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I 
 

Sammanfattning 
 
Järnvägsbron vid Årstaberg kommer när den är klar att mäta 1,4 km, här passerar över 550 
tåg per dygn. Bron är en del av projektet Citybanan och kommer att fungera som en 
spårväxel som styr fjärr-, regional- och godståg till den gamla östra Årstabron. Pendeltågen 
kommer då färdas på bron över Årstaviken och in i den nya järnvägstunneln vid Södra 
station. 
 
Entreprenaden gick från början till danska företaget Pihl och Son som efter en del problem 
gick i konkurs, underentreprenören Züblin fick då ta över projektet. Med en ny platsledning 
gjordes en hel del förändringar på arbetsgången och arbetsmomenten. Från 4 veckor per 
sektion, där en sektion mäter ca 30 meter lyckades Züblin tillslut effektivisera till 2 veckor. 
 
Det speciella med detta projekt är den formvagn som används, den så kallade MSS:en 
(Moving Scaffolding System) som är relativt ovanlig i Sverige. 
Författarnas uppgift var att undersöka och utreda för ytterligare effektiviseringar samt 
redogöra för de effektiviseringar som redan gjorts av Züblin.  
 
För att ta reda på hur arbetsgången går till har en sektion av överbyggnaden följts under 
byggprocessen. Författarna har tagit del av tekniska detaljer som temperatursprickor, 
armering, spännarmering, betongkvalité och inte minst själva formvagnen. För att få en 
uppfattning granskades dokument och handlingar om projektet parallellt med intervjuer 
med inblandade och sakkunniga.  
 
Eftersom många effektiviseringsåtgärder var genomförda när författarna påbörjade 
examensarbetet hos Züblin lämnades inte mycket utrymme för effektiviseringar av tekniska 
åtgärder. Effektiviseringar som författarna har kommit fram till gäller främst arbetsmetoder 
och material där mer prefabricering på armering och formning över brostöd, användning av 
rullarmering och självkompakterande betong. Med tanke på att inga tester och provningar 
har utförts är detta spekulationer som tagits i samråd med inblandade nyckelpersoner med 
stor erfarenhet inom sina respektive områden. 
 
Nyckelord: MSS, effektivisering vid brobyggnad, Lean, Lean Construction, prefabricering, 
industrialisering, temperatursprickor. 
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Abstract  
 
The railway bridge at Årstaberg will measure 1,4 km when finished, over 550 trains passes by 
every 24 hours. The bridge is a part of the project Citybanan and will serve as a railway gear 
that directs the long-distance, regional- and cargo trains to the old Årstabron. The commuter 
trains will then travel on the bridge over Årstaviken and into the new railway tunnel at Södra 
Station.  
 
The first contractor was the Danish company Phil & Son, who after some struggles and 
problems went bankrupt. The subcontractor Züblin then took over the project.  
With the new site management, whole new changes were made considering the workflow 
and other operations. From 4 weeks per section, were one section measures 30 meters, 
Züblin managed to reach 2 weeks.  
 
The authors' task was to investigate for further efficiency and account for the efficiency 
improvements already made by Züblin. 
 
In order to receive a full understanding about the workflow on sight, every step of the 
process has been followed on one section of the superstructure under the construction 
process. 
The technical details have been analyzed such as temperature cracks, reinforcement, 
stressing and concrete quality. Documents about the project had to be examined and 
interviews with the involved experts and thoroughly follow the operations on site.  
 
Since many efficiency measures were implemented when the authors began this degree 
project at Züblin, not much space was left for technical efficiency improvements. The 
efficiencies that caught the attention is mostly working methods and material use where 
more prefabrication should be utilized considering the reinforcement and forming over 
pillars, use of rolled reinforcement and self- consolidating concrete. Considering no tests or 
try-outs have been made this is only speculations which have been discussed with the 
involved experts with great experience in their field. 
 
Key words: MSS, efficiency in bridge production, Lean, Lean Construction, prefabrication, 
industrialization, thermal cracks. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört vid Kungliga Tekniska Högskolan som det sista momentet vid 
högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design. Rapporten utfördes våren 2014 hos 
Züblin Scandinavia AB. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår hjälpsamma handledare Anders Wikland som är 
projektingenjör på Züblin som har ställt upp och svarat på alla våra frågor och alltid varit 
anträffbar. 
Ett stort tack riktas också till KTH handledaren Tekn. Dr. Ali Farhang för hjälp med att 
strukturera rapporten och guida oss i rätt riktning.  
 
Det här arbetet hade inte kunnat genomföras utan de enorma kunskaper som vi har fått ta 
del från Lars Elmengård, Håkan Hansen, Peter Vind, Morten Sondergaard och Carsten Vogt. 
Tack för att ni svarade på alla våra frågor! 
 
Anh Hoang & Robert Granlund 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är känd som en väldigt konservativ bransch där förändringar sker med 
yttersta försiktighet. Under senare tid har byggnadsföretagen börjat intressera sig alltmer 
för förändringar och andra metoder. Grunden till det här kan bero på faktorer som det 
minskande antalet tillgängliga yrkesarbetare på marknaden och arbetets dyra kostnader som 
inte längre är ekonomiskt lönsama. 
En annan faktor som spelar stor roll är att konkurrensen har blivit större sedan EU tillträdde, 
då många fler aktörer kan vara med och lägga anbud. Det här har i sin tur lett till sämre 
vinstmarginaler, kortare byggtider med högre risker för byggföretagen samtidigt som ett 
nytänkande med nya lösningar för byggbranschen ska införas för att kunna möta upp till 
konkurrensen. 
 
Bakgrunden till det här arbetet är att undersöka om det finns utrymme för effektiviseringar 
av just brobyggnation med en så kallad Moving Scaffoling System. 
 Produktiviteten inom byggbranschen har ökat med ynka 3 % mellan åren 1995-2005, vilket 
kan ställas i kontext mot tillverkningsindustrin som har ökat sin produktivitet med nästan 90 
% under samma tid. 
Anledning till att utvecklingen i brobyggarprocessen ligger efter i jämförelse med 
husproduktion kan bero på många faktorer såsom norm, temperaturvariationer, 
klimatvariationer och att platsgjuten betong fodras i Sverige.  (Simonsson, 2008) 
  
Broar byggs för att människor ska kunna ta sig över hinder från en punkt till en annan. 
Hinder som bron ska byggas över kan vara av naturen som berg och vatten eller hinder som 
människor själva har skapat, som järnvägsspår, motorvägar etcetera. Att bygga broar över 
dessa hinder ger mer utmaning då förutsättningar inte är lika som vid uppbyggnad av hus. 
(Sundquist, 2005) 
 

1.2 Syfte och målformulering 
Syfte med den här rapporten är att se över möjligheterna för effektiviseringar för det 
befintliga projektet med MSS-teknik där standardiserade och prefabricerade lösningar kan 
bli en del av byggprocessen.  
Med bättre inblick och djupare förståelse av brobyggnationen ska sedan egna förslag läggas 
fram på hur de olika momenten kan effektiviserasmed hjälp av resurser som redan finns på 
plats. Det ska även tilläggas att de effektiviseringar som redan har gjorts kommer redovisas 
för fortsatt utveckling i framtida projekt. 
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1.3 Avgränsning 
Examensarbetet kommer att avgränsa sig till effektivisering av överbyggnaden med MSS-
teknik för järnvägsbron i Årsta som är en del av Citybanan. 
Endast en sektion av järnvägsbron kommer att betraktas under alla arbetsmoment. I det här 
fallet blir det sektion mellan pelare 19-20. 
 Med den här begränsningen kommer bevakning, analys och samtliga dokument som har att 
göra med den här sektionen att granskas. 

 

1.4 Metodik 
De huvudsakliga källorna som kommer användas är handlingar på Züblin, kontakt- och 
möten med experter och sakkunniga inom det berörda området och platsbesök för 
iakttagelser vid arbetsgång och arbetsberedning.    
 
Sekundära källor kommer bestå utav fysiska böcker och annan litteratur, rapport och 
avhandlingar där författarna får avgöra vad som är relevant för det slutgiltiga målet. Även 
elektroniska källor kommer utnyttjas i form av diverse dokument från bland annat Züblin 
och trafikverket. 
 
Rapporten kommer skrivas båda på- och utanför byggarbetsplatsen då mesta tiden på plats 
går åt till observationer för de olika momenten samt möten och diskussioner med personal 
på plats.   
 
Andra viktiga dokument är Boverkets handbok för betongkonstruktioner BBK 04, 
Trafikverkets föreskrift över krav på broar Bro 2004 samt Chalmers kompendiet för 
beräkning av brokonstruktioner.  
 

1.5 Rapportupplägg 
Rapporten kommer att börja med teoretisk bakgrund, nulägesbeskrivning och företaget som 
utför projektet, samt bakgrund av projektet med följd av fallstudie, 
effektiviseringsmöjligheter, diskussion och slutsats. 
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1.6 Begrepp 
 

 MSS: Moving Scaffolding System. Gjutformensvagn som används vid arbetet. 
 

 Exoterm process: Kemisk reaktion där värme avges genom hydratationsvärme 
 

 Hydratationsprocess: Cementkornet är en fast partikel, vid kontakt med vatten bildas 
en hinna av hydrat vilket hindrar nytt vatten att nå cementen. 
 

 Hydrauliskt bindemedel: Ett material/produkt som härdar med vatten och blir 
således olöslig i vatten.      
 

 Försenad ettringitbildning: Ettringitbildning är en process som alltid sker när betong 
härdar. Försenad ettringitbildning är en kemisk process när temperaturen överstigit 
65-70˚C. Detta ger upphov till svår inre sprickbildning, förlust av betongens kohesion 
och styvhet/hållfasthet. 
 

 Lean Construction: En metod anpassad för byggbranschen för effektivisering och mer 
prefabriceringar. Idén kommer från Lean Production. 
 

 Just-in-time: Ursprungs idén är att slippa kostsam lagerhållning, allt material 
levereras till plats från fabrik vid avtalad tid. 
 

 TPS: Toyota Production System 
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2. Teoretisk referensram 
Det här kapitlet innehåller teoretiska studier inom LEAN som är en arbetsstrategi som kan 
införas i organisationer och projekt för att effektivisera genom eliminering av slöseri och 
kontinuerliga förbättringar. I den teoretiska referensramen kommer läsaren också få en 
inblick i Toyota Production System som är ursprung till Lean Production samt hur en 
totalenreprenadform ser ut.  

 

2.1 Industrialisering 
Innebörden av industrialisering kan vara många, definieringen av industrialisering beror på i 
vilket sammanhang den används.  De allmänna utmärkande substantivbestämningar av 
industrialisering är: Mekanisering, användning av maskiner för att effektivisera arbetet, 
återkommande arbetsuppgifter, produktion som utförs i en sluten miljö. 
Industrialisering av husbyggnationer är ett omdiskuterat ämne i svensk litteratur, det här 
ämnet påpekas vara lösningen för byggbranschen. Men vad menas egentligen med 
industrialiserad och att industrialisera när tolkas det som inom byggbranschen? 
 I (Simonsson, 2008) rapport refererar han till flertal författare som skriver att 
industrialiserad inom byggbranschen menas ” när befintlig byggprocess anpassas så den blir 
mer effektiv” och att industrialisera byggbranschen är ” en radikal förändring i processen 
som är framträdande och annorlunda än vad dagens byggprocess är”. Andra författare i 
Simonssons rapport menar att det inte är någon skillnad mellan de här två definitionerna 
och att det man istället ska titta på är till vilken grad industrialiseringen utmärker sig vid 
produktion i byggbranschen i jämförelse med produktion i tillverkningsindustrin. 
När det kommer till tekniska förutsättningar såsom moderna systematiska metoder för att 
utforma, planera och kontrollera, så finns det inga skillnader mellan tillverkningsindustrin 
och byggbranschen. Byggbranschen har minst lika bra tekniska utrustningar som i 
tillverkningsbranschen. 
Det man bör känna till är att många aktörer i byggbranschen associerar industrialisering med 
prefabricering, där man endast behöver montera ihop delarna på byggarbetsplatsen. Om 
industrialisering nu tolkas som i byggbranschen kan stora projekt inom infrastruktur som 
broar, tunnlar etcetera bli väldigt begränsad för industrialisering. Eftersom prefabricering är 
ytterst ovanligt för den här typen av projekt i Sverige. I andra delar av världen används 
prefabricerade element som det enda godtagbara lösning. 

 

2.2 Toyota Production system  
Toyota Production System (TPS) uppkom redan vid andra världskriget av en man vid namnet 
Taiichi Ohno. Det var under tiden då japanska bilföretaget Toyota tvingades att utveckla 
arbetssättet för att kunna möta upp till konkurrensen från Ford och General Motors i 
Amerika. Ohno studerade masstillverkningsprincipen av Ford i Detroit och upptäckte att 
masstillverkning inte var någonting för Japan. Han hittade många sätt att förbättra 
produktionen genom att eliminera ”slöseri” och ta bort moment från produktionslinjen som 
inte gav någon värde för kunden. (Blücher & Öjmertz, 2012) 
 

2.3.1 Slöseri 

Vid besöket på Ford biltillverkning kunde Ohno lägga märke till slöseri överallt, medan hans 
kollegor på Ford tyckte var ett effektivt sätt att arbeta på.  
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Ohno kunde efter besöket peka ut sju specifika moment som slöseri. De här sju momenten 
skulle elimineras från Toyota, vid det här laget implementera Ohno Toyota Production 
System. Nedan följer de sju momenten plus det åttonde moment som har tillkommit under 
senare tid från boken The Toyota Way av Jeffrey K. Liker. 
 
Överproduktion – Vid producering av föremål som inte är beställda. Det här klassas som 
slöseri av resurser, lager och transportkostnader som medför kostnader för stora 
lagerhållningar. 
 
Väntan – När de anställdas arbetsuppgift enbart består av att titta på en automatiserad 
maskin eller att behöva stå och vänta på nästa processteg; verktyg, leverans, delar, eller helt 
enkelt inte har någon arbete på grund av att materialet tagit slut, förseningar, driftstopp, 
flaskhalsar etcetera  
 

Lager – Alltför stora lager. Överskott av råmaterial eller färdiga varor som orsakar längre 
ledtider, inkurans, skadat gods, transport-och lagringskostnader.  
  
Rörelse – Onödig rörelser. Alla onödiga rörelser de anställda måste utföra under sitt arbete, 
till exempel när söker efter material, sträcker sig efter verktyg etcetera. Det som också 
räknas som slöseri är gång under arbetspassen. 
 

Omarbete – Produktion av defekta delar som kräver omarbetningar, förbättringar eller 
ersättningsproduktioner. Omarbete kräver kontroll, det här skapar slösaktig hantering, tid 
och ansträngning.  
 
Överarbete – Att ta onödiga steg för att preparera olika delar. Ineffektiv bearbetning på 
grund av dåligt verktyg och produktdesign, vilket orsakar onödig rörelse och producerar 
defekter. Avfall alstras när produkten får högre kvalitet än vad som är nödvändigt  
 

Transporter – Onödig transport eller långa avstånd mellan material och verktyg. Det här 
skapar ineffektiva eller onödiga rörelser, som flytt av material, delar eller färdiga varor som 
flyttas in i eller ut ur lagring eller mellan processer  
 
Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – Genom att inte lyssna eller engagera anställda 
medför förlorad tid, idéer och kompetens till nya möjligheter och förbättringar.  

 
 
Med tanke på att Toyota inte hade resurser som Ford och General Motors utvecklades ett 
arbets- och tankesätt hos Toyota som blev mer flexibelt för förändringar i processen vid 
produktion av bilar för att kunna vara minst lika konkurrenskraftiga.  
Med fokus på kunden i Toyota Production System skulle Toyota producera bilar till bästa 

kvalité, på kortast ledtid, med bästa säkerhet och lägst pris 
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2.3.2 Toyotas principer 

Toyota Produktion System bygger på fyra kategorier och består av 14 principer. De här fyra 
kategorier kan delas upp olika nivåer: filosofi, process, anställda och partner och sist men 
inte minst problemlösning. Följande text beskriver kort om de 14 principer.  
 

