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Ask any constructional worker and there is a high probability that this person knows
a colleague with pain or other disorders caused by working with power tools.
According to the Swedish Work Environment Authority 71 percent of the Swedish
constructional workers is exposed to vibrations at least 25 percent of the working
hours. Despite this, the number of reported occupational sicknesses caused by
vibrations is as low as 1, 4 percent.
JM Ltd. is one of the largest constructional companies in Sweden. Their main business
is new housing and development of residential areas. God quality and low impact on
the environment is a part of great importance in the company’s long-term goals. To
achieve this, and to ensure an effective production, the activities have gradually been
organized according to Lean production. In the year of 2010 the producing part of the
company began to use methods originating from Lean such as process orientation and
standardization of work procedures. JM calls this Structured production.
The purpose of this thesis is to investigate how working according to Lean when
producing apartment buildings interacts with a safe working environment. The goal is
to investigate and identify problematic operations during the assembly of
semi-prefabricated, non-bearing walls so-called perimeter walls.
The method used is a time study conducted in spring of 2014 on construction sites in
Stockholm. The exposure to vibrations from power tools on construction workers,
when working according to the installation instructions applicable at JM’s building
projects was examined.
The study revealed that the action value determined by the Swedish Work
Environment Authority was exceeded when installing perimeter walls according to
the installation instructions.
The conclusion is to extend measurements and medical surveillance of exposed
operations and personnel. A package of equipment and materials to be used when
installing perimeter walls is presented along with possible methodological
improvements of the installation instructions.

Handledare: Mikael Mattsson
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SAMMANFATTNING
Fråga vilken byggnadsarbetare som helst och sannolikheten är stor att
denne vet en kollega med besvär orsakade av arbete med vibrerande
maskiner. Enligt Arbetsmiljöverket utsätts 71 procent av byggnads- och
anläggningsarbetare i Sverige för vibrationer minst 25 procent av
arbetstiden. Trots detta är antalet rapporterade arbetssjukdomar
orsakade av vibrationer endast 1,4 procent.
JM AB är ett av Sveriges största byggbolag som inriktar sig på
nyproduktion av bostäder och utveckling av bostadsområden. Kvalitet
och miljö är del av JMs långsiktiga mål. För att uppnå detta samt
säkerställa en effektiv produktion har verksamheterna stegvis
organiserats enligt Lean. Som ett led i detta arbete infördes år 2010
Strukturerad Produktion.
Syftet med detta examensarbete är att utreda hur ett strukturerat
arbetssätt inom produktionen av bostäder samfungerar med en säker
arbetsmiljö. Målen är att kartlägga och identifiera problematiska
arbetsmoment vid montering av halvprefabricerade, ickebärande
ytterväggar, så kallade utfackningspartier.
Metoden som använts är en tidsstudie som genomfördes under
våren 2014 på byggarbetsplatser i Stockholm för att se hur stor
exponering för vibrationer från handhållna maskiner hantverkare
utsätts för vid arbete enligt de monteringsanvisningar som tillämpas
vid JMs byggprojekt.
Av studien framkom det att Arbetsmiljöverkets insatsvärde för
vibrationer under en arbetsdag överskreds vid montering av
utfackningspartier.
Slutsatsen är rekommendationer om mätningar och medicinska
kontroller av utsatta arbetsmoment. Ett åtgärdspaket med maskiner och
material att använda vid utfackningsmontage presenteras tillsammans
med möjliga metodförbättringar av monteringsanvisningen.

Nyckelord: Vibrationsskador, Strukturerad produktion,
utfackningsmontage, Lean, arbetsmiljö
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FÖRKORTNINGAR
AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling
AML = Arbetsmiljölagen
AoH = Arbete och Hälsa
HAV = Hand- och armvibrationer
HAVS = Hand- armvibratiosskadesyndrom
HKV = Helkroppsvibrationer
JIT = Just In Time
KTS = Karpaltunnelsyndrom
PSI = Personlig Säkerhetsintroduktion
SRA = Swedish Rental Association
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
JM är ett av Sveriges största byggföretag. Två av de huvudsakliga
målen i företaget är att främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.
De arbetar idag med Strukturerad projektutveckling, baserat på Lean, i
syfte att ständigt effektivisera och förbättra nyproduktionen av
bostäder. Samtidigt är arbetsmiljö och säkerheten på byggarbetsplatsen
alltid högst prioriterat inom företaget. I dagsläget saknas information
om hur utbrett problemen på grund av arbete med vibrerande
maskiner är inom produktionen, men i takt med att medvetenheten om
vibrationers skadliga inverkan höjs vittnar fler om att det kan finnas
risker med dagens arbetsmetoder.
JM har avtal med Cramo om hyra av maskiner till sina
byggarbetsplatser. Många byggprojekt köper dock själva fortfarande in
verktyg och maskiner. Detta riskerar leda till ökade kostnader och
sämre kvalitetskontroll på de maskiner som används. Det finns även en
risk att de maskiner som finns att tillgå på byggarbetsplatsen varken är
optimala för ändamålet eller ur arbetsmiljösynpunkt.
Cramo hyr ut maskiner, ställningar och liftar samt flyttbara lokaler.
Med Cramos maskiner medföljer ett säkerhetsdatablad, Personlig
Säkerhetsintroduktion (PSI), innehållande lättillgänglig information om
hur maskinen används på ett säkert sätt [1]. Bland annat anges maximal
arbetstid med maskinen innan gränsvärden för vibrationer uppnås
samt rekommenderad personlig skyddsutrustning. PSI för ett antal
maskiner finns bifogade i bilaga 2.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur mycket vibrationer som
uppkommer i olika arbetsmoment vid arbete enligt JMs
monteringsanvisningar.
-

Är det möjligt att följa dessa och samtidigt följa arbetsmiljölagen
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende vibrationer?
Hur integreras arbetsmiljöfrågor med Strukturerad produktion
och monteringsanvisningarna?
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1.3 Mål
Målen är att identifiera och undersöka moment med vibrerande
maskiner vid arbete enligt monteringsanvisningar, skapa förståelse för
uppkomsten av vibrationsskador och finna lösningar för hur dessa kan
förebyggas samt att skapa en modell för att uppnå ett effektivt och
säkert arbetssätt.






Identifiera – Kartläggning av hur mycket vibrationer
hantverkare utsätts för under arbetsmomenten.
Utreda – Hur det undersökta företagets arbetsmetoder och
monteringsanvisningar tar hänsyn till arbetsmiljön.
Jämföra – Vilka möjliga åtgärder finns, skillnad mellan olika
maskiner, material och metoder.

1.4 Metod
Detta examensarbete består av två studier. En litteraturstudie har
genomförts i syfte att förklara begreppet vibrationer, typer av
vibrationer samt hur människan påverkas av arbete med vibrerande
handverktyg. Även lagar, förordningar och föreskrifter har studerats
med målet att skapa en överblick om gällande regelverk vid arbete med
vibrerande handverktyg. Litteraturstudien innefattar även en
nulägesbeskrivning av JMs arbete med Strukturerad projektutveckling
och Lean.
En tidsstudie har genomförts på byggarbetsplatser för att dels
kartlägga vid vilka moment mest vibrationer förekommer samt att mäta
hur stor exponering för vibrationer hantverkare utsätts för under en
arbetsdag.

1.5 Litteraturval
Litteratur har studerats i avsikt att förklara vad vibrationer är, hur de
uppkommer och vilka skador som kan uppkomma. Gällande lagar och
regler har även studerats samt arbetet som JM bedriver inom området
tillsammans med sina samarbetspartners.
Litteratursökningar har skett i databaserna ARBLINE och
MEDLINE. Litteraturstudien om helkroppsvibrationer och hand- och
armvibrationer
baseras
till
stor
del
på
rapporter
och
forskningsöversikter från Arbete och Hälsa (AoH) som är en
vetenskaplig skriftserie som publicerades av Arbetslivsinstitutet. I
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denna skriftserie samlades aktuell forskning och utveckling. Den
medicinska litteraturstudien är främst genomförd i översiktsartiklar i
AoH och kurslitteratur i Arbets- och miljömedicin.
Arbetslivsinstitutet lades ned år 2007, det är idag universitet och
högskolor som bedriver arbetslivsforskning. AoH publiceras numera av
Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet. Mycket av detta
sker idag vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
avdelningen Yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet. Figurerna i
kapitel två kommer från rapporter publicerade i AoH samt Yrkes- och
miljömedicins temasida om vibrationer [2].

1.6 Avgränsningar
Detta examensarbete är begränsat till att undersöka Hand- och
armvibrationer (HAV). Studien mäter ej helkroppsvibrationer och
andra riskfaktorer som arbete med vibrerande maskiner medför,
exempelvis buller, ogynnsam arbetsställning, kraftgrepp och repetitivt
arbete.
Undersökningar genomfördes på ett fåtal av JMs byggarbetsplatser
i Stockholm under en begränsad tidsperiod. Det arbetsmoment som
studerats är montering av utfackningspartier.
Examensarbetets slutsatser och rekommendationer är främst
metodförbättringar av teknisk karaktär. Bakgrundsbeskrivningar,
slutsatser och rekommendationer av juridisk- och medicinsk karaktär
behandlas men inom dessa områden är författarens kunskap
begränsad.

1.7 Disposition
Denna rapport är utformad enligt den kurslitteratur som tillhör kursen
Examensarbete i byggteknik vid Uppsala Universitet [3]. I syfte att
direkt introducera läsaren till ämnet och bakomliggande teori
innehåller kapitel 2 resultatet av litteraturstudien. De lagar,
förordningar och föreskrifter som studerats sammanfattas i ett eget
kapitel 3.
En mer ingående beskrivning om metod för det praktiska arbetet
inom ramen för detta examensarbete finns i kapitel 4 och i efterföljande
kapitel redovisas resultat, analys samt slutsatser.
I bilaga 1 finns en förteckning med samtliga figurer, tabeller och
ekvationer som förekommer i denna rapport.
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2. LITTERATURSTUDIE
Litteraturstudien har genomförts i syfte att förklara begrepp,
definitioner och ge kunskap om vilka lagar och regler som gäller för
arbete med vibrerande handverktyg. Sambandet mellan arbete med
vibrerande maskiner och hand- och armvibrationsskador har studerats
samt vilka effekter som kan uppstå på grund av detta. Detta kapitel
innehåller förutom teori om vibrationer och dess effekter, även en
nulägesbeskrivning av det studerade företaget, dess arbetssätt och
samarbetspartners vid maskinhyrning samt statistik om arbetsmiljö och
arbetssjukdomar.
Utfackningsväggar är den vanligaste byggmetoden vid
nyproduktion av flerbostadshus i Sverige. Begreppet utfack kan dock
för många vara nytt, därför inleds detta kapitel med ett avsnitt som
förklarar begreppet utfackningsparti, dess uppbyggnad och
tillverkningsmetoder.

