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This diploma work was conducted in collaboration with the Swedish civil engineering
construction company Skanska Construction in Stockholm. Their interest is to
develop a number of type approved form constructions which can be used during the
construction of concrete walls. Skanska focuses on improving safety on their projects
and both supervisors and workers have a need for approved form constructions in
the current situation.
The study is focused on safety and the purpose is to facilitate the preparation before
the form work can begin. By studying the literature of the subject and conduct
interviews with employees at Skanska Construction, the understanding of the issue
and knowledge will be increased.
Literature studies, interviews together with production and design have been the
basis for a successful study. The work has resulted in three types of approved form
constructions to Skanska Construction and the drawings can be used of employees at
the company. The form constructions are, by using a CAD-program, presented on
drawings in a clear and convenient way.

Handledare: Mattias Gretzer
Ämnesgranskare: Urmas Valdek
Examinator: Patrice Godonou
ISRN UTH- INGUTB-EX- B- 2013/26 SE

Sammanfattning
Detta arbete har utförts i samarbete med Skanska Anläggning i Stockholm. Skanska
Anläggnings intresse är att ta fram ett antal, av konstruktör, typgodkända
formkonstruktioner för uppförande av betongväggar. Hjälpmedlet ska vara ett steg i
ledet med Skanskas nya sätt att arbeta med temporära konstruktioner då både
arbetsledning och yrkesarbetare ser ett behov av detta i dagsläget.
Förutsättningarna för att lyckas med arbetet är att studera tillgänglig, relevant,
litteratur samt, genom intervjuer med erfaren personal, återföra erfarenheter och
kunskaper som kan vara av intresse för arbetets utgång. Arbetet syftar till att
underlätta planeringsarbetet för uppförande av betongväggar, utan att under några
omständigheter bortse från säkerheten vid arbeten på och intill den aktuella
betongformen. De typgodkända formkonstruktionerna ska kunna användas på
Skanska Anläggnings projekt som ett verifierande dokument men även som en
instruktion vid uppförandet av formen. Arbetet redogör också för hur olika
yrkesroller inom Skanska Anläggning berörs, och vilka erfarenheter de har av,
temporära konstruktioner och främst betongformar.
Litteraturstudier, intervjuer, samt framtagning och utformning av formkonstruktionerna har legat till grund för arbetets resultat. Utformningen av tre
typgodkända betongformar bidrog till att Skanska Anläggning nu har tillgång till
dessa för att användas som underlag vid uppförande av betongväggar i sina projekt.

Nyckelord: Formkonstruktioner, Betongformar, Temporära konstruktioner
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1 Introduktion
1.1 Inledning
Uppförande av betongkonstruktioner är något som sker dagligen i byggbranschen vid
såväl anläggnings- som husprojekt. Vid uppförande av betongkonstruktioner krävs
stabila, täta och ekonomiska betongformar för att åstadkomma en hög kvalitet och en
god produktivitet. Formbyggnad delas in i bärande och stödjande formar och de kan
utföras med såväl systemform som traditionell form, se vidare kapitel 3. Arbetet
kommer att behandla stödjande formar som en temporär konstruktion, byggda på
traditionellt vis, för uppförande av väggar vid Skanska Anläggnings projekt. Alla
uttryck som är kursiverade i denna rapport, kommer att omnämnas i kapitel 3,
Definitioner och terminologi.
Traditionell form är vanligt förekommande vid anläggningsprojekt där förhållandena
för formsystem inte alltid är gynnsamma. Dessa förhållanden kan exempelvis vara
oregelbunden geometri på betongform, gjutning med berganpassning, trånga och
svåråtkomliga arbetsmiljöer. Fördelen med traditionell form är att den byggs av virke
vilket kan sågas och formas utifrån ändamålet. På Skanska Anläggning finns
önskemål från både yrkesarbetare och arbetsledning om formkonstruktioner som är
typgodkända av konstruktör. Formkonstruktionerna ska presenteras på ritningar,
vilket kommer att vara mer överskådligt och lättarbetat, än den litteratur som finns i
dagsläget. De typgodkända formkonstruktionerna ska vara ett steg i ledet med
Skanska Sveriges nya sätt att arbeta med temporära konstruktioner. De typgodkända
formkonstruktionerna kommer i efterföljande kapitel nämnas typformar. För
detaljerad beskrivning av temporära konstruktioner, se avsnitt 3.2.
Arbetet baserades på information erhållen från intervjuer med anställda på Skanska,
där frågor gällande betongformar, arbetssätt och tidigare erfarenheter berördes. Efter
det följde dimensionering och granskning, som utfördes i samarbete med
konstruktörer på Skanska. Slutligen så konstruerades alla typformar i CAD-program
varefter de redovisades på ritningar.

1.2 Bakgrundsbeskrivning
Under hösten 2012 påbörjades en konversation med Skanska anläggning om ett
tänkbart ämne för mitt kommande examensarbete. I januari 2013 kom Skanska
Anläggning fram med ett förslag gällande betongformar byggda på traditionellt vis
med inriktning mot säkerhet.
I dagsläget, vid såväl Skanska Anläggnings projekt som övriga regioner inom
Skanska Sverige AB, ska samordningsansvarig för temporära konstruktioner, vid
uppförandet, följa ett arbetsflöde. Arbetsflödet består av sex steg med planering som
första steg, som bland annat innehåller momentet riskbedömning. En
formkonstruktion är en temporär konstruktion och en riskbedömning ska då
genomföras. I riskbedömningen ska samordningsansvarig för temporära
konstruktioner vid arbetsplatsen, granska och bedöma de risker som kan uppkomma
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med den temporära konstruktionen. Om en bedömning visar att risk för personskada
finns, ska en konstruktör kontaktas för att dimensionera formkonstruktionen varefter
en granskning utförs av en oberoende konstruktör innan handlingarna kan
överlämnas till arbetsplatsen.
Skanska Anläggning anser att syftet med riskbedömningen är bra men upplever den
otydlig med avseende på vad som kan orsaka personskada och inte. Otydligheten
leder till svårigheter i det dagliga arbetet i produktionen, vilket är både kostsamt och
tidskrävande.