 
Figur 2. 1- Toyotas 4P. Från: The Toyota Way 

 

 

2.3.2.1  Filosofi 

Den här kategorin redogör endast en princip och innefattar långsiktigt tänkande och syftar 
till att få en långsiktig och hållbar organisation. 
 
Princip 1 
”Basera besluten på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga 
ekonomiska mål” 
 
Alla beslut måste  med ett långsiktigt mål, att ha förståelse för företagets position i historien 
och arbeta för att få företaget till nästa nivå. Se till att arbeta, expandera och anpassa hela 
organisationen mot ett gemensamt långsiktigt mål som är av större betydelse än att tjäna 
pengar på kort sikt. Utgångspunkten är att generera värde för kunden, samhället och 
ekonomin och utvärdera förmågan för varje enhet i företaget för att uppnå dessa mål. 

 

2.3.2.2 Processerna 

Kategorin två omfattar åtta principer som syftar till minimering av slöseri genom effektiva 
processer med optimerade flöden.  
 
Princip 2 
 ”Skapa processflöden som för upp problemen till ytan” 
 
Omstrukturera arbetsprocessen för att uppnå värdeskapande och kontinuerligt flöde. Tider 
som läggs ner för stillastående produktion ska elimineras.  
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Skapa en snabb tillströmning av material och information, likaså mellan processen och 
arbetare för att problem ska uppdagas omgående. 
 
Princip 3 
”Undvik överproduktion genom att låta efterfrågan styra produktionen” 
 
Principen är att ge kunden det de vill ha i rätt tid och rätt mängd, då efterfrågan kan ändras 
från en dag till en annan. 

Påfyllning av material sker enligt Just-in-time, där material avropas efter konsumtion. 
Minimera lagerhållning genom att lagerhålla små mängder av varje produkt och endast fylla 
på det som går åt.  
 
Princip 4 
”Jämna ut arbetsbelastningen, ”jobba som en sköldpadda, inte som en hare” 
 
Eliminera slöseri är bara en tredjedel för att åstadkomma Lean.  
Att få bort ojämnheter i produktionsprocessen och jämna ut arbetet för både människor och 
maskiner är lika viktigt som att få bort slöseri. 
 
Princip 5 
 ”Skapa en företagskultur som eftersträvar att få rätt kvalitet från början. Företagskulturen 
ska tillåta att produktionsflödet stoppas vid misstag. Det här för att undvika omarbetningar” 
 
Värdet ökar när kunden får en produkt som de anser vara av hög kvalité. Ta nytta av 
moderna kvalitetssäkrade metoder som finns. Använd system med inbyggd apparat som 
upptäcker problem och stoppar produktionen eller utveckla visuella system där personalen 
snabbt kan se när det behöver avhjälpas.  
Ta med som företagsfilosofi att produktionen kan stanna av eller sakta ner för att få rätt 
kvalité från början.  
 
Princip 6 
 ”Standardisera processer och uppgifter för att uppnå ständiga förbättringar samt högre 
delaktighet bland personalen” 
 
Använd beständiga och upprepbara metoder överallt för att upprätthålla förutsägbarheten. 
Med beständighet menas jämnt flöde och timing under processen. 
Tillåt individuell kreativitet för att förbättra standarden. Realisera dessa förbättringar i 
standarden för att nästkommande individ kan ta del av det. 
 
Princip 7 
 ”Utveckla visuella kontrollsystem i verksamheten så att dolda fel förs upp till ytan” 
 
Utforma enkla visuella system där arbetare kan avgöra direkt om arbetet avviker från 
standard. Avstå från att använda datorskärm då arbetstagarens fokus kan ledas bort från 
arbetsplatsen. 
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Princip 8 

 ”Använd bara beprövad och pålitlig teknik som passar personalen och processerna” 
 
Använd teknik för att hjälpa anställda, inte för att substituera de. 
Obeprövad och ny teknik är oftast svår att standardisera, därmed sätter man flödet i spel vid 
övergång till ny teknik. Genomför grundliga tester för att försäkra om att den nya tekniken 
fungerar för organisationen. Avstå från att ändra på teknik som kan störa förutsägbarheten 
och stabilitet. 
 

2.3.2.3 Anställda och partner 

Den här kategorin består av tre principer och upplyser hur man ökar värdet för företaget 
genom att låta medarbetare och partners utvecklas. 
 
Princip 9 
 ”Utveckla ledare som verkligen förstår sig på arbetet, lever efter filosofin och 
lär ut till andra” 
 
Lyft fram ledare internt hellre än att rekrytera någon utifrån. Ledarens egenskap ska inte 
endast vara social kompetens, ledaren måste vara en förebild och arbeta efter företagets 
filosofi. En god ledare måste ha en god inblick och förståelse för arbetet i daglig basis, de är 
här för att kunna vägleda och vara en bra lärare. 
 
Princip 10 
 ”Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi” 
 
Grunda en stark och stabil företagskultur med värdering som övertygar arbetstagare och kan 
följas i många år framåt. Jobba hårt för att kontinuerligt förstärka företagskulturen. 
Träna upp exceptionella individer och lag för att arbeta mot företagets gemensamma mål.  
 
Princip 11 
 ”Respektera det utvidgade nätverk av partner och leverantörer genom att utmana de och 
hjälpa de att förbättras” 
 
Både partner och leverantörer ska behandlas med respekt som om de vore en del av 
verksamheten. Genom att utmana och se till att externa samarbetspartners växer och 
utvecklas visar att man värdesätter dem. 
 
 

2.3.4 Problemlösning 

Den sista kategorin innefattar två principer om hur organisationen kontinuerligt ska lösa 
problem som dyker upp. 
 
Princip 12 
”Gå ut och se med egna ögon för att få en förståelse av situationen” 
 
Var engagerad och lös problemen och förbättra processen genom att se med egna ögon 
hellre än att basera avgörande beslut från utdata eller andra människor. 
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Princip 13 
 ”Fatta beslut långsamt och väl genomtänkt där alla alternativ och valmöjligheter är 
övervägda. När beslutet är fattat ska det verkställas snabbt 
 
Ta inte ett beslut förrän det är övervägt på alla tänkbara sätt. När beslutet är taget ska det 
verkställas lika snabbt som med försiktighet. Dividera problem och tänkbara lösningar med 
samtliga inblandade för att samla idéer och komma fram till en överenskommelse hur nästa 
steg ska se ut. 
 
 
Princip 14 
 ”Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra” 
 
När en stabil etablerad process är införd ska det finnas verktyg som fastställer ineffektivitet i 
processen. Verktygen ska användas för att ge kontinuerliga förbättringar och tillämpa 
effektiva motåtgärder. Skydda organisationens kunskap genom att utveckla personalen, 
använd långsam marknadsföring och mycket aktsam framgångssystem. 
 
De här 14 principerna från Totyota Production system är en affärsstrategi som omfattar alla 
delar av organisationen och används i bred verksamhetsgren, från vårdsektorn, 
tjänstesektorn etcetera. 
 
 
Under flera decennier lyckades Toyota med att tillämpa och förbättra Toyota Production 
System för tillverkning av bilar utan att behöva dokumentera tillvägagångsättet. 
Kommunikationen inom verksamheten var stark, nya metoder samt förnyelse av gamla 
metoder följdes samtidigt som ledningen och chefer lärde sig och ta fram ”bästa praxis”. 
Den ”bästa praxis”  spreds sedan vidare till andra Toyota produktionsanläggningar och sedan 
till leverantörer. 
 
Taichii Ohno lade märke att den nya praxis mognade inom Toyota Production system och att 
förbättringar aldrig slutade, vilket också betyder att lärdom av TPS aldrig slutade inom 
organisationen. Allting kan alltid förbättras. 
Taichii Ohno och hans lärjunge Fuijo Cho illustrerade olika delar av TPS som ett hus. Huset 
består av tak som måste hållas upp av två stöttpelare och grund. Anledning till att 
diagrammet illustreras med ett hus är för att det är ett byggsystem. Huset är stark och stabil 
om taket, pelare och grunden är stark, om det finns en svag del så riskerar huset att rasa. 
Det finns många varianter av TPS diagrammet, men principen är densamma. Nedan finns en 
bild som representerar de olika delar av huset. 
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Taket representerar mål som 
bästa kvalité till kortast ledtid till 
lägst pris. 
Ena pelare som håller upp taket är 
Just-in-time som menas att rätt 
material vid rättplats och jämn 
flöde under produktionen. 
 Den andra pelare, Jidoka menas 
med att defekt inte ska få släppas 
vidare till nästa led. Defekten ska 
tas hand om så att det blir rätt 
från början, i annat fall blir det 
bara fel i hela leden, vilket leder 
till att man får korrigera flera 
defekter.  
Grunden till TPS-huset är filosofi 
och tankesätt som ska 
genomtränga hela systemet.  

Figur 2.2 - TPS-huset 
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Perfektion

Värdeström

Flöde

Drag

Värde

2.3 Lean Production 
 
“In short, lean thinking is lean because it provides a way  
to do more and more with less and less- less human effort,  
less equipment, less time, and less space- while coming  
closer and closer to providing customer with exactly  
what they want”  (Womack & Jones, 2003) 

 
Direkt översatt till svenska betyder ”Lean” mager. Med Lean menas att man ska smala av 
och ta bort onödiga moment som inte ger värde till kunden. Grunden till Lean Production 
uppkom under 1990-talet och är en utveckling av Toyota Production System från Japan. Det 
var James P. Womack och Daniel T. Jones som forskade kring hur Japan klarade av krisen 
under 1970-talet med bättre resultat än sina konkurrenter. Resultat av den här forskningen 
gav många inom tillverkningsindustrin en helt annan riktning från krisen. (Blücher & Öjmertz, 
2012) 
 Till skillnad från Toyota Production System så har Lean Production fokuserat på 5 principer. 
Betydelsen av värde är densamma både i Lean Prodction och i TPS. Värdet produceras av 
producenter efter kundens efterfrågan och värdesättning som fokus. (Liker, 2004) 

                        
 
 
Värdeström är en mängd av alla 
specifika åtgärder som krävs för 
att ta fram en specifik produkt. 
Värdeström börjar där kunden gör 
en beställning fram till att 
levereransen är gjord. Mellan 
beställning och-levereans finns 
det många moment som design, 
produktframtagning etcetera som 
ska ske innan produkten får sitt 
fulla värde. Här omvandlas 
råmaterialet till en färdig produkt. 
Under den här processen kan det 
finnas mycket slöseri som kan 
elimineras. När värdet är 
identifierad och    kartläggning av 
värdeflödet är gjord kan man se 
över flödet. 
Flödet ska under produktionen 
vara jämn och endast generera  
värde som är identifierad från 
tidigare  princip, värdeflöde. 

 
 
Drag ligger i nästa steg som behandlar just-in-time där lagring av material är slöseri och 
tillverkning endast sker när en beställning är gjord. 
Perfektion som är i mitten av alla andra principer är en integration av de tidigare fyra 
principer som nämndes innan.  
 

Figur 2.3- Lean Production principer 
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Perfektion uppenbaras då värde, värdeström, flöde och drag rullar på genom att det 
kommer in beställningar och de olika principerna blir beprövade. Ju mer drag det blir i 
cirkeln desto mer inser alla delaktiga i processen att genom de här fem principer blir det en 
oändlig förbättring där det som inte ger värde elimineras från processen och endast 
produktion efter drag ska göras. 
    

2.4 Lean Construction  
Lean applicerades i byggbranchen av Greg Howell och Glenn Ballard i USA år 1997. Trots att 
”Lean construction”-konceptet spred sig vidare i världen så finns det idag inte riktigt en 
gemensam definition av vilka principer som avgör lean construction.  
Lean Construction är anpassad för projektorienterad byggindustri som innebär nya sätt att 
projektera och konstruera anläggningar. 
Grunden bakom Lean Construction bygger på Lean Production som syftar till att eliminera 
slöseri och fokusera på det som genererar värde i en långsiktig plan. 
Till skillnad från tillverkningsindustrin så skapar man en ny organisation vid varje ny projekt 
inom byggindustrin. Att arbeta i projektform kan göra det mer komplicerad att dra lärdom 
från produktionen och ge det en standardisering i produktionsprocessen till nästkommande 
projekt. Detta eftersom det är så lätt att släcka bränder och gå vidare utan att föra vidare 
problemlösningar till nästa projekt. (Blücher & Öjmertz, 2012) 
 
 En annan skillnad som också ska nämnas mellan dessa två branscher är att i 
tillverkningsindustrin kan man räkna med att vissa parametrar såsom organisation, lokal, 
temperatur, väderförhållandemed kommer vara densamma. Medan i byggindustrin kan 
dessa parametrar skilja sig enormt från en dag till en annan under byggprocessen.  
Enligt (Simonsson, 2008) så tillämpar dagens byggbransch inte princip 1 enligt Toyota 
principerna, som handlar om att basera besluten på långsiktighet. Alla parter såsom 
beställare, entreprenör, konsulter och underentreprenörer siktar på kortsiktiga mål 
eftersom de anser att det inte finns långa relationer mellan parterna efter specifika projekt. 
Kärnan för Lean Construction anses vara Kaizen, som står för ständiga förbättringar. 
Systematiska förbättringar måste sätta sin prägel på alla nivåer i organisationen för att få 
effekt. Ett verktyg som redogör Kaizen är PDCA-cykeln som står för Plan, Do, Check och Act. 

  
 
PLAN – ta reda på fakta från 
utgångsläget och identifiera 
prestationsgap. Upprätta en 
plan för genomförandet 
DO – testa lösningar i 
praktiken 
CHECK – utvärdera resultaten 
ACT – förbättra verksamheten 
efter de resultaten som har 
framkommit genom Plan, Do 
och Check 
 
 
 
 
 

 

Plan

DoCheck

Act

Figur 2.4 - PDCA-cykel 
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Den dagliga verksamheten styrs oftast från ett mötesrum där viktiga beslut fastställs. 
Blücher & Öjmertz menar att Lean Constuction förespråkar att beslut ska fastställas ute i 
produktionen eftersom beslut som tas i mötesrum inte alltid är tillräckligt 
verklighetsförankrade. 
 
 
Som avslut i Blücher & Öjmertz bok ger de en sammanfattning av ”framgångsrecept” för de 
viktigaste sju ingredienserna för att implementera Lean Construction i byggbranschen. De 
sju ingredienserna är följande:  
 
Visualitet 
Det ska vara lätt att avgöra hur projektet ligger till, både enstaka aktivitet och generellt. Det 
ska också vara enkelt och se vad som behöver göras. 
 
Ledningens engagemang 
”Engagemang kan inte delegeras” Ledningen ska ha ett genuint intresse och visa det genom 
handling. Ledningen måste vara genuint intresserad- visa det genom handling” 
 
Involvera alla  
Genom att involvera alla medverkande är en förutsättning för att få önskade effekter av 
arbetet. 
 
Enkla metoder 
”Släpp prestigen! ”Avancerade metoder och tekniska lösningar underlättar inte alltid 
processen eller företaget. 
 
Gå dit där det händer 
Problem som uppstår ska lösas på plats, detta för att inte missa grundorsaken till problemet. 
 
Disciplin  
Alla ska följa standard som finns, fram tills man kommer på förbättringar med ny standard.  
 
 
Ingen syndabock 
Skapa en öppen atmosfär där medarbetare känner sig trygga och har mod att ta upp 
problem och komma med förslag till problemlösning. 
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2.5 Entreprenadform  
Det finns olika typer av entreprenadform inom byggprojekt. Det är byggherren som väljer 
vilken entreprenadform som byggprojektet ska ha. I den här rapporten kommer endast 
totalentreprenad att behandlas. 
 