2.1 Utfackningsparti
Utfackningsparti, eller utfackningsvägg som det även kallas är en icke
bärande ytterväggskonstruktion. Utfackningsväggar har god termisk
isoleringsförmåga och medger gott om isolering i väggarna i
förhållande till väggtjocklek. Utfackningsväggar med träregelstomme
är vanligast men även regelverk i plåt förekommer. [4]
Utfackningspartier av denna typ tillsammans med en bärande
stomme av betong och stålpelare är idag den vanligaste typen av
ytterväggar i flerbostadshus. De vertikala lasterna tas upp av stommen,
utfackningsväggarna bär därför endast sin egentyngd och vindlast. [4]
[5]
Tillverkningsmetoderna är [6]:






Platsbyggda utfackningsväggar – väggelementen byggs av
lösvirke på byggarbetsplatsen.
Halvprefabricerade utfackningsväggar – en träregelstomme
med utanpåliggande vindskyddsskiva byggs på fabrik.
Helprefabricerade utfackningsväggar – i stort sett färdiga
element levereras vilket medger högt produktionstempo.
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Den metod som används inom JM och som studerats i detta
examensarbete är halvprefabricerade utfackningspartier med
träregelstomme och integrerade stålpelare. Figur 2.1.1 visar montage av
en utfackningsvägg från en av de besökta byggarbetsplatserna.

Figur 2.1.1 Montage av utfackningsparti

2.2 Vibrationer
Vibrationer är ett föremåls svängningsrörelse runt ett jämviktsläge [7].
Vibrationens storlek beror på svängningens varaktighet, frekvens,
riktning och styrka. Varaktigheten anger den tid som svängningarna
pågår. Frekvensen är antal svängningar per sekund och anges i enheten
Hertz (Hz). Ett föremål kan vibrera i tre olika riktningar (x, y och z),
ofta sker en samtida rörelse i dessa riktningar. [8] Figur 2.2.1 visar
definierade mätriktningar för hand- och armvibrationer respektive
helkroppsvibrationer (HKV) [9].

Figur 2.2.1 Mätriktningar för HAV, respektive HKV [9]
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Storleken på en vibration kan beskrivas med tre olika storheter;
förskjutning, hastighet och acceleration. Förskjutning innebär den
sträcka föremålet förflyttar sig angivet i meter (m), hastighet anger
förflyttning per tidsenhet (m/s). Acceleration beskriver hur föremålets
hastighet ändras över tiden. Enheten för acceleration är m/s2. För att
beskriva vibrationers påverkan på människan används vanligtvis
storheten acceleration. [10]
Vibrationsnivån kan anges som den maximala amplituden under
en aktuell tidsperiod, det vill säga toppvärdet (Atopp). Det är dock
vanligare att använda ett slags medelvärde över den aktuella
tidsperioden, oftast anges vibrationens effektivmedelvärde (Aeff), som
även kallas rms-värde (eng. root mean square). I figur 2.2.2 visas toppoch effektivmedelvärdet för en vibration under en tidsperiod. Tiden (T)
beskriver den tid det tar att utföra hela rörelsen tillbaka till
utgångsläget. [10]

Figur 2.2.2 Toppvärde och effektivmedelvärde för en vibration. [10]
Effektivmedelvärdet definieras som
Ekvation 2.1
där a(t) är ögonblicksvärdet på accelerationen vid tiden t. Den totala
tiden för vilken aeff ska beräknas är tidsperioden T. [10]

2.3 Helkroppsvibrationer (HKV)
Helkroppsvibrationer uppkommer när en person står, sitter eller ligger
på vibrerande underlag [8], exempelvis via fötterna för en stående
person eller sätet för en sittande person. Överföringen av HKV sker
främst via olika typer av motorfordon, i byggbranschen exempelvis via
anläggningsmaskiner.
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2.3.1

Övergående effekter

I en rapport från Arbetsmiljöverket konstateras att rörelsesjuka
(sjösjuka, åksjuka) inte är ovanligt till följd av helkroppsvibrationer [11].
Symtom på detta kan vara yrsel, svettning, huvudvärk, illamående och
nedsatt prestationsförmåga.
Lågfrekventa vibrationer kan ge en ökad trötthetskänsla vilket är
en allvarlig effekt när vibrationerna förekommer i fordon. Försämrad
synskärpa på grund av vibrationer verkar också sövande och ökar
risken för olyckor. [8]

2.3.2

Bestående effekter

Kunskaperna om långsiktiga hälsopåverkningar av HKV är begränsad.
Vibrationerna samverkar med fler arbetsmiljöfaktorer på ett sätt som
gör det svårt att separera effekterna [8]. Vibrationernas effekter
samverkar ofta med effekter av sneda arbetsställningar, tunga lyft och
stillasittande arbete. [11]
I en rapport från Arbetsmiljöverket har Burström et al.
sammanställt forskningsrapporter rörande hälsorisker i samband med
helkroppsvibrationer [11]. De konstaterar att det finns ökad risk för
smärta i både rygg- och ländpartier samt nack- och skulderpartier.
Samtidigt konstateras att såväl fysiska som psykosociala faktorer i
arbetsmiljön sannolikt har stor betydelse och kan vara bidragande
orsak till dessa besvär. [11]

2.4 Hand- och armvibrationer (HAV)
Hand- och armvibrationer förekommer vid arbete med maskiner som
hålls eller stöds av handen och/eller armen. Exempel på sådana
maskiner som används inom byggbranschen är:





Borr- och skruvmaskiner
Bilningsmaskiner
Kapmaskiner
Slipmaskiner

Överföringen från en handhållen maskin till kroppen varierar med
frekvens, armställning, handledsvinkel, kroppsbyggnad samt grip- och
matningskraft [12]. Vibrationer vid låga frekvenser överförs till hela
handen och armen och sprids längre i kroppen, högre frekvenser
dämpas närmre maskinens kontaktyta [10]. Figur 2.4.1 visar hur långt
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vibrationen sprids i kroppen i förhållande till vibrationens frekvens
[10].

Figur 2.4.1 Samband mellan frekvens och överförd vibration. [10]

2.5 Effekter på hand och arm av vibrerande maskiner
Arbetsmiljöverkets definition av arbetssjukdom är arbetsskada som
uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall [13].
Exempelvis tunga lyft, ensidiga arbetsställningar och andra
belastningsfaktorer. Organisatoriska och sociala faktorer som stress
räknas som skadlig inverkan i arbetet. [13]
Risk för skadlig inverkan från vibrationsexponering kan
uppkomma vid vibrationer med accelerationsvärde från 2 m/s2
(åttatimmarsvärde) och uppåt [12].
Arbete med vibrerande maskiner kan leda till övergående och
bestående effekter. Samlingsnamnet för bestående skador och symtom
kallas vanligtvis för Hand- armvibrationsskadesyndrom (HAVS). [12]

2.5.1

Övergående effekter

En övergående effekt av hand- och armvibrationer är försämrad
blodcirkulation på grund av sammandragningar av blodkärlen i
fingrarna [8] [12]. Effekten förstärks av kyla, förutom ökad
köldkänslighet leder det även till domningar och nedsatt känsel.
Nedsatt känsel kan i sin tur leda till försämrad kontroll över
maskinen, svårigheter att utföra precisionsuppgifter och därmed ökad
olycksrisk [10] [14]. Nedsatt känsel kan även leda till att operatören
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greppar hårdare om den vibrerande maskinen, vilket i sin tur medför
ökad muskelbelastning och ytterligare ökad vibrationsexponering. [8]
Hur lång exponeringsvila som krävs för att uppnå normal känsel
igen beror på vibrationsnivå, varaktighet samt individuell känslighet
[8] [12].

2.5.2

Hand- armvibrationsskadesyndrom (HAVS)

Arbete med handhållna, vibrerande maskiner kan medföra bestående
skador och symtom. Nerver, blodkärl, ben, leder och muskulatur är det
som främst påverkas. [8]

Vita fingrar (Vaskulär skada)
En av de mest kända skadorna till följd av vibrationsexponering är
”vita fingrar”, en form av Raynauds fenomen [8]. Skadan kännetecknas
av att ett eller flera fingrar bleknar och blir kalla, samtidigt som känsel
och handens funktion försämras. Symtomen yttrar sig då handen
utsätts för nedkylning eller vibrationer. Förändringen av hudfärg beror
på strypt blodtillförsel då kärlen dras samman. [8] [12] [15] Nikotin,
kärlsammandragande läkemedel, kyla, och stress är faktorer som
påverkar cirkulationen i handen och ökar risken för besvär [16].
Om inte vibrationsexponeringen upphör kan områdena som
påverkas öka [15]. I lindriga fall är det främst fingertopparna som
drabbas men vid allvarligare skada drabbas hela fingrar och även större
delar av handen [8]. När denna kärlkrampsattack går över upplevs det
ofta som mycket obehagligt och smärtsamt. Det kan handla om minuter
upp till flera timmar innan symtomen går över. [8]
Vita fingrar graderas efter Stockholmsskalan [12], se tabell 2.5.1.
Graderingen görs för vardera handen för sig, exempelvis 2R(1), 3L(2)
innebär att två fingrar på höger hand har milda besvär samt tre fingrar,
vänster hand med medelsvåra besvär.
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Tabell 2.5.1 Stockholm workshop skalan för klassificering av vita fingrar.
Stadium Besvärsgrad Symtom
0

-

Inga attacker av vita fingrar

1

Mild

Attacker då och då, omfattande endast
ytterfalangen på ett eller flera fingrar

2

Medelsvår

Attacker då och då, omfattande yttre- och
mellanfalangerna på ett eller flera fingrar

3

Svår

Attacker av vita fingrar ofta förekommande,
omfattande alla falanger på de flesta fingrar

4

Mycket svår

Som stadium 3 men med trofiska
hudförändringar i fingertopparna

Karpaltunnelsyndrom och neurosensorisk skada
Domningar, stickningar, försämrad kraft och motorik är symtom på
skador på handens nerver och känselsinne [12]. Även nedsatt känsel
och försämrad upplevelse av smärta, kyla och värme samt vibrationer
är tecken på skador på handens nervtrådar [12]. Skadorna kan uppstå
utan att den drabbade märker detta och yttrar sig då som periodvis
återkommande domningar eller stickningar i händerna [15] [8].
Attackerna inträffar ofta nattetid och kan vara mycket smärtsamma [8].
Karpaltunnelsyndrom (KTS) är en skada som förekommer vid
arbete med vibrerande verktyg samt repetitivt, handintensivt arbete [8]
[12]. Skadan kan uppkomma efter några dagars exponering för
handvibrationer [12]. Genom karpaltunneln passerar medianusnerven
handleden, nerven förmedlar nervimpulser från tumme, pek- och
långfinger samt del av ringfingret. Karpaltunnelsyndrom orsakas av att
denna nerv kläms på grund av ökat tryck. Till följd av detta stryps
nervimpulserna. Vid KTS utgörs symtomen av stickningar, domningar,
nedsatt känsel och försämrad motorik. [14] [8] [12]
Ergonomiska faktorer och arbetets fysiska belastning som
upprepad böjning och sträckning av handleden samt kraftgrepp och
ogynnsam arbetsställning är starkt bidragande orsaker till uppkomst av
karpaltunnelsyndrom. [14] [12]