1.3 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att underlätta uppförandet av traditionella väggformar vid
Skanska Anläggnings projekt. Därför ska ett antal, av konstruktör, typgodkända
formkonstruktioner tas fram och detta ska göras ur ett säkerhetsperspektiv. Arbetet
ska även redogöra för hur olika yrkesroller inom Skanska Anläggning berörs, samt
vilka erfarenheter dessa har gällande temporära konstruktioner.
Målet med arbetet är att de här föreslagna typgodkända formkonstruktionerna ska
kunna användas i den dagliga produktionen som ett underlag vid planering och
uppförande av traditionella väggformar.

1.4 Avgränsningar
Arbetet begränsas till att undersöka hur distriktet Skanska Anläggning, som är en del
av Skanska Sverige AB, arbetar med temporära konstruktioner vid sina projekt.
Vidare avgränsas arbetet till att närmare behandla betongformar för uppförande av
väggar och då formar byggda av träbaserade material.
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1.5 Rapportens disposition
Kapitel 1:

Läsaren ges en introduktion till arbetets inriktning och den
bakomliggande problematiken samt en redogörelse för arbetets
avgränsningar.

Kapitel 2:

Ingående beskrivning av företaget, dess regioner samt distrikt.
Företagets affärsidé och mål nämns samt arbetssätt för att uppnå vissa
av de målen redogörs.

Kapitel 3:

De definitioner och den terminologi, som förekommer i arbetet,
redogörs i syfte att ge läsaren en bättre förståelse kring ämnet.

Kapitel 4:

Metodiken och ingående moment redogörs i detta kapitel samt en
motivering till valet och tillvägagångssätt av dessa moment.

Kapitel 5:

Arbetets framsteg från de olika momenten redogörs.

Kapitel 6:

Diskussion och analys av arbetets
rekommendationer och fortsatta studier.

Kapitel 7:

Arbetets referenser sammanställs.

3

resultat

samt

slutsats,

Framtagning av typgodkända formkonstruktioner

4

2 Företaget och dess arbetssätt
2.1 Skanska Sverige AB
Skanska är en stor koncern med verksamheter världen över. Skanska Sverige AB är
ett företag som ingår i koncernen och som i sin tur är uppdelat i regioner följt av
flertalet distrikt.
Skanska Sverige AB har verksamheter inom hus- och anläggningsbyggande samt
utveckling av bostäder och kommersiella lokaler vilket gör det till ett av Sveriges
största bygg- och fastighetsbolag. Skanska Sveriges affärsidé är att utveckla, bygga
och underhålla den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa i.
Skanskas mål är att vara det mest lönsamma företaget i branschen och vara ledande
inom grönt byggande och säkerhet (Skanskas intranät, 2013).
För att uppnå ett av de målen har Skanska satt säkerheten som högsta prioritet på sina
projekt och det har lett till antalet arbetsplatsolyckor har minskat. Skanska Sverige
AB använder sig av något som de kallar för Säkra arbetsmetoder. Dessa
arbetsmetoder tas fram med utgångspunkt från vanligt förekommande arbetsmoment
som är av riskfylld karaktär. Tanken är att sprida kunskap som kan underlätta själva
momentet och reducera risken för att någon skadas vid utförandet. Säkra
arbetsmetoder beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.

2.2 Skanska Väg & Anläggning Stockholm/Mälardalen
Examensarbetet görs i samarbete med Skanska Anläggning som är ett distrikt inom
regionen Skanska Väg- och Anläggning Stockholm/Mälardalen. Skanska Anläggning
arbetar främst med sammansatta anläggningsprojekt med högt ställda krav på
uppförda betongkonstruktioners utförande, kvalitet och livslängd (Olson, 2013)

2.3 ”Vårt sätt att arbeta”

”Vårt sätt att arbeta” är ett ledningssystem inom Skanska som handlar om slutmålet
och hur det ska nås på ett säkert och ekonomiskt sätt. Det syftar till att leda
verksamheten mot fler nöjda kunder, sätta medarbetare, deras engagemang och
kompetens i fokus samt att öka lönsamheten. ”Vårt sätt att arbeta” består av två
delar, en affärsplan och en verksamhetsmanual som i praktiken omsätts i projekt- och
produktionsplaner.
”Vårt   sätt   att   arbeta”   utgör en väsentlig del av arbetets frågeställningar.
Ledningssystemet är dock en företagshemlighet och materialet ska hanteras inom
företaget och i minsta möjliga mån delas med externa och konkurrenter. Därför
kommer inga utförliga redogörelser av de olika delarna i examensarbetet att ges.
”Säkra   arbetsmetoder”   är   ett   avsnitt   i   ledningssystemet   ”Vårt   sätt   att   arbeta”,   och  
berör temporära konstruktioner som är av intresse för mitt arbete. Av den
anledningen kommer nästföljande avsnitt  att  beskriva  ”Säkra  arbetsmetoder”.
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2.4 Säkra arbetsmetoder

I dagsläget finns säkra arbetsmetoder som ska användas på Skanskas projekt vid
bland annat schakt, lyft, temporära konstruktioner samt fordonshantering. Metoderna
ska, enligt Skanska, beskriva arbetssättet och den lägsta nivå som anställda ska
använda på sina arbetsplatser. Skanska lägger stor vikt vid att planering genomförs i
ett tidigt skede för att skapa och upprepa en effektiv och störningsfri produktion.
Arbetet har en inriktning mot temporära konstruktioner och kommer i påföljande
stycke ges en ingående redogörelse för bakgrunden och hur de behandlas enligt de
säkra arbetsmetoderna.
Bakgrunden till hur Skanska valt att arbeta med temporära konstruktioner vid sina
projekt är enligt, personal som intervjuats, den olycka som skedde 2008 då fem
arbetstagare föll från hög höjd vid ett brobygge varpå två avled till följd av sina
skador. Bron bestod av en samverkanskonstruktion med en farbana av betong på en
lådformad stålbalk. För att utföra betongarbetena byggdes en gjutform av trä som
vilade på knektar infästa i stålbalken. Var tionde knekt försågs med en diagonal
avsträvning som skulle öka bärförmågan.
Orsaken till olyckan är enligt utredningen (Hovrätt, 2011-B 434)
underdimensionering av de snedstöttor i träknekten som skulle ta upp lasten från
gjuten betong och armering. Av utredningen att döma, var ansvarsfördelningen
invecklad och en tydligare uppdelning av ansvaret hade underlättat processen. Med
anledning av olyckan insåg koncernen att arbetet kring temporära konstruktioner var
bristfälligt. Man beslutade då att nya rutiner för dimensionering och uppförande av
temporära konstruktioner skulle tas fram som skulle gälla för hela koncernen
(Bessfelt, 2013). Tillvägagångssättet för att implementera ett nytt arbetssätt kan till
viss del skilja sig bland företagen inom koncernen, även om de ställda kraven ska
gälla för alla. Skanska Sverige inspirerades av hur Skanska Storbritannien valt att
arbeta med sina temporära konstruktioner och arbetssätten liknar därför varandra. De
åtgärder som vidtagits är dels att en samordningsansvarig för temporära
konstruktioner ska finnas på plats samt att denne får genomgå en utbildning, som för
uppdraget, är relevant. Man har även upprättat ett arbetsflöde som ska följas vid
planering och uppförande av konstruktionen. Arbetsflödet består av sex steg
bestående av ett antal moment. Till hjälp har samordningsansvarig ett
verifieringsdokument där signering görs innan ett moment får påbörjas eller efter att
ett det avslutats. Nedan följer en redogörelse för de sex stegen.

