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Sammanfattning	  
I	  tidigare	  projekt	  så	  har	  man	  kunnat	  påvisa	  att	  väderskyddets	  intäkter	  ofta	  är	  i	  samma	  
storleksordning	  som	  kostnaden	  den	  tillför.	  Det	  har	  dessutom	  varit	  tydligt	  att	  fördelarna	  
med	  ett	  väderoberoende	  byggande	  ofta	  långt	  överväger	  nackdelarna.	  Trots	  detta	  så	  kan	  
det	  vara	  svårt	  för	  byggentreprenören	  att	  få	  med	  väderskydd	  i	  kalkylen	  och	  vinna	  
upphandling	  då	  väderskyddet	  ej	  ingår	  i	  förfrågningsunderlaget.	  I	  detta	  examensarbete	  
så	  var	  tanken	  att	  förändra	  detta.	  

Först	  så	  genomfördes	  en	  studie	  av	  branschen	  för	  att	  återge	  en	  bild	  över	  hur	  den	  ser	  ut	  
idag.	  Vidare	  har	  ett	  väderskydd	  dimensionerats	  och	  använts	  som	  exempel	  i	  en	  
jämförelse	  i	  ett	  byggprojekt.	  Byggprojektet	  genomfördes	  med	  enklare	  väderskydd	  i	  
Umeå	  under	  2013:s	  andra	  hälft.	  	  

Vad	  gäller	  beslutsfattandet	  om	  väderskydd	  så	  finns	  ett	  tidigare	  förslag	  för	  ett	  rättvist	  
beslutsfattande	  som	  tar	  hänsyn	  till	  projektspecifika	  samt	  långsiktiga	  fördelar.	  Detta	  
arbete	  har	  utgått	  från	  denna	  modell.	  Som	  resultat	  så	  har	  ett	  verktyg	  utformats	  som	  kan	  
vara	  till	  hjälp	  för	  entreprenörer,	  underentreprenörer	  och	  byggherrar.	  Med	  hjälp	  av	  detta	  
verktyg	  så	  kan	  man	  kvantifiera	  kostnader,	  intäkter	  samt	  fördelar	  och	  nackdelar	  som	  en	  
väderoberoende	  produktion	  skulle	  innebära.	  Om	  man	  tittar	  på	  fördelarna	  som	  
väderskyddet	  ger	  så	  är	  det	  ofta	  fler	  än	  en	  part	  som	  vinner	  på	  dem.	  	  

Även	  om	  att	  väderskyddet	  står	  för	  en	  stor	  kostnadspost	  i	  ett	  mindre	  byggprojekt	  ställt	  
mot	  hela	  produktionskostnaden	  så	  har	  det	  i	  min	  kalkyl	  visat	  sig	  att	  besparingen	  i	  stort	  
sett	  är	  lika	  stor.	  
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Abstract	  
In	  previous	  projects,	  it	  has	  been	  shown	  that	  the	  encapsulation	  systems	  revenues	  often	  
are	  of	  the	  same	  magnitude	  as	  the	  cost	  it	  adds.	  It	  has	  also	  been	  clear	  that	  the	  benefits	  of	  a	  
weather-‐independent	  building	  sight	  often	  far	  outweigh	  the	  disadvantages.	  Despite	  this,	  
it	  can	  be	  difficult	  for	  the	  general	  contractor	  to	  get	  the	  encapsulation	  in	  the	  calculation	  
and	  win	  contracts	  when	  weather	  protection	  is	  not	  included	  in	  the	  specifications.	  In	  this	  
thesis,	  the	  idea	  was	  to	  change	  this.	  	  

First,	  a	  study	  was	  conducted	  in	  order	  to	  give	  a	  picture	  of	  how	  the	  industry	  looks	  today.	  
Moreover,	  a	  protective	  encapsulation	  was	  designed.	  This	  was	  used	  as	  an	  example	  in	  a	  
comparison	  to	  a	  construction	  project	  which	  was	  carried	  out	  with	  simpler	  protection	  in	  
Umeå	  in	  2013's	  second	  half.	  	  

With	  regard	  to	  decision-‐making	  about	  the	  weather	  protection	  theres	  an	  earlier	  proposal	  
for	  an	  equitable	  decision-‐making	  that	  takes	  the	  project-‐specific	  and	  long-‐term	  benefits	  
into	  account.	  This	  rapport	  have	  been	  based	  on	  this	  model.	  As	  a	  result,	  a	  model	  have	  been	  
developed	  that	  can	  be	  helpful	  for	  contractors,	  sub-‐contractors	  and	  builders.	  Using	  this	  
model,	  one	  can	  quantify	  the	  costs,	  benefits,	  advantages	  and	  disadvantages	  a	  weather	  
independent	  production	  would	  entail.	  If	  you	  look	  at	  the	  benefits	  of	  real	  weather	  
protection,	  it	  is	  often	  more	  than	  one	  party	  that	  benefits	  from	  it.	  

Although	  the	  weather	  protection	  represents	  a	  major	  cost	  in	  a	  small	  building	  project	  set	  
against	  the	  entire	  production,	  it	  has	  in	  this	  calculation	  been	  shown	  that	  the	  savings	  it	  can	  
provide	  is	  about	  the	  same.	  
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Förord	  
Detta	  examensarbete	  utgör	  det	  sista	  momentet	  i	  mina	  studier	  på	  
Högskoleingenjörsprogrammet	  i	  byggteknik	  vid	  Umeå	  Universitet.	  

Arbetet	  har	  skrivits	  åt	  byggställningsleverantören	  Layher	  AB	  som	  är	  ett	  helägt	  
dotterbolag	  till	  det	  tyska	  bolaget	  Layher	  GmbH.	  

Idén	  till	  detta	  examensarbete	  föddes	  under	  ett	  samtal	  som	  Layher	  AB:s	  VD	  Nikolaj	  
Murikoff	  hade	  med	  en	  av	  cheferna	  och	  delägarna	  på	  Vaska	  Bygg	  i	  Umeå,	  Bengt	  
Johansson.	  Bengt	  var	  nyfiken	  på	  hur	  deras	  produktion	  vid	  kvarteret	  Sågen	  hade	  
påverkats	  om	  produktionen	  skett	  med	  ett	  väderskydd.	  

Detta	  examensarbete	  har	  inneburit	  att	  jag	  gjort	  en	  djupdykning	  i	  
väderskyddsbranschen,	  jag	  har	  lär	  mig	  massor.	  

Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Per	  Hammar	  på	  Layher	  AB	  som	  varit	  till	  
stor	  hjälp	  genom	  hela	  arbetets	  gång	  och	  min	  handledare	  på	  Umeå	  Universitet,	  Annika	  
Moström	  som	  jag	  bollat	  många	  idéer	  och	  tankar	  med.	  

Jag	  vill	  även	  passa	  på	  att	  tacka	  alla	  som	  ställt	  upp	  på	  intervjuer	  och	  samtal,	  ni	  har	  varit	  
till	  mycket	  stor	  hjälp.	  

Slutligen	  vill	  jag	  tacka	  Bengt	  Johansson	  som	  bidragit	  med	  information	  och	  ritningar	  från	  
produktionen	  på	  kv.	  Sågen	  Och	  Nikolaj	  Murikoff	  som	  gjort	  detta	  möjligt.	  
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Kapitel	  1	  Introduktion	  
Tänk	  att	  en	  byggentreprenör	  skulle	  presentera	  två	  olika	  offerter	  för	  samma	  projekt	  och	  
kund,	  den	  ena	  offerten	  är	  billigare,	  säkrare	  rent	  tidsmässigt	  och	  erbjuder	  en	  bättre	  
arbetsmiljö,	  tanken	  är	  att	  denna	  offert	  innehåller	  ett	  väderskydd.	  Kan	  detta	  vara	  möjligt?	  

1.1	  Bakgrund	  
Vid	  anbud	  där	  prispress	  råder	  så	  kan	  det	  vara	  svårt	  för	  byggentreprenören	  att	  motivera	  
en	  till	  synes	  stor	  kostnad	  för	  hyra	  av	  väderskydd	  för	  beställare.	  Att	  inte	  använda	  
väderskydd	  kan	  bli	  en	  dyr	  chansning	  som	  ibland	  leder	  till	  förseningar,	  försämrad	  
byggkvalitet,	  sämre	  arbetsmiljö,	  onödiga	  täcktider	  och	  fuktskador.	  

Vaska	  Bygg	  är	  en	  byggentreprenör	  som	  i	  efterhand	  misstänker	  att	  den	  mer	  ekonomiska	  
och	  hållbara	  lösningen	  hade	  varit	  att	  från	  början	  kosta	  på	  med	  ett	  ordentligt	  
väderskydd.	  Denna	  erfarenhet	  fick	  de	  vid	  sin	  fasad-‐	  och	  takrenovering	  av	  en	  byggnad	  i	  
kvarteret	  Sågen	  i	  Umeå	  2013.	  	  

Att	  arbeta	  väderskyddat	  blir	  allt	  vanligare,	  i	  samma	  utvecklingstakt	  har	  även	  
olycksfrekvensen	  ökat.	  Genom	  en	  ny	  föreskrift:	  Ställningar	  AFS2013:4	  som	  träder	  i	  kraft	  
den	  1:a	  juli	  2014	  är	  syftet	  att	  förebygga	  ohälsa	  och	  olycksfall	  vid	  arbete	  med	  ställningar	  
och	  väderskydd,	  enligt	  1§.	  De	  nya	  föreskrifterna	  ställer	  bland	  annat	  ett	  utökat	  krav	  på	  
dimensioneringsberäkningar,	  exempelvis	  så	  ska	  stödställningen	  och	  väderskyddet	  
dimensioneras	  som	  en	  samverkande	  enhet. (Arbetsmiljöverket, 2014)	  
	  

1.2	  Syfte	  
Syftet	  med	  denna	  rapport	  kan	  delas	  in	  i	  fem	  undergrupper:	  

• Beskriva	  dimensionering	  av	  ett	  väderskydd.	  
	  

• Beskriva	  förändringen	  av	  Arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  
	  
	  

• Redogöra	  för	  vilka	  fördelar	  som	  finns	  i	  att	  arbeta	  väderskyddat	  samt	  de	  
kostnader	  som	  uppkommer	  och	  vilka	  man	  kan	  undvika.	  
	  

• Redogöra	  för	  hur	  det	  kommer	  sig	  att	  väderskyddet	  ses	  som	  en	  kostnad	  som	  ofta	  
väljs	  bort.	  	  

	  
	  

• Arbeta	  fram	  en	  metod	  för	  att	  få	  med	  väderskydd	  i	  kalkylen	  på	  ett	  sett	  så	  att	  alla	  
parter	  i	  ett	  byggprojekt	  är	  införstådda	  med	  innebörden	  i	  en	  väderoberoende	  
produktion.	  
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Kapitel	  2	  Metod	  
Metoden	  som	  använts	  för	  att	  genomföra	  detta	  arbete	  kan	  beskrivas	  med	  följande	  tre	  
underrubriker.	  

2.1	  Litteraturstudier	  
Litteraturstudier	  har	  genomförts	  fortskridande	  genom	  hela	  arbetets	  gång.	  Den	  litteratur	  
som	  har	  studerats	  har	  till	  stor	  del	  bestått	  av	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsrapporter	  från	  
Sveriges	  Byggindustrier	  samt	  rapporter	  och	  artiklar	  från	  tillförlitliga	  branschtidningar	  
och	  hemsidor.	  

