes även beräkningar 

med höjd- till breddförhållandet 2:1 med tre olika balkar. Resultatet från dessa kan ses i tabell 8.2. 

Balk Bredd Höjd Pmax Φ TA CA-rader Arm.vikt Besparing 

  [mm] [mm] [kN] [mm] [st] [kg] [%] 
TS-109 150 300 192,2 10 - 4,8 70,8% 

TS-1010 200 400 489,9 10 - 7,0 70,0% 

TS-1011 250 500 1071 10 - 12,2 71,4% 

CS-9 150 300 192,2 - 2 1,4 - 

CS-10 200 400 489,9 - 3 2,1 - 

CS-11 250 500 1071 - 5 3,5 - 

Tabell 8.2 – Balkar med tvärsnittsförhållande 2:1 

Materialbesparingen ökar till 70 %, vilket kan jämföras med de övriga tvärsnitten som ger en lägre 

besparing. Ett kvadratiskt tvärsnitt, som återfinns i balk 2,6 och 8, ger en besparing på 55-60 %. De 

balkar som har en större bredd än höjd, alltså balk 1,3 och 5, har en materialbesparing på 47-58 %. 

Detta visar på att cellarmeringen ökar i effektivitet jämfört med traditionell armering för detta 

tvärsnittsförhållande. 

Vid dimensionering av en betongbalk strävar man efter ett optimalt förhållande mellan tvärsnittets 

höjd och bredd. För hög tvärsnittshöjd i förhållande till bredd ger en ogynnsam ökning av egenvikten 

och bygghöjden, medan ett för lågt tvärsnitt i förhållande till höjden minskar den inre hävarmen som 

nyttjas av armeringen för att ta upp momentet. Ett för lågt tvärsnitt ger således en onödigt stor 

mängd armering och risken ökar för sprött brott vilket innebär att betongen krossas i överkant innan 

armeringen når sin sträckgräns. Det optimala förhållandet ligger mellan dessa ytterligheter. 30 Det är 

konstruktionsmässigt ogynnsamt att dimensionera en balk med större bredd än höjd. 

Dimensioneringarna för balk 1-11 visar att detta inte bara gäller för traditionell armeringsmetod, 

utan även för cellarmering. Besparingarna ökar med mer än 10 % med tvärsnittsförhållandet 2:1 

jämfört med ett kvadratiskt tvärsnitt. 

  

                                                           
30

 (Al-Emrani 2010) 
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9 SLUTSATSER 
Detta kapitel besvarar det syfte och de mål som sattes upp för examensarbetet. 

Syftet med examensarbetet var att undersöka cellarmeringens egenskaper och i vilken omfattning 

den kan användas i betongkonstruktioner. Dessutom påvisa skillnader mellan de olika 

armeringssätten.  

Författarnas personliga mål med examensarbetet var att analysera och tolka resultat uppnådda 

genom prover och undersökningar. Att omvandla teoretiska data till praktiska användningsområden. 

Att dessutom få kunskap och erfarenheter, inte bara inom armering, utan även tillvägagångssättet 

vid implementeringen av en ny produkt. 

9.1 Armeringsarbetet 
Beräkningsmodellen som CELLFAB tagit fram gör att det ska vara möjligt för en konstruktör att på 

samma sätt som för traditionell armering, beräkna erforderlig armeringsmängd för cellarmering. 

Konstruktörerna behöver inte några specifika förkunskaper för att kunna tillämpa 

beräkningsmodellen. Detta talar för en snabb och enkel övergång gällande projekteringsskedet. 

Idag strävar man efter att förtillverka armeringen i så stor utsträckning som möjligt, dels för att göra 

arbetet på plats så smidigt som möjligt och dels för att få minska lagerhållning på byggarbetsplatsen. 

Planeringsarbetet för cellarmering blir på samma sätt fokuserat på fortlöpande leveranser, Just in 

Time, för att slippa platsödslande lager. Byggbranschen har de senaste åren riktats mot denna form 

av planering, vilket borde innebära att en övergång till cellarmering skulle kunna ske naturligt, 

framförallt för de större aktörerna i byggbranschen. 

De största skillnaderna vid implementering av cellarmering skulle ske i utförandeskedet och i första 

hand påverka byggnadsarbetarnas arbetsförhållanden. Flera mödosamma arbetsmoment, till 

exempel najning försvinner helt, andra skulle bli betydligt lättare i och med den lägre materialvikten. 

Det är också inom utförandeskedet där störst motstånd mot en ny typ av armering finns, eftersom 

att branschen är mycket konservativ och ofta motvillig att ta in ny teknik. Betongarbetarna, särskilt 

den äldre generationen, har väl inarbetade arbetssätt och ställer sig tveksam till en ny 

armeringsmetod. 

9.2 Introducering av en ny produkt 
Byggbranschen är som tidigare nämnt konservativ, inte bara i utförandeskedet, utan även i ledningen 

på beslutsnivå hos många stora aktörer. Många ställer sig tveksamma till ny obeprövad teknik, vilket 

gör möjligheterna att komma in med en ny produkt på marknaden mindre. Att den största delen av 

byggbranschen utgörs av ett fåtal företag kan innebära ytterligare svårigheter för ett snabbt och 

effektivt inträde på marknaden. 

9.3 Tillämpningar 
I nuläget vidareutvecklar CELLFAB främst armering för balk och platta på mark. Författarna ser en 

stor potential för dessa tillämpningar. Armeringen för platta på mark har redan genererat 

beställningar till CELLFAB. Dess utformning underlättar monteringsmomentet avsevärt och några 

direkta svagheter hittills inte påträffats.  Balkarmeringen har i arbetet visat stora fördelar mot 

traditionell armering och bör i och med det ha goda förutsättningar att implementeras på marknaden. 
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Övriga applikationer som tidigare nämnts i arbetet är fortfarande i ett tidigt stadie av 

produktutvecklingen och är därför svåra att bedöma. 