2.4.1 Planering
Samordningsansvarig ska dokumentera de temporära konstruktioner som finns på
arbetsplatsen och deras placering samt ge dessa en kortare beskrivning så de lättare
kan identifieras. En riskbedömning genomförs av samordningsansvarig där denne
granskar och bedömer, den temporära konstruktionens, olika riskfaktorer. Vid
riskbedömning av formkonstruktionen bedömer man bl.a. de följder som kan uppstå
om formen skulle kollapsa. Riskbedömningen ger svar på om beräkningsinsats från
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konstruktör och granskning är nödvändig. Tanken med den granskning som ska
efterfölja dimensioneringen är att fler ögon ska se vilket minskar risken för misstag.

2.4.2 Projektering
Efter att en konstruktör är upphandlad ska samordningsansvarige informera denne
om de aktuella förutsättningar som gäller för den temporära konstruktionen genom
ett, av samordningsansvarige, tillkallat möte. Förutsättningar som bl.a. funktion,
avsedd användning, laster, markförhållanden, geometrier gås igenom samt en
avstämning om behovet finns att konstruktören upprättar arbetsbeskrivningar och
provbelastningar för att säkra montering, användning och demontering.

2.4.3 Före montage
Samordningsansvarig ser till att kompletta och godtagna handlingar finns på
arbetsplatsen samt annat nödvändigt material för uppförandet och användandet. Det
åligger även denne att mottagningskontroll av levererat material till den temporära
konstruktionen genomförts samt att arbetsberedningar tar hänsyn till godtagna
handlingar.

2.4.4 Före belastning
Innan den temporära konstruktionen får belastas måste samordningsansvarig se till
att en övervaknings-/kontrollplan gjorts som ska säkerställa konstruktionens funktion
under hela belastningen. Utifrån godtagna handlingar genomförs en kontroll av
konstruktionen så att dessa inte skiljer sig åt. Om samordningsansvarig anser att alla
krav är uppfyllda kan konstruktionen sedan belastas.

2.4.5 Belastning
Under belastning ska den övervaknings-/kontrollplan som upprättats i samband med
föregående steg följas.

2.4.6 Rivning/nedmontering
Innan rivningen/nedmonteringen får påbörjas bör en arbetsberedning för detta
genomföras med berörda arbetstagare. För exempelvis en betongform, kan det i
arbetsberedningen, framgå i vilken ordning de ingående delarna ska
rivas/nedmonteras. Viktigt att observera innan rivning/nedmontering av en
betongform är om betongen uppnått tillräcklig hållfasthet då det, enligt Bessfelt
(2013), skett olyckor på Skanska när formar rivits för tidigt. Oavsett vilken typ av
temporär konstruktion som ska rivas/nedmonteras måste samordningsansvarig ge
tillstånd innan arbetet får påbörjas och det gör denne genom signering i
verifieringsdokumentet.
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3 Definitioner och terminologi
3.1 Formbyggnad
Nästan alla betongkonstruktioner och dess formsättning är unika av sitt slag, men två
formsättningsmetoder som skiljer sig fundamentalt från varandra är bärande- och
stödjande form. Oavsett om en bärande- eller stödjande form ska uppföras ställs
entreprenören inför valet av vilken formtyp som ska användas. Ljungkrantz m.fl.
(2009) skiljer på två formtyper, systemform och traditionell form. En systemform
dimensioneras av leverantör utifrån de förutsättningar entreprenören angett.
Entreprenören får då, levererat till arbetsplatsen, en redan typgodkänd
formkonstruktion inklusive alla komponenter och beskrivningar som krävs för
uppförandet, se figur 3.1. En traditionell form kräver vanligtvis mer planering för
entreprenören. Entreprenören måste välja tillvägagångssätt för dimensionering, det
vill säga om beräkningsinsats av konstruktör krävs eller inte. Utifrån
dimensioneringen kan sedan entreprenören göra inköp av virke och andra
nödvändiga komponenter innan formen kan byggas. I regel är systemformar mer
ekonomiskt fördelaktiga tidsmässigt, då entreprenörens planering och arbete inte blir
lika omfattande. Dock behöver det inte alltid vara fallet – beroende på antal
gjutningar och storlek på konstruktionen kan en traditionell form visa sig vara mer
ekonomisk än en systemform. Enligt Omnell (2013) kan valet av formtyp med fördel
göras utifrån följande förutsättningar,
Säkerhet, någon av formtyperna kan medföra större risker än den andra.
Erfarenhet hos yrkesarbetarna.
Storlek på formen.
Tillgång till lyftkran.
Vad som ska gjutas och vilka krav som ställs på konstruktion, utseende etc.
Det här avsnittet kommer att redogöra för var och en av dessa formsättningsmetoder
med en mer ingående beskrivning av stödjande formar, vilket är i fokus för arbetet.
Avsnittet kommer även att ge en kort förklaring av parametrarna stighastighet,
konsistensintervall, utbredningsmått samt formtryck som är resultatet av dessa.
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Figur 3.1

Systemform för väggjutning av märket DOKA.

3.1.1 Bärande form
Enligt Nilsson m.fl. (1993) delas en bärande forms konstruktion upp i tre
huvudelement; en bärande primärkonstruktion, en sekundärkonstruktion och ytform.
Den bärande primärkonstruktionen utgörs av underlägg, stämp och bockryggar som i
sin tur understödjer sekundärkonstruktionen som består av valvreglar varpå ytformen
av materialet trä – plywood eller bräder, vilar, se figur 3.2. Vid dimensionering av en
bärande form är betongens och armeringens egentyngd tillsammans de två viktigaste
parametrarna att ta med i beräkningarna. Horisontalkrafter som vindbelastning,
stötar, lutande valv etc. måste också beaktas vid dimensionering.
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Figur 3.2

Ett exempel på en bärande och stödjande form i samverkan bestående
av stämp, bockryggar, valvreglar samt formbrädor.