Muskoskeletal skada
Hand och armvibrationer kan leda till smärta och skador på muskler,
senor, leder och skelett, främst artros. Det är främst långvarigt arbete
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med kraftigt slående maskiner som kan orsaka artros i armbåge och
handled [8].
I en översiktsartikel konstaterar Hagberg att det med dagens
forskning är svårt att konstatera ett rent samband mellan vibrationer
och muskoskeletala skador. Det finns dock ett starkt samband mellan
skadlig inverkan från arbete med vibrerande verktyg och denna typ av
skador. [17]

2.6 Insatsvärde
Insatsvärde är det värde för daglig vibrationsexponering som en
arbetstagare får utsättas för. Om värdet uppnås är arbetsgivaren
skyldig att vidta åtgärder för att minimera risker till följd av
vibrationsexponering. [16] Tabell 2.6.1 anger Arbetsmiljöverkets
insatsvärden för hand- och armvibrationer respektive helkroppsvibrationer.
Tabell 2.6.1 Arbetsmiljöverkets insatsvärden för daglig vibrationsexponering.
Insatsvärde
Hand- och armvibrationer

2,5 m/s2

Helkroppsvibrationer

0,5 m/s2

2.7 Gränsvärde
Gränsvärdet är Arbetsmiljöverkets värde för daglig vibrationsexponering som ej får överskridas. Om detta sker ska arbetet upphöra
och arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att minska
exponeringen så att den ligger under det överskridna gränsvärdet och
förhindra att det överskrids i fortsättningen. [16] Tabell 2.7.1 anger
Arbetsmiljöverkets gränsvärden för daglig vibrationsexponering.
Tabell 2.7.1 Arbetsmiljöverkets gränsvärden för daglig vibrationsexponering.
Gränsvärde
Hand- och armvibrationer

5,0 m/s2

Helkroppsvibrationer

1,1 m/s2

2.8 Nulägesbeskrivning
JMs verksamhet är inriktad på nyproduktion av bostäder. De är främst
verksamma i storstadsområden i Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Belgien. Företagets strategiska mål är att vara ledande inom
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projektutveckling av bostäder i Norden samt att ha en stabil och
långsiktig tillväxt och lönsamhet. [18]
Strategiska mål, visioner och riktlinjer baserar sig på företagets
kärnvärden: kvalitet, långsiktighet, pålitlighet, engagemang, lyhördhet och
stilkänsla. Kärnvärdena är grunden för de etiska riktlinjer varje
medarbetare förväntas följa i det dagliga arbetet. De beskriven även hur
JM önskar profilera sig och uppfattas av omvärlden. [19]
JM har en nollvision när det gäller arbetsolyckor. Som en del av det
förebyggande skyddsarbetet används Ordning och Reda kontrollen. Med
den kontrolleras det förebyggande skyddsarbetet gällande hantering av
risker, användande av personlig skyddsutrustning, städning av
arbetsplatser och genomförandet av kontroller. Rapportering och
uppföljning av olyckor och tillbud används i syfte att förhindra
framtida olyckor, bland annat har ett incidentrapporteringssystem
införts. [18]
JM genomför även en utbildning i Strukturerad produktion för
hantverkare för att öka förståelsen och kunskapen om arbetssättet och
utbilda i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är sju dagar lång och
innehåller bland annat en maskindag där vibrationsskador är ett viktigt
inslag.

2.8.1

Strukturerad projektutveckling

Lönsamhet, effektivitet och enhetlighet var grunden när JM i början av
2000-talet startade olika förbättringsprojekt i syfte att förbättra
kostnadskontroll och standardisera både processer och produkter.
Figur 2.8.1 visar en tidslinjal när respektive verksamhet övergick till
Strukturerad projektutveckling. [18]

Figur 2.8.1 Tidslinjal Strukturerad projektutveckling JM
År 2003 genomfördes projektet Strukturerad projektering,
resultatet blev enhetliga projekteringsanvisningar att använda vid
utformning av JMs bostäder. De tekniska lösningarna i anvisningarna
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skulle vara beprövade, kostnadseffektiva, bidra till god arbetsmiljö och
vara problemfria för företaget och dess kunder. [18]
Med Strukturerad projektering som grund utvecklades år 2004
Strategiska inköp. Syftet var att tydligt definiera komponenter och ta
fram ramavtal med tillverkare. Dessa ramavtal används idag inom hela
organisationen. Sedan dess har verksamheter processorienterats med
enhetliga aktiviteter. Aktiviteterna sker i en definierad tidsföljd där
styrande rutinbeskrivningar finns kopplat till dem. [18]





Strukturerad försäljning
Strukturerad produktion
Strukturerad projektutformning
Strukturerat förvärv

Ovanstående verksamheter är exempel på områden som under de
senare åren har processorienterats. Strukturerad produktion är den
verksamhet som främst påverkar och berörs i detta examensarbete.

Strukturerad produktion och Lean
Arbetet med strukturerad produktion påbörjades år 2010. Det baseras
på Lean och består av tre delar [20]:




Processorienterat verksamhetssystem
Rutinbeskrivningar och monteringsanvisningar
System för enhetlig tidsplanering

Lean är kortfattat en strategi för hur verksamheten ska bedrivas.
Företagskultur, värderingar, grundläggande principer, metoder och
ledarskap innefattas alla i begreppet Lean. Syftet är att företaget ska
stärka sin lönsamhet och konkurrenskraft med ökad produktivitet och
minskat resursslöseri. [21]
Idéerna och principerna bakom Lean började redan i början av
1900-talet med Frederick Taylor och Henry Fords system för
bilproduktion och utvecklingen av det löpande bandet. Grunden i deras
system var samma som grunden för Lean idag, nämligen
standardisering av produktionen och rätt kvalitet i hela
arbetsprocessen. [21]
Standardiseringar
är
detaljerade
överenskommelser
och
beskrivningar om hur verksamheten ska bedrivas. Med standarder är
det möjligt att minska resursslöseri genom att upptäcka avvikelser. De
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bidrar dessutom till förutsägbarhet i processerna och med ett ständigt
förbättringsarbete bidrar de till spridandet av kunskap och kompetens
inom företaget. [21]
För att skapa långsiktig framgång med Lean krävs att standarder,
processer och aktiviteter ständigt förbättras. Förbättringsarbetets syfte
är att utjämna arbetstakt, hålla jämn och hög kvalitet på både arbetssätt
och produkter samt ett jämnt och högt resursutnyttjande. [21]
Med strukturerad produktion tillämpar JM dessa idéer främst med
rutinbeskrivningar
och
monteringsanvisningar
[20].
Monteringsanvisningarna är metodstandarder som beskriver specifika
arbetsmoment. Metodstandarder omfattar momenten i processen, inte
själva produkten. Vanligtvis beskrivs produkter och material i ett
konstruktionsunderlag (produktstandard). Hur produkten är
konstruerad påverkar dock arbetsmetod och därmed även
metodstandarden. Med metodstandarder arbetar alla på samma sätt. En
väl utformad standard ger möjligheten att skapa goda förutsättningar
för säker arbetsmiljö, effektiv produktion och att efterfrågad kvalitet på
arbetet uppnås. [21]
Monteringsanvisningarna är obligatoriska att använda vid samtliga
byggprojekt inom JM Bostad. I det fall en avvikelse från standarden
sker är arbetsledaren skyldig att rapportera detta till företagets
verksamhetssupport som en del av förbättringsarbetet.

2.8.2

Cramo och Swedish Rental Association

Cramo hyr ut bygg och anläggningsmaskiner, liftar, ställningar och
flyttbara lokaler som personal- och kontorsbodar. År 2009 utvecklade
de arbetsmiljöinstruktioner (AMI) för vissa maskintyper. De innehöll
bland annat information om maskinens vibrationsvärden, bullernivå,
ergonomitips samt rekommenderad personlig skyddsutrustning. [22]
Cramo är medlem i Swedish Rental Association (SRA), en
branschorganisation för rentalindustrin som tillhandahåller bygg- och
anläggningsmaskiner, resurser, service och tjänster till företag,
privatpersoner och offentlig sektor [23]. Rental företagen kan, förutom
uthyrning av maskiner och utrustning, erbjuda tjänster som
etableringsservice och utbildning. [23]
SRA startade år 2011 ett branschprojekt med säkerhetsblad för
maskiner likt Cramos AMI. Dessa säkerhetsblad för maskiner kallas
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Personlig Säkerhetsintroduktion (PSI) och innehåller fakta i text- och
bildform om hantering av maskinen, rekommenderad personlig
skyddsutrustning, riskanalys och ergonomi samt arbetsmiljödata i form
av buller- och vibrationsvärden. Maskinens vibrationsvärden redovisas
som accelerationsvärdet samt hur länge maskinen kan användas innan
insats- respektive gränsvärdet är uppnått. Informationen presenteras på
ett vikbart A4 som medföljer maskinen samt en QR-kod som
presenterar informationen i mobila enheter och via en webbsida [24].
Syftet med PSI är att information om maskinen ska vara snabbt
åtkomlig och lätt tillgänglig för operatören.