2.2	  Intervjuteknik	  	  
Intervjuer	  har	  förts	  med	  tre	  Ställningsentreprenörer,	  en	  projektledare	  inom	  
skadereglering	  med	  bakgrund	  inom	  byggproduktion	  och	  försäkringsbranschen.	  Utöver	  
dessa	  så	  har	  Åke	  Norelius,	  projektledare	  för	  Arbetsmiljöverkets	  nya	  föreskrifter,	  AFS	  
2013:4	  –	  Ställningar	  intervjuats.	  

Intervjuerna	  har	  fungerat	  så	  att	  tid	  för	  intervju	  med	  personen	  i	  fråga	  har	  bestämts,	  
sedan	  har	  förslag	  på	  frågor	  mailats	  ut	  för	  att	  senare	  genomföra	  intervjun	  per	  telefon	  
eller	  i	  möte.	  En	  av	  intervjuerna	  med	  ställningsentreprenörerna	  har	  skötts	  per	  mail	  med	  
kompletterande	  telefonsamtal.	  

Utöver	  Intervjuerna	  så	  har	  samtal	  förts	  med	  Vaska	  Bygg,	  aktörer	  från	  
försäkringsbranschen	  samt	  säljare	  och	  tekniker	  från	  ställningsleverantören	  Layher	  AB	  

2.3	  Dimensionering	  
Dimensionering	  av	  väderskyddets	  utformning	  och	  bärande	  konstruktion	  har	  genomförts	  
med	  stöd	  av:	  

• AFS	  2013:4	  	  
• FprEN	  16508:2012	  Temporary	  works	  equipment	  –	  Encapsulations	  –	  

Performance	  requirements	  and	  general	  design.	  
• SS-‐EN	  12811-‐1:2004	  Temporära	  konstruktioner	  –	  Del	  1:	  Ställningar	  –	  Krav	  och	  

utförande.	  
• Layher	  dimensioneringsunderlag	  
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Kapitel	  3	  Väderskydd,	  tillbehör	  och	  prissättning	  
Ett	  väderskydd	  är	  en	  temporär	  konstruktion	  som	  används	  för	  att	  skydda	  en	  produktion	  
och	  arbetsplats	  från	  väder	  och	  vind.	  

3.1	  Olika	  typer	  av	  väderskydd	  
Idag	  finns	  ett	  antal	  olika	  typer	  av	  väderskydd	  på	  marknaden,	  nedan	  beskrivs	  fyra	  vanligt	  
förekommande	  typer	  av	  väderskydd.	  

Fasadväderskydd	  på	  ställning	  
Fasadväderskydd	  skapas	  ofta	  genom	  att	  fästa	  duk	  av	  plast	  eller	  kassetter	  av	  exempelvis	  
glasfiber	  på	  utsidan	  av	  en	  fasadställning	  som	  förankras	  i	  byggnaden.	  Som	  tak	  så	  viks	  
duken	  in	  upptill	  och	  fästs	  i	  husets	  fasad	  eller	  takfot.	  Denna	  lösning	  lämpar	  sig	  bra	  till	  
nyproduktion,	  renovering,	  till-‐	  och	  ombyggnad.	  Den	  är	  bra	  för	  väderkänsliga	  arbeten	  
som	  exempelvis	  måleri,	  putsning	  och	  murning	  etc.	  

Materialförsörjningen	  sker	  ofta	  med	  utanpåhängande	  bygghiss	  och	  förs	  in	  genom	  
öppningar	  i	  duken.	  Beroende	  hur	  känsligt	  bygget/materialet	  är	  så	  kan	  även	  bygghissen	  
väderskyddas.	  En	  annan	  metod	  som	  tillämpas	  är	  att	  på	  förhand	  ”ladda”	  bjälklaget	  vilket	  
innebär	  att	  bjälklaget	  fylls	  upp	  med	  det	  material	  som	  behövs	  för	  att	  göra	  
stomkompletteringen,	  detta	  är	  vanligt	  vid	  nyproduktion.	  Denna	  lösning	  är	  väldigt	  enkel,	  
ekonomisk	  och	  erbjuds	  av	  flera	  ställningsentreprenörer. (Axelson, Larsson, Sandberg, & 
Söderlind, 2004)	  

 

	  
Figur	  1.	  Fasadväderskydd,	  www.Layher.com 
	  

Fast	  takväderskydd	  
Ett	  fast	  takväderskydd	  är	  ett	  fixerat	  väderskydd	  som	  ofta	  består	  utav	  färdiga	  
fackverksbalkar	  av	  aluminium	  som	  stabiliseras	  av	  mellanliggande	  stag.	  Konstruktionen	  
täcks	  av	  plastduk	  eller	  skivor/kassetter.	  Takkonstruktionen	  ställs	  och	  förankras	  på	  
husets	  stomme	  eller	  på	  fasadställning.	  I	  och	  med	  att	  väderskyddet	  är	  fast	  så	  medger	  
detta	  vid	  nyproduktion	  att	  väderskyddet	  reses	  efter	  husets	  stomme	  beroende	  på	  om	  
lyftkran	  används	  alternativt	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  öppna	  takduken	  och	  föra	  in	  
byggelementen. (Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind, 2004)	  
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Figur	  2.	  Fast	  takväderskydd,	  Keder	  XL	  -‐	  Teknisk	  information	  

Rullbart	  takväderskydd	  
Det	  mobila	  takväderskyddet	  påminner	  om	  det	  fasta	  väderskyddet	  bortsett	  från	  att	  
takväderskyddet	  är	  uppdelat	  i	  sektioner	  som	  är	  skjutbara	  alternativt	  att	  hela	  
väderskyddet	  är	  skjutbart.	  Sektionerna	  har	  ofta	  ramben	  som	  är	  försedda	  med	  hjul	  vilka	  
löper	  på	  skenor.	  Dessa	  skenor	  är	  oftast	  placerade	  på	  upplag	  eller	  fasadställning.	  Här	  
finns	  olika	  varianter,	  varav	  den	  ena	  är	  att	  bygga	  väderskyddets	  taksektioner	  i	  olika	  
överlappande	  nivåer	  som	  vid	  öppning	  förs	  över	  varandra.	  En	  annan	  variant	  är	  att	  hela	  
väderskyddstaket	  ligger	  i	  samma	  nivå	  men	  vid	  öppning	  låter	  duken	  dra	  ihop	  sig	  likt	  en	  
bälg.	  En	  tredje	  variant	  är	  att	  bygga	  ut	  fasadställningen	  på	  en	  gavelsida	  och	  vid	  öppning	  
rulla	  ut	  en	  av	  taksektionerna	  så	  att	  plats	  lämnas	  för	  öppning.	  Denna	  lösning	  gör	  det	  
väldigt	  enkelt	  och	  smidigt	  att	  lyfta	  in	  material	  och	  installationer	  schematiskt.	  En	  annan	  
fördel	  med	  den	  mobila	  lösningen	  är	  att	  man	  kan	  dela	  upp	  takarbetet	  i	  sektioner	  och	  
behöver	  därav	  inte	  väderskydda	  hela	  taket.	  Man	  flyttar	  istället	  väderskyddet	  eftersom	  
den	  underliggande	  konstruktionen	  färdigställs.	  

	  
Figur	  3.	  Mobilt	  väderskydd,	  www.Layher.com 
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Klättrande	  väderskydd	  
Taket	  på	  ett	  klättrande	  väderskydd	  följer	  samma	  princip	  som	  ett	  fast	  eller	  mobilt	  
takväderskydd.	  Tanken	  här	  är	  att	  väderskyddet	  sätts	  upp	  på	  en	  ”klättrande”	  
konstruktion	  vid	  byggstart	  och	  följer	  bygget	  uppåt	  våning	  för	  våning.	  I	  och	  med	  att	  
väderskyddet	  hela	  tiden	  kan	  förankras	  i	  byggnaden	  så	  behövs	  inte	  en	  lika	  tung	  
stödkonstruktion	  som	  krävts	  om	  väderskyddet	  byggts	  till	  fullhöjd	  från	  start.	  
Väderskyddet	  på	  bilden	  nedan	  är	  utvecklat	  av	  Martinsons	  dotterbolag	  Extoler	  AB.	  
Väderskyddet	  består	  av	  den	  egenutvecklade	  konstruktionen	  som	  höjs	  med	  elektriska	  
motorer	  samt	  väderskydd	  från	  Layher.	  Väderskyddet	  har	  kompletterats	  med	  hängande	  
arbetsplattformar	  längs	  husets	  sidor	  som	  tillåter	  arbete	  på	  fasaden.	  Istället	  för	  en	  extern	  
lyftkran	  så	  har	  väderskyddet	  en	  travers	  som	  löper	  på	  fackverksbalkar	  längs	  hela	  
konstruktionen.	  En	  liknande	  lösning	  erbjuds	  även	  av	  Ställab	  Jonsereds,	  Gibson	  Tower.	  

	  
Figur	  4.	  Martinsons	  klättrande	  väderskydd,	  Extoler	  i	  Strandparken,	  Stockholm	  
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3.2	  Arbetsmiljöförbättrande	  hjälpmedel	  och	  tillbehör	  
Byggbranschen	  är	  klart	  överrepresenterad	  vad	  gäller	  olyckor	  och	  dödsfall.	  År	  2013	  
rapporterades	  4	  dödsfall	  samt	  3	  446	  olycksfall	  med	  sjukfrånvaro	  som	  påföljd.	  
Sammantaget	  så	  har	  byggbranschen	  och	  tillverkningsindustrin	  varit	  de	  branscher	  som	  
haft	  flest	  dödsfall	  2010-‐2013	  med	  35	  dödsfall	  vardera. (Arbetsmiljöverket, 2014)	  

Vid	  väderskyddat	  arbete	  så	  finns	  det	  många	  tillbehör	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  underlätta	  
arbetet	  och	  skapa	  en	  säkrare	  arbetsmiljö,	  dels	  genom	  den	  totala	  intäckningen	  som	  
reducerar	  halkrisk	  men	  även	  som	  upphängning	  av	  tillbehör.	  Taket	  möjliggör	  exempelvis	  
en	  praktisk	  upphängning	  av	  kablar	  för	  verktyg	  vilka	  annars	  brukar	  belamra	  arbetsytan	  
och	  utgöra	  ett	  riskmoment. (Moström, Asplund, & Samuelson, 1999)	  

Här	  följer	  några	  exempel	  på	  arbetsmiljöförbättringar	  som	  möjliggörs	  genom	  
användandet	  av	  väderskyddstaket.	  

Belysning	  
Vid	  vintertid	  i	  Sverige	  så	  är	  bristen	  på	  dagsljus	  ett	  faktum	  vilket	  försvårar	  arbetet	  ute	  på	  
byggarbetsplatsen	  väsentligt.	  I	  och	  med	  väderskyddstaket	  erbjuds	  goda	  möjligheter	  till	  
ett	  bra	  arbetsljus	  genom	  att	  hänga	  upp	  lämpliga	  armaturer	  för	  allmänbelysning.	  

Uppvärmning	  
Vissa	  arbeten	  kräver	  högre	  temperaturer	  än	  vad	  utomhusklimatet	  kan	  erbjuda.	  Då	  det	  är	  
vindstilla	  i	  ett	  väderskydd	  så	  fungerar	  det	  bra	  att	  tillsätta	  värmeluft	  eller	  infravärme	  för	  
att	  höja	  temperaturen	  lokalt	  i	  väderskyddet.	  På	  somrarna	  så	  finns	  det	  möjlighet	  att	  
använda	  en	  solreflekterande	  duk	  för	  att	  hålla	  nere	  temperaturen	  i	  väderskyddet.	  