3.1.2 Stödjande form
Lika som en bärande form delas en stödjande form upp i tre huvudelement; primäroch sekundärkonstruktion och ytformen (Nilsson m.fl., 1993).
Ytformen för en stödjande form ska kunna ta upp den direkta belastning som uppstår
i samband med gjutning utan att bukta ut. Beroende på beställarens krav avseende
ytstruktur utgörs ytformen, som för bärande form, vanligtvis är av plywood eller
bräder. Sekundärkonstruktionen byggs upp med liggande spikreglar som stöds av
primärkonstruktionen. Den består av bindreglar, som i utförande av två stående
reglar i band, är sammansatta på ömse sidor om formen genom en förbindning,
vanligtvis med formstag och formstagslås. Snedsträvor kan även användas för att
stabilisera formen, se figur 3.3.
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Figur 3.3

En traditionell väggform med alla ingående delar.

Den avgörande förutsättningen för dimensionering av en stödjande form är
formtrycket. Formtrycket bestäms utifrån betongens temperatur, egentyngd,
stighastighet samt konsistensklass. Det beräknade formtrycket avgör sedan hur
spikreglar, bindreglar och formstag ska placeras samt valet av typ och dimension på
staglåset. Formtrycket från betongen varierar över höjden vilket gör att formstag och
spikreglar placeras glesare i den övre delen av formen (Ljungkrantz m.fl., 2009).
Detta på grund av att deformationen över formen ska bli så jämn som möjligt.
En traditionell form är en stödjande form och en sådan byggs upp i två etapper. I den
första etappen byggs formens ena sida upp, den så kallade enklingen, varefter
armeringen monteras och beroende av typ på formstag, kan även dessa monteras i
detta skede. Sedan byggs formens andra sida, den så kallade dubblingen och de båda
formsidorna binds samman, se figur 3.4. Allt ingående material är av trä förutom
formstag och formstagslås som vanligen är av stål.
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Figur 3.4

Bilden beskriver uppförandet av en traditionell väggform.

3.1.3 Stighastighet
Stighastighet är ett begrepp för hur fort betongen stiger i en traditionell väggform. En
hög stighastighet ger ett stort sidotryck på formväggarna och hastigheten måste
därför anpassas till formens bärförmåga eller så dimensioneras formen utifrån den
tänkta stighastigheten (Ljungkrantz m.fl., 2009) . En hög stighastighet kan även,
enligt hemsidan och betongleverantören Färdig betong (2013), leda till hålrum under
större stenar och armeringsstänger. På så sätt kan sättningen medföra sprickor,
otätheter och kanaler i betongen.

3.1.4 Konsistensklass
Betongmassans konsistens bestäms med hjälp av olika konsistensmätare som ger ett
relativt värde på betongens arbetbarhet (Almgren m.fl., 2007). Två sätt att mäta
konsistensen, kan göras med hjälp av sättmått eller utbredningsmått för en klassiskrespektive självkompakterande betong (Burström, 2007). Med klassisk betong menas
en betong som måste bearbetas genom vibrering. En sådan betong delas in
konsistensklasser från S1 till S5, där S1 har ett sättmått på 10-40 mm och S5 ett
sättmått > 210 mm. På samma sätt delas en självkompakterande betong in i
konsistensklasser från F3 till F6, där F3 har ett utbredningsmått på 420-480 mm och
F6 ett utbredningsmått > 630 mm. Enligt Burström (2007) görs valet av konsistens
utifrån svårighetsgrad på gjutningen och vilka möjligeter till bearbetning som finns.
Burström (2007) säger även att grundregeln för valet av konsistensklass är att man
använder den styvaste betongen, med vilken det går att uppnå fullgott resultat.
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3.1.5 Formtryck
Det tryck som uppstår när en färsk betong hälls i en vertikal betongform kallas för
formtryck. Formtrycket för stödjande vägg- och pelarformar utgörs av ett horisontellt
sidotryck orsakat av betongmassan. Vid betongytan är formtrycket noll och ökar
linjärt nedåt till en viss nivå, hmax, där ett maximalt formtyck erhålls. Från den nivån
och nedåt förblir formtrycket konstant, se figur 3.5. För en mer flytande betong
däremot, exempelvis en självkompakterande betong, antas ett hydrostatiskt tryck som
ökar ända ner till botten på formen (Almgren m.fl., 2007).

Figur 3.5

Schematisk skiss av formtrycket för en stödjande form.

3.2 Temporära konstruktioner
Temporära konstruktioner är vanligt förekommande inom de flesta
verksamhetsområden i byggbranschen, bland annat på anläggningssidan. En
temporär konstruktion kan behöva upprättas innan ett specifikt arbete kan påbörjas
eller under tiden arbetet pågår. Syftet med en temporär konstruktion är att underlätta
ett visst arbetsmoment eller säkerställa att personer inte kommer till skada. Exempel
på vad som kan räknas till kategorin temporära konstruktioner är vad arbetet
behandlar, formkonstruktioner, men även schakter, sponter och byggnadsställningar
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4 Metod och utveckling av arbetet
4.1 Litteraturstudier
Arbetet inleds med en litteraturstudie där relevant litteratur läses och information
samlas in och granskas. Litteraturstudien syftar till att ge en större förståelse kring
ämnet och ge den kunskap som behövs för arbetets utveckling.
Till en början söktes tidigare examensarbeten och artiklar som behandlar ämnet med
hjälp av databaserna DIVA och Google. Det skulle syfta till att återföra tidigare
kunskaper kring ämnet och utifrån det göra arbetet ensamt i sitt slag. Tidigare studier
kring formtryck har gjorts och den informationen gav en inledande förståelse kring
det hydrostatiska tryck som uppstår när betong hälls i en form (Billberg, 2011).
Utöver studier kring formtryck tillförde inte denna del av litteraturstudien, till
examensarbetet relevant information. För att ge en ökad förståelse om formbyggnad
lästes, av Skanska Anläggning, tillhandahållen litteratur. Litteratur där författarna har
direkt koppling till byggbranschen vilket ger den väldigt god praktiskt tillämpbarhet.
Information och tidigare erfarenheter av temporära konstruktioner har hämtats från
Skanskas intranät och deras ledningssystem ”Vårt  sätt  att  arbeta”.