Totalentreprenad är en entreprenadform där byggherren fastställer krav på vad som ska 
gälla för det färdigställda byggnadsverket. Entreprenören har fria händer att designa, 
utforma och välja metod för att uppföra byggnadsverket som de anser är bäst lämpad för 
projektet. 
Kravet som byggherren kan ställa är bland annat material, utrustning, funktionskrav, 
etcetera. Med funktionskrav menas kraven som gäller på vilket sätt det färdiga 
byggnadsverket ska användas och fungera.Krav på hållfasthet på konstruktioner kan också 
ställas från byggherrens sida. 
Alla krav från byggherrens sida sammanställs i ett ramprogram som sedan används som 
underlag vid upphandling av totalentreprenad. Förutom nämnda krav som entreprenören 
ska uppfylla ska byggherrens miljö och –kvalitétkrav också bevakas och uppfyllas under hela 
byggprocessen. 
 
 
Totalentreprenören ska sedan utföra både projektering och produktion av byggnadsverket. 
Vid projektering ska entreprenören skapa ett byggnadsverks som uppfyller byggherrens krav 
och framföra byggnadsverket på ritningar och i beskrivningar. 
 
Produktionen av byggnadsverket kan pågå parallellt med produktionen. Se figur 2.5 nedan 
för att få förståelse för vilken ordningen byggprocessen för totalentreprenad går till vid 
totalentreprenad.  

 
Figur 2.55 -Byggpreocessen vid totalentreprenad 
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3. Nulägesbeskrivning 
Det här kapitlet beskriver entreprenören som arbetar med järnvägsbroprojektet i Årstaberg, 
samt bakgrund till varför projektet ska genomföras. 
 

3.1 Züblin Scandinavia AB 
Züblin är ursprungligen ett tyskt byggföretag som bildades i Sverige januari 2005 och 

etablerades på den svenska marknaden under namnet Züblin Scandinavia AB. 

År 2013 omsatte Züblin Scandinavia AB cirka 600 miljoner kronor och hade cirka 100 

anställda i Sverige. 

Züblin Scandinavia AB arbetar med avancerade markförstärkningar, broar och tunnlar. 

Züblin siktar in sig på att bli ett ledande företag inom anläggning och grundläggning i Sverige. 

(Anders Wikland, 2014) 

 

3.2 Bakgrund till järnvägsbron på Årstaberg 
Den 31 maj 2007 tog regeringen beslut om att Banverket ska bygga Citybanan. Trafikverket 

som idag har ersatt både Banverket och Vägverket påbörjade att bygga Citybanan år 2009. 

Problemet som har fått det här projektet att rulla igång är getingmidjan söder om 

Stockholms central där all tågtrafik; fjärrtåg, pendeltåg, godståg och regionaltåg måste 

samsas om två spår.  

Citybanan beräknas att stå klar år 2017 och kommer att fördubbla spårkapaciteten för tåg 

som går igenom Stockholm. Pendeltågen kommer att få egna spår i en 6 kilometer lång 

tunnel och övrig tågtrafik kommer att åka på 

befintliga spåren. 

 

 

I stora drag är projektet för Citybanan 

uppdelat i åtta delar (se figur5 till höger).  

I dagsläget är Züblin Scandinavia AB delaktig 

i tre av åtta delar av Citybanan. 

 

Den enkelspåriga järnvägsbron som ska 

uppföras kommer att sträcka sig från norr 

om Årstabergs station till södra delen av 

Älvsjö.    (den delen av Citybanan som är 

längst söderut, nummer 8 på bilden) 

 

 
 
 

 

 

 

 Figur 3.1 – Citybanan. Från Trafikverket 
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Järnvägsbron i Årstaberg kommer att vara 

1,4 kilometer lång och räknas som den 

fjärde längsta järnvägsbron i Sverige och 

beräknas pågå under 2011 till 2015.  

Trafikverket fick in anbud för det här 

projektet som låg på 355, 400 respektive 

415 miljoner svenska kronor från Pihl & 

Son, Bilfinger och Peab. 

 

Totalentreprenaden gick till Pihl och son 

och arbetet med järnvägsbron påbörjades 

under 2011 i Årstaberg.  

 

Under år 2013 begärdes Pihl & son i 

konkurs och lämnade en halvfärdig bro där 

arbetet stod stilla. Projektet stoppades 

och konkursförvaltaren för Pihl & son 

meddelade att konkursboet inte skulle 

fortskrida projektet vidare. (Trafikverket, 

2014) 

 

För att den ursprungliga tidplanen skulle 

kunna hållas valde Trafikverket att behålla den tidigare valda produktionsmetod och 

utformning, samt så mycket som möjligt 

av kompetensen som redan fanns på plats.  

 

 

Trafikverket lät uppdraget som huvudentreprenör gå till Züblin Scandinavia AB som var den 

största underentreprenören i projektet och hade tidigare entreprenaden för spontning och 

pålning i projektet under Pihl & sons tid. Det här blev första broprojektet för Züblin på den 

svenska marknaden. 

 Vid övertagandet av entreprenaden låg byggnationen av järnvägsbron en månad efter enligt 

tidplan.  Züblin hade efter 3 månader hunnit komma ikapp och ligger i fas enligt tidplan. 

(Anders Wikland, 2014) (Elmengård, 2014) 

 

Det är projektet var som tidigare nämnt en totalentreprenad där Pihl & Son hade designat 

och valt metod med sina konsulter för projektet. Züblin kunde endast influera i 

produktionen. 

 

 

 

 
 

Figur 3.2 – Årstaberg järnvägsbro- del av Citybanan. Från: 
Trafikverket 
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Anledningen till att en enkelspårig järnvägsbro 

ska uppföras i Årstaberg är för att den ska 

fungera som en stor växel och leda om 

norrgående fjärrtåg-, regional och godståg 

över till gamla Årstabron och den nya 

Årstabron ska endast tillgodose 

pendeltågstrafik. I figur till höger ser vi den 

Gamla Årstabron till vänster som ska betjäna 

fjärrtåg-, regional och godståg och den högra 

bron som är den nya Årstabron ska endast 

tillgodose pendeltåg. ( bilden är tagen från 

norr). (Bergman, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild 3.1- Gamla och nya Årstabro. Foto: Håkan Sundquist 
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Tåg som åker förbi Årstaberg idag åker på fyra spår, norrgående trafik som åker över nya 
Årstabron och södergående över den gamla Årstabron. ( Se figur3.3 nedan) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

När Citybanan är igång kommer spårtrafiken vid Årstaberg att ledas om och se ut se ut som 
bilden nedan. Det gulmarkerade på figur 3.4 är järnvägsbron på 1,4 kilometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anledning till att den ”stora växeln” ska uppföras som en enkelriktade järnvägsbro beror på 

att en vanlig markväxel på befintliga spåren inte skulle vara en lösning till dagens och- 

framtida spårtrafik söder om Stockholm.  

Om en markväxel skulle uppföras på befintligt spår skulle det betyda att all tågtrafik som 

fjärrtåg, godståg- och regionaltåg som åker på spåren längst till vänster i figur 3.4 skulle 

behöva korsa de två spåren till mitten.  Det här hade inte varit en lösning till dagens 

problem, snarare en ytterligare problematik på spåren som skapar mer trassel då all 

pendeltågstrafik som åker norrgående och södergående ska behöva anpassas och 

koordineras med fjärrtåg, godståg- och regionaltåg. 

 

 

Figur 3.3 - Befintlig tågspår vid Årstaberg 

Figur 3.4 - Årstabergs järnvägsbro vid färdigställning 
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4. Fallstudie 
Det här är en utförlig beskrivning på de arbetsmoment som utförs, samt vilka metoder och 
material som används och hur en temperatursprickberäkning fungerar i verkligheten och 
vilken nytta den gör. 

 

4.1 Brotyp 
Den officiella benämningen på bron 
är spännarmerad kontinuerlig 
betongbalkbro som vilar på rullager. 
Där bron löper över de befintliga 
spåren har det byggts portaler som 
bron vilar på, dessa portaler har 
formats på plats med traditionell 
form och betongen som använts är 
en C50/60 med polypropylen fibrer 
som gör betongen brandbeständig. 
Portalerna byggdes för att på ett 
smidigt och estetiskt tilltalande sätt 
komma över spåren där pelare inte 
kunde anläggas. (Anders Wikland, 

2014) (Elmengård, 2014) 
 
  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                  
  

Figur 4.1 -Sektion och snitt på bropelare 

Bild 4.1 -Vy över pelare och portaler. Foto: Trafikverket/ Hans Ekenstang 
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4.2 Moving Scaffolding System- Formvagn 
 
Den första formvagnen i Sverige som används i stor skala. Specialtillverkad för specifikt detta 
projekt och beställd från NRS som är ett norskt bolag. Vagnen är konstruerad av NRS 
Consulting i Thailand och byggd i Kina enligt Eurocode 3, personal som utför service och flytt 
kommer från Laos, Vietnam och Thailand (Elmengård, 2014) (Watanapong Hiranmarn, 
2014). Pihl och Son köpte formvagnen för cirka 20 miljoner och vid konkursen löste 
trafikverket ut den från konkursförvaltaren. Prislappen som Pihl och Son betalade gjorde att 
ett väsentligt mycket lägre anbud kunde lämnas till trafikverket till skillnad från övriga 
entreprenörer som hade räknat med traditionell form. 
MSS-vagnar används oftast i Asien vid byggnation av broar, men NRS har även levererat 
utrustning till över 300 olika projekt i mer än 25 länder (NRS, 2014). 
Züblin täckte vagnen med väderskydd efter några etapper då nederbörd och hårda vindar 
kombinerat med kallt klimat försvårade arbetet och försämrade slutresultatet vid gjutning.  
Vid leverans saknar MSS:en all form av väderskydd vilket gör den besvärlig att arbeta på vid 
höga höjder, blåst och nederbörd. Just väder och vind spelar stor roll för brukandet av 
vagnen då det inte går att lansera MSS:en eller överhuvudtaget arbeta vid för höga 
vindhastigheter och att arbetsmiljön kraftigt försämras. I dagens läge får vagnen lanseras 
framåt då vindhastigheten inte överskrider 12m/s, och arbete får pågå på MSS:en så länge 
vindhastigheten håller sig under 22-30m/s. 2014 gjordes en omberäkning för lansering och 
arbete på MSS:en och idag fästs huvudbalken i två stag på nästkommande pelare med 500 
kN/stag, detta gör att MSS:en kan lanseras framåt i hårdare väder. (Anders Wikland, 2014) 
(Watanapong Hiranmarn, 2014) 
 

                    
Bild 4.2- MSS med väderskydd   Bild 2.3 - MSS utan väderskydd          
Foto: Morten SØndergaard   Foto: Morten SØndergaard 
    

 

            
                       z 
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NRS Consulting i Bangkok fick en utmaning när denna MSS beställdes. Platsen där bron byggs 
ligger intill spår på bägge sidor, elstolpar med tillhörande kablar utefter spåren och själva 
designen på bron, med dessa förutsättningar fås inte mycket utrymme för eventuella 
felberäkningar.  
Anledningen till att traditionell formbyggnad valdes bort är väldigt enkel. En MSS ger helt 
enkelt större fördelar gentemot traditionell form. Den underlättar arbetet på hög höjd, vilket 
är nödvändigt då arbetet löper över spår och högtrafikerade områden som Årstalänken, 
Årstabergsvägen, tvärbanan och transportsträckan till Västberga industriområde. Andra 
positiva aspekter som talar för en MSS är hög effektivitet och snabb upprepningseffekt vid 
långa komplexa konstruktioner, minskad arbetsstyrka, relativt lätt med tanke på de 
belastningar den är dimensionerad för, högt motstånd mot påfrestningar som vridningar och 
stötbelastningar, lätt att kontrollera designen och formen på bron då man använder samma 
form under flera etapper. Den mest positiva egenskapen är dock att vagnen ger mycket 
större möjligheter till prefabricerings lösningar än vanlig form. En klar formvagga är 
fastbultad i den överliggande huvudbalken och det enda som saknas är armering, 
spännarmering och mindre installationer i form av kylrör och värmekablar. Längs med 
huvudbalken finns en traverskran på bägge sidor för att lyfta in eventuella prefabricerade 
delar och annat nödvändigt material (Watanapong Hiranmarn, 2014). 
 
Det finns idag två typer av MSS vagnar, i Årsta används en ”overlane” eller ”overslung” som 
har en huvudbalk högst upp som form armarna är upphängda i med bultar. Den här typen 
kan även levereras med två parallellt löpande huvudbalkar beroende på hur projektet ser ut. 
Den andra modellen är en ”underlane” även kallad ”underslung” med två huvudbalkar som 
stöttar formen från sidan. Vilken vagn valet faller på beror på hur arbetsplatsen ser ut, om 
det finns höjd restriktioner, typ av brodäck och höjd på pelare. 
 

 
Figur 4.2 - Illustration av en "overlane" 

 
 
För att göra formvagnarna så effektiva som möjligt utvecklade NRS en ”self-launching” 
metod som gör att vagnen kan förflyttas framåt utan hjälp från kranar eller andra 
kostsamma lösningar. 
Det enda negativa som finns att säga om just denna MSS är att det är en komplex 
konstruktion som kräver många olika procedurer och manuella ingrepp för att flyttas och ska 
användas med största säkerhet. Den ansvariga personalen på plats kommer med tiden in i 
arbetet och lanseringen av MSS:en brukar gå snabbare ju längre projektet fortskrider. 
Lanseringen av MSS:en sker enligt en arbetsplan där momenten bockas av vartefter de 

Bild 4.4 - "Underlane " 



Effektivisering vid produktion av järnvägsbro  
 

 

24 
 

utförs, själva flytten tar cirka en timme men hela processen från star till färdig lansering tar 
ungefär tolv timmar (Watanapong Hiranmarn, 2014). 
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4.3 Tidplan (cykel) 
 
När Pihl & Son hade ansvar för projektet arbetade man upp till en 4 veckors cykel på varje 
etapp där arbetstimmarna för yrkesarbetare gick upp mot cirka 3000 timmar. 
Züblin insåg snabbt att tidscykeln måste kortas ner om den ursprungliga tidsplanen skulle 
följas, samt att snabba åtgärder måste göras för att hinna färdigställa järnvägsbron till utsatt 
datum som beställaren, Trafikverket kräver. 
 
Efter att Züblin tog över projektet har många effektiviseringar gjorts för att kunna korta ner 
tidscykeln. Arbetstimmarna har också minskats från 3000 timmar till cirka 1000 timmar per 
sektion och tidscykeln har kortats ner till 2 veckor per sektion.   
 
Det plastledningen gjorde vid redan vid gjutning av de första sektioner var att se var slöseri 
fanns för någonstans. De påbörjade projektet med en inställning om att förbättringar för 
projektet finns och att de skulle hitta slöseri som skulle elimineras. 
 
Tidplanen ser idag ut på följande vis (Håkan Hansen, 2014) (Anders Wikland, 2014): 
 

 Dag 1: Kylvattnet stängs av och MSS flyttas mot nästa etapp. 
 
 Dag 2: Gjutning av lager på pelare, armering lyfts upp på brobanan och eventuella trasiga 
formbrädor byts ut. 
 
Dag 3: Armeringen börjar monteras samt att formen runt pelare och lager börjar byggas. 
 
Dag 4: Montering av prefabricerad armering, dvs. armeringskorgar för kantbalkarna. 
Formning runt pelare fortsätter. 
 

Figur 4.3 - Tidplan för järnvägsbro i Årstaberg 
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Dag 5: Armeringsarbeten fortsätter av brobana samt ovan lager. Kylrör och spännarmering 
monteras. 
 
Dag 6: Armering av brobana och över lager. 
 
Dag 7: Armering av brobana, sista kylrören monteras och provtrycks. 
 
Dag 8: Ledigt. 
 
Dag9: Byggnation av ändavstängare och sista armeringen monteras. Dragning av 
spännarmering. 
 
Dag 10: Gjutförberedelser. Formen värms och städas, samt att varmekablar och isolering 
monteras. 
 
Dag 11: Gjutning hela dagen med efterbehandling och intäckning. 
 
Dag 12: Brinntid för betongen och avläsning av temperaturmätare. Kantbalksarmering 
förtillverkas nere på marken samt monteringsjärnen för kylrör och spännarmering för nästa 
etapp. 
 