2.9 Statistik
Arbetsmiljöverket har ansvaret för insamling och sammanställning av
officiell statistik gällande arbetsskador och arbetsmiljö. Statistiken
bygger på anmälda arbetsskador samt urvalsundersökningar som
genomförs av Statistiska centralbyrån. [25]
Rapporten Arbetsskador ges ut i maj-juni årligen och bygger på de
anmälningar som inkommit till Arbetsmiljöverket under föregående år
[13]. Arbetsmiljön är en rapport grundad på enkät- och intervjufrågor
om arbetsmiljöförhållanden [26]. Rapporten presenteras vartannat år.
Även Arbetsorsakande besvär är en arbetsmiljöstatistisk rapport som ges
ut vartannat år. Syftet med undersökningen är att mäta arbetsrelaterade
besvär och baseras på frågor om besvär orsakade av arbetet. Frågorna
ställs till ett slumpmässigt urval av de sysselsatta i Sverige. [27]
2013 års statistik publiceras efter denna rapports redovisning vilket
innebär att statistiken är för åren 2011-2012.
Previa bedriver företagshälsovård och har på uppdrag av JM
genomfört vibrationsscreeningar för att kartlägga och riskbedöma
exponeringen för hand- och armvibrationer.
Andelen anmälda arbetssjukdomar som misstänkts bero på
vibrationer var 1 procent av samtliga anmälda arbetssjukdomar år 2012.
Totalt anmäldes 74 fall, 71 av dessa anmäldes av män. [13] Tabell 2.9.1
visar andel (procent) byggnads- och anläggningsarbetare som under
minst en fjärdedel av arbetstiden är utsatta för vibrationer, buller samt
kyla år 2012. [26]
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Tabell 2.9.1 Andel byggnads- och anläggningsarbetare utsatta för vibrationer,
buller samt kyla under minst en fjärdedel av arbetstiden år 2012.
Fysikalisk faktor

Andel (%)

Helkroppsvibrationer

37

Hand- och armvibrationer

71

Buller

78

Kyla

68

Andelen byggnads- och anläggningsarbetare som haft besvär
under åren 2011-2012 på grund av ovanstående fysikaliska faktorer
redovisas i tabell 2.9.2 [27]
Tabell 2.9.2 Andel byggnads- och anläggningsarbetare med besvär orsakade av
vibrationer, buller samt temperatur år 2011-2012.
Fysikalisk faktor

Andel (%)

Vibrationer

1,4

Buller

2,9

Värme, kyla, drag

1,1

Under år 2013 genomförde Previa en vibrationsscreening på 108
hantverkare inom JM region Stockholm. Figur 2.9.1 visar resultaten från
det formulär individerna svarade på. 25 av dessa personer genomgick
utökad kontroll hos företagsläkare där styrka i handgrepp och
fingergrepp samt sensibilitet testades.
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Figur 2.9.1 Svarsfördelning vibrationsscreening Region Stockholm 2013
AFA försäkring är ett försäkringsbolag med avtal genom kollektivavtal.
De presenterar årligen en rapport om orsaker till olycksfall och
arbetssjukdomar baserad på statistik från deras medlemmar. I figur
2.9.2 redovisas godkända diagnoser på arbetssjukdomar bland män
under perioden 2007-2011. Den vanligaste arbetssjukdomen var
hörselskador på grund av buller. Den näst vanligaste arbetssjukdomen
var effekter av vibrationer, 17 procent. Dessa arbetssjukdomar är starkt
förknippade med bygg-, anläggnings- och betongarbete samt även
arbete inom industri. [28]

Figur 2.9.2 Orsak till arbetssjukdomar bland män 2007-2011
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3. LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH
FÖRESKRIFTER
I detta kapitel sammanfattas lagtext som berör både arbete med
vibrerande maskiner och verktyg samt arbetsgivarens ansvar. Även
föreskrifter om arbetsmiljöarbete och medicinska kontroller berörs i
detta kapitel

3.1 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen (1977:1160) antogs av Sveriges Riksdag 1977. Syftet
med lagen är enligt 1 kap 1 § att ”förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. [29]
Arbetsmiljölagen är en ramlag och bestämmelserna är uttryckta i
obestämda begrepp som lämplig, betryggande och tillfredsställande.
Det är inte meningen att lagens formuleringar ska användas i det
praktiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med detta är att riksdagen anger
inom vilken ram föreskrifter ska ges. Det är sedan Arbetsmiljöverket
som ger ut föreskrifter med detaljerade formuleringar om hur
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. [30]
Av arbetsmiljölagen framgår det att det är arbetsgivaren som har
huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet och att de åtgärder som behövs
för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen vidtas.
Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § 1 st Arbetsgivaren skall vidta åtgärder som behövs
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En
utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller
olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall
undanröjs.

Lagen säger även att maskiner som används i arbetet ska vara
utformade och användas på ett säkert. Det är arbetsgivarens ansvar att
maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar
erhåller erforderligt underhåll (AML 1977:1160, 3 kap 2 § 3 st.).

3.2 Arbetsmiljöförordningen
Med arbetsmiljölagen ger riksdagen regeringen befogenheter att
utfärda
föreskrifter
om
arbetsmiljön
(AML
4
kap).
I
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arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) vidarebefordrar regeringen
denna uppgift till Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöförordningen
beskriver
bland
annat
hur
skyddsverksamheten ska bedrivas på arbetsplatsen, bestämmelser om
skyddsombud och skyldighet att rapportera tillbud.
Arbetsmiljöförordningen 2 § Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete
föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera
arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket.
Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.”

Vid allvarliga incidenter i arbetet är det således arbetsgivarens
skyldighet att anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

3.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Med sin författningssamling anger Arbetsmiljöverket regler och
allmänna råd för hur arbetsmiljölagen ska uppfyllas. Syftet är bland
annat att utarbeta och sprida information.

3.3.1

AFS 2005:15 – Vibrationer

Föreskrifterna beskriver hur arbetsmiljöarbetet gällande vibrationer ska
bedrivas samt arbetsgivarens ansvar och skyldigheter. Syftet är att
riskerna för ohälsa och olycksfall minimeras samt att vibrationsskador
upptäcks redan på ett tidigt stadium. [16] Enligt första paragrafen gäller
föreskrifterna verksamhet där vibrationer i arbetet förekommer.
3 § - 7 § handlar om planering och riskbedömning. Planering,
genomförande och uppföljning ska utföras på ett sådant sätt att
exponering för vibrationer minimeras. Det är arbetsgivarens ansvar att
genomföra riskbedömning av arbetsförhållandena. Denna ska även
innehålla en uppskattning av daglig vibrationsexponering.
I paragraferna 8-10 anges de åtgärder som ska vidtas då
insatsvärdena respektive gränsvärdena överstigs. Då insatsvärdet för
den dagliga vibrationsexponeringen överstigs, eller riskbedömningen
motiverar det ska riskernas orsak utredas [16]. Vibrationsexponeringen
minimeras med tekniska och/eller organisatoriska åtgärder. Möjliga
åtgärder kan bland annat vara:
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Alternativ arbetsmetod
Arbetsutrustning som minsta möjliga vibrationspåverkan
Arbetsplatsens utformning och planering

Kap.3 Lagar, förordningar och föreskrifter







Information och utbildning på arbetsutrustning för att
säkerställa korrekt användande
Vibrationsexponeringens varaktighet och intensitet begränsas
Arbetstider anpassas så erforderlig vila från exponering erhålls
Arbetskläder som skyddar mot fukt och kyla

I de fall något av gränsvärdena överskridits är det arbetsgivarens
skyldighet att:





Omedelbart vidta åtgärder för att minska exponeringen så att
den ligger under överskridet gränsvärde
Utreda orsakerna till att gränsvärdet överskridits
Säkerställa att vidtagna åtgärder förhindrar att gränsvärdena
överskrids i fortsättningen.

Ovanstående punkter baseras på 8 § för insatsvärden, respektive 9 § för
gränsvärden i AFS 2005:15. Gällande insats- och gränsvärden är de som
återfinns i Tabell 2.6.1 och Tabell 2.7.1, se kapitel två sida 12.
Enligt 11 § är det arbetsgivarens ansvar att information och
utbildning rörande risker ges till de arbetstagare som utsätts för
vibrationsexponering. Resultatet av riskbedömningar, åtgärder och
rutiner för att minimera risker och exponering samt innebörden och
effekter av de risker som kan uppkomma är några exempel på vad som
ska beaktas.
Då insatsvärdena överskrids eller vid misstanke om att skadliga
hälsoeffekter kan uppstå ska arbetsgivaren erbjuda medicinsk kontroll.
AFS 2005:06 innehåller regler och råd om hur dessa kontroller ska
utföras. Om det vid medicinsk kontroll framkommer tecken på
vibrationsskada på arbetstagare ska övriga arbetstagare som exponerats
för liknande vibrationer erbjudas medicinsk kontroll. Befintlig
riskbedömning och vidtagna åtgärder ska revideras för att förhindra att
det sker igen. [16]
Vid bedömning av påverkan på människan är vibrationernas
varaktighet
ett
viktigt
mått
[10].
Uppskattningen
av
vibrationsexponering för hand- och armvibrationer beräknas som
effektivvärdet för den totala frekvensvägda accelerationen under en
åttatimmarsperiod. [16]
Daglig vibrationsexponering beräknas som [16]
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Ekvation 3.1
där A(T) är effektivvärdet för accelerationen, av, under tiden T timmar.
Accelerationens effektivvärde beräknas enligt ekvation 2.1. Se avsnitt
2.2, sida 7.
Då flera arbetsmoment utförs eller ett flertal maskiner används
summeras vibrationsexponeringen från arbetsmomenten och
maskinerna på följande sätt
Ekvation 3.2
där avi är respektive maskins accelerationsvärde under dess varaktighet
Ti timmar. [16]

3.3.2

AFS 2005:06 – Medicinska kontroller i arbetslivet

I dessa allmänna föreskrifter från Arbetsmiljöverket beskrivs när och
hur medicinska kontroller ska ske och hur resultatet hanteras. Det är
arbetsgivarens ansvar att ordna rätt medicinsk kontroll i rätt
tidsintervall för sina arbetstagare. [31]
57 § - 62 § reglerar när läkarundersökning ska ske enligt
föreskrifterna om vibrationer. Denna medicinska kontroll vid
vibrationsexponering har tillkommit som en anpassning till ett EUdirektiv. Syftet med att genomföra medicinska kontroller är att
förebygga risk för ohälsa och olycksfall men kan även verka
förebyggande då risker förknippade med arbetet blir tydliga. [31]

3.3.3

AFS 2001:01 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i den dagliga verksamheten och ska även
innefatta psykologiska och sociala arbetsförhållanden. Även i denna
föreskrift är det arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för
arbetsmiljön, syftet med AFS 2001:1 är att utveckla hur arbetsgivaren
uppfyller sitt ansvar. [32]
Arbetsmiljöarbetet omfattar hela verksamheten, oavsett om den
bedrivs på samma ställe eller är spridd. Detta gäller även vid
distansarbete eller arbete i hemmet och det är viktigt att det således
omfattar alla förhållanden, även om de berör endast några få personer
och inte bara den del av arbetsmiljön som berör en majoritet av
arbetstagarna. [32]

22

4. METOD
Metoderna har valts för att ge ett bra underlag till studien och ge en
grund för rapporten enligt syfte och mål beskrivna i kapitel 1. Alla
undersökningar och intervjuer har genomförts med kvalitativa
metoder. En grundstruktur och riktlinjer utarbetades som stöd men fick
ej bli styrande i genomförandet av undersökningarna.

4.1 Metodval
Undersökningen syftar till att kartlägga arbetet med vibrerande
handverktyg vid montering av utfackningspartier. Kartläggningen är
en tidsstudie och bygger på kvalitativ empiri med platsbesök för att
studera utfackningsmontage.
Monteringsanvisningarna är internt material och belagda med
sekretess av JM. På grund av detta utelämnas vissa delar och moment
från montagearbetet i denna rapport. Många moment innefattar dock ej
arbete med vibrerande maskiner i större utsträckning vilket inneburit
att metoden ej blivit lidande i någon större utsträckning.