4.2 Intervjuer

För att få en bättre förståelse kring formbyggnad och temporära konstruktioner har
utvalda personer på Skanska Väg och Anläggning intervjuats. Syftet med
intervjuerna är att återföra erfarenheter som de tillfrågade respondenterna har fått
under sina yrkesverksamma år i byggbranschen. Erfarenheter, men även åsikter, som
ska vara till hjälp för framtagning och utformning av typformarna.
Genomförda intervjuer kommer ges plats i efterföljande kapitel.
Valet av intervjumetod påverkas av vad som eftersöks och omfattningen på detta.
Med utgångspunkt från det har en ostrukturerad intervjumetod använts i arbetet. En
metod som är kvalitativ och ger respondenten möjlighet att svara fritt utifrån hur
denne tolkat frågan samt att utveckla den (Patel m.fl., 2003). Med en sådan metod
kan erfarenheter på ett lättare sätt återföras och det ökar möjligheten att ta del av
viktiga åsikter.
Upplägget av intervjuerna och formulering av ställda frågor skiljer sig till viss del
utifrån vem som intervjuats – typ av yrkesroll samt vilket ansvarsområde de har på
Skanska Väg och Anläggning. På så sätt bidrar intervjuerna med användbar
information och goda erfarenheter från olika delar inom företaget vilket ökar
chanserna för typformarna att komma till användning. De personer som intervjuats
för detta arbete är verksamma inom produktionsledning, konstruktion, arbetsmiljö
samt projekteringsledning. Alla de, kommer i någon form i kontakt med temporära
konstruktioner med avseende på dimensionering, uppförande eller säkerhet.
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Vid intervjuer har en inspelare använts efter medgivande av respondenten.
Inspelningen underlättar intervjun och bidrar till att mer fokus läggs på respondenten
och dennes svar vilket gör det enklare att ställa följdfrågor. Specifika uttalanden och
upplevelser som har sagts under intervjun kan även de, på ett mer korrekt sätt,
återges i arbetet.
Alla intervjuer inleds med att redogöra för bakgrunden till arbetet och vad det
slutliga målet är samt att förtydliga hur resultatet kan komma att användas vid
Skanska Väg och Anläggnings projekt.

4.3 Framtagning och utformning

Framtagningen av typformarna gjordes till stor del utifrån de svar och åsikter som
erhållits vid intervjuer men även genom diskussion med personal på arbetsplatsen där
examensarbetet utförts. På så sätt anskaffades den kunskap och förståelse som
behövdes för att driva arbetet vidare och avgränsa det så att det föll inom ramarna för
arbetets storlek. Tillsammans med tre personer som var verksamma i produktionen,
beslutades att tre typformar skulle tas fram. Varje person fick önska förutsättningar
och ingående material för var och en av dessa typformar. Tanken med det var att
göra typformarna mer praktiskt tillämpbara och på så sätt kunna användas i större
utsträckning. Med förutsättningar och ingående material menas som tidigare
beskrivits, i kapitel 3.1.2, stighastighet, konsistensklass, val av ytform, dimension på
spik- respektive bindreglar samt typ av formstag.
Innan typformarna kunde dimensioneras återstod det att ta reda på parametrar som
var avgörande för dimensioneringen. Med parametrar avses hållfasthetsklass på
ytform och spik- och bindreglar samt draghållfasthet för formstag. Den
informationen eftersöktes hos olika leverantörer varefter den sammanställdes i ett
dokument tillsammans med förutsättningar och ingående material, se tabell 4.1.
Dokumentet överlämnades till en konstruktör på Skanska Teknik varpå
dimensioneringen kunde genomföras. En granskning utförd av, en oberoende
konstruktör, följde dimensioneringen och därefter kunde ett sammanställningsblad
innehållande beräkningar och ett kvalitetssäkringsintyg erhållas.
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Tabell 4.1

Sammanställning av förutsättningar och material för typformar.

Förutsättningar
Höjd
Tjocklek
Ytform
Typ
Dimension
Hållfasthetsklass
Sekundärkonstruktion
Typ
Dimension
Hållfasthetsklass
Primärkonstruktion
Typ
Dimension
Hållfasthetsklass
Formstag
Typ
Dimension
Draghållfasthet
(rekommend. enl. lev.)
Draghållfasthet
(brottgräns enl. lev.)
Formstagslås
Typ
Dimension
Formtryck
Stighastighet
Konsistensklass
Sätt-/utbredningsmått
Betongtemperatur
Betongens egentyngd

Typform 1
3000 mm
250 mm

Typform 2
2900 mm
300 mm

Typform 3
2000 mm
250 mm

Bräder
23x95 mm
Formplywood

Plywood
12 mm
Formplywood

Plywood
12 mm
Formplywood

Spikreglar
45x95 mm
K12

Spikreglar
45x95
K12

Spikreglar
45x95
K12

Bindreglar
2 x 45x95 mm
K12

Bindreglar
2 x 45x95 mm
K12

Bindreglar
2 x 45x95 mm
K12

Rostfria Klass A4
8 mm
19,0 kN

Engångsstag, stål
8 mm
18,5 kN

Engångsstag, stål
8 mm
16,0 kN

38,0 kN

37,0 kN

32,0 kN

GEKU
75x110 mm

Formstagskil
≈  50x100  mm

GEKU
75x110 mm

1 m/h
S4
160-210 mm
15  ˚C
24 kN/m3

2 m/h
S4
160-210 mm
15  ˚C
24 kN/m3

1 m/h
Självkomp. FS2
650-700 mm
15  ˚C
24 kN/m3

För att redovisa typformarna på bästa sätt frågades yrkesarbetare och arbetsledning
om förslag på hur det kunde göras. Utifrån mottagna förslag och egna tankar drogs
slutsatsen att var och en av dessa typformar skulle redovisas på en ritning
innehållande en måttsatt 2D-bild i skala 1:20, och en beskrivande 3D-bild. Ett CADprogram användes för att konstruera typformarna.
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5 Resultat
5.1 Intervjuer
Som nämnt i föregående kapitel har intervjufrågor, till stor del, formulerats utifrån
respondentens arbetsområde för att på bästa sätt återföra dennes kunskap,
erfarenheter och åsikter. Ändock har tre frågor återkommit i samtliga intervjuer,
- Vad tycker du om idén bakom examensarbetet?
- Hur bör de typgodkända formkonstruktionerna utformas?
- Åsikter/erfarenheter kring Skanskas nya sätt att arbeta med temporära
konstruktioner?
Dessa frågor är av generell karaktär och lämpar sig därför att ställas till samtliga
respondenter eftersom svaren är till stor hjälp för arbetets resultat. Nedan kommer ett
sammandrag av genomförda intervjuer att presenteras med utgångspunkt från ovan
nämnda frågor samt respondentens arbetsområde. Respondenterna kommer nämnas
vid deras yrkestitel.