 
Dag 13: Fortsatt brinntid för betongen. Eventuella reparationer och underhåll av MSS:en. 
Fortsatt förtillverkning av kantbalksarmering. 
 
Dag 14: Sista brinntiden för betongen och sedan uppspänning av bron som utförs av tyska 
företaget BBV. Diverse förberedelser för MSS flyttning. Sista dagen med förtillverkning av 
kantbalksarmering. 
 
 
 
Det har varit svårt att specifikt få klarhet i den tidsplan som användes av Pihl & Son på grund 
av dålig dokumentation och att ansvariga för projektet inte längre är på plats. Det som 
uppdagades snabbt var den långa och väldigt ineffektiva tidscykel. I bästa fall hade man 
etapper på tre veckor men pendlade för det mesta mellan 3-4 veckor, detta trots att 
personalstyrkan på plats var större, 16 man mot nuvarande 11-13 man. Just manskapet på 
plats är också intressant då Pihls personal hela tiden gick på 100 %, intresset att dra ner på 
personal vid olika moment och ha en bättre fördelning av arbetsuppgifter fanns 
uppenbarligen aldrig, eller så nådde det budskapet aldrig fram. Züblin ligger idag på 2,5-3 
dagar innan de spänner upp kablarna i bron mot Pihls 5 dagar efter gjutning, detta måste ha 
resulterat i stora kostsamma väntetider för Pihl och Son och någon form av effektivitet har 
tydligen inte existerat. Züblin kunde alltså direkt spara två dagar på grund av att en ny 
sprickriskberäkning togs fram. 
När Pihl & Son kom fram till platsen där de södra spårportalerna skulle byggas så började 
MSS:en monteras ner för att gjuta portalerna med traditionell platsbyggd form. (Platsen 
finns markerad på översiktsplanen i bilagor)Här gjorde Pihl & Son ett stort misstag, under 
tiden formning och gjutning pågick över portalerna borde MSS:en ha körts runt och 
monterats upp efter portalerna, på så sätt hade arbetet med bron kunnat fortskrida i samma 
takt som med portalerna. I detta läge har MSS:en stått nedmonterad på marken i drygt ett 
halvår, helt utan väderskydd eller annan intäckning.  
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När portalerna var klara byggdes också första broetappen efter portalerna med traditionell 
form. Vid denna tidpunkt gick Pihl & Son i konkurs och trafikverket stod plötsligt utan 
huvudentreprenör. Kort efteråt tog som sagt Züblin över och det mesta i projektet gjordes 
om och effektiviserades. MSS:en lyftes på plats där Pihl & Son hade slutat, vagnen var tyvärr 
i kraftigt försämrat skick efter att ha stått still på marken oskyddad. Mycket reparationer och 
service krävdes för att återställa vagnen i säkert brukbart skick. Hela processen sågs nu över 
ordentligt, armeringsarbeten, arbetsmetoder, personalstyrka och inte minst 
sprickriskberäkningen där åtminstone 2 dagar har sparats.  
Vad denna ineffektiva arbetsgång beror på finns det egentligen inget rakt svar på, troligtvis 
inkompetens från platsledning och allmänt ointresse för att underlätta arbetet i ett 
komplicerat projekt. (Elmengård, 2014) (Anders Wikland, 2014) 
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4.4 Armering och gjutform 
 
Armering för järnvägsbron i Årstaberg består av både sprickarmering och spännarmering. 
Spännarmeringen består av spännkablar som spänns upp innan lansering av bron och är det 
som håller hela överbyggnaden av bron uppe. ( se bild 4.4 för spännarmering) 
Spännarmeringen kan spännas när 75 % av hållfastheten i betongen har uppfyllts i 
förankringszonerna och 60 % i tvärsnittet. ( se bild 4.4) 
 Dessa två villkor måste alltid uppfyllas innan uppspänning utförs. Vid uppspänning eller 
”stressing” som det också heter, används en stor domkraft som drar dessa kablar med ett 
tryck på ca 5830 kN.  
Effektiviseringsåtgärder som har introducerats i projektet är bland annat en ny 
temperatursprickberäkning som har gjorts, med den nya temperatursprickberäkningen 
kunde Züblin göra uppspänning av bron cirka 2 dagar tidigare än vid Pihl & Sons tid. 
Mer ingående om temperatursprickberäkning kommer att behandlas i kapitel 4.7. 
 
För varje sektion uppskattas ungefär 24 ton sprickarmering som levereras färdigbockad från 
fabrik enligt ”just-in-time”, vilket betyder att ingen armering finns i lager på arbetsplatsen 
utan levereras när varje sektion ska armeras.  (Gustavsson, 2014) (Vind, 2014). 
Just-in-time är en del av LEAN då det håller kostnader nere när man inte håller material i 
lager. Det här ger också ett jämnt arbetsflöde till arbetare på plats då de inte behöver lämna 
sina arbetsuppgifter under pågående sektion för att ta emot leverans på armering till nästa 
sektion.  
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 
 

 
  

Figur 4.4 - Hållfasthet vid uppspänning med kablar Bild 4.4 Armering och dragning av spännkablar som ligger i rör 
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Nästan all sprickarmering till bron sätts på plats en och en åt 
gången. Det enda som prefabriceras i dagens läge är 
armeringskorgar som senare kommer utgöra kantbalkarna. 
Korgarna monteras nere på marken och påbörjas enligt tidplanen 
tre dagar efter gjutning, detta är också ett effektiviseringsmoment 
från Züblins sida till skillnad från Pihl som platsbyggde dessa korgar. 
( se bild 4.5)  (Anders Wikland, 2014) 
 
 
 
Gjutformen som ligger i MSS-vagnen är av vanligt virke för att få en 
fin yta som Trafikverket efterfrågar. Det är endast fåtal av det här 
virket som är i dåligt skick och behöver bytas ut eller ersättas då 
det kan finnas några brädor som inte lossnar vid lansering och 
fastnar mot överbyggnadens yta. Det skulle uppskattas från 10-20 
plankor som bytts ut efter varje sektion.  
 
Under Züblins tid har de bytt ut hela gjutformen en gång. Det här var efter att de har gjutit 
tio sektioner av järnvägsbron. Bytet av hela gjutformen gjordes under dagar som blev 
”restdagar”, det vill säga de dagar det var innan långledighet och en ny sektion precis 
lanserats och att påbörja en ny sektion inte skulle hinnas med eftersom det endast var 2 
dagar till långledighet.  
Züblin använde de här 2 dagarna till att byta ut hela gjutformen. Det här anses som en del av 
LEAN eftersom Züblin har en standard som de håller sig till, men förbättringar får ta plats i 
produktionen genom att enkelt flytta på momenten som kan ske under tidigare skeden än 
planerat. Platsledningen har analyserat vad som passar produktionen bäst och anpassat sig 
efter det. Det här berör Lean Construction i ”Visualitet”, ”ledningens engagemang” och ”gå 
dit där det händer”. 
 
 
Det finn en del av bron som kräver att en ny gjutform 
byggs upp vid varje ny sektion, den består av mindre 
formning ovanför pelare vid lager Det är tidsödande 
momentet och måste utföras med lösvirke på plats och 
involverar onödigt mycket personal som ska vistas på 
samma yta. 
 
 
 
 
 

Bild 4.5 - Armeringskorgar 

Bild 4.6 - Formning ovanför pelare med lager 
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4.5 Betong  
Nedanstående avsnitt behandlar de processer som sker vid gjutning av brobanan och vilka 
installationer som används för att kontrollera temperaturutvecklingen i konstruktionen. Sista 
delen beskriver ekvivalent härdningstid som är ett verktyg för att med största säkerhet veta 
hur tidigt formen får rivas. Betong avsnittet inleds med kort allmän teori om betong. 
 
Betong består av en blandning av cement och vatten plus en del tillsatsmedel beroende på 
vilka egenskaper som söks hos betongen. Cement härdar vid kontakt med vatten och 
samtidigt uppstår en kemisk reaktion, cement är vad man kallar ett hydrauliskt bindemedel 
vilket kännetecknas av att det helt enkelt hårdnar vid kontakt med vatten. Denna reaktion 
som kallas hydratationsprocess uppstår när cementkornen binder sig med 
vattenmolekylerna och det uppstår värme, detta kallas för en exoterm reaktion. Beroende 
på hur konstruktionen ser ut och hur tjock den är så kommer värmeutvecklingen att variera 
och värmeutvecklingen är olika beroende på cement typ. (Sjöbeck, 2006)  
 
Vid varje gjutning krävs ca 240 m³ betong, den levereras av Betongindustri och i första hand 
från deras fabriker vid Hammarby sjöstad och Tumba. Det är en relativt komplicerad gjutning 
där den stora längden och höjden gör att det hela tiden måste ske en konstant rörelse i 
betongen för att inte få oplanerade gjutskarvar i konstruktionen eller på andra sätt störa de 
egenskaper som krävs i betongen. Den betong som levereras till överbyggnaden är en 
C35/45 med exponeringsklassen XC4/XF2, exponeringsklasserna ändras bland annat 
beroende på grundvatten nivåerna och var konstruktionen befinner sig. Till exempel 
inomhus, nära saltvatten, frostig miljö och så vidare. Det ställs mycket höga krav på det här 
betongreceptet då sprickor ska undvikas eller i bästa fall minimeras. Rätt hållfasthet ska 
uppnås och för att styra och reglera värmeutvecklingen som uppstår används ett kylsystem 
med kylrör som gjuts in i konstruktionen och värmekablar som värmer upp den tidigare 
gjutna betongen för att få samma temperatur i skarvarna och undvika kraftiga spänningar 
som kan resultera i sprickor, se bilder nedan. (Gustavsson, 2014) (Elmengård, 2014) (Vind, 
2014) 
 
 
 
 

  

Figur 4.7 - Placering av kylrör i tvärsnittet 

Figur 4.6 -Placering av värmekablar 
Figur 4.5 - Värmekablar med spännkablar 
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För att få denna rörelse i betongen används en betongfördelare som på plats har fått 
namnet ”månlandaren”, se bild 4.7, det är en anordning på hjul som står på skenor på den 
översta armeringen. En betongpump på marken pumpar upp betongen från lastbilarna till 
fyra tums rör som löper bort till ”månlandaren” som består av en stor vridbar arm som 
enkelt kan sträckas till alla delar av bron som ska gjutas, ”månlandaren” används för att det 
är det enda sättet att få in betongen under väderskyddet. Gjutningen sker i sektioner och 
börjar alltid längst bort och man arbetar sig sedan mot den förra gjutningen. Detta 
tillsammans med vibrator stavar ger den rörelse i betongen som nämns ovan. (Gustavsson, 
2014) 
 

 
Bild 4.7- Pågående gjutning med "månlandare" 

För att säkerställa kvalitén i betongen som kommer till platsen så utförs prover enligt Bro 04 
på de tre första lassen, bland annat sättmått och luftprov och sedan utförs dessa prover igen 
efter 8 timmar eftersom att det arbetas i två skift. Dessa prover är viktiga då det ställs 
mycket höga krav på den betong som ska utgöra bron. En viktig del att kolla på betong 
proverna är luftinnehållet. I denna konstruktion skall luftinnehållet vara runt 5 % men får gå 
upp mot 9 %, skulle luftinnehållet gå över dessa 9 % så minskar den totala hållfastheten i 
betongen med 4-5 % per procentenhet över 9 %. (Vind, 2014) 
 

 
Bild 4.8 -Luftprov av levererad betong 
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Pihl och Son arbetade hela tiden utan väderskydd på MSS:en vilket måste ha varit jobbigt vid 
gjutning och för arbetsmiljön i övrigt. Istället för att utnyttja betongfördelaren som Züblin 
använder idag så hängde betongpumpen in genom taket och fick då förflyttas väldigt mycket 
för att kunna utföra den gjutning som krävs. Detta tar mycket längre tid då pumpen med 
jämna mellanrum måste stängas av och flyttas för att kunna fortsätta gjutningen. Även 
Züblin arbetade som sagt utan väderskydd ett par etapper efter Pihls konkurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
När gjutningen är klar börjar efterbehandlingen av betongen. Alla ytor ska slipas med så 
kallade ”helikoptrar” och sedan täckas in med tjocka presenningar. Sist ska kantbalkarna och 
farbanan täckas med isolering. Denna isolering är en del i processen att minska 
temperatursprickor och kontrollera värmeutveckling i konstruktionen. 
 

 
Bild 3 - Figur 17: Glättning med "helikopter" och täckning 

  

Bild 4.9 -Gjutning utan väderskydd 
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Hur fungerar det då när betongens tillstyvnande ska beräknas med tanke på den stora 
temperaturutveckling som sker, och när är det godkänt att spänna upp bron. 
Vid höga temperaturer ökar hållfastheten snabbare än vad den gör vid låga temperaturer. 
Det går alltså att räkna om härdningstiden för ett specifikt temperaturförlopp till en 
ekvivalent härdningstid vid konstant 20°C. (Almgren, et al., 2013-03-08) 
Detta sker med nedanstående formel: 
 

𝒕𝒆 = 𝒌𝑻 ∗ 𝒕 
 
Där: 
 
𝒕𝒆 = 𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 ℎä𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑣𝑖𝑑 + 20°𝐶 
𝒌𝑻 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 ℎä𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, se bilaga 𝑘𝑇. Figur 4.8 nedan visar en förenklad version. 
𝒕 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praktiskt sett så är temperaturen i betongen inte konstant utan varierar med tiden, se bild. 
(Almgren, et al., 2013-03-08) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Genom att summera alla intervallen fram till den tidpunkt man önskar veta hållfastheten hos 

betongen så fås den härdningstid vid +20°C som temperaturförloppet motsvarar. 

Hållfastheten kan nu utläsas ur en tendenskurva för den angivna betongen(se bilagor för 

tendenskurva och temperaturkurvor för betongen). Denna metod är speciellt praktisk vid 

beräkning av formrivningstid som bestäms av bygghandlingar eller betongnormer. För att ha 

koll på temperaturen i Årstaberg så gjuts kablar in genom hela tvärsnittet som kopplas till 

digitala mätare. Temperaturutvecklingen kan sedan avläsas i datorer på kontoret under 

Figur 4.8 - Relativ härdningsfaktor 

   Figur 4.9 - Exempelbild på temperatur i betong 
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förloppets gång, temperaturförloppet kan ses i bilagor. Betongen som beställs måste ha 

kvalitén C35/45, vid provtryckningar av betongkroppar i kubformat har det visat sig 

motsvara en betong med kvalitén C40/50. Detta gör att beräkningen kan utföras från den 

högre kvalitén och uppspänning kan då ske tidigare än med C35/45, se bild nedan. (Almgren, 

et al., 2013-03-08) (Vind, 2014) 

Ekvivalent härdningstid kan vara svårt att förstå, ett exempel på arbetsgången följer nedan: 

Temperaturkablarna som gjuts in registrerar alla temperaturförlopp som sker vid den 

aktuella gjutningen. Högsta respektive lägsta temperatur läses av i diagrammet för ”relativ 

härdningsfaktor(se bilagor). När faktorn 𝑘𝑇 har avlästs multipliceras den med den verkliga 

tid som betongen härdas/r, i detta fall 3 dygn. Resultatet som fås är en jämförbar tid för 

betongens härdningstid vid +20˚C. Just +20˚C har i tester visat sig ha den mest optimala 

hållfasthetsutvecklingen i betongen. Sista momenten är att avläsa hållfastheten för den 

aktuella betongen i tendenskurvan, se figur 4.10. 

  

Figur 4.10 - Tendenskurva för olika betong kvalitéer 
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4.6 Temperatursprickor 
Nedan följer en förklaring för den temperatursprickberäkningen som utförs. Varför 
beräkningen utförs, hur utförs den och vilka konsekvenser kan uppstå om den ignoreras. 
Detta är en del i fallstudien men innehåller grundläggande teori för läsarens ökade 
förståelse. 
 