Lyftanordning	  
Det	  finns	  ett	  par	  olika	  lösningar	  för	  lyftanordningar.	  Här	  är	  det	  oerhört	  viktigt	  att	  
säkerställa	  med	  leverantör	  att	  stödställningen	  och	  väderskyddstaket	  är	  dimensionerade	  
för	  den	  tillkommande	  lasten.	  Den	  enklaste	  varianten	  av	  lyfthjälpmedel	  är	  ett	  lyftblock	  
eller	  den	  elektriska	  varianten,	  telfer. (Moström, Asplund, & Samuelson, 1999)	  Den	  
kraftigaste	  varianten	  av	  lyftanordning	  som	  används	  i	  väderskydd	  är	  traversen.	  En	  
travers	  är	  en	  typ	  av	  telfer	  som	  kan	  röra	  sig	  i	  sida	  på	  en	  balk	  som	  i	  sin	  tur	  manövreras	  i	  
längsled,	  denna	  lyftanordning	  finns	  bland	  annat	  i	  Martinsons	  ”Extoler”	  som	  går	  att	  läsa	  
om	  i	  tidigare	  avsnitt.	  

Buller	  	  
Hög	  ljudnivå	  är	  en	  vanlig	  företeelse	  på	  en	  byggarbetsplats.	  Detta	  är	  ett	  problem	  som	  kan	  
reduceras	  genom	  att	  hänga	  upp	  ljudabsorbenter	  i	  väderskyddet,	  om	  problemet	  
fortskrider	  så	  går	  de	  även	  att	  kombinera	  med	  ljudskärmar	  för	  att	  skapa	  en	  mycket	  
effektiv	  ljuddämpning. (Moström, Asplund, & Samuelson, 1999)	  
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3.3	  Väderskyddets	  prissättning	  
Vad	  gäller	  byggkostnaden	  för	  väderskydd	  så	  utgår	  ofta	  ställningsentreprenören	  från	  en	  
förutbestämd	  kvadratmeterkostnad	  projicerat	  uppifrån	  för	  taket	  och	  från	  sidor	  för	  
fasadställningen.	  Fasadställningens	  kostnad	  kan	  även	  räknas	  per	  kubikmeter	  och	  tar	  då	  
även	  hänsyn	  till	  ställningens	  bredd.	  Man	  tar	  på	  samma	  sett	  en	  löpande	  hyresavgift	  per	  
kalenderdag,	  men	  upplägget	  kan	  variera	  något.	  För	  en	  enkel	  enskeppig	  byggnad	  så	  är	  
denna	  uträkning	  relativt	  enkel,	  men	  så	  fort	  byggnaden	  blir	  mer	  komplex	  så	  krävs	  det	  
mer	  känsla	  och	  erfarenhet	  för	  att	  göra	  denna	  kostnadsuppskattning.	  Då	  erfarenhet	  och	  
tillgång	  till	  tekniska	  lösningar	  varierar	  hos	  ställningsentreprenörer	  så	  kan	  det	  löna	  sig	  
för	  byggentreprenören	  att	  ta	  in	  offerter	  från	  fler	  ställningsentreprenörer	  för	  samma	  
jobb.	  

Faktorer	  man	  tittar	  på	  vid	  prissättning	  av	  väderskydd	  från	  ställningsentreprenör	  till	  
byggentreprenör:	  

Byggnadens	  utformning	  
Byggnadens	  utformning	  har	  en	  stor	  inverkan	  på	  priset.	  Ibland	  har	  en	  byggnad	  sådan	  
utformning	  att	  väderskyddslösningen	  blir	  väldigt	  komplex	  och	  kostsam.	  Detta	  må	  vara	  
en	  av	  de	  större	  anledningarna	  att	  väderskydd	  inte	  alltid	  används.	  

Markens	  beskaffenhet	  
Exempelvis	  om	  huset	  står	  eller	  ska	  stå	  på	  en	  avsats	  så	  ställer	  detta	  olika	  krav	  på	  
stödkonstruktionen	  och	  påverkar	  på	  sådant	  vis	  priset.	  

Spännvidd	  
För	  längre	  spännvidder	  så	  kan	  dragstag	  och	  olika	  wire-‐lösningar	  behövas	  för	  att	  fördela	  
krafterna.	  

Tid	  
Väderskyddets	  ståtid.	  När	  på	  året	  väderskyddet	  ska	  stå	  med	  hänsyn	  till	  väder	  och	  
efterfrågan.	  I	  vissa	  fall	  så	  har	  väderskyddet	  så	  lång	  ståtid	  att	  ställningsentreprenören	  tar	  
en	  låg	  avgift	  för	  uppförandet	  och	  når	  istället	  lönsamhet	  genom	  en	  lång	  hyrestid.	  

Öppningsbart	  tak	  
Här	  finns	  ett	  antal	  olika	  tekniska	  lösningar	  som	  påverkar	  priset.	  Några	  olika	  lösningar	  
finns	  beskrivna	  i	  Kapitel	  3.	  

Tillgängligt	  material	  och	  efterfrågan	  
I	  vissa	  fall	  så	  kan	  ställningsentreprenören	  vara	  tvungen	  att	  göra	  en	  nyinvestering	  för	  det	  
specifika	  projektet	  som	  annars	  inte	  var	  tänkt.	  	  

Lastklass	  
Vad	  det	  ställs	  för	  krav	  på	  stödkonstruktionen.	  Ska	  det	  ske	  något	  arbete	  på	  fasaden	  etc.	  

Verifieringskostnad	  
Om	  konstruktionen	  går	  utanför	  ramarna	  av	  vad	  som	  tidigare	  godkänts	  så	  behöver	  
verifiering	  av	  konstruktionen	  genomföras.	  Detta	  görs	  ofta	  av	  extern	  konsult	  vilket	  
kommer	  att	  bli	  allt	  vanligare	  i	  och	  med	  AFS	  2013:4.	  

Kranhyra	  
Kranhyra	  för	  resning	  och	  nedmontering	  om	  väderskyddet	  är	  av	  större	  modell.	  	  
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Drift	  och	  underhåll	  
Snöröjning	  av	  tak	  beroende	  på	  årstid,	  överenskommelse	  med	  kund	  och	  dimensionering.	  
Eventuell	  reparation	  av	  duk	  etc.	  

	  

Kapitel	  4	  Det	  traditionella	  byggandet	  och	  framtiden	  
Detta	  kapitel	  beskriver	  kortfattat	  det	  traditionella	  byggandet,	  fuktskadors	  orsak	  och	  
dess	  följder,	  försäkringsbolagens	  funktion	  och	  syn	  på	  utvecklingen	  i	  branschen.	  Kapitlet	  
berättar	  om	  det	  industriella	  byggandet	  vilket	  mycket	  möjligt	  kan	  vara	  framtidens	  
byggmetod	  och	  avslutas	  med	  erfarenheter	  från	  tre	  väderskyddade	  projekt,	  där	  man	  
kommit	  en	  bra	  bit	  i	  tillämpningen	  av	  metoden.	  

4.1	  Det	  traditionella	  byggandet	  
En	  traditionell	  byggnation	  som	  sker	  i	  oskyddad	  miljö	  har	  en	  bestämd	  ordning.	  Givet	  är	  
att	  man	  börjar	  med	  schaktning	  och	  markarbete	  följt	  av	  grund.	  Nästa	  steg	  är	  att	  bygga	  
stommen	  för	  att	  sedan	  fortsätta	  med	  tak	  och	  sedan	  väggar.	  Med	  andra	  ord	  så	  är	  
byggnationen	  i	  stort	  sett	  styrd	  efter	  vädret,	  man	  måste	  först	  få	  huset	  tätt	  så	  man	  kan	  
påbörja	  arbetet	  inne	  i	  huset	  med	  de	  känsligare	  materialen.	  	  

4.1.1	  Fuktskador	  i	  byggprocessen	  
Vid	  en	  byggnadsproduktion	  så	  kan	  fuktskador	  uppkomma	  på	  många	  olika	  sett.	  Ett	  
exempel	  är	  att	  fuktiga	  material	  byggs	  in	  i	  huset	  eller	  att	  ett	  organiskt	  material	  som	  trä	  
placeras	  i	  nära	  anslutning	  till	  ett	  fuktigt	  ickeorganiskt	  material	  som	  betong	  och	  tegel.	  
Detta	  kan	  ske	  när	  utfackningsväggar	  av	  trä	  reglas	  upp	  på	  en	  fuktig	  betongstomme	  vilket	  
kan	  ge	  upphov	  till	  mögel	  eller	  röta	  i	  det	  organiska	  materialet.	  En	  annan	  vanlig	  orsak	  är	  
att	  huset	  i	  fråga	  kan	  komma	  i	  direktkontakt	  med	  regn	  då	  produktionen	  inte	  fuktsäkrats	  
ordentligt.	  Om	  huset	  då	  endast	  utgörs	  av	  en	  betongstomme	  så	  är	  detta	  inte	  skadligt	  i	  sig	  
men	  det	  förlänger	  torktiden	  för	  betongen	  väsentligt,	  sådan	  tid	  som	  sällan	  finns	  vid	  
nybyggnadsproduktion.	  Om	  denna	  ”osynliga	  fukt”	  finns	  kvar	  i	  betongen	  när	  flytspackel,	  
plastmattor,	  linoleum	  eller	  stegljuddämpare	  läggs	  in	  så	  blir	  fukten	  kvar.	  Detta	  medför	  
risken	  för	  framtida	  ohälsa.	  Efter	  att	  ett	  hus	  utsatts	  för	  fukt	  så	  kan	  det	  dröja	  många	  år	  
innan	  problemen	  blir	  märkbara	  och	  skadorna	  kan	  då	  vara	  långt	  gångna.	  

4.1.2	  Mögel,	  röta	  och	  emissioner	  
Tre	  av	  de	  värre	  skadorna	  som	  kan	  drabba	  ett	  hus	  som	  utsatts	  för	  fukt	  under	  
produktioner	  är	  att	  det	  drabbas	  av	  mögel,	  röta	  och	  emissioner.	  