4.2 Undersökningar
Platsbesök genomfördes på tre byggarbetsplatser i Stockholm där
montagearbetet studerades under en dag på vartdera projektet. Med
tidtagarur har aktiviteter i varje process i montagearbetet undersökts.
Ett stort antal tidtagningar har skett för aktiviteter och ett medelvärde
för hur lång tid varje delmoment tagit har beräknats.
Inför arbetsplatsbesöken studerades monteringsanvisningen och
ett formulär för kartläggningen utarbetades. Målet var att kartlägga
hela arbetet med utfackningspartier och följa monteringsanvisningarna
punktvis. I praktiken var detta dock ej genomförbart då det exempelvis
inte går att fästa hammarbandet innan plattbärlaget för nästa våning är
monterat, ett arbete som utförs enligt en egen monteringsanvisning.
Under undersökningarna kunde även andra arbetsmiljömässiga
förhållanden studeras samt även leverans och hantering av material.
Resultaten från platsbesöken redovisades i ett exceldokument där
även en beräkningsmodell för daglig vibrationsexponering enligt
ekvation 3.2 skapades.
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4.3 Urval
Då syftet var att kartlägga en metodstandard studerades
byggarbetsplatser av liknande karaktär för att utesluta avvikelser på
grund av olika förutsättningar. Samtliga byggarbetsplatser var
nyproduktion av flerbostadshus med samma grundläggningsmetod
och stomsystem belägna i Stockholmsområdet.
Följande byggarbetsplatser har undersökts:
 Skogslunden, nyproduktion av 64 lägenheter fördelat på fyra hus
i Tyresö. Första spadtaget togs 4 december år 2013, tillträde sker
under första halvan av år 2015.
 Ängsparken är beläget på AGA:s gamla industriområde
Dalénum, Lidingö. Fyra friliggande hus med totalt 75
lägenheter produceras som är klara för inflytt i slutet av år 2014.
Dalénum utvecklas i etapper och är ett av JMs fem största
projekt som pågår åren 2010-2019 [20].
 Kv. Europén i Bromma byggs som en totalentreprenad av JM där
byggherre är JMs dotterbolag AB Borätt. Området består av tre
punkthus på 13 våningar vardera som sammanbinds av ett
underliggande garage. Totalt byggs 176 lägenheter samt en
förskola i två plan.

4.4 Möten och studiebesök
Kvalitativa intervjuer har genomförts med de personer hos JM som är
delaktiga i Hantverkarutbildningen, ansvariga för arbetsmiljö samt
personer som ingår i förbättringsgrupper för monteringsanvisningarna.
Dessa möten har använts som stöd för de slutsatser och
rekommendationer som diskuteras i senare kapitel.
Studiebesök genomfördes hos Cramo för att se deras arbetssätt och
hur de arbetar för att bidra till en säkrare byggarbetsplats och
utveckling av säkrare maskiner. Syftet var att skapa en uppfattning om
hur framtagning och hantering av ett paket med maskiner och tillbehör
skulle kunna hanteras i samarbete med Cramo.
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5. RESULTAT
I detta kapitel redovisas observationer och resultat från
undersökningarna på byggarbetsplatser samt de intervjuer och möten
som genomförts. I bilaga 2 finns PSI för samtliga maskiner som använts
för beräkningar.

5.1 Arbetsplatsbesök
Antalet hantverkare som deltog i arbetet varierade på de olika
byggarbetsplatserna. Arbetslaget bestod av lagbas, kranförare samt en
eller ett par hantverkare. Förberedelser som utsättning och
höjdjustering,
pallning,
utförs
innan
montaget
påbörjas.
Utfackningspartierna levereras förpackade i ”häckar” som rymmer ett
antal partier. Utfacken förvaras i dessa häckar tills dess att de monteras.
Avemballering sker då väggen monteras. Figur 5.1.1 visar
utfackningsväggarna med de häckar de levereras i.

Figur 5.1.1 Utfack med emballage förvarat i häck
De maskiner som användes inventerades med produktnummer så
att dess vibrationsvärden kunde läsas av i efterhand. Mätning skedde
med tidtagarur och varje tid antecknades. Hur länge maskinen var
aktiv var det som mättes. Samtliga byggarbetsplatser använde sig av
samma maskinmodeller i de flesta av de undersökta arbetsmomenten.
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Montaget går i stora drag ut på att utfackningsväggen lyfts på plats
med kran och förankras med stödben. Syllen förankras med skruv,
proppas, i bjälklaget. Minst två stöd och två fästpunkter i syllen krävs
innan kranen får kopplas loss. Syllen proppas sedan med ytterligare
skruvar, centrumavstånd 1000 mm, eller enligt konstruktionsritningen.
När nästa vånings plattbärlag monteras förankras hammarbandet och
stödbenen kan nu monteras ned. Figur 5.1.2 visar insidan av ett
uppställt väggparti med stödben.

Figur 5.1.2 Insida väggparti med stödben

5.1.1

Skogslunden

Montaget genomfördes 1 april 2014. Leverans av partierna skedde på
morgonen och häckarna lyftes direkt på plats på bjälklaget, ingen
mellanlagring behövdes. Dagen innan var montaget förberett genom att
utsättning och uppmärkning genomförts samt att stödben förankrats i
bjälklaget. Fyra hantverkare och en kranförare var delaktiga i montaget.
För att identifiera moment och skapa en uppfattning om hur lång
tid de tar mättes tider för olika moment oberoende av vem som utförde
dem. Tabell 5.1.1 visar vilka moment som mättes, kortaste och längsta
tid samt medeltid.
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Tabell 5.1.1 Studerade moment och tider, Skogslunden
Moment

Maskintyp

Min tid

Max tid Medel

[s]

[s]

[s]

Förankring stödben i parti

Mutterdragare

2

16

10

Borrning syll

Borrhammare

17

83

30

Förankring syll

Mutterdragare

2

29

9

Kapning syll

Tigersåg

35

37

36

Kapning av syllen utförs då exempelvis en balkongdörr ska monteras i
utfackningsväggen. Tiden som redovisas är ett snitt, en dörröppning
kräver således att syllen kapas på två ställen. Borrning syll och
förankring syll är de två moment som ingår i proppningen, det vill säga
en fästpunkt i syll och bjälklag. Genomsnittstiden för en proppning är
39 sekunder. Samtliga maskiner var av märket Hilti och hyrda av
Cramo.

5.1.2

Ängsparken

Den 17 april genomfördes montage på 6:e våningen på ett av husen i
Ängsparken. Då det var skärtorsdagen skedde mätningar under de 4
timmar som arbetet bedrevs. Två hantverkare och en kranförare
genomförde montaget. 15 element av olika längder monterades.
Elementen fästes med två stödben och 2 skruvar i syllen och montaget
färdigställdes sedan efter påskhelgen. Maskinerna hyrdes av Cramo
och av samma modeller som användes i Skogslunden.
Mätningen koncentrerades till en av hantverkarna, Hantverkare A,
för att därefter beräkna den sammanvägda vibrationsexponeringen
enligt ekvation 3.2. Vibrationsexponeringen under dagen blev 2,2 m/s2
under 4 timmars arbetsdag vilket är ekvivalent med A(8)= 1,6 m/s2,
under både insats- och gränsvärde. I tabell 5.1.2 redovisas moment och
tider på samma sätt som undersökningen i Skogslunden.
Arbetet hade förberetts genom att utfackningspartierna lyfts upp
på bjälklaget samt stödben redan monterats i bjälklag.
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Tabell 5.1.2 Studerade moment med tider, Ängsparken
Moment

Maskintyp

Min tid

Max tid

Medel

[s]

[s]

[s]

Förankring stödben i parti

Mutterdragare

2

5

3

Borrning syll

Borrhammare

21

47

31

Förankring syll

Mutterdragare

4

14

7

5.1.3

Kv. Europén

Den sista byggarbetsplatsen som besöktes var Kv. Europén i Bromma,
även här var det två hantverkare som utförde montaget. Till skillnad
från tidigare platsbesök hade stödben ej förankrats i bjälklaget innan,
detta skedde i samband med montaget av varje vägg. Hela montaget
färdigställdes under arbetsdagen vilket innebar att ytterligare ett antal
moment kunde mätas. Tabell 5.1.3 redovisar uppmätta tider på samma
sätt som tidigare. De maskiner som användes var av samma märke och
modeller som tidigare använts, dock ej inhyrda av Cramo.
Tabell 5.1.3 Studerade moment med tider, Kv. Europén
Min tid

Max tid

Medel

[s]

[s]

[s]

Borrhammare

13

46

20

Förankring stödben i
bjälklag

Mutterdragare

1

8

3

Förankring stödben i parti

Mutterdragare

2

4

3

Borrning syll

Borrhammare

19

49

32

Förankring syll

Mutterdragare

2

25

8

Moment

Maskintyp

Borrning stödben

Utöver dessa moment tillkom kapning av syll och armeringsjärn
samt övrig anpassning av vissa element. För dessa beräknades endast
totala tiden då förutsättningarna skiljde för dessa moment, exempelvis
var syllen klädd i plåt på vissa ställen där den behövde kapas.
Mätningarna koncentrerades på en hantverkare, Hantverkare A.
Tider mättes även i viss utsträckning för Hantverkare B.
Vibrationsexponeringen blev för Hantverkare A 3,9 m/s2 och 1,7 m/s2
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för Hantverkare B. Enligt mätningarna ligger exponeringen under
insats- och gränsvärde för Hantverkare B. Hantverkare A överskrider
Arbetsmiljöverkets insatsvärde men klarar gränsvärdet.

5.2

Studiebesök Cramo

Depån i Järfälla är Cramos största maskindepå i Sverige. Härifrån
skickas det mesta av de maskiner och verktyg som hyrs av JM i
Stockholm. JM har tillsammans med Cramo utvecklat ett kit för
köksmontage, kallat Köksvagnen. Kittet levereras med de verktyg,
maskiner och infästningsmateriel som behövs för att montera ett antal
kök.
Inledningsvis fanns två köksvagnar på försök vid depån i Järfälla,
idag finns det runt 50 stycken runt om i Sverige. Köksvagnen lagerhålls
av Cramo som säkerställer att maskinerna är i gott skick samt att
förbrukningsmaterial fylls på. Det är dock en produkt exklusiv för JM,
det vill säga den hyrs ej ut som det övriga sortimentet.
Med sitt datasystem loggar Cramo alla JMs aktiviteter och de kan
exempelvis spåra vilka maskiner JM byter ut och lämnar tillbaka.
Depåchef Christofer Hoverberg förklarar att en najomat som var den
senaste modellen på marknaden byttes ut på grund av fel hela 60
gånger av JM. Cramo förklarade då för leverantören att den måste
åtgärdas. En utredning tillsattes av leverantören som slog fast att den ej
ska användas i dåligt väder då elektroniken riskerar att kortslutas.
Alternativet var då för tillverkaren att åtgärda problemet eller så byter
Cramo leverantör. Lösningen blev en maskin med ny batteristam och
att kretskortet doppas i lim, denna nya modell finns nu ute på
marknaden.
Även Cramo arbetar enligt Lean med en tydlig processorientering
av hanteringen av maskiner. Mottagnings- och leveranskontroll samt
löpande tekniskt underhåll är ett effektivt sätt att säkerställa god
kvalitet på utrustningen.
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6. ANALYS
I detta kapitel analyseras och diskuteras upplevelser, intryck och
erhållna resultat från tidsstudien på byggarbetsplatserna. Tiderna som
nämns är genomsnittstiderna av samtliga uppmätta moment på
byggarbetsplatserna.