Syftet med en spricksäkerhetsanalys är att med utgångspunkt från analysen fastställa de 
nödvändiga åtgärder som krävs för att begränsa uppkomst av temperatursprickor under 
betongens härdningsförlopp.  
 
I Årstaberg är sprickberäkningarna gjorda efter vissa parametrar och bestämmelser dessa 
finns att ta del av i bilagor: 

 Beräkning 9543-14-040-560 

 Arbetsbeskrivning 9543-14-700-561 
 
Ett stort problem i bygg- och anläggningsbranschen är resultatet efter gjutningen, många 
gånger kan man se vatten- och sten separationer när formen monterats ned och i de flesta 
fall bildas sprickor i betongen. Sverige är ett av få länder i världen där det är obligatoriskt att 
utföra sprickberäkningar på broar. Anledningen till det är bland annat det skiftande klimatet 
och uppkomsten av sprickor är en direkt inkörsport för klorider och korrosion av armering 
samt att det minskar konstruktionens gas- och vätsketäthet. Vid helt oarmerade 
betongkonstruktioner kan hela bärförmågan gå förlorad, sprickbildning vill även undvikas på 
grund av estetiska skäl. (Mats Emborg, 1997) (Vogt, 2014) 
 
För att kunna simulera och förutspå temperatursprickor fordras kännedom om den betong 
som skall användas. Till exempel temperaturens förlopp, mekaniska egenskaper och 
mognadsutveckling samt de tvångskrafter som råder inom konstruktionen. För att förstå 
processen där alla dessa parametrar ingår krävs avancerade datoriserade beräkningar för att 
ge en noggrann simulering av förloppet. I Årstaberg baseras beräkningarna på generella 
materialparametrar, det vill säga standardpararmetrar som finns i programmet. Att ta fram 
fullständiga materialdata från projekt specifik betong tar cirka sex månader och kostar strax 
över 100,000:-. Vill entreprenören dra nytta av detta krävs som sagt att detta utförs minst 
ett halvår innan gjutning och det kan då gå att utnyttja en lägre spricksäkerhet, vilket kan 
resultera i att åtgärderna som styr och påverkar temperaturen kan minskas. (Mats Emborg, 
1997) (Vogt, 2014) 
 
Temperatursprickor kan delas in i två huvudgrupper, ytsprickor och genomgående sprickor. 
En enkel förklaring på dessa två fenomen finns i tabell nedan (Mats Emborg, 1997): 
 

Spricktyp Expansionsfas(uppvärmning) Kontraktionsfas(avsvalning) 

Genomgående sprickor Uppkommer om skillnaden i 
medeltemperatur är stor 
mellan olika delar av 
konstruktionen. 

Uppkommer oftast i 
samband med tvångskrafter 
från en motgjuten del. 

Ytsprickor Uppkommer oftast om 
temperaturskillnaden är stor 
mellan centrala delar och 
ytan på konstruktionen 

Kan uppkomma vid hastig 
avkylning, t.ex. när formen 
lossas vintertid. Kan ge 
upphov till sprickor eller s.k. 
”ytkrackelering”. 
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Genomgående sprickor går som det låter igenom den nygjutna konstruktionen och uppstår 
oftast när betongen svalnar i samband med yttre tvångskrafter. Yttre tvång är de krafter som 
uppstår när betongen har begränsad rörelsemöjlighet, kan ske på grund av kontakt med 
tidigare gjuten etapp eller formens underlag. 
Ytsprickorna visar sig i regel tidigt under temperaturstigningen beroende på att 
temperaturen i betongen är ojämn. Det inre tjocka tvärsnittet har en mycket högre 
värmeutveckling än sidorna ute vid kantbalkarna och expanderar mer än ytskikten och här 
uppstår då dragspänningar. (Vogt, 2014) (Mats Emborg, 1997) 
 
Slutsatsen här blir att alla omständigheter som på något sätt påverkar 
temperaturutvecklingen spelar en stor roll för hur materialet kommer att bete sig 
expanderande fas och krympningsfas. För ytterligare fördjupning kan även de inre- och yttre 
faktorerna i betongen nämnas, som också påverkar temperaturen: 
(Mats Emborg, 1997) (Vogt, 2014) 
 

 Inre faktorer, t.ex. betong recept och blandning. 
- Mängd- och typ av cement. 
- Mängd- och typ av ballast. 
- Maximal sten storlek, 𝑑𝑚𝑎𝑥 
- VCT. 
- Eventuella tillsatsmedel. 

 

 Yttre faktorer, gjutningsarbete och miljö 
- Betongmassans temperatur, 𝑇𝑔𝑗𝑢𝑡 

- Luftens temperatur, 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 

- Motgjutens konstruktions temperatur, 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑔𝑗. 

- Metoder för temperaturstyrning. 
- Formar, isolering. 
- Vindhastighet, solbestrålning, nederbörd. 

 

Figur 4.11 - Ytsprickor och genomgående sprickor 
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När värmeutvecklingen sker så kommer betongen att expandera, när den har hårdnat 
kommer den vilja krympa till sin ursprungliga volym igen och då kommer dessa 
temperatursprickor uppstå. I detta fall har vi ett tvärsnitt med oregelbunden form där 
centrum är över två meter djupt och här kommer en enorm värmeutveckling ske med 
temperaturer upp mot 80-85˚C. För att minska dessa sprickor och förhindra att vatten 
tränger ner och bidrar till att armeringen utsätts för korrosion så finns det en del åtgärder 
att vidta.  
 

 
Figur 4.12 : Temperaturutvecklingen i tvärsnittet vid max temp.(40 timmar) 

 
I Årsta används kylning som är det vanligaste alternativet för att slippa sprickor. Kylrören 
monteras där den största värmeutvecklingen sker, det vill säga i centrum på bron. När 
betongen pumpas ner i formen kyls den med inkommande vatten för att hindra dessa höga 
temperaturer. Kylningen börjar så fort betongen har börjat täcka rören och avbryts 96 
timmar efter gjutning. Ingående kylvattentemperatur ska ligga inom intervallet (+8˚C)-
(+13˚C) och temperaturskillnaden mellan ingående och utgående vatten i kylslingorna ska 
normalt sett inte överstiga 3-4˚C. (Carsten Vogt, 2013) (Wallin, 2013) 
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När Pihl & Son hade entreprenaden räknade man fram att uppspänningen av bron kunde ske 
när 80 % av maximala hållfastheten i betongen var uppnådd i stöd och 65 % i tvärsnittet, när 
Züblin tog över räknade man om och fick ner dessa värden till 75 % i stöd och 60 % i 
tvärsnittet. En kombination av dragspänningar från temperatur och tryckspänningar från 
uppspänningen gör att det går att räkna hem det på så pass kort tid. Att räkna på sprickor på 
detta sätt hade aldrig fungerat i en slakarmerad bro, åtminstone inte enligt rådande 
regelverk och det kalla vinterhalvåret. (Vogt, 2014) 
 

4.6.1 Försenad ettringitbildning 

Det finns många anledningar till att använda kylrör och det är svårt att säga om någon 
funktion är viktigare än den andra. Med sprickor finns fortfarande  
hållfastheten kvar i konstruktionen och sprickor kan underhållas och i de värre fallen kan de 
lagas med injekteringsbetong, problemet är att dessa ingrepp är tidsödande och kostar 
mycket pengar. Det man absolut vill undvika är försenad ettringitbildning. 
Ettringitbildning sker i alla betonghärdningsprocesser men om temperaturen överstiger 
70˚C(enligt TK Bro) riskerar man att få försenad ettringitbildning vilket resulterar i kraftig 
sprickbildning och att konstruktionen helt enkelt måste bytas ut, när Züblin skrev kontraktet 
var det Bro 2004 som gällde och dess föreskrifter säger att 65˚C är den temperatur som inte 
får överskridas och det som står i kontraktet gäller även fast nya bestämmelser har tagits 
fram. (Vogt, 2014) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
Figur 4.13 : Ettringitbildning i betong 
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5. Effektiviseringsmöjligheter 
Det här kapitlet kommer att behandla möjligheter som finns för ytterligare effektiviseringar 
på detta projekt samt framtida projekt med MSS-vagnen. Det kommer involvera betong, 
armering, sprickberäkning, arbetsmetoder och manskap på plats. Avsnittet innehåller även 
grundläggande teori om självkompakterande betong. 
 

5.1 Betongeffektivisering 
 
I kontraktet står det att det ska användas en betong med hållfasthetsklassen C35/45 med 
VCT≤0,45. Det VCT som används i sprickriskberäkningarna är dock ≤0,40 för att ha lite 
säkerhetsmarginal. Dessa krav går inte att ändra på eller effektivisera på något sätt, det vi 
istället har undersökt är möjligheterna för självkompakterande betong.  
Självkompakterande betong utvecklades runt år 1990 i Japan och används sedan 1995 i 
Sverige och står idag för ca 10-15 % av den totala svenska betong volymen. Bro- och 
anläggningsbranschen har länge använt en styv betong som kräver mycket vibrering, i regel 
har anläggningsbranschen ofta ett större armeringsinnehåll och svårare gjutetapper än till 
exempel gjutning av bostadshus. Därför är det svårt att kontrollera formutfyllnaden.  
 
Med tanke på att självkompakterande betong har ca 20 % högre hållfasthet än vanlig betong 
vid konstant vattencementtal och att VCT i broar bestäms med hänsyn till beständighetskrav 
så fås den högre hållfastheten på köpet. Anledningen till denna ökade hållfasthet beror på 
den så kallad ”fillereffekten”, detta begrepp betyder att cement har en högre 
reaktionshastighet i närvaro av fina partiklar, även om de inte är reaktiva. Det beror på att 
cementens reaktionsprodukter har en större yta där de kan falla ut.  
Filler partiklarna kallas då även för nukleationskärnor. Filler som innehåller kalcium till 
exempel kalkstensfiller är speciellt effektiva i detta avseende då deras ytegenskaper liknar 
cementens hydratations produkt. Ur effektiviseringssynpunkt är betongen bra då den blir 
varmare och har både högre sluthållfasthet och högre tidig hållfasthet vilket gör att bron 
skulle kunna spännas upp minst en halv dag tidigare.      
 
Självkompakterande betong är som det låter mycket lättflytande och behöver inte vibreras, 
den packar sig själv och har inga problem att omsluta trånga armeringskonstruktioner och ta 
sig förbi andra hinder i formen. Den tyngre ballasten håller sig flytande genom den gelé 
konsistens som skapas med flyttillsatsmedel och extra tillsatta finmaterial där alla stenar ska 
vara ≤0,125mm.   
Dessa egenskaper ger således reducerade buller och vibrationsskador och en säkrare 
arbetsplats där arbetarna lättare kan kommunicera med varandra. När det krävande 
vibreringsmomentet plockas bort kan arbetare frigöras till andra uppgifter för att öka flödet i 
produktionen. Vilket är en stor del av effektiviseringsåtgärder som kan ge en reducering av 
cykeltid. 
Tester har visat att totala gjutningstiden kan minskas uppemot 40 %. Detta är en typ av 
betong som borde användas mer med tanke på att betongarbetare ligger på en stadig 
tredjeplats av alla hand- och armrelaterade skador i arbetet och på en klar förstaplats över 
alla yrkesgrupper i byggsektorn. Detta till följd av vibrationsmomenten (Skanska, 2014) 
(SWEROCK, 2014) (Persson, 2000) (Vogt, 2014). 
 
Dagens gjutningsprocess är relativt effektiv förutom de moment där betongfördelaren även 
kallad ”månlandare” ska lyftas och flyttas och det ser inte speciellt planerat ut utan mer 
improviserat med lyftöglor och stroppar för att hantera maskinen. Med självkompakterande 
betong kommer vi inte kunna använda denna betongfördelare utan måste titta på andra 



Effektivisering vid produktion av järnvägsbro  
 

 

40 
 

lösningar, och det skulle inte räcka med en pump utan minst två, eller i värsta fall tre, 
problemet som då uppkommer är kostnaderna för fler pumpar som med största säkerhet 
kommer överstiga kostnaden för mindre personal. Anledningen till att fler pumpar behövs är 
att självkompakterande betong inte beter sig som den traditionella betong som används 
idag, som nämnt tidigare måste formen gjutas i etapper från avstängare och bort mot den 
tidigare gjutna etappen för att få ett konstant fall och på så sätt hålla liv i betongen.  
Ska man använda självkompakterande betong måste arbetarna få all nödvändig kunskap om 
hur materialet beter sig och fler kontroller krävs av de bilar som levererar betongen. 
Betongen måste vara stabil och homogen vid transport och vid gjutning, om betongen 
separerar sig kan det få ödesdigra resultat för den färdiga konstruktionen.  
 
En aspekt som bör tas i beaktande är termen tixotropi, detta är en egenskap som gör att 
självkompakterande betong vid omrörning har en väldigt lös konsistens och en tjockare 
konsistens när den befinner sig i vila. Vid vila byggs en inre struktur upp och betongen 
hårdnar. Detta är också ett starkt argument för att arbetarna som gjuter ska veta hur just 
självkompakterande betong fungerar och ansvarig arbetsledare eller gjutningsbas måste 
även de ha goda erfarenheter av denna betong (Vogt, 2014) (Skanska, 2014) (Persson, 2000). 
 
Självkompakterande betong är dyrare än vanlig betong, men med denna effektiva 
gjutningsprocess och minskat efterarbete kan totalkostnaden bli påtagligt lägre. Möjligheten 
finns att gjuta större etapper och ändå bli klar inom angiven tidsram.  
En negativ sak med denna betong är att den har mycket större krympning än vanlig betong 
med samma VCT, detta beror på att den större mängden finmaterial gör den mer känslig för 
plastisk krympning och därmed ökar risken för plastiska krympsprickor. Plastisk krympning 
inträffar under de första timmarna efter gjutning av att vatten avdunstar snabbare än vanlig 
betong pga. att den finporiga strukturen ger en snabbare uttorkning. För att undvika detta är 
härdningen av betongen extra viktig, förslagsvis placeras en membranhärdare på betongytan 
direkt efter gjutning, sedan tillsätts vatten så fort ytan blivit tillräckligt hård. Efter denna 
process bör ytan plastas in med t.ex. vanlig täckplast för att behålla det tillförda vattnet och 
ge en långsam uttorkning (SWEROCK, 2014) (Skanska, 2014). 
 
SKB finns i tre olika klasser: 
 

SF1 Flytsättmått  550-650mm 

SF2 Flytsättmått 660-750mm 

SF3 Flytsättmått 760-850mm 

 
Klass SF3 är den som är vanligast för bro och anläggningsbranschen. (SWEROCK, 2014) 
 
Det ska tas i beaktande att självkompakterande betong är en så pass lättflytande massa att 
formen skall dimensioneras efter fullt hydrostatiskt tryck. Detta kriterium måste vara 
uppfyllt innan SKB tas med i beräkningarna (Vogt, 2014). 
 
En annan aspekt som givetvis inte får tas bort ur beräkningarna är att självkompakterande 
betong kräver en extremt tät form som kräver mycket arbete när det gäller material och 
utförande, och denna tid blir ofta dyrare än den kostnad som sparas av mindre personal på 
gjutningarna.  
De som talar väl om självkompakterande betong är sällan de ute i produktionen utan oftast 
konstruktörer eller liknande som får friare händer och kan utveckla konstruktionerna till sin 
egen fördel.  
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En mer lätt överskådlig lista på den självkompakterande betongens för- och nackdelar: 
 
Nackdelar: 
 

 Fler pumpar, väldigt dyra kostnader. 

 Stort krav på formen, skall dimensioners efter fullt hydrostatiskt tryck och vara helt 
tät. 

 Tester måste utföras på varje betongbil. 

 Dyrare än vanlig betong. 

 Större krympning än vanlig betong med samma VCT. Stor risk för plastiska 
krympsprickor vid dålig efterbehandling. 

 Arbetarna måste vara rutinerade och väl införstådda med hur betongen fungerar 
och beter sig. 

 
Fördelar: 
 

 Högre tidig- och slutgiltig hållfasthet än vanlig betong med samma VCT. Leder till 
tidigare uppspänning av bron. 