Mögel	  och	  rötsvamp	  kommer	  från	  sporer	  som	  finns	  naturligt	  i	  luften.	  För	  att	  
mögelsvampar	  ska	  börja	  växa	  och	  trivas	  så	  behövs	  en	  relativ	  luftfuktighet	  på	  ca.	  75%	  
och	  ett	  organiskt	  material	  som	  innehåller	  cellulosa	  och	  kvävekällor.	  Utöver	  detta	  så	  
behövs	  en	  temperatur	  på	  över	  5°C	  och	  syre.	  Lägre	  temperaturer	  gör	  att	  tillväxten	  av	  
mögel	  stannar	  upp,	  den	  fortsätter	  dock	  när	  temperaturen	  stiger	  igen. (Bokalders & 
Block, 2009)	  Det	  går	  att	  förhindra	  mögeltillväxt	  i	  ett	  material	  genom	  att	  hålla	  det	  torrt	  
men	  det	  går	  inte	  att	  förhindra	  tillväxten	  av	  mögelangrepp	  som	  redan	  uppstått	  genom	  
uttorkning.	  Det	  bästa	  sättet	  att	  bli	  av	  med	  en	  fuktskada	  är	  att	  byta	  ut	  det	  skadade	  
materialet	  då	  det	  i	  undersökningar	  visat	  sig	  oerhört	  svårt	  att	  tvätta	  och	  torka	  bort	  
mögel. (Byggnadsarbetaren, 2010)	  	  

Kemiska	  emissioner	  och	  elak	  lukt	  är	  något	  som	  kan	  uppstå	  när	  olika	  material	  
tillsammans	  beblandas	  med	  fukt.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  en	  
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plastmatta	  som	  limmats	  på	  en	  inte	  helt	  färdigtorkad	  betongplatta.	  Den	  alkaliska	  fukten	  i	  
betongen	  som	  inte	  torkat,	  påverkar	  limmet	  och	  mattan	  som	  ger	  upphov	  till	  kemiska	  
emissioner. (Byggahus, 2012)	  Dessa	  emissioner	  kan	  bland	  annat	  bestå	  av	  fenoler	  som	  
finns	  i	  bland	  annat	  lim,	  färg	  och	  konserveringsmedel.	  Fenoler	  liknar	  hormonet	  östrogen	  
och	  skapar	  obalans	  i	  hormonsystemet	  och	  försämrar	  kroppens	  goda	  bakteriers	  förmåga	  
att	  försvara	  mot	  påverkan	  från	  kemikalier.	  Detta	  kan	  leda	  till	  olika	  hälsoproblem.	  (Ibid.)	  

Dessa	  tre	  skador	  är	  tre	  stora	  orsaker	  till	  ”sjuka-‐hus-‐syndromet”	  vilket	  innebär	  hus	  som	  
man	  mår	  dåligt	  att	  vistas	  i.	  Det	  kan	  röra	  sig	  om	  symtom	  som	  torra	  slemhinnor,	  retningar	  
i	  öron-‐näsa-‐hals,	  hudproblem,	  huvudvärk,	  urinvägsinfektioner,	  yrsel	  och	  andra	  
allergiska	  symtom.	  För	  att	  ett	  hus	  ska	  räknas	  som	  sjukt	  så	  ska	  minst	  20%	  av	  de	  som	  
vistas	  i	  huset	  vara	  drabbade.	  (Ibid)	  

4.2	  Försäkringsbolag	  
Vid	  en	  byggentreprenad	  så	  tecknar	  man	  en	  allriskförsäkring	  som	  innefattar	  material	  och	  
prestation	  som	  tillsammans	  utgör	  ett	  arbete.	  En	  normal	  självrisk	  för	  en	  mindre	  
byggentreprenör	  kan	  ligga	  runt	  40	  000kr	  vilket	  är	  en	  summa	  som	  förändras	  med	  
storleken	  på	  entreprenaden.	  

Om	  en	  fuktskada	  uppkommer	  på	  grund	  av	  slarv	  med	  väderskydd	  så	  höjs	  självrisken	  med	  
ett	  basbelopp	  (idag,	  44	  400kr).	  Om	  detta	  slarv	  övergår	  till	  oaktsamhet	  från	  
entreprenörens	  sida	  så	  gäller	  inte	  försäkringen.	  (Rikard	  Öijermark,	  Brim)	  	  

Efter	  att	  en	  byggentreprenad	  slutförts	  så	  sker	  en	  entreprenadbesiktning,	  även	  kallad	  
slutbesiktning	  där	  en	  oberoende	  besiktningsman	  avgör	  om	  beställaren	  och	  
entreprenörens	  åtaganden	  fullgjorts.	  Om	  allt	  är	  rätt	  och	  riktigt	  så	  inleds	  en	  2-‐årig	  
garantitid	  där	  bevisbördan	  ligger	  hos	  entreprenören.	  Vilket	  innebär	  att	  entreprenören	  
måste	  åtgärda	  ett	  fel	  eller	  bevisa	  att	  denne	  ej	  är	  skyldig	  till	  felet	  om	  beställaren	  påvisar	  
ett	  sådant.	  Innan	  de	  två	  årens	  slut	  så	  ska	  en	  garantibesiktning	  ske	  varefter	  bevisbördan	  
överförs	  på	  beställaren.	  Mellan	  byggentreprenören	  och	  försäkringsbolagen	  så	  har	  
försäkringsbolagen	  bevisbördan.	  

”Entreprenören	  ansvarar	  för	  väsentligt	  fel	  som	  framträder	  efter	  garantitiden	  om	  felet	  
visas	  ha	  sin	  grund	  i	  vårdslöshet	  av	  entreprenören.	  En	  byggnad	  skall	  ha	  fungerande	  väggar,	  
tak,	  golv	  och	  grund	  och	  vara	  tät.	  Fel	  som	  innebär	  fara	  för	  hälsa	  och	  säkerhet	  är	  normalt	  
väsentliga.	  För	  ansvar	  fordras	  vidare	  att	  beställaren	  kan	  visa	  på	  vårdslöshet	  av	  
entreprenören.”	  Ur	  AB04	  
	  
Ur	  detta	  så	  kan	  man	  tolka	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  för	  beställaren	  att	  bevisa	  att	  fel	  gjorts	  av	  
entreprenören	  under	  byggnationen	  efter	  att	  garantitiden	  gått	  ut	  och	  kräva	  ersättning.	  
	  
Från	  och	  med	  1	  juni	  2014	  så	  upphör	  kravet	  på	  byggfelsförsäkring	  vid	  byggnation	  av	  en-‐	  
och	  flerbostadshus. (Konsumentverket, 2014)	  	  
Detta	  med	  bakgrunden	  att	  ersättning	  från	  denna	  försäkring	  betalats	  ut	  vid	  väldigt	  få	  
tillfällen. (Pettersson, 2014)	  
	  
Enligt	  Rikard	  Öijermark	  på	  försäkringsmäkleriet	  Brim	  har	  skador	  till	  följd	  av	  fukt	  på	  
byggen	  ökat	  under	  de	  senare	  åren,	  vilket	  han	  menar	  beror	  på	  en	  tidspressad	  produktion	  
och	  budget	  från	  beställaren	  som	  gör	  att	  det	  varken	  finns	  tid	  eller	  pengar	  kvar	  till	  att	  
skydda	  entreprenaden	  mot	  väder	  och	  vind.	  Dessa	  kostnader	  kan	  stå	  för	  10–20	  procent	  
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av	  alla	  försäkringsskador	  i	  byggbranschen,	  räknat	  i	  pengar	  och	  kan	  lätt	  komma	  upp	  i	  en	  
kostnad	  på	  1	  miljon	  kronor	  för	  ett	  projekt.	  Enligt	  Rikard	  Öijermark	  	  

	  ”Följden	  blir	  att	  beställarens	  egendom	  skadas,	  beställarna	  förstår	  inte	  alltid	  hur	  allvarligt	  
det	  här	  är”	  -‐	  Rikard	  Öijermark.	  Som	  menar	  på	  att	  de	  fel	  som	  byggts	  in	  i	  husen	  under	  de	  
senare	  åren	  inte	  börjat	  visa	  sig	  ännu.	  

På	  frågan	  om	  det	  finns	  någon	  plan	  på	  att	  ge	  en	  rabatterad	  försäkringspremie	  då	  
produktionen	  är	  väderskyddad	  så	  är	  Rikards	  svar	  att	  det	  redan	  fungerar	  så,	  då	  premien	  
bestäms	  utifrån	  tidigare	  skadehistorik.	  

Som	  exempel	  på	  försäkringspremie	  och	  villkor	  så	  begärdes	  offert	  för	  projektet	  på	  kv.	  
Sågen	  i	  Umeå,	  se	  Bilaga	  15.	  Projektet	  finns	  beskrivet	  i	  Kapitel	  9	  Referensbygge.	  	  

4.3	  Industriellt	  byggande	  
Tanken	  med	  industrialiserat	  byggande	  är	  att	  man	  flyttar	  in	  produktionen	  under	  ett	  tak	  
och	  höjer	  produktionsförhållandena	  så	  pass	  att	  den	  direkt	  kan	  jämföras	  med	  den	  inom	  
tillverkningsindustrin.	  Industriellt	  byggande	  idag	  innebär	  att	  större	  delen	  av	  
byggnationen	  sker	  i	  fabrik	  i	  delar,	  även	  kallade	  prefabricerade	  element.	  Under	  tiden	  som	  
huset	  tillverkas	  så	  görs	  markarbetet	  och	  det	  blivande	  husets	  grundplatta.	  När	  elementen	  
färdigställts	  så	  transporteras	  de	  ut	  till	  byggarbetsplatsen	  där	  huset	  monteras	  och	  
kompletteras.	  Det	  industrialiserade	  byggandet	  eftersträvar	  att	  på	  ett	  effektivare	  sätt	  
utnyttja	  resurser	  och	  kompetens	  med	  hjälp	  av	  bland	  annat	  tekniska	  plattformar	  och	  
utökad	  förtillverkning	  av	  byggelement,	  man	  har	  exempelvis	  även	  börjat	  fördra	  el	  och	  
VVS	  i	  prefabelementen	  för	  en	  snabbare	  installation	  (martinsons.se).	  Man	  har	  vidare	  
börjat	  tala	  om	  begrepp	  som	  Lean	  production,	  Just	  in	  time	  och	  Noll	  fel.	  	  

Lean	  production	  bygger	  på	  en	  studie	  som	  gjorts	  av	  bilindustrin.	  Teorin	  står	  på	  fyra	  
grundstenar:	  

• Lagarbete	  
• Kommunikation	  
• Effektivt	  nyttjande	  av	  resurser	  och	  eliminering	  av	  slöseri	  
• Kontinuerlig	  förbättring	  

(Boverket, 2008)	  
	  

Kort	  och	  gott:	  Man	  eliminerar	  spill	  på	  arbetsplatsen,	  alla	  moment	  ska	  klaffa	  och	  man	  
värnar	  om	  den	  anställde	  som	  är	  den	  viktigaste	  resurs	  man	  har.	  Genom	  en	  god	  planering	  
så	  ska	  man	  eliminera	  felkällor	  och	  missförstånd	  genom	  god	  kommunikation.	  

Just	  in	  time	  principen	  bygger	  på	  att	  producera	  och	  leverera	  varor	  i	  precis	  den	  mängd	  
och	  vid	  den	  tidpunkt	  som	  de	  behövs.	  På	  ett	  bygge	  innebär	  detta	  i	  princip	  att	  en	  
byggnadsdel	  som	  anländer	  till	  platsen	  monteras	  direkt	  vilket	  gör	  att	  man	  inte	  skulle	  
behöva	  lagerföra	  produkter	  och	  därav	  spara	  in	  en	  hel	  del	  plats.	  Detta	  kan	  till	  viss	  del	  ses	  
som	  orealistiskt	  och	  skulle	  göra	  branschen	  väldigt	  känslig	  för	  förseningar. (Boverket, 
2008)	  

Noll	  Fel,	  man	  har	  helt	  enkelt	  som	  mål	  att	  inga	  fel	  ska	  uppstå.	  Det	  som	  ska	  sätta	  stopp	  för	  
felen	  är:	  kontroll	  och	  god	  kunskap	  om	  de	  processer	  man	  bedriver.	  Detta	  kvalitetsarbete	  
gäller	  alla,	  inte	  bara	  kvalitetspersonal.	  (Boverket, 2008)	  
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Kort	  och	  gott	  så	  är	  det	  svårt	  att	  passa	  in	  den	  traditionella	  byggarbetsplatsen	  i	  detta	  tänk.	  
För	  att	  dessa	  principer	  ska	  fungera	  så	  måste	  det	  industrialiserade	  byggandet	  löpa	  hela	  
linan	  ut.	  Detta	  är	  praktiskt	  taget	  omöjligt	  vid	  ett	  väderberoende	  byggande	  av	  flertalet	  
anledningar:	  

§ Det	  går	  inte	  att	  planera	  efter	  väder	  och	  dess	  störningar.	  
§ Tid	  spills	  för	  övertäckning/avtäckning.	  
§ Huset	  går	  inte	  att	  bygga	  i	  önskad	  ordning,	  första	  prioritet	  blir	  att	  få	  ”tätt	  hus”.	  
§ Man	  är	  tvungen	  att	  lagerhålla	  material	  pga.	  ovan	  nämnda	  punkter.	  
§ De	  anställda	  förlorar	  effektivitet	  och	  motivation	  i	  sämre	  väder.	  
§ Risk	  för	  materialspill	  pga.	  Fuktskador.	  