5.1.1 Produktionschefen
Produktionschefen har arbetat på Skanska Anläggning i 20 år och har de senaste 13
åren varit verksam inom produktionsledning. Han är för tillfälligt stationerad på
projekt Norra länken 52 som är ett stort infrastrukturprojekt beläget vid trafikplats
Värtan i Stockholm. Han har lång erfarenhet av betongarbeten och det passade sig
därför bra att intervjua honom för att återföra den kunskap han besitter till arbetet.
Första frågan, idén
Produktionschefen tycker att idén är bra och att behovet av någon typ av underlag
finns för både planering och uppförande betongformar. Beträffande planering kan
typformarna underlätta arbetet eftersom de redan är dimensionerade och godkända av
en konstruktör vilket betyder att de kan användas omgående i projekten.
Andra frågan, utformning
Typformarna bör utformas så det blir praktiskt tillämpbara med de, i produktionen,
vanligast förekommande materialen och komponenterna samt jämna avstånd mellan
reglar och formstag. Enligt Produktionschefen kan det göra att typformarna kommer
att användas i större utsträckning. Han föreslår att typformarna bör redovisas
illustrativt på en ritning, där alla mått framgår tydligt.
Tredje frågan, åsikter och erfarenheter
Han upplever att det blivit lite krångligare med arbetet kring temporära
konstruktioner men i det stora hela så är det bra. Han säger att det är en väldig
trygghet vid större och mer komplexa projekt då både en konstruktör och en
granskare varit inblandad.
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5.1.2 Konstruktören
Konstruktören har arbetat på Skanskas teknikavdelning i nästan 30 år och har under
sina år på Skanska varit verksam inom bro- och anläggningskonstruktion för både
permanenta och temporära konstruktioner. Han är en av de få på Skanska Teknik
som har behörighet att granska och godkänna temporära konstruktioner och kommer
därför ha den funktionen i examensarbetet.
Första frågan, idén
Konstruktören kommer själv inte i kontakt med de temporära konstruktionerna i
praktiken, men han förstår väl bakgrunden till examensarbetet och tycker idén verkar
bra.
Andra frågan, utformning
Då han själv är konstruktör väljer jag att formulera om frågan till ”Varför är det
viktigt   att   dimensionera   temporära   konstruktioner?”.
Han
anser
dimensioneringsgången för en temporär konstruktion ska utföras med samma
noggrannhet som för en permanent konstruktion till och med noggrannare i vissa fall,
speciellt då Trafikverket är beställare. De har vissa minimiregler och krav för
detaljutformning.
Tredje frågan, åsikter och erfarenheter
Konstruktören upplever att efterfrågan på granskning av temporära konstruktioner
har   ökat   sedan   Skanska   ändrade   sitt   sätt   att   arbeta   med   dessa.   Nu   gäller   ”Second  
opinion”   säger   han,   dvs. att någon granskar det Konstruktören dimensionerat. I
dagsläget har en person helhetsansvaret för hela den temporära konstruktionen
istället som förut då konstruktionen var indelad i gränssnitt. För exempelvis en
bärande form fanns en konstruktör som dimensionerade betongformen, en som
dimensionerade ställningen och en som dimensionerade den underliggande marken.
Det tycker Konstruktören är mycket bra.

5.1.3 Arbetsmiljösupport
Respondenten på arbetsmiljösupporten arbetar som gruppchef och kommer i följande
text nämnas Gruppchefen. Gruppchefen har arbetat på Skanskas
arbetsmiljöavdelning i 13 år med frågor rörande arbetsmiljö och säkerhet inom
regionerna Asfalt och Betong samt Väg och Anläggning i Stockholm/Mälardalen.
Som gruppchef är hans huvudsakliga arbetsuppgift att organisera och underlätta för
personal under honom. Gruppchefens råd och åsikter är betydande för
examensarbetets framgång då Skanskas säkerhetsregler måste beaktas vid
framtagandet av typformarna.
Första frågan, idén
Gruppchefen och hans organisation arbetar dagligen med att förbättra och höja
säkerheten inom ovan nämnda regioner och han anser att det finns ett behov av
typgodkända konstruktioner. Gruppchefen säger att färdiga lösningar underlättar,
vilket kan leda till att fler följer de säkerhetsregler som finns i dagsläget.
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Andra frågan, utformning
Typformarna ska tas fram enligt de förfarande som finns på Skanska med en
konstruktör och en granskare. Om framtagningen av typformarna följer detta
förfarande ska de sedan kunna föras in i det verifieringsdokument som beskrevs i
kapitel 2.4. Väl på plats kan typformarna sedan besiktas av någon inom
arbetsledningen.
Tredje frågan, åsikter och erfarenheter
Gruppchefen har medverkat vid framtagandet av det nya arbetssättet för temporära
konstruktioner och tycker att det är bra samt att det kan minska antalet
arbetsplatsolyckor relaterade till ämnet.