 Reducerade buller och vibreringsskador. 

 Lättare att kommunicera på arbetsplatsen då oljud tas bort. 

 Möjligheten finns att gjuta större etapper och bli klar inom samma tidsram. 
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5.2 Armeringseffektivisering 
 
Armeringsarbetet i vagnen pågår i sex dagar och vi ser gärna att det sker mer prefabricering 
av armering än endast armeringskorgarna i balkarna. I huvudbalken sitter det en traverskran 
som utan problem skulle kunna lyfta delar av tvärkraftsarmeringen i mitten på plats. 
Tvärkraftsarmeringen kan enkelt monteras ihop strax utanför MSS:en. Problemet som 
uppkom var att i denna bygelarmering som löper genom hela etappen går det även rör med 
innehållande spännkablar problemet som uppstår här är att det går inte att omsluta hela 
bygeln utan överdelen måste ligga öppen för att få i rören och sedan naja fast de 
överliggande byglarna. Det är svårt att säga om detta blir ett tidsbesparande moment eller 
om det helt enkelt inte blir så effektivt som vi tror. Armeringen över bropelarna är 
komplicerad och innehåller enorma mängder armering som kan bli svårt att lösa ur 
prefabriceringssynpunkt, här kommer frågan upp igen om det verkligen är värt det, och hur 
mycket tid sparas egentligen.  
Den armering som ligger överst är det mest intressanta momentet för effektiviseringar då 
den bör kunna bytas ut mot rullarmering. Denna armering kan enkelt produktionsanpassas 
och kan bevisligen spara upp till 70 % av den tid det skulle ta att montera armering på 
traditionellt vis.  
All armering levereras idag från TIBNOR som även kan leverera rullarmering till detta 
projekt. Rullarna är givetvis dyrare än vanlig armering, ca 1800: - extra per ton men borde 
ses som ett alternativ då monteringstiden är avsevärt mycket snabbare och materialet har 
även ergonomiska fördelar då slitsamma moment som najning kan tas bort och sparar på så 
sätt arbetarnas ryggar, axlar och höfter. (TIBNOR, 2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

För att underlätta arbetsprocessen med armering vid stora komplexa konstruktioner som 
broar bör 3D modeller användas för att påtagligt öka förståelsen för hur det ser ut inuti 
betongkonstruktionen. Detta för att lättare kunna planera och genomföra armeringsarbetet 
på det mest effektiva sättet då armeringsritningar kan vara väldigt svåra att läsa av. 
 
Figur 5.2 och 5.3 visar armeringen ovanför pelare och vid avstängare. Vid en första anblick 
kan de verka enkla men ritning och verklighet stämmer inte alltid överens.  

Bild 5.1 - Montering av rullarmering 
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Figur 5.2 - Armerings innehåll i snitt med spännarmering 

Figur 5.3  -Armering över pelare med spännarmering 
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5.3 Temperatursprickberäkning 
 
Den sprickberäkning som har utförts idag är maximerad och går inte att effektivisera 
ytterligare med tanke på de material och tekniker som används. Den har dock förbättrats 
avsevärt från Pihl & Sons beräkningar. Det går absolut att effektivisera sprickberäkningen 
men inte så här långt in i produktionen utan detta bör göras i planerings- och 
projekteringsstadiet. För att kunna styra denna beräkning till sin egen fördel i projektet så 
krävs det att personen som utför denna får vara med i projektering- och planeringsskedet 
och ha ett större inflytande på hur bron ska designas, utformas och vilka material som ska 
användas.  (Vogt, 2014) 
 
Det första som skulle kunna göras för att optimera processen är realistiska tidplaner, t.ex. en 
gjutning vintertid tar längre tid än på sommaren och det går inte att spänna upp bron lika 
snabbt på vintern heller och att arbeta i kyla är jobbigare och tar mer tid. Ett annat fenomen 
som visar sig på vintrarna är den s.k. avsvalningschocken som drabbar den färdiggjutna 
betongytan när formen öppnas på grund av att den släpper ut väldigt lite värme. Skulle en 
tunnare form användas är det mycket möjligt att minska ner på kylrören eller helt ta bort 
rören. Risken finns nu istället att hållfastheten försämras om värmeavgivningen genom 
formen istället blir för stor. (Vogt, 2014) 
 
Själva brons utformning är inte heller det bästa ur sprickrisksynpunkt, den tjocka mittbalken 
i förhållande till de tunna sidorna och balkarna gör att sprickberäkningen blir svår då det 
sker en stor värmeutveckling i mitten men det sker inte några större ökningar vid de smalare 
ytorna. En ostrukturerad värmeutveckling sett till hela tvärsnittet skapar direkt problem och 
kräver i det här fallet tekniska hjälpmedel som kylrör, värmekablar och isolering. Att få bort 
dessa hjälpmedel helt är som sagt svårt men det går att se över processen från ett tidigare 
skede och alla de komponenter som ska ingå i det slutgiltiga arbetet.  
En annan sak som bör ses över till nästa projekt är att klä in MSS:en med väderskydd redan i 
första skedet för en jämnare temperatur och en mycket behagligare arbetsmiljö. En 
eventuellt längre MSS skulle ge konstruktionen en jämnare temperatur och hålla den gamla 
gjutningen varm och på så sätt slippa installera värmekablar. Om man tittar på det stora hela 
och den upprepningseffekt som sker så bör dessa små ändringar kunna påverka positivt på 
tidplanen i slutändan. (Vogt, 2014) 
 

5.4 Alternativa formmaterial 
 
Det här kapitlet är ett kontroversiellt område och innefattar alternativa material till formen 
samt prefabricerad förlorad form. Användning av prefabricering vid brobyggnad sker knappt 
i Sverige idag, resten av världen gör det men här i Norden stöter man sällan på det. Det är 
precis som det låter, ett yttre skal av betong som fungerar som form och ytskikt, formen rivs 
alltså inte. I formen finns sedan ingjutna armeringsstegar för att kunna fortsätta armera. 
Givetvis är detta system inte heller helt problemfritt då det även här uppkommer problem 
med krympning och expandering av betong som senare ska ner i den prefabricerade formen 
vilket också kan ge upphov till temperatursprickor, enda skillnaden är att ytsprickor undviks. 
Skulle ett system med prefabricerad form tas i bruk finns det säkert fördelar att dra nytta av, 
det används som sagt i stor utsträckning i övriga världen och tydligen med framgång.  
Slutsatsen är helt enkelt att några direkta revolutionerande lösningar inte finns i detta läge 
och det är upp till de inblandade parterna att komma överens från början om vad som är 
viktigast i just detta projekt. (Vogt, 2014) (Gustavsson, 2014) 
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En annan möjlighet är att undersöka vilka möjligheter det finns för andra material till 
formen. Att klä in den i trä kan verka lite gammeldags, visserligen en process som är 
inarbetad och fungerande men anläggningsbranschen bör kanske på allvar titta sig om efter 
nya material för att påskynda processen, eller för att helt enkelt sätta en ny prägel på 
infrastrukturen. Material som kolfiber eller stål behöver aldrig byttas ut och ger exakt 
samma ytstruktur när det arbetas med upprepande etapper. Det finns en nästa obegränsad 
arsenal av material att nyttja och kanske bör anläggningsbranschen se sig om efter nya 
material. 
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6. Diskussion 
 
Fördelar med effektiviseringsåtgärd vid produktion av en bro som har en återkommande 
produktionscykel med 2 veckors intervall är att effektiviseringen vid enskilda moment i tidigt 
skede gör att tidsbesparingar blir återkommande varannan vecka. Det här ger i sin tur 
många timmars arbetsgång som kan sparas när hela bron är klar. Det här tack var det 
effektiviseringar som införts. 
Metoden för broproduktionen i Årstaberg bestämdes långt innan det här examensarbetet 
påbörjades. Vid produktionsfasen finns det inte mycket att ändra på när det gäller metoder 
och material. För att påverka hur arbetet ska se ut bör detta göras redan i 
projekteringsfasen.  
 
Författarna påbörjade examensarbetet med att följa arbetsgången för broproduktionen i 2 
veckor.  Under de här veckorna var det många idéer och förslag som dök upp från både 
författarnas och handledarens sida. Vid diskussion med produktionschef och platschef fick 
författarna reda på om effektiviseringsförslagen kunde förverkligas eller inte.  
Många förslag visade sig vara teknisk omöjliga eller inte genomförbara alls på grund av 
säkerhetsskäl. Ett exempel på förslagen var att prefabricera all bygelarmering på marken och 
sedan dra upp armeringen med traversen när MSS: vagnen stod öppen. Det här var inte 
genomförbart då arbete inte får utföras under traversen när någonting hänger under den. 
För att kunna stänga formvagnen måste montörerna till MSS-vagnen stå under armeringen 
som hänger i traversen. 
 
Författarna valde istället att sätta fokus för effektivisering genom prefabricering och hur 
Züblin kunde få ett jämnt flöde på resurser som fanns på plats och eventuellt framtida 
projekt som kan effektiviseras ytterligare vid gjutning med MSS-formvagn. 
Med ett ojämnt resursflöde kan prefabricering och industriellt byggande införas för att 
undvika ineffektivt utnyttjande av tiden. Det här bör också vara den bästa lösningen för alla 
inblandade i ett projekt då det resulterar i mindre kostnader, hållbara tidplaner och en 
skonsammare arbetsmiljö för de som utför alla det här påfrestande momenten. 
 
Mycket som fungerar i teorin är inte alltid lika bra i praktiken. Ett exempel är att 
konstruktörer gillar att arbeta med självkompakterande betong för att de då får friare 
händer och fler möjligheter att välja på dimensionering av diverse konstruktioner. Samtidigt 
skapar man eventuellt stora problem för entreprenören som ska utföra arbetet. Beroende 
på vilken position människor i byggbranschen sitter på så fås olika svar angående denna 
beton
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7. Slutsats och rekommendationer 
Resultatet av den undersökta sektionen mellan stöd 20-19 visar att det finns 
effektiviseringsmöjligheter som skulle kunna optimera dagens tidscykel och underlätta för 
arbetare på plats.  
 
 
Hur kan projektet i Årstaberg effektiviseras: 
 
Det som rekommenderas från författarna i det befintliga projektet är främst 2 åtgärder som 
Züblin kan göra.  
 
Rullarmering- efter många möten, idéer och tankar så kom vi fram till att rullarmering skulle 
göra sig bäst i överkant och rullas ut i brons riktning. Traverskran finns på plats som 
hjälpmedel. Idéerna om att använda rullarmering i botten avslogs ganska snabbt men tanken 
är värd att fundera vidare på. Det är dags för anläggningsbranschen att utveckla metoderna 
då sättet att bygga inte har sett någon större utveckling som till exempel bostadsbyggandet.  
 
Gjutform över stöd- Formningen över stöd känns som ett moment som kan skyndas på 
ordentligt. Med tanke på hur mycket annat Züblin har förbättrat känns det konstigt att en så 
pass simpel procedur tar så lång tid och innefattar 4-5 man. Det skulle inte skada att bygga 
formen i moduler och ha vissa delar förtillverkade.  
 
Tankarna och idéerna från dessa två punkter ska givetvis föras vidare till framtida projekt då 
det är enkla lösningar som kan ge stora tidseffektiviseringar. 
 
Hur kan framtida projekt effektiviseras: 
 
Det som rekommenderas för framtida projekt med MSS-teknik är att ledningen från 
produktionen ska vara med och projektera vid tidigt skede. Med inblick och information om 
vilka/ vilket material, metod och design den framtida bron kommer att innehålla kan arbetet 
effektiviseras maximalt. 
En idé skulle vara att ge större ansvar till personen som utför temperaturspickberäkningarna 
redan i skede ett i planeringen. Personen ifråga kan själv bestämma vilka material och 
metoder som ger det effektivaste arbetssätet och redan här bör grunden läggas för hur 
resten av projektet ska planeras. Går det att använda projektbaserade data för betongen kan 
temperatursprickberäkningen förbättras ytterligare.  
 
Nästa steg blir att välja armering, se över möjligheterna för mer industriellt byggande med 
så mycket prefabricering som möjligt. Det som stör i dagens läge är spännkablarna som ska 
passas in områden med stora armeringsinnehåll. Går det att skapa mer prefabricering 
framförallt på armeringssidan så kommer den totala byggtiden förkortas avsevärt. Det är 
även en stor positiv aspekt om man ser till arbetarnas hälsa och välmående, att ta bort 
slitsamma arbetsmoment är en investering för entreprenören och samhället i övrigt.  
 
Det spelar ingen roll hur mycket innovativa idéer och lösningar som kommer upp om det 
inte finns en platsledning med ett stort intresse för effektiviseringar. En anledning till Pihl & 
Sons haveri lär troligtvis vara direkt relaterat till inkompetens och allmänt ointresse för ett 
effektivare arbete och en bättre arbetsmiljö. Att tänka nytt och komma med nya idéer är 
bara nyttigt för en bransch som ofta uppfattas som väldigt konservativ.  
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10. Ritningar 
 

NR RITNINGSNR ENTREPRENAD RITNINGSBENÄMNING SKALA FORMAT 

1 9543-14-400-553 BYGGHANDLING 1:20  1:5000 A1 

2 9543-14-400-554 BYGGHANDLING 1:50 A1 

3 9543-14-400-556 BYGGHANDLING 1:50  1:100  1:5000 A1 

4 9543-14-400-558 BYGGHANDLING 1:20  1:5000 A1 

5 9543-14-400-559 BYGGHANDLING 1:20  1:50  1:5000 A1 

6 9543-14-400-560 BYGGHANDLING 1:50 A1 
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1 Syfte 

 

Syftet med denna arbetsbeskrivning är att med utgångspunkt från en spricksäkerhetsanalys 

fastställa erforderliga åtgärder för att med föreskriven spricksäkerhet begränsa uppkomst 

av temperatursprickor under betongens härdningsförlopp. 

 

Denna arbetsbeskrivning kompletterar arbetsbeskrivning 9543-14-700-561 med utökad 

temperaturintervall. 

 

2 Föreskrifter 

 

Denna arbetsbeskrivning och tillhörande sprickriskanalys är upprättad med utgångspunkt 

ifrån föreskrifter i följande handlingar: 

 

- Bro 2004, publ. 2004:56 inkl. supplement 2, publ. 2007:106. 

- BV tunnel (BVS 585.40, version 02). 

- BV bro (BVS 583.10 utgåva 9). 

- 9543-14-010 - Teknisk Beskrivning, Konstbyggnad, Totalentreprenad. 

- Ritn. 1-1154600 Blad 9543-14-400-640 till 655. 

 

3 Tillhörande handling 

 

”Beräkning 9543-14-040-560” som omfattar temperatur- och spänningsberäkning samt 

sprickriskanalys. 

 

4 Material 

4.1 Cement 

CEM I enligt SS-EN 197-1 och MH, LA, SR enligt SS 13 42 02, SS 13 42 03 och  

SS 13 42 04. 

 

Det cement som används har produktnamn Std P Degerhamn, Anläggningscement. 

 

4.2 Betong 

C 35/45 vct ≤ 0,45, exponeringsklass XC4/XF3. 

Betongen som används för gjutning har vct ≤ 0,40 för att uppnå hållfasthetsklassen. Detta 

beaktas i beräkningen.  

 

4.3 Cementhalt 

C 35/45 vct ≤ 0,45: max 430 kg/m
3
. 
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4.4 Form, formrivning etc 

Oisolerad träform, 75 mm som del av MSS formvagn, rivning av form sker tidigast 7 dygn 

efter gjutning eller när erforderlig tryckhållfasthet har uppnåtts enligt allmänna anvisningar 

inför uppspänning.  

Över stöd lokal komplettering med 22 mm oisolerad träform, se även skisser under 

punkt 9.  

Avstängaren ska isoleras med 50 mm isolering.  