	  
”Slöseri	  är	  en	  aktivitet	  som	  förbrukar	  resurser	  men	  inte	  skapar	  något	  värde”.	  (Womack 
& Jones, 1996)	  

4.4	  Tre	  väderskyddade	  projekt	  
I	  rapporten	  ”Väderskyddad	  produktion	  –	  Framtidens	  byggande”	  av	  Bengt	  Larsson	  och	  
Lars	  Söderlind	  så	  har	  produktionstiden	  för	  fyra	  verkliga	  byggprojekt	  i	  80-‐100	  
miljonersklassen	  följts	  upp	  och	  utvärderats.	  Tre	  av	  dessa	  projekt	  utfördes	  väderskyddat:	  
MV-‐projektet	  på	  Chalmers,	  ett	  massivträhus	  i	  Sundsvall	  och	  en	  ombyggnad	  av	  Karlstad	  
Universitet.	  Det	  sista	  projektet,	  ett	  kontorshus	  i	  Uppsala	  var	  tänkt	  att	  utföras	  med	  
väderskydd	  men	  på	  grund	  av	  byggnadens	  komplexitet	  så	  ansågs	  väderskyddet	  vara	  för	  
dyrt	  och	  inte	  ekonomiskt	  försvarbart.	  I	  de	  projekt	  där	  väderskydd	  använts	  så	  har	  
kostnaden	  för	  väderskyddet	  legat	  kring	  3,8-‐4,5	  %	  av	  den	  totala	  entreprenadkostnaden.	  	  

I	  rapporten	  så	  har	  de	  kortsiktiga	  och	  projektspecifika	  särkostnaderna	  och	  särintäkter	  
som	  kan	  kopplas	  till	  väderskyddet	  jämförts	  och	  delats	  in	  i	  olika	  poster.	  	  

Särkostnader:	  	  

• Hyra	  av	  ställning	  plus	  väderskydd.	  
• Extra	  arbetsinsatser	  för	  väderskydd.	  
• Övriga	  faktorer	  som	  ökar	  särkostnaden.	  	  

Särintäkter:	  	  

• Generalentreprenörens	  minskade	  platsomkostnader.	  
• Beräknad	  ökad	  effektivitet	  på	  grund	  av	  bättre	  arbetsförhållanden.	  
• Beräknade	  minskade	  felkostnader.	  

Resultatet	  i	  denna	  undersökning	  visade	  att	  särkostnaderna	  och	  särintäkterna	  låg	  på	  
väldigt	  jämn	  nivå,	  i	  två	  av	  fallen	  var	  särintäkterna	  till	  och	  med	  större.	  Orsakerna	  till	  
detta	  var:	  

• 17-‐20%	  kortare	  produktionstid	  än	  den	  budgeterade	  väderberoende	  
produktionen.	  

• Antalet	  regndagar	  med	  30%	  arbetsnedsättning	  har	  helt	  reducerats.	  (Antagande	  
utifrån	  tabell	  1	  och	  2)	  

• En	  0,8%	  förminskad	  felkostnad	  av	  de	  normala	  5%.	  

Den	  minskade	  produktionstiden	  i	  projektet	  beror	  på	  att	  ingen	  tid	  spills	  på	  
täckning/avtäckning	  av	  material	  och	  objekt,	  vilket	  uppskattats	  till	  1-‐2	  timmar	  per	  dag.	  
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Inget	  avbrott	  görs	  pga.	  dåligt	  väder	  och	  arbetseffektiviteten	  hålls	  uppe.	  Byggarbetarna	  
kan	  använda	  lättare	  och	  mer	  ändamålsenlig	  klädsel.	  I	  och	  med	  att	  produktionen	  sker	  i	  en	  
skyddad	  miljö	  så	  höjs	  kvalitén	  och	  kvalitetsfelkostnaden	  sjunker.	  (Larsson & Söderlind, 
2006)	  

	  

	  

Kapitel	  5	  Arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  
Detta	  kapitel	  redogör	  för	  arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  som	  på	  olika	  sett	  rör	  den	  
väderskyddade	  produktionen.	  

5.1	  AFS	  1999:3	  Byggnads-‐	  och	  anläggningsarbete	  
64§	  3:e	  stycket	  säger:	  Vid	  arbete	  utomhus	  skall	  arbetstagarna	  skyddas	  mot	  atmosfärisk	  
påverkan	  som	  kan	  inverka	  menligt	  på	  deras	  hälsa	  och	  säkerhet.	  

Denna	  paragraf	  har	  i	  efterhand	  kompletterats	  med	  följande	  text:	  

Till	  64§	  Vad	  som	  är	  lämpligt	  termiskt	  klimat	  för	  olika	  arbeten	  är	  inte	  bara	  beroende	  av	  
temperaturen	  utan	  även	  av	  luftrörelser,	  värmestrålning	  och	  luftfuktighet	  samt	  arbetets	  
intensitet.	  Bland	  annat	  kräver	  ett	  lätt	  arbete	  med	  hög	  precision	  högre	  temperatur	  än	  ett	  
tungt	  rörligt	  arbete.	  	  

Exempel	  på	  atmosfärisk	  påverkan	  som	  kan	  inverka	  menligt	  på	  arbetstagarnas	  hälsa	  och	  
säkerhet	  är	  hård	  blåst,	  stark	  värme	  eller	  kyla,	  kraftigt	  eller	  underkylt	  regn	  eller	  kraftigt	  
snöfall.	  Vid	  åskväder	  bör	  risken	  för	  blixtnedslag	  beaktas.	  

På	  marknaden	  finns	  särskilda	  system	  för	  intäckning	  av	  arbetsplatser	  (väderskydd).	  	  

Blåst	  ökar	  risken	  för	  kyl-‐	  och	  frostskador.	  Stark	  vind	  försvårar	  dessutom	  hanteringen	  av	  
material	  med	  stor	  yta,	  såsom	  plåt,	  byggskivor	  osv.	  Underkylt	  regn	  kan	  orsaka	  halka	  och	  
försvåra	  hantering	  av	  verktyg	  och	  material.	  	  

Långvarig	  och/eller	  intensiv	  hudexponering	  för	  solljus	  anses	  öka	  riskerna	  för	  uppkomst	  av	  
hudcancer.	  Man	  bör	  därför	  sträva	  efter	  att	  undvika	  överdriven	  hudexponering	  för	  solljus,	  
särskilt	  sommartid	  mitt	  på	  dagen.	  

(Arbetsmiljöverket, 1999)	  
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5.2	  AFS1990:12	  Ställningar	  
Fram	  till	  1:a	  juli	  2014	  regleras	  byggnadsställningar	  av	  AFS1990:12	  Ställningar	  som	  för	  
takväderskydd	  kompletterats	  med	  ”Väglednings-‐PM,	  Väderskydd”	  från	  
Arbetsmiljöverket	  som	  bland	  annat	  säger	  att:	  

”Väderskydd	  skall	  kontrolleras	  innan	  det	  tas	  i	  bruk,	  liksom	  efter	  att	  det	  flyttats.	  Syftet	  med	  
kontrollen	  är	  att	  det	  är	  rätt	  monterat	  och	  fungerar	  på	  avsett	  sätt.	  Dokumentation	  över	  
kontrollen	  skall	  upprättas	  och	  kunna	  visas	  upp.”	  vilket	  stöds	  av	  AFS	  1998:4,6§	  och	  
AFS2001:1,8§	  

För	  dimensionering	  så	  har	  Boverkets	  konstruktionsregler	  (BKR)	  med	  tillhörande	  
handböcker	  använts.	  

5.3	  AFS	  2013:4	  
De	  senaste	  tio	  åren	  har	  mellan	  170	  och	  200	  personer	  anmält	  skador	  årligen	  vid	  
montering	  av	  eller	  vid	  arbete	  med	  byggnadsställningar. (Arbetsmiljöverket, 2014)	  	  

Med	  detta	  som	  främsta	  anledning	  så	  träder	  en	  ny	  föreskrift	  i	  kraft	  från	  1:a	  juli	  2014,	  
AFS2013:4	  -‐	  Ställningar.	  Denna	  föreskrift	  omfattar	  även	  takväderskydd	  som	  är	  mer	  än	  
3m	  höga	  och/eller	  har	  en	  täckyta	  på	  över	  6m2	  enligt	  2§.	  

”Syftet	  med	  dessa	  föreskrifter	  är	  att	  förebygga	  ohälsa	  och	  olycksfall	  vid	  arbete	  med	  
ställningar	  och	  väderskydd.”	  (Åke	  Norelius,	  projektledare	  AFS	  2013:4)	  

Enligt	  AFS2013:4	  42§	  så	  ska	  man	  innan	  väderskyddets	  upprättande	  dimensionera	  efter	  
snölast,	  vindlast	  och	  personlast.	  Värden	  för	  dessa	  laster	  hämtas	  både	  för	  ställningar	  och	  
takväderskydd	  än	  så	  länge	  från	  svensk	  standard	  SS-‐EN12811-‐1:2004,	  Ställningar	  –	  Krav	  
och	  utförande,	  men	  kommer	  på	  sikt	  för	  väderskydd	  ersättas	  av	  europeisk	  standard	  
FprEN	  16508:2012	  Temporary	  works	  equipment	  –	  Encapsulation	  constructions	  –	  
Performance	  requirements	  and	  general	  design,	  mer	  om	  denna	  standard	  finns	  att	  läsa	  i	  
dimensioneringsdelen	  av	  denna	  rapport.	  

Enligt	  43§	  Så	  ställer	  den	  nya	  förordningen	  krav	  på	  att	  dimensionering	  ska	  göras	  som	  en	  
samverkande	  konstruktion	  när	  takväderskydd	  och	  ställning	  kombineras.	  Då	  det	  tidigare	  
förekommit	  att	  två	  olika	  entreprenörer	  levererat	  fasadställning	  och	  väderskyddstak	  till	  
ett	  byggprojekt	  utan	  någon	  vidare	  samordning.	  (Arbetsmiljöverket, 2014)	  

Vidare	  så	  ställs	  det	  enligt	  44§	  krav	  på	  dimensioneringshandlingar	  som	  ska	  delas	  in	  i	  
följande	  avsnitt:	  

1. Beskrivning	  av	  konstruktionens	  läge	  och	  utformning.	  
2. Lastförutsättningar	  och	  imperfektioner.	  
3. Sammanställning	  och	  bedömning	  av	  förekommande	  lastfall.	  
4. Beräkning	  av	  de	  lastfall	  som	  bedöms	  dimensionerande.	  
5. Slutlig	  bedömning	  av	  konstruktionens	  säkerhet.	  
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Kapitel	  6	  Aktörernas	  syn	  på	  väderskyddsbranschen	  
Detta	  avsnitt	  bygger	  på	  intervjuer	  av	  tre	  ställningsentreprenörer	  från	  norra	  Sverige	  
vilka	  benämns	  A,	  B	  och	  C.	  En	  skadereglerare	  med	  bakgrund	  från	  byggproduktion	  samt	  
försäkringsbranschen	  och	  slutligen	  projektledaren	  för	  Arbetsmiljöverkets	  nya	  
föreskrifter,	  Åke	  Norelius.	  