6.1 Platsbesök
Förankring av stödben och infästningen av syll är de moment med flest
mätningar och därför anses vare de mest korrekta resultaten då det
gäller snittider för olika moment. Dessa moment är en förutsättning för
hela processen montering av utfackningsväggar och därmed svåra att
ersätta, däremot kan de förbättras. Proppningen, infästning av syllen,
innefattar arbete med borrhammare och mutterdragare. I genomsnitt
tar det 31 sekunder att borra ett hål i syllen och 8 sekunder att fästa en
130 mm skruv. Detta innebär att det i genomsnitt är 39 sekunder aktivt
arbete med vibrerande maskiner för varje infästning. Monteringen av
ett stödben innefattar borrning av bjälklag med borrhammare där
snittiden är 20 sekunder, fäste av stödben i bjälklag utförs med
mutterdragare med en snittid på 4 sekunder och sedan fästs stödbenet
även i utfackningspartiet, tid 5 sekunder och även här används
mutterdragare, ett stödben innebär cirka en halv minuts
vibrationsexponering.
En uppställning av ett utfackningsparti kräver, som nämnts i
tidigare kapitel, minst två infästningar i syllen samt två stödben. Detta
arbete kräver cirka två minuter aktivt arbete med maskiner och ger
därmed ett exponeringsvärde, A(8) enligt ekvation 3.2, på 0,7 m/s2.
Tabell 6.1.1 visar tidsåtgång för delmomenten, tid för hela
uppställningen samt ett exempel på exponeringsvärden. Det är dock
viktigt att beakta ekvationen för vibrationsexponering. Det är mängden
energi som överförs till kroppen som beräknas, två väggar ger ej en
fördubbling i vibrationsexponering. Arbetet utförs dessutom av minst
två hantverkare så det är därför inte heller säkert att en person utsätts
för all exponering. Samtliga maskiner i tabell 6.1.1 är ur Hiltis
maskinsortiment.
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Tabell 6.1.1 Genomsnittstider för ingående moment samt exempelberäknat
exponeringsvärde för en uppställning.
Moment
Borrning stöd i bjl.
Skruvning stöd i bjl.
Stödben i parti
Borrning syll*
infästning syll*

Tid
20
4
5
31
8

Tid uppställning
137 s
Vibrationsexponering 0,7 m/s2

Maskin
TE6-A36 AVR
SIW 22-A
SIW 22-A
TE6-A36 AVR
SIW 22T-A
*del av proppningen

m/s2
9
11
11
9
12,8

Vid mätningarna i Ängsparken utsattes hantverkare A för ett
exponeringsvärde på 2,2 m/s2 under de fyra timmar arbetet skedde.
Ekvivalent åttatimmarsvärde var då A(8)= 1,6 m/s2, vilket är under
både
insatsoch
gränsvärde.
Endast
uppställning
av
utfackningspartierna genomfördes och montaget färdigställdes efter
påskhelgen. Arbetet med vibrerande verktyg hade fortsatt, möjligtvis
även ökat, under eftermiddagen om arbetet skett under hel arbetsdag
vilket gör att detta ändå kan ses som en indikation på att höga
exponeringsvärden kan förekomma.
Under arbetet vid Kv. Europén kunde samtliga ingående moment
mätas för en hantverkare under en hel arbetsdag. Hantverkare A
uppnådde ett exponeringsvärde på 3,9 m/s2, över insatsvärdet men
under gränsvärdet. En anledning till att exponeringsvärdet blev så högt
är att kapning av syll utfördes med en tigersåg med ett
accelerationsvärde på 28 m/s2. Det är viktigt att påpeka att insatsvärdet
även uppnåddes för hantverkare A för arbetsmomenten ingående i
tabell 6.1.1 (A(8)= 2,5 m/s2), det vill säga bortsett från arbetet med
tigersågen. Hantverkare B uppnådde ett exponeringsvärde på 1,7 m/s2
under dagen. Båda hantverkarna utförde arbete med vibrerande
maskiner som ej mättes, framförallt Hantverkare B som utförde arbetet
samtidigt som Hantverkare A i stor utsträckning, till exempel utfördes
fler proppningar av Hantverkare B än hantverkare A. Med tanke på
detta är det inte ett orimligt antagande att även hantverkare B
uppnådde gränsen för insatsvärdet.
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6.1.1

Monteringsanvisningen

Ur Lean synpunkt är monteringsanvisningen en förutsättning för
Strukturerad
produktion.
Anvisningen
för
montering
av
utfackningspartier är utarbetad på ett sätt som gör den användbar i
praktiken. Det behöver aldrig råda tvivel på hur väggarna ska hanteras
vid leverans och mellanlagring, hur lyft med kran utförs och när
avemballering ska ske. De innehåller även anvisningar som berör
arbetsmiljön på ett tydligt sätt.
Begränsningen med monteringsanvisningen är att den ej tar hänsyn
till eventuella belastningsproblem, framförallt vibrationsexponeringen
på de hantverkare som utför montaget. Frågan är dessutom hur väl
arbetsmiljöanvisningarna tillämpas. Det finns även en risk att
monteringsanvisningarna blir för stelbenta och standardiserade.
Exempelvis står det i monteringsanvisningen att syllen förankras med
en 8 x 130 mm skruv, detta är för att fungera även när syllen är
uppallad 40 mm från bjälklag. Det är dock sällan så hög pallning
förekommer, vanligast vid de besökta byggarbetsplatserna har varit ca
20 mm pallning. Detta innebär därför att både borrdjup och hur mycket
skruv som förankras i bjälklaget kan vara större än vad som egentligen
är nödvändigt.
Bland hantverkarna finns det ett visst motstånd mot
monteringsanvisningarna då vissa anser att det bara är ett repetitivt
monteringsarbete som utförs på samma sätt varje gång. Därmed
begränsas de i att få komma med egna lösningar och själva ges
möjligheten att avgöra hur arbetet ska utföras. Dessa argument är lika
självklara som oundvikliga med metodstandarder av denna typ.
Det är därför viktigt att påminna och informera om att det är det
ständigt pågående förbättringsarbetet som är avgörande för hur väl
Strukturerad produktion och monteringsanvisningarna fungerar i
praktiken. Med detta förbättringsarbete har hantverkarna en möjlighet
att både påverka sitt egna arbetssätt, arbetsmiljö och genom detta
kanske minska känslan av att ”arbeta som en robot”. Arbetsgrupper för
förbättring av monteringsanvisningarna består av både hantverkare och
tjänstemän, och det finns även en verksamhetssupport. Detta är viktigt
för att säkerställa det löpande förbättringsarbetet.
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6.1.2

Hantverkarutbildningen

Hantverkarutbildningen genomförs för att öka förståelsen för
Strukturerad produktion. Utbildningen är ett bra tillfälle att informera
om arbetet med monteringsanvisningarna och hantverkarnas
möjligheter att påverka utvecklingen. Det är avvikelserna som driver
arbetet framåt, därför är det viktigt att de avvikelser som sker i
produktionen rapporteras av de som upplever dem, det vill säga
hantverkarna. Arbetsuppgifterna för alla medarbetare kan därför till
lika stor del ses som att producera som att förbättra verksamheten.
Utöver utbildning i Lean och Strukturerad produktion ges även
utbildning i arbetsmiljö. En del av detta är maskindagen som
genomförs i samarbete med Cramo och där läggs stort fokus på arbete
med vibrerande verktyg. Resultatet av detta är märkbart bland
hantverkarna på det sätt att de är medvetna om att det finns risker med
vibrerande maskiner och att vissa maskiner är att föredra än andra då
de har lägre vibrationsvärden. Det finns även tillfällen då hantverkare
krävt att få arbeta med en maskin som är bättre ur vibrationssynpunkt
än en äldre och sämre vibrationsdämpad modell.

6.1.3

Intryck och observationer

Tidsstudien mottogs ute på byggarbetsplatserna på ett mycket positivt
sätt vilket ändå var lite överraskande. Alla inblandade har varit
tillmötesgående, förklarat och givit sina synpunkter. Farhågorna om att
mötas med irritation av att ”förfölja” någon med anteckningsblock och
tidtagarur infann sig aldrig.
Bland annat hantverkarutbildningen har lett till en ökad
medvetenhet om arbetsmiljö. Trots detta slarvas det med exempelvis
den personliga fallskyddsutrustningen. Vid monteringen av utfack
förekommer även många av de andra riskfaktorerna från kapitel två.
Buller och ogynnsam arbetsställning är bland de viktigaste och mest
förekommande. Arbetet kan även vara påfrestande av andra
anledningar. Att på hög höjd balansera på kanten utan skyddsräcke kan
vara både koncentrationskrävande och påfrestande. Vinden påverkar
mycket, partierna tar lätt vind och blir som ett segel. Jargong kan
påverka negativt vid sådana tillfällen, istället för få att utrycka sin oro
eller anmärka på någon brist i säkerheten bits det ihop och förblir
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outtalat. Attityden hos såväl arbetsledning som hantverkare är viktig
då den ofta leder till en snöbollseffekt, positivt eller negativt.
Detta är tänkvärt och viktigt att komma ihåg att det systematiska
arbetsmiljöarbetet även ska innefatta just psykologiska och sociala
arbetsförhållanden.
Flera av de hantverkare som utfört montagen berättar själva att just
detta arbete är påfrestande. Domningar i händerna förekommer och en
hantverkare berättar att han ofta vaknar på natten efter ett
utfackningsmontage och är tvungen att flexa fingrarna för att få igång
cirkulationen. Känselstörningar som detta kan vara tidiga symtom på
skador på nerverna i handen. Samma person uppvisade även tecken på
karpaltunnelsyndrom.
Det är tänkvärt att redan vid ett exponeringsvärde på 2 m/s2 kan
vibrationerna vara skadliga, det vill säga risk för skadlig inverkan finns
även då insatsvärdet ej uppnås. Även de ofullständiga mätningarna vid
platsbesöken ger värden som närmar sig skadlig exponering.
Hantverkarnas kompetens och erfarenheter är en framgångsfaktor
för Strukturerad produktion. Vid Kv. Europén visade en hantverkare
som själv lider av vibrationsskador en lösning på hur han
vibrationsdämpat en golvfräs med ett gummiband som egentligen
används för träning. Genom att trä gummibandet runt handtaget och
sedan hålla i det istället för handtaget på fräsen kan han nu utföra
arbetsuppgifter som tidigare ej varit möjliga för honom. Figur 6.1.1
visar golvfräsen med gummiband.
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Figur 6.1.1 Egengjord vibrationsdämpning
Detta är ett lysande exempel på att det med enkla medel går att
utveckla maskiner och arbetsmetoder så att de blir bättre ur
arbetsmiljösynpunkt. Det visar även på vikten av att tillvarata kunskap
och erfarenhet hos medarbetarna, något som även är en förutsättning
med Lean för att bli långsiktigt framgångsrik.
För att en maskin ska få säljas i EU måste dess vibrationsvärden
redovisas
i
instruktionsboken.
Mätningen
genomförs
av
maskintillverkaren och sker enligt internationell standard (ISO 5349).
Dessa av tillverkaren deklarerade värden stämmer dock inte alltid
överens med fältmätta värden [10]. En anledning är ofta att de
genomförs under så olika förhållanden och förutsättningar. En maskin
med ett högt deklarerat värde innebär dock oftast även ett högt fältmätt
värde. [10] Flera av maskinerna som undersökts har ett lägre
vibrationsvärde i PSI än vad de har i instruktionsboken. Detta kan bero
på att mätningar utförts på olika sätt eller att en maskin förbättrats, eller
så vill tillverkarna helt enkelt att deras maskiner ska vara mer
konkurrenskraftiga.