5.1.4 Projekteringsledaren
Projekteringsledaren har tio års erfarenhet som konstruktör innan han började arbeta
på Skanska Hus 2007, där han var verksam till 2009 då han blev anställd på Skanska
Stora projekt. Projekteringsledaren, är lika som Produktionschefen, stationerad på
projekt Norra länken 52 där han har samordningsansvaret för alla temporära
konstruktioner. Skanska Stora projekt är ett distrikt inom regionen Skanska Väg och
Anläggning som främst arbetar med stora och komplexa infrastrukturprojekt.
Projekteringsledarens roll som samordningsansvarig går ut på att se till att kontroller
av projektets alla temporära konstruktioner genomförs av respektive arbetsledare.
När en kontroll är genomförd blir Projekteringsledaren meddelad varpå han signerar i
verifieringsdokumentet.
Första frågan, idén
Projekteringsledaren har arbetat på projekt Norra länken 52 i fyra år och där har
väggformar uppförda med lösvirka bara förekommit i liten utsträckning. I det
projektet är behovet därför inte så stort, men han poängterar att det är i det projektet.
I andra projekt kan behoven vara helt andra.
Andra frågan, utformning
Projekteringsledaren har inte någon direkt invändning på utformningen. Han föreslår
att typformarna sprids på ett sådant sätt att flera vet om att de finns, annars kanske de
går till en konstruktör ändå.
Tredje frågan, åsikter och erfarenheter
Hela processen kring temporära konstruktioner har tagits fram. Även om de, enligt
Projekteringsledaren, hade struktur innan så gick de på projektet igenom det som
måste ändras. I samband med införandet av den nya processen hade de, på projektet,
en endags utbildning   med   ”work   shops”   och diverse övningar. Ibland förekommer
det att personal på projektet behöver få något dimensionerat och granskat och sen
uppföra det så fort som möjligt. Projekteringsledaren upplever då att det kan vara
svårt att hinna med alla steg i verifieringsdokumentet.
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5.2 Framtagning och utformning
Sammanställningsbladet kommer inte att redovisas i rapporten då dimensioneringen
är utförd på uppdrag av Skanska Anläggning och tillhör därför dem.
Kvalitetssäkringsintyget tillsammans med de konstruerade typformarna, som utgör
det huvudsakliga resultatet, kommer att placeras som bilagor (Bilaga 1-4) i slutet av
rapporten.
Av sammanställningsbladet framgår att dimensioneringen utförts med hänsyn till
angivna förutsättningar och ingående material och beräknade avstånd mellan
spikreglar, bindreglar samt formstag redovisas tydligt. Resultatet från
dimensioneringen användes sedan till att göra tre ritningar för respektive typform
innehållande en måttsatt 2D-bild i skala 1:20 och en beskrivande 3D-bild. På
ritningarna anges utförlig information om respektive typform som till exempel
förutsättningar och ingående material, dess dimensioner samt en del enkla
förklaringar som ska underlätta uppförandet av formen.
Ritningarna med tillhörande filer kommer att placeras på Skanska Anläggnings
gemensamma server för att kunna användas av alla inom distriktet. På så sätt är det
lättåtkomliga och med hjälp av filerna kan typformarna revideras efter behov.
Huruvida de ska delas vidare inom regionen är upp till Skanska Anläggning att
avgöra.
För Typform 2 och Typform 3 med plywoodskivor som ytform, erhölls ett
bindregelavstånd på 927 mm respektive 990 mm, där båda avstånden reducerades till
600 mm som är bredden på den aktuella plywoodskivan. Anledningen till detta är att
formstagen bör placeras i skivornas skarvar, enligt Kedland (2013). Med anledning
av detta har avståndet mellan bindreglarna för Typform 1 reducerats från 636 mm till
600 mm för att likna Typform 2 och 3.
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Tabell 5.1

Sammanställning med C/C-avstånd och formtryck.
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6 Diskussion och analys
I det här examensarbetet har en redogörelse för hur Skanska arbetar med sina
temporära konstruktioner gjorts. Arbetet har avgränsats mot betongformar som hör
till kategorin temporära konstruktioner. Typformar som kan underlätta uppförandet
av dessa har tagits fram.
Reglerna kring uppförande av betongformar har under de senaste åren blivit hårdare.
Frågan om formkonstruktionen, vid kollaps, ”kan orsaka personskada – Ja/Nej” var
det bakomliggande motivet till arbetet. Om svaret är Ja, behövs en vidare
dimensionering av konstruktör. Skanska Anläggning såg då ett behov av ett antal, av
konstruktör, godkända typformar för uppförande av väggar. Ur ett
säkerhetsperspektiv har typformarna, utifrån svar från intervjuer och hjälp av
konstruktör, tagits fram och redovisats på ritningar.

6.1 Analys av typformar
De påståenden om hur konsistensklass och stighastighet påverkar formtrycket
framgår tydligt i resultatet. Gällande stighastighetens påverkan på formtrycket kan en
jämförelse göras mellan Typform 2 och Typform 3 då de har dimensionerats med
samma konsistensklass men med olika stighastigheter. Typform 2 får då ett
formtryck som är 10 kN större än Typform 3. På samma sätt kan en jämförelse göras
mellan Typform 1 och Typform 3 med utgångspunkt från konsistensklass och dess
påverkan på formtrycket. Typform 1 har en betong med fastare konsistens och
Typform 3 lösare konsistens vilket framgår av deras respektive beräknade formtryck.
Tillvägagångssättet för dimensioneringen kommer inte att analyseras då den utförts
av en konstruktör. Däremot kan det vara intressant att analysera diverse ingående
parametrar som blivit ändrade under dimensioneringens gång. Till att börja med fick
ytformen för Typform 2 och Typform 3 ändras då de plywoodskivor, som angivits i
det sammanställda dokumentet, hade för låg hållfasthet. Viktigt att nämna är att en
plywoodskiva är uppbyggd av ett ojämnt antal korsvis limmade fanerlager och där
inbördes ordning av dessa är avgörande för plywoodskivans hållfasthet
(Skogsindustrierna, 2004). Den första plywoodskivan som togs med i beräkningar
bestod av fem fanerlager där bara två fanerlager var verksamma i
belastningsriktningen och tre fanerlager vinkelrätt denna. Det resulterade i att
avståndet mellan spikreglarna blev orimligt litet. Detta kan förklaras genom att
jämföra spännvidden för en balk upplagd på två stöd. Stöden i det här fallet är då
spikreglarna. Vid för stort avstånd mellan stöden, i förhållande till balkens
bärförmåga vid böjning, erhålls en för stor nedböjning av balken som kan leda till
brott. Då måste antingen spännvidden minskas eller hållfastheten höjas för balken.
Balken motsvarar i detta fall plywoodskivan och fick då ersättas till en med högre
hållfasthet. För att inte välja en plywoodskiva som är helt okänd, tillfrågades den
personal på arbetsplatsen där arbetet utförts. Det beslutades att en plywood med sju
fanerlager skulle ersätta den tidigare. Ordningen av dessa fanerlager liknar den
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tidigare plywoodskivan då den utgörs av tre verksamma fanerlager i
belastningsriktningen och fyra vinkelrätt denna. Anledningen till att en skiva med
omvänd, inbördes ordning, inte har valts är att detta utförande inte finns tillgängligt
hos den virkesleverantör som Skanska Anläggning har avtal med. Frågan huruvida
ett stort antal spikreglar kan bli en kostnadsfråga eller inte, samt hur en annan
plywood skulle fungera har utelämnats i detta examensarbete.
Vidare återstod att se över formstagen och deras egentliga draghållfasthet, då
konstruktören tyckte att denna var för låg. Vid eftersökningen av draghållfastheten
för formstagen kontaktades leverantören, som levererar formsättningsmaterial. Varje
formstags respektive draghållfasthet noterades i det sammanställningsblad som
senare överlämnades till konstruktören. Dimensioneringen påbörjades, men ganska
tidigt framkom det att dokumentation från en provbelastning av formstagen var
nödvändig. Den som i sin tur granskar dimensioneringen skulle annars få svårt att
godkänna denna om dokumentation skulle saknas. Samma leverantör kontaktades på
nytt för att be om en sådan dokumentation. Av dokumentationen framgick, att de
värden som diskuterats tidigare, var rekommenderad draghållfasthet och som visade
sig vara femtio procent lägre än brotthållfastheten. Den reducering som gjorts av
formstagens draghållfasthet var empirisk. Det förklarades att den rekommenderade
draghållfastheten var lämplig att användas ute på arbetsplatserna. Vidare förklarades
att den inte ska användas vid dimensionering, utförd av konstruktör, då denne
använder sig av andra reduceringsfaktorer. Av detta framgår att det varit bättre, om
jag redan från början, bett leverantören att skicka över dokumentation för
formstagen.