6.1	  Ställningsentreprenörernas	  erfarenhet	  
Ställningsentreprenör	  A	  omsätter	  över	  200	  miljoner	  kronor	  per	  år	  och	  har	  ungefär	  160	  
anställda.	  A	  bygger	  ett	  par	  stycken	  väderskydd	  per	  år	  av	  lite	  större	  storlek	  och	  har	  
provat	  många	  olika	  fabrikat.	  De	  är	  bland	  annat	  med	  i	  ett	  projekt	  i	  Kiruna	  där	  ett	  
väderskydd	  byggts	  för	  det	  första	  passivhuset	  beläget	  över	  polcirkeln.	  
 
Ställningsentreprenör	  B	  omsätter	  dryga	  10	  miljoner	  kronor	  per	  år	  och	  har	  uppåt	  20	  
anställda.	  B	  har	  ganska	  stor	  erfarenhet	  av	  väderskydd	  av	  den	  äldre	  typen.	  Vad	  gäller	  de	  
nya	  lättare	  väderskydden	  så	  har	  de	  nyligen	  haft	  ett	  projekt	  på	  Nolaskolan	  i	  
Örnsköldsvik.	  På	  detta	  projekt	  byggde	  och	  hyrde	  de	  ut	  ett	  mobilt	  väderskydd	  åt	  
kommunen	  efter	  en	  påfunnen	  fuktskada.	  	  
 
Ställningsentreprenör	  C	  är	  en	  del	  av	  ett	  bolag	  verksamt	  inom	  bygg-‐	  och	  
industribranschen	  med	  en	  omsättning	  på	  närmre	  60miljoner	  kronor	  och	  uppåt	  60	  
anställda.	  C	  har	  en	  fyraårig	  erfarenhet	  från	  byggande	  av	  väderskydd.	  Bland	  annat	  så	  har	  
de	  hyrt	  ut	  väderskydd	  som	  kombinerats	  med	  Martinsons	  lösning,	  Extoler,	  som	  även	  
kombinerats	  med	  travers.	  Detta	  väderskydd	  har	  använts	  vid	  produktionen	  av	  kv.	  
Strandparken	  i	  Stockholm.	  

6.2	  Beställandet	  av	  väderskydd	  och	  responsen	  	  
Det	  stadie	  i	  byggprojekten	  som	  ställningsentreprenörerna	  blir	  inblandade	  varierar.	  
Samtliga	  entreprenörer	  anser	  att	  det	  oftast	  är	  i	  anbudsförfarandet.	  Enligt	  A	  och	  B	  så	  
förekommer	  det	  även	  att	  de	  blir	  förfrågade	  under	  projekteringsfasen	  då	  de	  ibland	  även	  
försöker	  sälja	  in	  idén	  om	  att	  bygga	  väderskyddat	  aktivt.	  Det	  förekommer	  även	  att	  de	  blir	  
kontaktade	  väldigt	  tätt	  inpå	  vid	  exempelvis	  brand	  eller	  liknande.	  

De	  gånger	  det	  byggs	  väderskyddat	  så	  är	  det	  enligt	  ställningsentreprenörerna	  oftast	  
kommun	  och	  landsting	  som	  är	  beställare,	  enligt	  A	  så	  är	  detta	  ofta	  ett	  krav	  i	  deras	  
förfrågningsunderlag,	  ”de	  ser	  mervärdet	  och	  vill	  kvalitetssäkra”	  (Ställningsentreprenör	  
A)	  B	  har	  haft	  det	  svårare	  att	  övertyga	  kommunen	  i	  Örnsköldsvik	  om	  väderskyddets	  
fördelar:	  ”Jag	  har	  försökt	  offerera	  säkert	  4-‐5	  gånger,	  där	  de	  valt	  att	  inte	  väderskydda”	  
(Ställningsentreprenör	  B).	  Men	  i	  fallet	  Nolaskolan	  så	  lämnades	  kommunen	  utan	  
alternativ	  och	  resultatet	  blev	  mycket	  lyckat.	  

Responsen	  efter	  de	  väderskyddade	  projekt	  som	  entreprenörerna	  levererat	  väderskydd	  
till	  har	  varit	  god.	  Byggaren	  som	  åtgärdade	  taket	  på	  Nolaskolan	  gjorde	  en	  stor	  
tidsbesparing	  ställt	  mot	  den	  budgeterade,	  fick	  en	  bekvämare	  arbetsplats	  och	  behövde	  
inte	  planera	  arbetet	  efter	  vädret.	  C	  har	  fått	  god	  respons	  för	  den	  förbättrade	  
arbetsmiljön.	  

Enligt	  A	  så	  har	  den	  negativa	  delen	  varit	  att	  väderskydden	  inte	  varit	  tillräckligt	  
användarvänliga,	  för	  tunga	  att	  skjuta	  och	  lösningarna	  har	  varit	  för	  krångliga.	  
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6.3	  Väderskyddets	  för-‐	  och	  nackdelar	  
De	  ekonomiska	  fördelarna	  enligt	  ställningsentreprenörerna	  är:	  

• Enligt	  ställningsentreprenör	  C	  är	  den	  största	  besparingen	  kostnaderna	  som	  
skulle	  uppstå	  av	  mögelskadorna	  som	  ett	  dåligt	  övertäckt	  bygge	  riskerar	  i	  
efterhand.	  	  
	  

• Hela	  bygget	  kan	  komma	  igång,	  man	  behöver	  inte	  vänta	  tills	  taket	  är	  på	  
plats.(Ställningsentreprenör	  A)	  
	  

• Onödig	  ståtid	  undviks	  då	  vädret	  är	  ogynnsamt.	  (Ställningsentreprenör	  B)	  	  
	  

• Om	  man	  arbetar	  med	  presenning	  och	  är	  ett	  antal	  man	  på	  ett	  bygge	  så	  blir	  det	  
snabbt	  timmar	  både	  morgon	  och	  kväll.	  (Ställningsentreprenör	  B)	  
	  

• Man	  kan	  planera	  som	  att	  det	  vore	  sommar	  eller	  ännu	  bättre,	  man	  kan	  planera	  
exakt	  hur	  man	  vill	  ha	  genomförandet.	  (Ställningsentreprenör	  B)	  

I	  Nolaskolans	  fall	  där	  ett	  genomruttet	  tak	  skulle	  bytas	  på	  skolans	  aula	  så	  gick	  arbetet	  på	  
hälften	  av	  tiden	  ställt	  mot	  det	  budgeterade.	  Denna	  besparing	  gjordes	  dels	  på	  grund	  av	  
att	  innertaket	  inte	  behövde	  bytas	  ut,	  men	  en	  uppskattning	  som	  gjorts	  är	  att	  det	  utförda	  
arbetet	  gjordes	  med	  en	  tidsbesparing	  på	  25-‐35%.	  Vilket	  enligt	  ställningsentreprenör	  B	  
direkt	  kan	  kopplas	  till	  den	  förbättrade	  arbetsmiljön	  under	  väderskyddstaket.	  

”Du	  kan	  planera	  jobben	  på	  ett	  helt	  annat	  sett,	  det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  det	  är	  sol	  eller	  regn,	  
det	  finns	  mycket	  tid	  att	  spara.”	  (Ställningsentreprenör	  B) 

Problemet	  med	  väderskydd	  är	  ställningsentreprenörerna	  ense	  om.	  Det	  är	  fråga	  om	  
kostnaden	  för	  väderskyddet.	  

”Problemet	  här	  är	  att	  byggarna	  inte	  kan	  ställa	  den	  ökade	  kostnaden	  mot	  förtjänsten	  på	  
arbetsplatsen,	  de	  har	  svårt	  att	  sätta	  en	  peng	  på	  säkrare	  drift	  och	  bättre	  bygge.”	  
(Ställningsentreprenör	  A)	  

Den	  kostnad	  som	  tillkommer	  byggentreprenören	  för	  väderskyddet	  är:	  

• Monteringskostnad	  
• Hyreskostnad	  
• Driftkostnad,	  exempelvis	  snöröjning	  
• Demonteringskostnad	  

För	  ställningsentreprenörerna	  är	  ett	  väderskydd	  en	  stor	  investering.	  

”De	  är	  enormt	  dyra	  att	  köpa	  in	  så	  det	  krävs	  alltså	  efterfrågan	  för	  att	  det	  ska	  fungera.	  I	  
fallet	  Nolaskolan	  så	  hyrde	  vi	  väderskyddet	  av	  leverantören,	  det	  är	  bra	  men	  för	  att	  få	  en	  
ekonomi	  i	  det	  hela	  så	  bör	  man	  äga	  väderskyddet.	  Men	  för	  att	  få	  det	  att	  gå	  ihop	  ekonomisk	  
så	  behövs	  det	  kanske	  tre	  projekt	  per	  år	  för	  att	  få	  en	  vinst	  i	  det	  hela,	  vilket	  det	  inte	  finns	  
underlag	  för	  här	  idag.	  Nackdelen	  med	  det	  här	  systemet	  är	  att	  man	  behöver	  en	  hel	  del	  
specialtillbehör,	  med	  de	  gamla	  väderskydden	  så	  köpte	  man	  egentligen	  bara	  de	  
där	  takkassetterna	  vilket	  var	  en	  mindre	  investering.”	  (Ställningsentreprenör	  B)	  	  
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6.4	  Väderskyddsbranschens	  utveckling	  
Väderskyddsbranschen	  i	  Sverige	  har	  förändrats	  mycket	  under	  de	  senaste	  decennierna,	  
när	  Åke	  Norelius	  började	  arbeta	  med	  väderskydd	  på	  åttiotalet	  så	  var	  det	  mycket	  
ovanligt.	  Åke	  Norelius	  berättar	  att	  det	  nu	  nästan	  blivit	  mer	  en	  regel	  än	  ett	  undantag.	  
”Man	  har	  insett	  att	  det	  är	  väldigt	  bra,	  de	  flesta	  parter	  tjänar	  på	  det”.(Å.	  Norelius)	  

Då	  branschen	  växt	  så	  har	  även	  leverantörerna	  blivit	  fler	  och	  produkterna	  utvecklats.	  
Förr	  så	  arbetade	  man	  med	  plastkassetter	  som	  knäpptes	  fast	  på	  taket	  och	  påminde	  om	  
ett	  kraftigt	  altantak,	  vilka	  var	  bra	  men	  inte	  så	  smidiga	  och	  gick	  lätt	  sönder	  vid	  hantering.	  
Konstruktionerna	  var	  tyngre	  och	  det	  var	  svårt	  att	  göra	  öppningsbara	  lösningar.	  
(ställningsentreprenör	  B)	  De	  moderna	  väderskydden	  är	  lättare,	  starkare	  och	  man	  har	  
hittat	  tekniker	  för	  att	  förlänga	  spännvidden.	  