6.2 Cramo, SRA och PSI
Swedish Rentals arbete att som branschorganisation driva utvecklingen
av PSI skapar goda förutsättningar för operatören att enkelt få

36

Kap. 6 Analys

information om maskinen. Då det omfattar hela branschen och även
finns i andra delar av Europa kan det förhoppningsvis även driva
utvecklingen av maskiner framåt.
Besöket hos Cramo i Järfälla var intressant då det gav en inblick i
deras arbete. Cramo, såväl som andra maskinuthyrningsföretag, har
helt andra möjligheter och förutsättningar för hantering av maskiner än
vad byggföretagen har. En stor del av JMs bokningar av maskiner från
Cramo är så kallade panikleveranser. Maskinerna bokas med kort
varsel vilket innebär ett högre pris. JM strävar idag efter att så mycket
av leveranserna som möjligt till byggprojekten är Just- In- Time (JIT),
rätt material i rätt antal och vid rätt tidpunkt. Syftet med JIT-leveranser
är att undvika väntetid men även att minska behovet av mellanlagring
på byggarbetsplatsen. Detta innebär att leveransen av exempelvis
utfackningspartier planeras och bokas i förväg. Med ett färdigt
maskinkit till denna monteringsanvisning kan då även rätt maskiner
och fästmaterial bokas samtidigt och därmed minska behovet av
panikleveranser.

6.3 Metoddiskussion och felkällor
Syftet med examensarbetet har varit att skapa en uppfattning om
vibrationsexponeringen med ett strukturerat arbetssätt i produktionen
och identifiera vilka moment som innebär hög exponering för
vibrationer. För att göra detta utfördes en tidsstudie.
Metoden har varit framgångsrik ur den synpunkt att de moment
som är ständigt återkommande kunnat kartläggas. När det gäller
infästning av stödben i parti och proppning får erhållna tider anses vara
representativa för arbetet. Endast en mätning av hur mycket en
hantverkare utsatts för under hela momentet har kunnat utföras. Även
denna mätning är ofullständig då hantverkaren i det fallet utförde
ytterligare arbete med vibrerande maskiner som ej mättes på grund av
olika faktorer. Exponeringsvärdet för denne får därför anses vara lågt
räknat. Det är klart att insatsvärdet överskreds den dagen, se avsnitt
5.1.3 sida 28. Huruvida gränsvärdet uppnåddes eller ej får dock vara
osagt.
Den största felkällan i undersökningen får antas vara den
mänskliga faktorn det vill säga mitt eget arbete med tidtagning och
antecknande av tider. Vidare finns risken för avläsningsfel då alla tider
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sammanställdes i ett exceldokument. Det var även svårt att hänga med
stundtals då det ibland går fort och mycket händer samtidigt. För att få
det mer statistiskt korrekt borde därför fler undersökningar skett.
Antalet mätningar är för få för att ge ett säkert resultat men de bidrar
till en fingervisning om dagens situation.
Något som hade varit mycket intressant vore att inför ett
utfackningsmontage utrusta hantverkarna med handskar som mäter
hur mycket vibrationer de utsätts för. Den mänskliga faktorn försvinner
och det blir förutom ett säkrare resultat en individuell mätning för
höger respektive vänster hand.
Om mer tid funnits för detta examensarbete hade även en
omfattande enkätundersökning tillsammans med en intervjustudie
varit intressant att genomföra. Syftet med en sådan studie kan
exempelvis vara att kartlägga hantverkare och tjänstemäns inställning
och
intresse
till
arbetsmiljö
och
vilja
att
genomföra
hälsoundersökningar.
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7. SLUTSATSER
Detta kapitel återger författarens slutsatser främst från resultat i
tidigare kapitel och med syfte och mål enligt kapitel 1 som
utgångspunkt. Mål och syfte för detta arbete grundar sig på två
frågeställningar, även slutsatserna i detta kapitel har dessa som
utgångspunkt och kapitlet inleds därför med att återkoppla till dessa
frågor.

7.1 Återkoppling till frågeställningar
Är det möjligt att följa dessa monteringsanvisningar och samtidigt följa
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende vibrationer?
Vid ett av de studerade montagen överskreds Arbetsmiljöverkets
insatsvärde (A(8)= 3,9 m/s2), se sida 28. Vid ett annat tillfälle, då del av
montaget utfördes under en halv arbetsdag var den hantverkare som
studerades en bra bit ifrån insatsvärdet (A(8)= 1,6 m/s2), se sida 27.
Mätmetod och antal mätningar begränsar möjligheten att ge ett
generellt svar på frågan. Det kan därför vara vanskligt att dra allt för
stora slutsatser av detta och döma ut hela arbetet med montering av
utfackningspartier enligt aktuell monteringsanvisning.
Hur integreras arbetsmiljöfrågor
monteringsanvisningarna?

med

Strukturerad

produktion

och

Monteringsanvisningarna innehåller anvisningar om arbetsmiljö på ett
tydligt sätt, för varje delmoment finns en grönmarkerad textruta som
särskilt ska beaktas ur arbetsmiljösynpunkt.
Det finns dock en utmaning i och med behovet av exponeringsvila
från vibrationer å ena sidan, och snäva tidplaner och behovet av snabb
och effektiv produktion å andra sidan. Problemet skulle förmodligen
kunna vara löst om montagearbetet kunnat spridas ut över flera dagar.
I detta arbete har mycket fokus legat på tekniska lösningar och
förbättringar av arbetsmetoder. Det finns även stora möjligheter att
göra skillnad i mer organisatoriska frågor. Strukturerad produktion är
idag en del av utmaningen, med rätt åtgärder kommer Strukturerad
produktion bli lösningen och leda till nya möjligheter.
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7.2 IDENTIFIERA - Kartläggning av vibrationer
Vid montage av utfackningspartier utsätts hantverkarna för en
vibrationsexponering som storleksmässigt befinner sig runt insats- och
gränsvärdena. Infästningen av väggelementen är några av de moment
där mest vibrationer förekommer. Dessa moment är nödvändiga för
hela arbetet och därför svåra att ersätta med alternativa metoder. Dock
går det att förbättra dessa.
Rätt maskinmodeller i bra skick med bra batterier och hög kvalitet
på tillbehör som exempelvis borrar har stor betydelse för hur länge
maskinerna behöver användas i varje moment. Planering och
förberedelser bidrar till att minska exponeringsvärdet. Då
tidsplaneringen medger är det möjligt att minska den dagliga
exponeringen genom att utföra förberedelser, montage och efterarbete
under olika dagar. Arbetskläder, framförallt handskar som skyddar
mot kyla och fukt under rådande väderlek är viktigt. Kyla och fukt
riskerar annars att förvärra uppkomsten av exempelvis vita fingrar.
Mer än två tredjedelar (71 %) av alla byggnads- och
anläggningsarbetare är utsatta för hand- och armvibrationer mer än 25
procent av arbetstiden. Förmodligen finns det ett mörkertal av
hantverkare med vibrationsskador då många har ej reglerade och
utredda problem som domningar och stickningar i enstaka fingrar och
hela händer samt smärta i handleder.

7.3 UTREDA – Arbetsmetoder och arbetsmiljö
Attityden har i stor utsträckning tidigare varit att det är en oundviklig
del av yrket. Hantverkare accepterar att de själva eller kollegor får
problem på grund av vibrationer. I dagens debatt om hållbart byggande
ur ett holistiskt perspektiv och vikten av en säker arbetsmiljö så är det
inte längre en godtagbar inställning att bara köra på som det är.
Kv. Europén är ett lysande exempel på när ”arbetsmiljötänket”
fungerar. Vid ankomst till byggarbetsplatsen presenterades projektet av
en arbetsledare både muntligt och skriftligt med ett informationshäfte
om projektet, byggarbetsplatsen och deras arbets- och miljömål.
Inställning smittar av sig och det märktes, exempelvis bars
fallskyddsutrustning korrekt under hela utfackningsmontaget,
författaren själv blev påmind av en hantverkare om att hörselskydden
var uppfällda på hjälmen och därmed ej nyttjades. Syftet är inte att
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peka finger eller sätta dit någon, att visa sina kollegor omtanke om
deras säkerhet bidrar till ett bättre arbetsklimat och säkrare byggande.
Lönsamhet och ekonomi är alltid viktigt och en grundförutsättning
för en organisation att vilja genomföra förändringar. Lösningar på
problem som behandlas i denna rapport behöver inte enbart innebära
ekonomiska utgifter. Arbetsgivaren tjänar på friskare medarbetare
genom högre produktivitet och minskat produktionsbortfall.
Sjukfrånvaro kostar pengar och så gör även rehabilitering.
Arbetsgivaren ansvarar för den anställde och är bland annat skyldig att
förebygga ohälsa och olycksfall. Att agera för att komma tillrätta med
problemen sänder tydliga signaler till anställda och övriga samhället.
Detta kan bidra till att JM stärker sin profilering som en attraktiv
arbetsgivare och samarbetspartner.
Genom att hyra maskiner får JM tillgång till maskiner som alltid är
i gott skick, rätt maskin för uppgiften och lämplig ur
arbetsmiljösynpunkt. Cramo har helt andra förutsättningar för
maskinhantering än JM. Tillsammans kan de dessutom driva
utvecklingen av nya maskiner framåt.