 

5 Temperatur 

5.1 Lufttemperatur 

Begreppet lufttemperatur (Tluft) avser omgivande lufts dygnsmedeltemperatur. Denna 

beskrivning förutsätter en följande lufttemperaturer: 

 

 -10°C - +20°C 

 

Om temperaturförhållanden avviker avsevärt från angivna temperaturer ska 

beräkningsansvarig kontaktas för kontrollberäkning.  

 

5.2 Betongmassans temperatur. 

Begreppet ”betongmassans temperatur” (Tgjut) avser betongens temperatur när den är på 

plats i formen.  

 Betongmassans temperatur ska hållas så låg som möjligt. 

 Temperaturen i betongmassan ska vara i intervallet +12C - +25C. 

För dygnsluftmedeltemperaturer i intervallet -10C – +10C får Tgjut ej överstiga 

+15C. 

För dygnsluftmedeltemperaturer i intervallet +10C – +20C får Tgjut ej överstiga Tluft 

med mer än 5C. 

 Betongmassans temperatur mäts på de tre första lassen både vid fabrik och arbetsplats. 

Därefter registreras temperaturen på fabriken, såvida inga ändringar i receptet sker. 
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5.3 Kylvattentemperatur 

 Ingående kylvattentemperatur ska vara max +8C då Tluft < +10°C. 

 Ingående kylvattentemperatur ska vara max +13C då Tluft > +10°C. 

 

5.4 Kylning av den nygjutna betongen 

Denna arbetsbeskrivning förutsätter att den nygjutna betongen kyls med ingjutna kylrör 

enligt punkt 7.3 och punkt 9. Denna arbetsbeskrivning förutsätter att kylsystemet utförs 

med kylrör av stål, innerdiameter 23-26 mm, ytterdiameter 25-28 mm. Om annat material 

eller dimensioner används ska beräkningsansvarig kontaktas för kontrollberäkning.  

 

5.5 Temperatur i motgjuten konstruktionsdel. 

Denna arbetsbeskrivning förutsätter att temperaturen i motgjuten yta är lägst lika med 

dygnsmedeltemperaturen, dock ej lägre än +5C. Vid lufttemperatur under +5C förvärms 

ytan av tidigare gjuten konstruktion med hjälp av ingjutna värmekablar.  

Vid lufttemperatur under 0C ska de närmaste 5 m av tidigare gjuten brobana isoleras med 

10 mm cellplast efter formrivning denna etapp fram till tidpunkt för formrivning följande 

etapp för att begränsa nedkylning. 

 

6 Mätning av temperaturer i betongkonstruktionen 

 

 Mätning av temperaturer i betongkonstruktionen utförs med hjälp av ingjutna 

temperaturgivare placerade enligt punkt 9 nedan. 

 Temperaturen ska registreras med elektronisk utrustning som redovisar resultaten med 

temperatur- och hållfasthetskurvor. 

 Tidpunkt för formrivning ska styrkas med temperaturmätning och beräknad hållfasthet. 

Mätpunkten specifieras under punkt 9.  

 Lufttemperaturen ska registreras kontinuerligt under den tid som betongarbeten pågår. 

 Temperaturmätning ska utföras från gjutstart fram till minst 2 dygn efter formrivning. 

 Temperaturgivarnas placering ska verifieras i kvalitetsdokument. 
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7 Åtgärder 

7.1 Utförande 

 Denna arbetsbeskrivning förutsätter att gjutningarna utförs med en cykel på max. 3 

veckor. Vid förseningar i produktionscykeln ska beräkningsansvarig kontaktas för 

eventuella korrigerande åtgärder samt kontrollberäkningar.  

 Vintertid (< +5C) förses ovansidan MSS formvagn med tält som täcker även 5m av 

tidigare gjuten etapp. Insida tält förutsätts en temperatur mellan 0C och +5C. 

 Under 0C isolering  

 

7.2 Härdning 

 Konstruktionen härdas enligt Bro 2004  

 Uppvärmning av den nygjutna konstruktionen med byggtork e.d. utöver det som 

specificeras i denna arbetsbeskrivning får inte utföras om inte beräkningsansvarig 

kontaktas för kontrollberäkning. 

 

7.3 Isolerings/täckningsåtgärder 

 Omedelbart efter gjutningens färdigställande täcks överytan enligt punkt 9. 

o 10 mm cellplast vid Tluft < +5C. 

o 5 mm cellplast ovansida farbana och 10 mm ovansida kantbalk vid Tluft > +5C 

 Avtäckning sker i samband med formrivning.  

 Formrivning ska inte utföras vid kraftig blåst eller när kraftigt temperaturfall förväntas. 

 Om formen kvarsitter längre än minimitiden är detta positivt med avseende på 

sprickrisk och härdning. 

 

7.4 Kylning av den nygjutna betongen 

 Kylrör ska monteras enligt skisser punkt 9.  

 Kylrör av stål, innerdiameter 23-26 mm, ytterdiameter 25-28 mm 

 Ihopkoppling av rörlängder till slingor ska utföras så att det överensstämmer med den 

horisontella gjutfronten om detta är möjligt. 

 Inloppet placeras i lågpunkten på en kylslinga, utloppet i höjdpunkten.  

 Kylsystemet ska täthetsprovas innan gjutningen. 

 Omedelbart efter att betongen täcker kylrören ska kylningen startas. 

 Kylningen ska avbrytas 48 h efter start av respektive slinga.  

 Kylsystemet ska delas upp i slingor med en maximal längd av 60 -80m. 

 Lämpligt flöde för 1 st slinga (ca 60 resp. 80 m) är ca 20 resp. 27 l/min. 

 Ingående kylvattentemperatur ska vara inom intervallet +5C - +9C. 

 Temperaturskillnaden mellan in och utgående vatten i kylslingorna ska normalt inte 

överstiga 3-4C. 
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7.5 Värmning av tidigare gjuten/ nygjuten betong med ingjutna värmekablar då 

Tluft under +5C 

 

 Värmekablar placeras enligt punkt 9.  

 Effekt = 40 W/m. 

 Värmekablar inaktiveras och aktiveras enligt tabell A nedan. 

 Temperaturen i anslutning till värmekablar övervakas med ingjutna temperaturgivare. 

 Värmekablar placerat mot avstängaren används inför gjutning nästa etapp för 

uppvärmning motgjuten yta.  

 

TABELL A: Körschema värmekablar 

 -10C + +5C -10C + +5C 

 Värmekablar mot tidigare gjuten 

etapp 

Värmekablar mot avstängare. 

0h Gjutstart 

Ca. 5-8h Gjutning slutförd och täckning (10 mm isolering) av betongytan 

avslutat samt vattenhärdning påbörjat 

12 h PÅ PÅ 

24h -- AV 

36h -- PÅ 

48h -- AV 

60h -- PÅ 

72h -- AV 

84h -- PÅ 

96h AV AV 

168h Tidigast formrivning och avtäckning 

Inför gjutning nästa etapp 

-48h -- PÅ 

0h -- AV 
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7.6 Åtgärder i tabellform, Tluft -10°C till +5°C 

 

Tabell A: Åtgärder vid gjutning brobana, Tluft -10°C till +5°C 
Yta Period Åtgärd 

Brobana undersida 0h-168h 

 

168h -- 

75 mm oisolerad form 

 

Ingen åtgärd 

Brobana undersida, 5m 

i anslutning till nästa 

etapp 

0h-168h 

 

168-formrivning 

nästa etapp 

75 mm form 

 

10 mm isolering 

Brobana undersida vid 

stöd 

0h-168h 

 

168h -- 

22 mm oisolerad form 

 

Ingen åtgärd 

Ovansida 0-168h 

 

168h -- 

10 mm isolering, tält 

 

Ingen åtgärd 

Ovansida, 5m i 

anslutning till nästa 

etapp 

0-168h 

 

168h formrivning 

nästa etapp 

10 mm isolering, tält 

 

10 mm isolering, tält 

Insida kantbalk 0-48h 

 

48h -168 h 

 

168h -- 

22 mm oisolerad form 

 

10 mm isolering 

 

Ingen åtgärd 

Avstängare fri ända 0h-168h 

 

 

168h -- 

22 mm oisolerad form + 50 mm isolering, tas bort 

runt spännkablarna då uppspänningshållfasthet har 

uppnåtts. 

Ingen åtgärd 

Kylrör 0h-96h Kylvattentemperatur inlopp max. 8°C, utlopp max. 

12°C, kylningen startasvid gjutstart, kyltiden räknas 

från avslutat gjutning 

Värmekablar mot 

gjutfog 

12h-96h Användning värmekablar, 40W/m,  

start 12h efter att värmekablar täckts med betong 

Värmekablar mot 

avstängare 

12h 24h 

36h-48h 

60h-72h 

84h-96h 

 

48h innan gjutstart 

nästa etapp - gjutstart 

 

Användning värmekablar, 40W/m för 12h, sedan 

stopp under 12h 

start 12h efter att värmekablar täckts med betong 

 

 

start värmekablar, stängs av vid gjutstart nästa 

etapp 
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7.7 Åtgärder i tabellform, Tluft +5°C till +20°C 

 

Tabell A: Åtgärder vid gjutning brobana, Tluft -10°C till +5°C 
Yta Period Åtgärd 

Brobana undersida 0h-168h 

 

168h -- 

75 mm oisolerad form 

 

Ingen åtgärd 

Brobana undersida vid 

stöd 

0h-168h 

 

168h -- 

22 mm oisolerad form 

 

Ingen åtgärd 

Ovansida 0-168h 

 

168h -- 

5 mm isolering 

 

Ingen åtgärd 

Ovansida kantbalk 0-168h 

 

168h -- 

10 mm isolering 

 

Ingen åtgärd 

Insida kantbalk 0-48h 

 

48h -168 h 

 

168h -- 

22 mm oisolerad form 

 

5 mm isolering 

 

Ingen åtgärd 

Avstängare fri ända 0h-168h 

 

 

168h -- 

22 mm oisolerad form + 50 mm isolering, tas bort 

runt spännkablarna då uppspänningshållfasthet har 

uppnåtts. 

Ingen åtgärd 

Kylrör 0h-96h Kylvattentemperatur inlopp max. 8°C, utlopp max. 

12°C då Tluft < +10°C. 

Kylvattentemperatur inlopp max. 13°C, utlopp 

max. 17°C då Tluft > +10°C. 

kylningen startasvid gjutstart, kyltiden räknas från 

avslutat gjutning 

 

7.8 Uppspänning 

Uppspänningen får endast utföras når betongen har uppnått 80% av den föreskrivna 

karakteristiska tryckhållfasthet i förankringszonen och 60% i farbanans tvärsnitt. Dvs. 80% 

x 45 MPa = 36 MPa i förankringszonen och 60% x 45 MPa = 27 MPa i brobanans 

tvärsnitt. Enligt simuleringarna är detta uppnått: 

 Ca. 5 dygn efter gjutningen vid lufttemperatur under -5°C och färsk 

betongtemperatur +15°C. 

 Ca. 4 dygn efter gjutningen vid lufttemperatur över -5°C och färsk 

betongtemperatur +15°C. 
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8 Checklista för arbetsplatsen 

8.1 Åtgärder före gjutning 

 Temperaturgivare monteras enligt punkt 9. 

 Kylrör montaras enligt punkt 9.  

 Varmekablar montaras enligt punkt 9 då Tluft under +5C. 

 Starta värmekablar i motgjutningsytan tidigare gjuten etapp 48h innan gjutning då Tluft 

under +5C. 

 Beställd betongtemperatur från fabrik bör hållas så låg som möjligt. 

 I normalfall används på betongfabrik inblandning av varmvatten under den kalla 

årstiden. Kontakt ska etableras med fabrik innan varje gjutning för att säkerställa att 

varmvatten ej tillsätts (om det inte är nödvändigt med en mindre mängd varmvatten för 

att klara minst +12C betongtemperatur). 

 

8.2 Åtgärder vid gjutning 

 Mät betongens temperatur på de första tre lassen. 

 Koppla in temperaturgivare i den del som ska gjutas. 

 Starta kylningen när betongen täcker kylrören, kylvattentemperatur enl. punkt 5.3. 

 Täckning betongytor enligt punkt 9.  

 Uppvärmning av den nygjutna konstruktionen med byggtork e.d. utöver det som 

specificeras i denna arbetsbeskrivning får inte utföras om inte beräkningsansvarig 

kontaktas för kontrollberäkning. 

 

8.3 Åtgärder efter gjutning 

 Avläsning av temperaturgivare placerad i konstruktionen samt mätning av 

lufttemperatur minst 2 ggr/dygn fram till minst 2 dygn efter formrivning. 

 Starta värmekablar i nygjuten betong 12h efter att värmekablarna täckts med betong då 

Tluft under +5C.  

 Observera start/stopp-cykeln för värmekablar mot isolerad avstängare då Tluft under 

+5C.  

 Konstruktionen härdas enligt Bro 2004.  

 Stoppa kylningen 96h efter gjutstart. 

 Uppspänning när erforderlig hållfasthet har uppnåtts, kontrolleras med mätning i 

föreskrivna mätpunkter.  

 Formrivning tidigast 7 dygn efter gjutning.  

 Isolering av 5m brobana i anslutning till nästa etapp då Tluft under 0C.  

 Om formen sitter kvar längre än minimitiden är detta positivt med avseende på 

härdning. 
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9 Skisser (ej måttenliga) 

9.1 Placering kylrör  

 

 

Beteckningar

 =  Kylrör.
900 900

4x 350
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9.2 Form/täckning 

 

 

 

Nygjuten etapp Tidigare 

gjuten etapp

Kommande 

etapp

Avstängare 

isolerad med 

50mm cellplast

Ca. 5000

A

A

 

 

 

Beteckningar

 = 10mm isolering. 

  =  oisolerad träform.
 =  Kylrör.

 =  Tält.  =  Värmekabel.

 

 = 10mm isolering då Tluft < +5°C. 

    5mm isolering då Tluft > +5°C. 

Isolering endast 

under 0°C.
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9.3 Placering värmekablar 

 

 
Beteckningar

 

Värmekablar i 

motgjuten yta av 

tidigare gjuten 

etapp används 

innan gjutning.

 =  Värmekabel 40 W/m.
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gjuten etapp

Kommande 
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Värmekablar i 
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används tidigast 

12h efter gjutstart.

Avstängare 

isolerad med 

50mm cellplast
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Körschema värmekablar 

tid Värmekablar i 

motgjuten betong 

Värmekablar i 

nygjuten betong nära 

gjutfog 

Värmekablar i 

nygjuten betong nära 

avstängare 

-48h start   

0h=gjutstart stopp   

12h  start start 

24h   stopp 

36   start 

48   stopp 

60h   start 

72h   stopp 

84h   start 

96h  stopp stopp 
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9.4 Placering tempgivare 

 

 
Temperaturgivares placering:

+ 1   10 mm från topp, 2500 mm från avstängare.

+ 2   i centrum, 2500 mm från avstängare.        

+ 3   10 mm över botten från avstängare.

+ 4   på kylrör från avstängare.

+ 5   i förankringszon mitt mellan värmekablar 50 mm från gjutfog. 

+ 6   i förankringszon mitt mellan värmekablar 50 mm från gjutfog. 

+ 7   i förankringszon mitt mellan värmekablar 50 mm från avstängare.

+ 8   i förankringszon mitt mellan värmekablar 50 mm från avstängare.

Givare +2, +7 och +8 återanvänds för temperaturmätning i motgjuten 

konstruktion vid gjutning följande etapp. 

1

1

1
0

0
0

 

Nygjuten etapp Tidigare 

gjuten etapp

Kommande 

etapp

B

B

3

2
4

2

3

4

A-A

A

A

B-B

300

 =  Värmekabel 40 W/m.

 =  Kylrör.

 =  Spännkabelrör.

5, 76, 8

5, 6

300

7, 8

2500
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1 Syfte 

Syftet med denna beräkning är att med utgångspunkt från en spricksäkerhetsanalys 

fastställa erforderliga åtgärder för att med föreskriven spricksäkerhet begränsa uppkomst 

av temperatursprickor under betongens härdningsförlopp. 