9.4 Ekonomi 
De ekonomiska fördelarna som cellarmering medför är framförallt arbetskostnader vid montering i 

form av kortare monteringstider och reducering av personal. De stora materialbesparingarna innebär 

en reducering av råvarutransporterna redan från gruvan till fabrik. Även transporter mellan verkstad 

och byggarbetsplats skulle bli lättare, vilket bör leda till lägre transportkostnader. Däremot är 

emballeringsfrågan, det vill säga hur armeringen går att paketera för transport, inte utredd.  

Idag importeras allt armeringsstål till Sverige. CELLFAB har för avsikt att, i den mån det är möjligt, 

hålla tillverkningen inom rikets gränser. Detta skulle kunna bidra till en positiv utveckling av svenskt 

näringsliv. 

9.5 Miljö 
Den lägre materialåtgången innebär mindre miljöpåverkan vid såväl stålproduktion som transporter. 

Frågan om möjligheten för återvinning vid rivning är inte utredd i detta examensarbete. Författarna 

ser dock inga större svårigheter för separation av armering och betong med cellarmerade 

konstruktioner jämfört med traditionellt armerade. 
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10 REKOMMENDATIONER 
I den här delen av arbetet presenterar författarna deras egna förslag till åtgärder som de tror kan 

vara till nytta för företaget samt förslag till vidare utredning i frågor som belysts men inte besvarats 

här.  

De beräkningar som gjorts i detta arbete visar på att effektiviteten hos cellarmeringen ökar med ökad 

höjd på tvärsnittet i balken, att ta fram fler dimensioner på cellarmering som sedan appliceras till 

passande höjd på balk och utreda genom tester huruvida dessa beräkningar stämmer med 

verkligheten tycker författarna är ett lämpligt nästasteg. Om de antaganden som författarna gjort är 

korrekta skulle det innebära att större materialvinster kan påvisas, även vid dimensionering av balkar 

med lägre tvärsnittshöjd.  

För att kringgå den konservativa inställningen som finns på byggarbetsplatserna gällande nya 

produkter, skulle en bra väg in kunna vara att sikta in sig på prefab då arbetssättet på bygget skulle 

bli oförändrad. Det enda som ändras är tillverkningen av prefabricerade elementet vilket ändå sker i 

fabrik eller på verkstad. Ett annat sätt att ta sig in på den svenska marknaden skulle kunna vara att 

först rikta sig till andra länder som till exempel Kina som är väldigt öppna för nya tekniker. Man skulle 

då kunna få tekniken verifierad och det skulle bli lättare att sälja idén till svenska aktörer.  

Både ekonomi och miljö är två stora områden som inte fått så mycket plats i detta arbete, främst för 

rapportens tekniska inriktning men även på grund av tidsramarna för arbetet. Författarna har dock 

sett och förstått att det finns mycket att utreda inom dessa områden.  

Förutom de materialbesparingar som redan påvisats finns stora möjligheter att göra besparingar 

inom produktionen som en följd av ett förenklat monteringsmoment. Dessa besparingar behöver 

lyftas fram genom detaljerade undersökningar.  

Förslag till fortsatta studier: 

 Kommer tunnare konstruktioner kunna uppföras som en följd av användning av cellarmering, 

hur mycket skulle egenvikten hos en sådan konstruktionsdel minska?   

 I vilken omfattning skulle cellarmeringen kunna minska antalet belastningsskador bland 

betongarbetarna? 

 Undersöka hur tillverkningsprocessen kan effektiviseras genom maskiner och verktyg? 

 Hur kan tillverkningen av cellarmering påverka monteringsarbetet, till exempel genom 

inbyggda distanser? 

 I vilken omfattning kommer de minskade transporterna påverka ekonomi och miljö?  
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BILAGOR 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

  



 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Intervju med Simon Eklund, platschef Strabag 2012-09-19 

 

1. Använder ni er av prefab eller platsgjuten betong? 

 

2. Hur gör ni med förtillverkning av armering? 

 

3. Vad använder ni er av för maskiner och redskap vid beredningen av armering? 

 

4. Vad använder ni er av för armeringstyp? (nät/lösjärn) 

 

5. Följer man alla regler och föreskrifter som beskriver hur ett arbete ska utföras? 

 

6. Vad finns det för problem med ritningarna som kommer ut på bygget? 

 

7. Sker någon feedback till konstruktörerna efter att projektet är klart då? 

 

8. Vad tror du är det mest påfrestande momentet för arbetarna? 

 

9. Vad tror du att en ny typ av armering har för förutsättningar att ta sig in på marknaden? 

  



 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Intervju med Nils-Åke Lind, arbetsledare Strabag och Kjell Björkman, betongarbetare Strabag 2012-

09-25 

 

1. Använder ni er av prefab eller platsgjuten betong? 

 

2. Hur gör ni med förtillverkning av armering? 

 

3. Vad använder ni er av för maskiner och redskap vid beredningen av armering? 

 

4. Vad använder ni er av för armeringstyp? (nät/lösjärn) 

 

5. Följer man alla regler och föreskrifter som beskriver hur ett arbete ska utföras? 

 

6. Vad finns det för problem med ritningarna som kommer ut på bygget? 

 

7. Sker någon feedback till konstruktörerna efter att projektet är klart då? 

 

8. Vad tror du är det mest påfrestande momentet? 

 

9. Vad föredrar ni att jobba med för armeringstyper? (nät/lösjärn) 

 

10. Vilka byggdelar är mest besvärliga att armera? 

 

11. Vad tror ni att en ny typ av armering har för förutsättningar att ta sig in på marknaden? 

 