7.4 JÄMFÖRA – Möjliga åtgärder
Medicinska kontroller enligt AFS 2005:6 57-62§ bör genomföras på de
hantverkare som arbetar med utfackningsmontage. Av föreskrifterna
om vibrationer framgår det att arbetsgivaren är skyldig att genomföra
kontroller, inte bara när insatsvärdet överskrids, utan även då det finns
misstanke om skadliga hälsoeffekter på grund av vibrationer (AFS
2005:15 12§ 2st.).
De medicinska kontrollerna bör till att börja med att utföras på
samtliga hantverkare som arbetar med utfackningsmontage för att
sedan följas upp kontinuerligt. Inom JM genomförs återkommande
hälsoundersökningar vartannat år. Vid denna frivilliga undersökning
genomförs screening av all personal. Många väljer dock att inte
genomföra detta. Ewa Troberg på företagshälsovården Previa anger att
anledningen kan vara rädsla för att tvingas byta arbetsuppgifter eller
att inte få jobba kvar. I bilaga 3 finns det screeningformulär som
används i samband med hälsoundersökningarna.
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8. REKOMMENDATIONER
Detta examensarbete visar indikationer på att Arbetsmiljöverkets
föreskrifter gällande gränsvärden överskrids vid utfackningsmontage.
Mätmetod och antalet mätningar är dock för osäkra för att det säkert
ska kunna fastställas att så är fallet. JM bör därför överväga att
genomföra en djupare utredning med metod och mätutrustning enligt
föreskrifterna.
- Alternativ infästningsmetod för syllen är något som skulle
kunna minska vibrationerna. Expanderbult är möjlig ersättare
till det skruvankare som idag används för infästning av syll. En
expanderbult måste fortfarande förborras men kräver mindre
arbete med mutterdragare för åtdragning. Nackdelen är att det
är svårare att ta bort en expanderbult än Skruvankare vid
eventuell ändring i efterhand.
- Hantverkarutbildningen är ett viktigt redskap för att öka
kunskapen och sprida information om arbetsmiljö. Det är
viktigt att även övriga i organisationen, exempelvis
arbetsledning uppmärksammas på problematiken.
- Information om syftet med vibrationsscreeningar, och utökad
medicinsk kontroll bör genomföras på hantverkare som
arbetar med utfackningsmontage. Ingen av de som medverkat
på de besökta byggarbetsplatserna påstår att de genomfört
screening. Detta kan bero på att de antingen avböjt
hälsoundersökningarna, eller inte varit medvetna om att den
genomförts och i vilket syfte.

8.1 Åtgärdspaket
8.1.1

Maskin-kittet

Utöver de rekommendationerna som nämnts ovan har ett kit tagits
fram. Detta kit består av maskiner som ingår i Cramos sortiment och
tanken är att de kopplas till monteringsanvisningen liknande den
”köksvagn” som tagits fram av JM tillsammans med Cramo. Tabell
8.1.1 visar vilka maskiner som skulle kunna ingå i ett sådant paket. Ett
kit bör innehålla en av varje maskin förutom borrhammare och
mutterdragarna där två av varje behövs. Laddare, extrabatterier och
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förbrukningsmateriel som borrar och skruvankare i erforderlig mängd
för montering av ett antal utfack. Utöver förslagen i tabell 8.1.1
tillkommer ytterligare infästningsmaterial, pallningsbrickor och
shimsplåtar enligt dagens monteringsanvisning.
Tabell 8.1.1 Förslag på maskin-kit
Typ

Märke

Borrhammare Hilti

Mutterdragare
Mutterdragare
Skruvdragare
Tigersåg
Vinkelslip
Cirkelsåg
Hammarborr

Hilti
Hilti
Hilti
Hilti
Hilti
Hilti
Hilti

Skruvankare

Hilti

Skruvankare

Hilti

Modell
TE 6-A36
AVR

Användningsområde
Infästning stödben i bjl.
Infästning syll
Skruvning stödben i bjälklag
och parti. inkl krafthylsa 13
SIW 22-A
mm
SIW 22T-A
förankring syll
SFC 14-A
Avemballering mm.
WSR 36A
Kapning syll
AG 125-A22
Kapning armeringsjärn
SCW 22A
Anpassning element
TE-CX 8 mm Borrning armerad betong
Hus-H 8 x 130 Infästning syll, pallning <25
mm
mm
Hus-H 8 x 110 Infästning syll, pallning >25
mm
mm

Dessa maskiner är en avvägning mellan låga vibrationsvärden och
bäst lämpade för arbetet. Borrhammaren har aktiv vibrationsdämpning,
den finns även i en äldre version utan denna dämpning. Enligt
uppgifter från hantverkare är det stor skillnad i upplevelse mellan
dessa maskiner. Vid förankring av syll krävs det en mutterdragare med
högt vridmoment. SIW 22T-A har ett maximalt vridmoment på 450 Nm
vilket är nödvändigt för att orka skruva syllen. Vid något tillfälle har
detta gjorts med mutterdragaren SIW22-A, en väldigt snarlik maskin
från samma tillverkare. Skillnaden är att denna har ett vridmoment på
max 200 Nm vilket är för lite för att orka husskruven snabbt och
effektivt. SIW 22-A är dock tack vare sitt mindre format och lägre vikt
lämplig att använda vid fäste av stödben i både bjälklag och parti.
Till borrhammaren används hammarborr Hilti TE-CX som är en
fyrspårig borr i hårdmetall kapabel att borra genom armeringsjärn.
Tillverkaren påstår även att den har längre livslängd än traditionella
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tvåspåriga borra som exempelvis TE-C samt att den bättre absorberar
slag från maskinen.
Hilti Hus-H 8, med 50 mm förankringslängd i betong har en
dimensionerande skjuvhållfasthet VRd= 10,6 kN/skruv (osprucken
betong, säkerhetsfaktor γ=1,4). Av Hilti rekommenderad maxbelastning
är 7,6 kN per skruv i skjuvriktningen. Kraften väggen ska ta upp är
dess egentyngd (vertikallast) samt vindlast (horisontallast). I syllen har
skjuvkraften horisontell riktning. För lägre pallningar bör därför
kortare skruvankare kunna användas.

8.1.2

Metodförbättringar utfackningsmontage

Utöver innehållet i maskinkittet skulle nedanstående förbättringar av
metod kunna genomföras. En utökad utredning, dimensionering och
genomförande på prov bör dock föregå en storskalig ändring av
monteringsanvisningen.
- Förborrad syll. 3-4 sekunder, det vill säga runt 10 % av tiden per
hål, krävs för att borra igenom syllen. En hammarborr med
slagfunktion är anpassad för betong ej trä. Upplevelsen, som
även styrks av hantverkare, är att det därför är kraftigare
vibrationer vid borrning i trä än betong. En syll med förborrade
hål från fabrik, centrumavstånd 1000 mm där borrhålen sedan
markeras med signalfärg, sparar därför tid samt minskar slitage
på såväl hantverkare som utrustning. Om hålen dessutom
samverkas med armeringsritningar kan risken att stöta på
armeringsjärn minimeras, förmodligen blir detta dock svårt att
genomföra i praktiken.
-

Kortare skruvankare. Med tanke på utfackningspartiernas icke
bärande funktion, typ av belastning samt antal skruvar per vägg
bör skruvankarnas längd kunna kortas. Skruvlängden kan därför
anpassas till pallningshöjden. Tydliga förklaringar om
användning
av
respektive
längd
infogas
i
monteringsanvisningen.
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9. FORTSATTA STUDIER
Under arbetet har nya frågor om arbetsmiljö dykt upp som ej varit
möjliga att svara på inom ramarna för denna examensrapport. Attityd,
inställning och engagemang inom organisationen vore ett intressant
område att utreda ytterligare.
-

Hur är viljan att förbättra och förändra exponeringen för
vibrationer?
Vilja att använda och inställningen till säkerhetsutrustning som
exempelvis fallskyddsselar?
Hur kan arbetsställningar och ergonomin förbättras i
produktionen?
Tillvaratagande av egenbyggda lösningar, hur återförs dessa och
sprids till hela organisationen?
”Vi och dom”. Det finns en tradition av att skilja hantverkare och
tjänstemän. Hur motverkas detta? Hur ändras vi-känslan från
yrkesgruppen till att innefatta projektet, företaget eller hela
branschen? Eller är det rent av nödvändigt med denna
segregering?

I många fall kan bristen på information och spridning av kunskap vara
en bakomliggande orsak till brister. Hantverkarutbildningen är bra ur
det hänseendet, löpande repetition är en tänkbar uppföljning.
Fortsatta studier skulle kunna inrikta sig på hur detta genomförs
och distribueras. En möjlig lösning på detta skulle kunna vara en
informationskanal för byggarbetsplatsen. Bildskärmar inne i entrén till
bodarna exempelvis med bildspel visande:
-

Vad som sker just nu
Kommande arbete i närtid
”Rolig” information från aktuellt och andra projekt
Kortfattad PSI med bilder och ergonomi tips om vanligt
förekommande maskiner
Bilder från bygget, väderlek, nyheter om JM, med mera.

Framtiden för utfackningspartierna, går de att ersätta helt med till
exempel färdiga väggelement med isolering och fasadbeklädnad?
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BILAGA 1 – TABELL-/FIGUR-/
EKVATIONSFÖRTECKNING
FIGURFÖRTECKNING
Figurnummer
2.1.1
2.2.1
2.2.2
2.4.1
2.8.1
2.9.1
2.9.2
5.1.1
5.1.2
6.1.1

Beskrivning
Montage av utfackningsparti
Mätriktningar för HAV, respektive
HKV [7]
Toppvärde och effektivmedelvärde för
en vibration. [8]
Samband mellan frekvens och överförd
vibration. [8]
Tidslinjal Strukturerad
projektutveckling JM
Svarsfördelning vibrationsscreening
Region Stockholm 2013
Orsak till arbetssjukdomar bland män
2007-2011
Utfack med emballage förvarat i häck
Insida väggparti med stödben
Egengjord vibrationsdämpning

Sida
6
6
7
9
13
17
18
25
26
36

TABELLFÖRTECKNING
Tabellnummer
2.5.1
2.6.1
2.7.1
2.9.1

2.9.2

Beskrivning
Stockholm workshop skalan för
klassificering av vita fingrar.
Arbetsmiljöverkets insatsvärden för
daglig vibrationsexponering.
Arbetsmiljöverkets gränsvärden för
daglig vibrationsexponering.
Andel byggnads- och
anläggningsarbetare utsatta för
vibrationer, buller samt kyla under
minst en fjärdedel av arbetstiden år
2012.
Andel byggnads- och
anläggningsarbetare med besvär
orsakade av vibrationer, buller samt
temperatur år 2011-2012.

Sida
10
12
12
16

17

B1.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
6.1.1

8.1.1

Studerade moment och tider,
Skogslunden
Studerade moment med tider,
Ängsparken
Studerade moment med tider, Kv.
Europén
Genomsnittstider för ingående
moment samt exempelberäknat
exponeringsvärde för en uppställning.
Förslag på maskin-kit

27
28
28
32

44

EKVATIONSFÖRTECKNING
Ekvationsnummer
2.1
3.1
3.2

B1.2

Beskrivning
Effektivmedelvärde, aeff
Daglig vibrationsexponering A(8)
Daglig vibrationsexponering A(8), flertal
arbetsmoment och/eller maskiner

Sida
7
21
22

BILAGA 2 - PSI

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

B2.7

B2.8

BILAGA 3 – HAV SCREENINGSFORMULÄR

B3.1