I	  och	  med	  tillväxten	  så	  har	  även	  olycksfrekvensen	  ökat,	  det	  förekommer	  att	  väderskydd	  
rasar.	  Vilket	  lett	  till	  utvecklingen	  av	  Arbetsmiljöverkets	  nya	  föreskrifter,	  som	  nu	  pågått	  i	  
ungefär	  tre	  år.	  Under	  en	  snörik	  vinter	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  så	  inrapporterades	  5	  rasade	  
takväderskydd,	  bara	  i	  Stockholmsområdet,	  enligt	  Å.	  Norelius.	  	  

6.4.1	  AFS	  
Ställningsentreprenörerna	  ställer	  sig	  positiva	  till	  den	  nya	  föreskriften.	  Den	  höjer	  
standarden	  i	  branschen.	  Det	  ställs	  bland	  annat	  högre	  krav	  på	  dokumentation	  såsom	  plan	  
för	  uppförande,	  nedmontering,	  riskanalys	  och	  redovisning	  av	  beräkningar.	  Det	  
ställningsentreprenörerna	  anser	  kan	  bli	  problematiskt	  är	  kravet	  på	  kontrollberäkning	  
av	  hållfasthet.	  ”Detta	  gäller	  alla	  jobb,	  små	  som	  stora,	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  beräkningen	  
kostar	  mer	  än	  själva	  jobbet.	  Vilket	  är	  problematiskt.”	  (Ställningsentreprenör	  B)	  
Ställningsentreprenör	  A	  menar	  på	  att	  föreskriften	  kommer	  göra	  det	  svårare	  för	  mindre	  
entreprenörer	  då	  de	  inte	  har	  den	  kunskap	  som	  krävs	  för	  att	  göra	  
hållfasthetsberäkningar.	  
”Som	  ett	  exempel	  så	  byggde	  vi	  en	  ställning	  för	  en	  övergångsbro	  på	  en	  industri,	  där	  fick	  vi	  
leja	  in	  Sweco	  för	  att	  göra	  kontrollberäkningar	  som	  kostade	  50  000.”	  
(Ställningsentreprenör	  B)	  
	  

6.4.2	  Väderskyddsbranschens	  Framtid	  
Alla	  ställningsentreprenörerna	  anser	  att	  väderskyddsbranschen	  kommer	  att	  växa	  sig	  
större	  i	  framtiden.	  Men	  detta	  hänger	  på	  att	  beställarna/byggherrarna	  inser	  mervärdet	  i	  
det	  väderskyddade	  alternativet,	  vilket	  man	  inte	  riktigt	  gjort	  än	  i	  den	  norra	  delen	  av	  
Sverige	  enligt	  ställningsentreprenör	  B	  och	  C.	  	  
Åke	  Norelius	  tror	  att	  efterfrågan	  kommer	  att	  öka,	  dels	  på	  grund	  av	  bättre	  arbetsmiljö	  
men	  främst	  så	  tror	  han	  att	  beställarna	  kommer	  att	  ställa	  krav	  på	  väderskydd	  för	  
byggnadens	  skull.	  

	  ”Jag	  tror	  att	  det	  kommer	  att	  bli	  lika	  självklart	  med	  väderskydd	  som	  byggställning.”	  
(Ställningsentreprenör	  C)	  
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Vad	  gäller	  produkterna	  så	  tror	  ställningsleverantörerna	  på	  en	  fortsatt	  utveckling.	  De	  
tror	  att	  ställningsleverantörerna	  kommer	  erbjuda	  fler	  tillägg	  så	  att	  väderskyddet	  kan	  
fylla	  fler	  funktioner	  än	  just	  bara	  som	  väderskydd.	  Exempelvis	  så	  kan	  detta	  vara	  en	  
vidareutveckling	  av	  lyfthjälpmedel	  som	  traversbalkar.	  Utöver	  detta	  så	  måste	  det	  komma	  
enklare	  lösningar	  för	  att	  få	  ner	  snö	  vid	  stora	  spännvidder	  (Ställningsentreprenör	  A)	  	  

Ställningsentreprenör	  A	  anser	  att	  väderskyddsleverantörerna	  bör	  bli	  mer	  behjälpliga	  
gällande	  dimensionering	  och	  hållfasthetsberäkningar	  av	  väderskydd.	  Kunskapen	  som	  
behövs	  för	  sådana	  beräkningar	  finns	  normalt	  inte	  hos	  ställningsentreprenörerna.	  	  A	  tror	  
att	  detta	  är	  en	  tjänst	  som	  kommer	  att	  tillhandahållas	  av	  leverantörerna	  i	  framtiden.	   	  
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Kapitel	  7	  Referensbygge	  	  
För	  att	  kunna	  göra	  en	  relevant	  bedömning	  av	  väderskyddets	  kostnad	  samt	  redogöra	  för	  
hur	  dimensionering	  av	  väderskydd	  kan	  gå	  till	  så	  har	  ett	  referensbygge	  valts.	  För	  detta	  
referensbygge	  har	  i	  detta	  kapitel	  ett	  väderskydd	  utformats	  och	  dimensionerats.	  Senare	  i	  
kapitlet	  uppskattas	  en	  kostnad	  för	  hyra	  av	  väderskyddet	  mot	  byggentreprenören.	  

	  
Figur	  5.	  Västra	  Norrlandsgatan	  10D,	  Umeå.	  www.vaskabygg.se	  

Huset:	  Västra	  Norrlandsgatan	  10D	  Umeå	  Kv.	  Sågen.	  

Fastighetsägare/skötare:	  Norrporten	  

Totalentreprenör/Generalentreprenör:	  Vaska	  Bygg,	  byggentreprenör	  med	  ca.20	  
anställda	  

Jobb	  som	  utfördes:	  Ombyggnation	  av	  tak,	  från	  inåtlutande	  tak	  till	  sadeltak	  samt	  
fasadrenovering,	  tilläggsisolering	  och	  byte	  till	  större	  och	  modernare	  fönsterpartier	  från	  
Skandinaviska	  Glassystem.	  	  

Utmaningar	  under	  projektets	  gång:	  Asbest	  i	  fasaden,	  tidigare	  okänt.	  Entreprenaden	  
började	  under	  sensommaren	  och	  avslutades	  under	  vintern	  vilket	  i	  Umeå	  hösten	  -‐13	  
innebar	  ett	  väldigt	  ogynnsamt	  väder.	  
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7.1	  Dimensionering,	  väderskydd	  och	  ställning	  
Här	  följer	  dimensionering	  av	  väderskyddet	  uppdelat	  i	  tre	  avsnitt,	  förutsättningar,	  
dimensioneringsmetodik	  för	  väderskyddstak	  samt	  dimensionering	  av	  fasad-‐
/stödställning.	  

7.1.1	  Förutsättningar	  
Ställningen	  kommer	  att	  stå	  3	  månader,	  vintertid.	  

Väderskyddet	  ska	  dimensioneras	  för	  en	  enskeppig	  byggnad	  med	  en	  längd	  på	  drygt	  
31,3m,	  bredden	  12,5m	  och	  ett	  taksprång	  på	  0,5m.	  När	  husets	  tak	  är	  renoverat	  så	  
kommer	  huset	  nå	  en	  nockhöjd	  på	  lite	  drygt	  12m.	  

Takväderskyddet	  som	  ska	  dimensioneras	  till	  detta	  projekt	  är	  av	  typen	  Keder	  XL	  som	  
tillverkas	  av	  det	  tyska	  företaget	  Layher.	  Takväderskyddet	  kommer	  att	  stå	  på	  en	  
fasadställning,	  Layher	  Allround.	  

Fasadställningen	  har	  en	  bredd	  på	  1,09m,	  höjden	  2m	  och	  facklängden	  2,57m.	  

Husets	  takhöjd	  kan	  ha	  betydelse	  i	  det	  fall	  att	  väderskyddet	  behöver	  styvas	  upp	  med	  
dragstag.	  Detta	  dragstag	  skulle	  i	  sådant	  fall	  löpa	  mellan	  takfotskonsolerna	  vilket	  talar	  för	  
en	  konsolhöjd	  på	  minst	  12m.	  

Enligt	  AFS	  2014:4	  40§	  så	  ska	  en	  ställning	  dimensioneras	  enligt	  svensk	  standard	  SS-‐EN	  
12811-‐1:2004	  ”Temporära	  konstruktioner	  –	  Del	  1:	  Ställningar	  –	  Krav	  och	  utförande”	  
eller	  enligt	  annat	  underlag	  med	  motsvarande	  säkerhetsnivå.	  

Vidare	  säger	  40§	  att	  dimensioneringen	  utförs	  genom	  något	  av	  följande	  alternativ:	  

1. Överensstämmelse	  med	  standardutföranden	  i	  typkontrollintyg	  (för	  
prefabricerade	  ställningar)	  

2. Överensstämmelse	  med	  standardutföranden	  i	  typfall	  (för	  rörställningar)	  
3. Typkontrollintyg	  eller	  typfall	  och	  kompletterande,	  förenklade	  beräkningar	  vid	  

avvikelser	  från	  de	  utföranden	  som	  är	  angivna	  i	  typkontrollintyg	  eller	  typfall.	  
4. Särskilda	  beräkningar	  i	  det	  enskilda	  fallet	  

Denna	  dimensionering	  kommer	  göras	  enligt	  det	  tredje	  alternativet,	  utifrån	  
Typkontrollintyget	  SP	  utfärdat.	  

I	  detta	  typkontrollintyg	  så	  har	  man	  testat	  och	  godkänt	  en	  ställning	  med	  följande	  
förutsättningar:	  	  

Tabell	  3.	  Från	  typkontrollintyg	  
Lastklass	   3	  
Tillåten	  last	  (kN/m2)	   2,0	  
Fackbredd	  (m)	   1,09	  
Facklängd	  (m)	   3,07	  
Bomlagshöjd,	  max	  (m)	   2,0	  
Plattformar	   Stål	  
Verifierad	  bygghöjd,	  (m)	  

• Utan	  konsoler	  
• Med	  0,39m	  konsol	  (alla	  nivåer)	  

	  
24	  
24	  
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Vidare	  säger	  typkontrollintyget	  att	  vid	  beräkning	  med	  annan	  spirlast	  än	  ovan	  kan	  en	  last	  
på	  22,7kN	  tillämpas	  vid	  förankring	  varannan	  meter	  och	  21,1kN	  då	  bomlagen	  har	  
konsoler.	  Vi	  kommer	  titta	  på	  det	  senare	  värdet	  då	  denna	  fasadställning	  kommer	  ha	  
konsoler.	  Konsoler	  används	  i	  detta	  fall	  för	  att	  bygga	  ut	  ställningen	  med	  syftet	  att	  minska	  
mellanrum	  mot	  fasad.	  

42§	  säger	  att	  väderskyddet	  ska	  dimensioneras	  med	  betryggande	  säkerhet	  mot	  
materialbrott,	  instabilitet	  och	  deformationer	  som	  har	  betydelse	  för	  säkerheten.	  Om	  
följande	  laster	  kan	  uppstå	  ska	  väderskyddet	  vara	  dimensionerat	  för	  dem.	  

1. Snölast	  motsvarande	  minst	  den	  snömängd	  som	  kan	  falla	  under	  en	  tidsrymd	  av	  
sju	  dagar	  baserat	  på	  50-‐årsvärdet.	  

2. Vindlast	  
3. Personlast	  som	  motsvarar	  minst	  två	  punklaster	  om	  1,2	  kN	  vardera.	  De	  behöver	  

inte	  förutsättas	  vara	  placerade	  närmare	  varandra	  än	  2,0m.	  