6.2 Analys av intervjuer
Intervju som metod har varit betydelsefull för arbetets framgång. Den intervjumetod
som användes visade sig vara passande för den här typen av frågeställningar.
Intervjuerna blev mer som ett samtal med avslappnad stämning där det fanns plats
för intressanta sidospår istället för att bli stela och strikta. Valet att spela in
intervjuerna var mycket bra, något som visade sig i efterhand, då inspelningarna varit
till stor hjälp i skrivandet.
Syftet med intervjuerna var att ta del av erfarenheter och åsikter från olika håll inom
regionen. Det lyckades bra eftersom valet av respondenter var lämpligt då de, med
olika yrkesroller, hade varierande insynsvinklar på de ställda frågorna. Det kan
tyckas att en formsnickares erfarenheter och åsikter borde givits plats i en intervju,
för att få ännu fler synpunkter. I det fallet valde jag istället, med råd från personal på
arbetsplatsen, att gå ut på bygget och prata med den erfarne formsnickaren som fanns
på plats. På så sätt kunde han, under tiden som jag ställde frågor, visa mig olika
detaljer och på så sätt bättre kunna förklara funktioner.
Mycket av den information som erhållits under intervjuer har använts till olika delar
vid framtagning och utformning av typformarna. Bland annat har förfarandet vid
framtagningen följt de anvisningar som gavs vid intervju med arbetsmiljösupporten. I
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och med det kunde ett kvalitetssäkringsintyg för dimensioneringen fås av granskaren.
Kvalitetssäkringsintyget svarar därmed upp till uttalande rörande trygghet, som var
ett av svaren på fråga tre i intervjun med produktionschefen.

6.3 Slutsatser
Syftet med arbetet var dels att underlätta uppförandet av traditionella väggformar vid
Skanska Anläggnings projekt och därför skulle ett antal, av konstruktör, typgodkända
formkonstruktioner tas fram. Framtagningen har följt det förfarande som tidigare
beskrivits i rapporten och resultatet blev tre godkända typformar som Skanska
Anläggning kan använda för uppförande av betongväggar. Utifrån det kan man dra
slutsatsen att syftet med arbetet är uppfyllt. Målet med arbetet var att typformarna
ska kunna användas i den dagliga produktionen som ett underlag vid planering och
uppförande betongväggar. Eftersom det är Skanska Anläggning som avgör om
typformarna ska spridas inom distriktet, är det upp till företaget huruvida målet
kommer att uppnås.
Arbetet skulle även redogöra för hur olika yrkesroller inom Skanska Anläggning
berördes av, samt vilka erfarenheter de har av, temporära konstruktioner. Detta
genomfördes med hjälp intervjuer där personal från distriktet Anläggning och i
region Väg och Anläggning tillfrågades. Tre frågor återkom i alla intervjuer och en
sammanfattning gjordes av dessa; slutsatsen var att det finns ett behov av
typgodkända formkonstruktioner. Dessa bör, för att komma till användning,
redovisas på ett tydligt sätt samt att underrätta anställda om var formkonstruktionerna
finns. Slutligen så upplever alla respondenter Skanskas nya arbetssätt för temporära
konstruktioner, som något positivt och betryggande.

6.4 Rekommendationer
Andra alternativ för plywood för Typform 2 och Typform 3 bör undersökas. Av
avsnitt 6.1 framgick det att fanerlagrens inbördes ordning är avgörande för en
plywoodskivas böjhållfasthet. Dimensioneringen visade att avstånden mellan
spikreglarna kunde ökas om en plywood med omvänd, inbördes ordning, på
fanerlagren används istället. Om en sådan skiva finns hos någon leverantör och
prisskillnaden mellan den skivan och den som nu använts vid dimensioneringen inte
är så stor, så bör en skiva med omvänd ordning användas. På så vis kan antalet
spikreglar minskas vilket medför en lägre kostnad för material och arbete.
Arbetet är en början på en utveckling av dessa typer av konstruktioner hos Skanska
Anläggning. Typformarna finns nu tillgängliga hos företaget och personalen kan med
hjälp av underlag till respektive typform spara tid vid planeringen av dessa.
Typformarna kan även ge en ökad förståelse för de som känner sig osäkra vid deras
uppförande.
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6.5 Fortsatta studier
Detta arbete har fokuserat på att ta fram typgodkända formkonstruktioner ur ett
säkerhetsperspektiv där ingen hänsyn till kostnader av dessa har tagits. Det kan då
vara intressant att undersöka en möjlighet till kostnadssänkning av
formkonstruktioner uppförda på traditionellt vis med virke. Säkerheten får givetvis
inte åsidosättas, men att en undersökning av andra alternativ på utförandet av dessa
formkonstruktioner genomförs. Andra alternativ vore exempelvis att kunna öka
dimensionen på spik- och bindreglar och se om det får någon effekt på reducering av
antal formstag. Det kan för, Typform 1, vara av intresse då dess formstag är rostfria
och därmed kostar mycket.
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