 

2 Föreskrifter 

Denna beräkning är upprättad med utgångspunkt ifrån föreskrifter i följande handlingar: 

 

- Bro 2004, publ. 2004:56 inkl. supplement 2, publ. 2007:106. 

- BV tunnel (BVS 585.40, version 02). 

- BV bro (BVS 583.10 utgåva 9). 

- 9543-14-010 - Teknisk Beskrivning, Konstbyggnad, Totalentreprenad. 

- Ritn. 1-1154600 Blad 9543-14-400-640 till 655. 

 

3 Tillhörande handling 

”Arbetsbeskrivning 9543-14-700-561” som omfattar åtgärder samt föreskrifter hur arbetet 

ska utföras. 

 

4 Sprickriskanalys 

4.1 Beräkningsmetod 

Sprickriskanalysen är utförd enligt Metod 3 enligt BRO 2004 Bilaga 4-11, med hjälp av 

datorprogrammet ConTeSt version 5.0. 

 

4.2 Materialparametrar 

 

Materialparametrar till spricksäkerhetsanalysen har valts enligt generella parametrar. 

Tillåten spänningskvot är i aktuell exponeringsklass enligt VV Publ 2004:56 bilaga 4-11: 

 

 0,80 (XC4) 

 

4.3 Beräkningsmodell och indata 

Beräkningsmodell och beräkningsresultat avseende beräkning av temperaturer, spänningar 

samt sprickriskanalys redovisas i bifogade beräkningsbilagan. Konstruktionen analyseras i 

tvärsnitt och längdled. Vid beräkning i längdled modelleras konstruktionen vertikalt för att 

kunna ta hänsyn till l/h beteende och beakta gjutetappslängden (bredden).  
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5 Material 

5.1 Cement 

 

CEM I enligt SS-EN 197-1 och MH, LA, SR enligt SS 13 42 02, SS 13 42 03 och  

SS 13 42 04. 

 

Det cement som används har produktnamn Anläggningscement. 

 

5.2 Cementhalt 

C 35/45 vct ≤ 0,45: max 430 kg/m
3
. 

 

5.3 Betong 

C 35/45 vct ≤ 0,45, exponeringsklass XC4/XF3. 

Betongen som används för gjutning har vct ≤ 0,40 för att uppnå hållfasthetsklassen. Detta 

beaktas i beräkningen. 

 

5.4 Form, formrivning etc 

Oisolerad träform, 75 mm som del av MSS formvagn, rivning av form sker tidigast 4 dygn 

efter gjutning eller när erforderlig tryckhållfasthet har uppnåtts enligt allmänna anvisningar 

inför uppspänning.  

Över stöd lokal komplettering med 22 mm oisolerad träform, se även skisser under punkt 

9.  

Avstängaren ska isoleras med 50 mm isolering.  

 

6 Temperatur 

6.1 Lufttemperatur 

Begreppet lufttemperatur (Tluft) avser omgivande lufts dygnsmedeltemperatur. Denna 

beskrivning förutsätter en följande lufttemperaturer: 

 

 -10°C - +20°C 

 

Om temperaturförhållanden avviker avsevärt från angivna temperaturer ska 

beräkningsansvarig kontaktas för kontrollberäkning.  
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6.2 Betongmassans temperatur. 

Begreppet ”betongmassans temperatur” (Tgjut) avser betongens temperatur när den är på 

plats i formen.  

 Betongmassans temperatur ska hållas så låg som möjligt. 

 Temperaturen i betongmassan ska vara i intervallet +12C - +25C. 

För dygnsluftmedeltemperaturer i intervallet -10C – +10C får Tgjut ej överstiga 

+15C. 

För dygnsluftmedeltemperaturer i intervallet +10C – +20C får Tgjut ej överstiga Tluft 

med mer än 5C. 

 Betongmassans temperatur mäts på de tre första lassen både vid fabrik och arbetsplats. 

Därefter registreras temperaturen på fabriken, såvida inga ändringar i receptet sker. 

 

6.3 Kylvattentemperatur 

 Ingående kylvattentemperatur ska vara max +8C för Tluft < +10C. 

 Ingående kylvattentemperatur ska vara max +13C för Tluft > +10C. 

 

6.4 Kylning av den nygjutna betongen 

Denna beräkning förutsätter att den nygjutna betongen kyls med ingjutna kylrör enligt 

arbetsbeskrivning 9543-14-700-561. Denna beräkning förutsätter även att kylsystemet 

utförs med kylrör av stål, innerdiameter 23- 26 mm, ytterdiameter 25- 28mm. Om annat 

material eller dimensioner används ska beräkningsansvarig kontaktas för 

kontrollberäkning.  

 

6.5 Värmning av tidigare gjuten/ nygjuten betong med ingjutna värmekablar då 

Tluft under +10C 

 Värmekablar placeras enligt punkt 9 i arbetsbeskrivning 9543-14-700-561.  

 Effekt = 40 W/m. 

 Värmekablar inaktiveras och aktiveras enligt tabell A i arbetsbeskrivning 9543-14-700-

561. 

 Temperaturen i anslutning till värmekablar övervakas med ingjutna temperaturgivare. 

 

6.6 Temperatur i motgjuten konstruktionsdel. 

Denna beräkning förutsätter att temperaturen i motgjuten yta är lägst lika med 

dygnsmedeltemperaturen, dock ej lägre än +5C. Vid lufttemperatur under +5C förvärms 

ytan av tidigare gjuten konstruktion med hjälp av ingjutna värmekablar.  

 

7 Beräknade temperaturer 

Beräknade temperaturer finns redovisade i Tabell A, samt i beräkningsdelen i Bilagorna. 
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8 Åtgärder 

8.1 Härdning 

 Konstruktionen härdas enligt Bro 2004. 

 Produktionscykel 2 veckor. 

 Tält på MSS formvagn, inkl. 1 m på tidigare gjuten etapp.  

 Kylning av den nygjutna betongen enligt arbetsbeskrivning 9543-14-700-561. 

 Värmning av den nygjutna betongen enligt arbetsbeskrivning 9543-14-700-561. 

 Övriga åtgärder enligt arbetsbeskrivning 9543-14-700-561.  

 

9 Spricksäkerhet 

9.1 Genomgående sprickor samt ytsprickrisk, metod 3 

Konstruktionen är modellerad med spricksäkerhet s = 1,25. Beräkning av spricksäkerhet 

finns redovisad i rapportdelen, se Bilagan. Maximala värden för töjnings/spänningskvot 

redovisade i tabellen nedan är hämtade från kurvdiagram 8.1 i beräkningsbilagan. Längst 

ned på diagramsidan i bilagan vid kurvdefinitionen, redovisas aktuellt medelvärdesområde 

i koordinatform. Metodiken som använts vid val av medelvärdesområde är följande: Först 

studeras maxvärden för respektive block i kurvdiagram, för de tidpunkter som ger höga 

värden tas sedan färgkartor fram. Färgkartorna analyseras genom att ändra på färgskalan så 

att storlek och position av områden med höga värden erhålls. Därefter skapas ett nytt 

kurvdiagram med som visar medelvärdesbildade värden för ett relevant område = dim area 

(se diagram 8.1). Beräkningar med annat temperaturförhållande har utförts enligt Tabell A 

nedan (fet stil avser beräkningsfall som redovisas i beräkningsbilagan).  

 

TABELL A 
Brobana Beräkningsbilagan 

 

          Fil 

 

Tgjut 

 

Tluft 

 

Tkyl 

 

Tmax 

84h 

fcc 

 

         Spänningskvot PLS 

 °C °C °C °C MPa Tidigt Sent (genomg) 

      Max Max Dim (area) 

Tvärsnitt i fält     ø    

AArsta_CS_B25_S20 +25 +20 +15 58,1 38,1 0,78 (0,30) 0,10 

AArsta_CS_B20_S15 +20 +15 +15 53,3 36,4 0,84* (0,34) 0,12 

AArsta_CS_B15_S10 +15 +10 +15 46,7 33,9 0,79 (0,34) 0,12 

AArsta_CS_B15_S5 +15 +5 +10 46,6 33,0 0,76 (0,44) 0,30 

AArsta_CS_B15_V0_talt +15 0 +10 46,4 33,9 0,96* (0,45) 0,26 

AArsta_CS_B15_V5_talt +15 -5 +10 46,3 33,6 >1* (0,56) 0,32 

AArsta_CS_B15_V10_talt +15 -10 +10 46,1 33,3 >1* (0,65) 0,36 

Tillåten maximal spänningskvot i aktuell exponeringsklass är 0,80. 

*Ytsprickor efter formrivning som kompenseras delvis av uppspänning, observera analysen i tabell B nedan. 

 

 

 

 

 

 

 



BERÄKNING 9543-14-040-560 7 (8) 
Upprättad av Datum Projekt 

Carsten Vogt 

PEAU 

2013-12-04 Citybanan i Stockholm, Årstabron – Älvsjö 

Järnvägsbron över Årsta spårområde 

Brobana utanför portaler 
 
 

 

TABELL A, forts 
Brobana Beräkningsbilagan 

 

          Fil 

 

Tgjut 

 

Tluft 

 

Tkyl 

 

Tmax 

84h 

fcc 

 

         Spänningskvot PLS 

 °C °C °C °C MPa Tidigt Sent (genomg) 

      Max Max Dim (area) 

Tvärsnitt över stöd         

AArsta_CS_S_B25_S20 +25 +20 +15 58,1 -- 0,71 (0,40) 0,24 

AArsta_CS_S_B20_S15 +20 +15 +15 53,2 -- 0,75 (0,42) 0,28 

AArsta_CS_S_B15_S10 +15 +10 +15 48,5 -- 0,82* (0,45) 0,32 

AArsta_CS_S_B15_S5 +15 +5 +10 46,5 -- 0,71 (0,46) 0,32 

AArsta_CS_S_B15_V0_talt +15 0 +10 46,3 -- 0,95* (0,53) 0,35 

AArsta_CS_S_B15_V5_talt +15 -5 +10 46,1 -- >1* (0,64) 0,46 

AArsta_CS_S_B15_V10_talt +15 -10 +10 45,8 -- >1* (0,70) 0,44 

         

Längdled (sekvens 14 dygn)     G+5    

AArsta_V_B25_S20 +25 +20 +15 57,7 36,1 0,51 (0,51) 0,40 

AArsta_V_B20_S15 +20 +15 +15 52,3 33,4 0,51 (0,51) 0,39 

AArsta_V_B15_S10 +15 +10 +15 46,8 

(69,0**) 

36,3 0,51 (0,50) 0,38 

AArsta_V_B15_S5 +15 +5 +10 46,4 

(68,2**) 

35,7 0,73 (0,62) 0,43 

AArsta_V_B15_V0_talt +15 0 +10 46,5 

(69,7**) 

35,2 0,91* (0,82) 0,58 

AArsta_V_B15_V5_talt +15 -5 +10 46,4 

(68,9**) 

34,6 0,99* (0,89) 0,66 

AArsta_V_B15_V10_talt +15 -10 +10 46,1 

(68,0**) 

33,9 >1* (>1) 0,79 

         

Tillåten maximal spänningskvot i aktuell exponeringsklass är 0,80.  

*Ytsprickor efter formrivning som kompenseras delvis av uppspänning, observera analysen i tabell B nedan. 

**lokalt runt värmekabel 

 

9.2 Ytsprickor efter formrivning  

 

I Metod 3-beräkningarna avseende genomgående sprickor under 8.2 nedan analyseras 

ytsprickrisken i tvärled samtidigt med risken för genomgående sprickor. Den uppspänning 

av konstruktionen som utförs innan formrivning tillför tryckspänningar över hela 

tvärsnittet vilket innebär att hela tvärsnittet kommer att vara tryckt från 

uppspänningstidpunkten fram till formrivning. När formrivning/avtäckning utförs kommer 

ytskiktets avsvalning att medföra att vissa delar av konstruktionen tillfälligt kommer att 

utsättas för dragspänningar. I Tabell B nedan redovisas konsekvenserna i de mest 

ogynnsamma lägen (i fält vid lufttemperatur -5C och -10C). I bilagan redovisas tryck- 

och dragspänningar vid formrivningstidpunkt (110 h efter gjutstart) och max.-värden ( ca 

115 h efter gjutstart). Av diagrammen i bilagan, överfört till Tabell B (se kolumn F) kan 

utläsas att belastningsökningen under avsvalningen efter formrivning är 1,00 resp. 1,82 

MPa (-5C) och är 1,08 resp. 1,83 MPa (-10C), vilket utan uppspänningskrafter leder till 

för hög sprickrisk. Sektionen kommer vid 50% deluppspänning att tillföras cirka 2,5 MPa 

(ÖK) resp. 1,25 MPa (UK) i tryck (uppskattade värden som är typiska för 

brokonstruktioner) vilket innebär att spänningskvoten blir under tillåtna 0.80 (se kolumn 
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H). I bilagan under punkt 8.2 redovisas för samtliga beräkningar hela 

spännings/töjningsförloppet utan hänsyn till uppspänning.  

 

Tabell B 
 Från Contestberäkningen   

 Spänning Draghållfasthet    Kvot Spänning  

 

 

        A 

110 h 

 

 

 

MPa  

        B 

115 h  

 

 

 

MPa 

 

 110 h 

 

 

 

MPa  

           C 

 115 h 

 

 

 

MPa   

 

110 h 

 

 

 

    - 

 

115 h 

 

 

 

   - 

           D 

Från 

upp-

spänn-

ing 

 

        E 

(D+A) 

 

 

 

MPa 

      F 

(B-A) 

 

 

 

MPa 

G 

(E+F) 

 

 

 

MPa 

            H 

    (G/C) 

 justerad  

spänn-

ings kvot  

 

Tluft =  

-5°C 

           

ÖK i fält -0,25 0,75 2,85 2,85 tryckt 0,26 -2,5 -2,75 1,00 -1,75 tryckt 

UK i fält 1,05 2,87 2,70 2,70 0,39 1,06 -1,25 -0,20 1,82 1,62 0,60 

Tluft =  

-10°C 

           

ÖK i fält -0,35 0,73 2,85 2,85 tryckt 0,26 -2,5 -2,85 1,08 -1,77 tryckt 

UK i fält 1,03 2,86 2,65 2,65 0,39 1,08 -1,25 -0,22 1,83 1,61 0,61 

Tillåten maximal spänningskvot i aktuell exponeringsklass är 0,80.  

 

 

 A, Dragspänning vid formrivningstidpunkt (110 h efter gjutning) i över- respektive 

underkant av sektionen i fält, tolkat ur diagram 8.4a och b i bilaga 10.  

 B, Dragspänning 5 timmar efter formrivning (tidpunkt för maxspänning) i över- 

respektive underkant av sektionen i fält, tolkat ur diagram 8.2 bilaga 10. 

 C, Draghållfasthet vid maxspänningstidpunkt (115 h efter gjutning) i över- 

respektive underkant av sektionen över mellanstöd, tolkat ur diagram 8.3 bilaga 10.  

 D, tillkommande spänning vid uppspänningstidpunkt (72-84 h efter gjutning) i över- 

respektive underkant av sektionen i fält, uppskattade värden från redovisade 

spännkrafter (4x5831 kN), tvärsnittsarean och typiska kvarvarande spänningar i 

tvärsnittet under egentyngd. Noggrannare beräkning redovisas i reviderat dokument 

när indata (spänningar frän uppspänning) är tillgängliga.  

 E, Spänningstillstånd vid formrivningstidpunkt i över- respektive underkant av 

sektionen över mellanstöd, summerat uppspänning och spänning från ConTest-

beräkningen. 

 F, Spänningsökning under tiden från formrivning (110 h) fram till maxtidpunkt 

(115 h) i över- respektive underkant av sektionen i fält. 

 G, Resulterande spänning vid maxtidpunkt (115h). 

 H, Spänningskvot i över- respektive underkant av sektionen i fält med hänsyn taget 

till planerad uppspänning.  

 

 

 

10 Beräkningsbilaga: 153 sidor 



Stöd 19-20

Spårportaler

Bodar/kontor

Tvärbana/pendeltåg
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