Denna	  dimensionering	  kommer	  att	  göras	  med	  hänsyn	  till	  snölast	  och	  vindlast.	  Vi	  
kommer	  inte	  behöva	  dimensionera	  väderskyddstaket	  efter	  personlast	  då	  snöröjning	  
kommer	  att	  ske	  på	  annat	  vis,	  exempelvis	  genom	  att	  från	  insidan	  trycka	  vinkelrätt	  mot	  
duken	  med	  lämpligt	  föremål	  som	  ej	  skadar	  duken,	  så	  att	  rörelse	  uppstår	  och	  snön	  glider	  
ner.	  

Vad	  gäller	  väderskyddet	  så	  kommer	  vi	  utgå	  från	  den	  nya	  EU-‐standarden(ej	  formellt	  
publicerad)	  FprEN165008:2012	  då	  standard	  för	  väderskydd	  än	  så	  länge	  saknas.	  

I	  tabellen	  nedan	  så	  finns	  tre	  olika	  lastvärden	  presenterade	  för	  snölast.	  Det	  sista	  fallet	  
SL3	  är	  för	  det	  geografiska	  området	  gällande	  snölast,	  i	  detta	  fall	  så	  kommer	  snöröjning	  på	  
taket	  ske	  vilket	  tillåter	  att	  ett	  av	  de	  reducerade	  värdena	  får	  användas.	  För	  Sverige	  anses	  
enligt	  AFS2013:4	  42§	  att	  en	  snölast	  på	  0,6kN/m2	  kan	  ses	  som	  lämpligt.	  Alltså	  väljs	  här	  
SL2b.	  

	  

Tabell	  4.	  Från	  FprEN	  16508:2012	  s.9	  
Snow	  load	  class	   Guidance	   Load	  (kN/m2)	  

SL1	   No	  snow	  load	  (minimum	  load)	   0,1	  

SL2a	   Based	  upon	  snow	  managementa	   0,25	  

SL2b	   Based	  upon	  snow	  managamenta	   0,6	  

SL3	   Site	  specific	  snow	  load	   According	  to	  EN	  1991-‐1-‐3	  

The	  information	  of	  appropriate	  use	  of	  SL	  2	  should	  be	  given	  in	  national	  regulations	  or	  in	  the	  method	  
statement.	  NOTE:	  See	  also	  national	  annexes.	  

a	  Snow	  clearance	  management	  may	  be	  achieved	  by	  physical	  removal,	  heating,	  etc.	  
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7.1.2	  Dimensioneringsmetodik	  för	  väderskyddstak,	  Keder	  XL	  
Dimensioneringen	  av	  takväderskyddet	  kommer	  att	  ske	  enligt	  tillverkarens	  
dimensioneringsmetodik	  som	  bygger	  på	  5	  steg	  då	  en	  fullständig	  verifikation	  är	  allt	  för	  
omfattande.	  

1. Val	  av	  spännviddsmodell	  	  
Då	  fasadställningen	  måste	  gå	  utanför	  taksprånget	  för	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  
montera	  takväderskyddet	  så	  ska	  måttet	  innerspira-‐innerspira	  vara	  större	  än	  
husets	  bredd	  +	  taksprång,	  alltså	  större	  än	  13,5m.	  I	  Bilaga	  8	  så	  ger	  detta	  
spännviddsmodellen	  15,3m(benämns	  S-‐3)	  som	  är	  väderskyddets	  yttermått.	  
	  

2. Behovskontroll	  av	  dragstag	  
Här	  blir	  även	  tydligt	  att	  ingen	  av	  de	  olika	  spännviddsmodellerna	  utan	  dragstag	  
kan	  bära	  upp	  0,6kN/m2	  vilket	  krävs	  vintertid	  oavsett	  stagningsvariant.	  Vi	  går	  
istället	  vidare	  och	  tittar	  på	  S-‐D-‐3	  med	  gles	  stagning	  som	  ger	  
0,97kN/m2>0,6kN/m2	  
	  

3. Kontroll	  av	  vindlast	  
Sökt:	  Karakteristisk	  vindlast	  qp	  som	  är	  vindens	  maximala	  hastighetstryck	  med	  en	  
återkomsttid	  på	  50år.	  
	  
Umeå	  stad	  liknas	  vid	  terrängklass	  3	  som	  definieras	  som	  ett	  område	  täckt	  med	  
vegetation	  eller	  byggnader	  eller	  med	  enstaka	  hinder	  med	  största	  inbördes	  
avstånd	  lika	  med	  20	  gånger	  hindrens	  höjd(t.ex.	  byar,	  förorter,	  skogsmark).	  (SS-‐
EN.	  1991-‐1-‐4	  4.2	  bilaga	  A	  s.81).	  
	  
Umeå	  har	  referensvindhastigheten	  Vb=22m/s	  (SS-‐EN.	  1991-‐1-‐4)	  
	  
För	  det	  karakteristiska	  vindtrycket(qp)	  (Bilaga	  A.1)	  så	  kombineras	  
referensvindhastigheten	  med	  terrängtyp	  och	  konstruktionens	  höjd.	  
I	  detta	  fall	  så	  är	  det	  känt	  att	  konstruktionens	  takfotskonsoler	  måste	  stå	  högre	  än	  
byggnadens	  nock	  som	  har	  en	  höjd	  på	  12m	  för	  att	  tillåta	  dragstag.	  Därför	  väljs	  
höjden	  16m	  i	  tabellen	  och	  får	  då	  det	  karakteristiska	  vindtrycket	  0,56kN/m2.	  
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Då	  denna	  konstruktion	  ska	  stå	  under	  en	  begränsad	  tid	  så	  får	  vi	  ta	  hänsyn	  till	  en	  
statistisk	  reduktionsfaktor,	  Cprob	  som	  reducerar	  det	  karakteristiska	  vindtrycket.	  
(SS-‐EN1991-‐1-‐4	  4,2)	  
	  

	  
Figur	  6.	  Utdrag	  ur	  SS-‐EN1991-‐1-‐4	  4,2	  

Väderskyddet	  ska	  stå	  i	  tre	  månader	  vilket	  i	  tabellen	  ovan	  ger	  Cprob2=0,73	  	  
Den	  reducerade	  vindlasten	  blir	  då	  0,41kN/m2	  med	  återkomsttiden	  fem	  år	  .	  	  
	  
0,41kN/m2	  är	  en	  bra	  bit	  över	  gränsvärdet	  på	  0,19kN/m2	  för	  ”gles	  stagning”.	  	  
Istället	  väljs	  ”Standard	  stagning”	  som	  tillåter	  den	  karaktäristiska	  vindlasten,	  Wc	  
upp	  till	  0,57kN/m2.	  
	  

Taket	  är	  nu	  dimensionerat.	  Nästa	  steg	  är	  att	  titta	  på	  stödställningen	  som	  i	  detta	  fall	  även	  
ska	  fungera	  som	  arbetsställning.	  
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7.1.3	  Dimensionering	  fasad-‐/stödställning	  
I	  och	  med	  användandet	  av	  dragstag	  så	  behöver	  fasadställningen	  sträcka	  sig	  till	  en	  höjd	  
av	  ungefärliga	  12m.	  Varje	  bomlag	  är	  2m	  högt	  vilket	  ger	  6	  bomlag.	  Detta	  innebär	  att	  det	  
sista	  bomlaget	  inte	  kommer	  kunna	  förankras	  i	  byggnadens	  fasad	  och	  blir	  således	  
fristående.	  Det	  fristående	  bomlaget	  kommer	  att	  bli	  känsligare	  för	  takväderskyddets	  
vindlast	  som	  påverkar	  stödställningen	  med	  en	  horisontallast.	  För	  att	  kontrollera	  
utböjningen	  och	  spirlasterna	  så	  kommer	  en	  strukturanalys	  göras	  i	  datorprogrammet	  
Autodesk	  Robot.	  

Först	  och	  främst	  behöver	  vi	  veta	  vilken	  lastpåverkan	  väderskyddstaket	  kommer	  att	  ge	  
stödställningen.	  

Det	  finns	  nio	  olika	  laster	  man	  tar	  hänsyn	  till	  när	  man	  tittar	  på	  takväderskydd(FprEN	  
16508:2012):	  

Q1:	  Permanent	  last.	  Väderskyddets	  egenvikt.	  0,203kN/m.	  Se	  Bilaga	  8.	  

Q2:	  Tillträdeslast.	  Ej	  i	  detta	  fall.	  Exempelvis	  hängställning	  från	  väderskyddet.	  

Q3:	  Övrig	  last.	  Ej	  i	  detta	  fall.	  Exempelvis	  travers.	  

Q4:	  Personlast.	  Ej	  i	  detta	  fall.	  

Q5:	  Full	  snölast.	  Ej	  i	  detta	  fall.	  

Q6:	  Reducerad	  snölast.	  0,6kN/m2(SL2B)	  

Q7:	  Minsta	  last.	  Ej	  i	  detta	  fall.	  0,1kN/m2,	  gäller	  sommartid.	  

Q8:	  Max	  vindlast.	  0,41kN/m2	  enl.	  9.2.2	  

Q9:	  Arbetsvindlast.	  Vindhastighetstryck	  0,20kN/m2.	  
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Vindlast	  
För	  att	  det	  ska	  vara	  smidigare	  att	  räkna	  ut	  vindlastens	  tryck	  och	  lyftkraft	  på	  ett	  
väderskyddstak	  i	  den	  nya	  EU-‐standarnden	  (FprEN165008:2012)	  så	  har	  förenklingar	  
gjorts	  av	  koden	  för	  vind	  där	  taket	  uppifrånsett	  delats	  in	  i	  olika	  zoner(SS-‐EN.1991-‐1-‐4).	  
Detta	  har	  man	  istället	  gjort	  	  till	  ett	  medelvärde	  som	  gäller	  över	  hela	  takytan.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild:	  Symetrisk	  vindlast	   	   	   	  Bild:	  Asymetrisk	  vindlast	  

100
10−

=
α

aK 	  	   08,0=⇒ aK ,	  då	   1,00 ≤≤ aK 	  	  

α !18= 	  Takvinkel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   aspe KdC +−×= 8,001,0, 	  , 567,0, =⇒ speC ,	  då	   mdm 2510 << 	  

𝐶!",! = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑣  𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘  𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡  𝑞!  𝑠𝑜𝑚  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑦𝑓𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡	  

md 3,15= 	  Spännvidd	  L	  

	  

𝐶!",! = 0,03×𝛼 − 0,25 ⇒ 𝐶!",! = 0,29	  

𝐶!",! = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑣  𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘  𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡  𝑞!  𝑠𝑜𝑚  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡  	  

𝑣𝑖𝑑  𝑎𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡  𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙	  

	  

𝐶!"#$!×𝑞!×𝐶!",! = 𝑚𝑖𝑛.𝐴! ⇒ 𝑚𝑖𝑛.𝐴! = 0,23𝑘𝑁/𝑚!	  

73,02 =probC 	  Reduktionsfaktor,	  återkomsttid	  5	  år	  (Figur	  6)	  

2/56,0 mkNqp = 	  Karakteristisk	  vindhastighet,	  Umeå	  

57,0, =speC 	   	  

𝑚𝑖𝑛.𝐴! = 𝐿𝑦𝑓𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡	   	   	   	   (FprEN165008:2012)	  

Figur	  7.	  Symetrisk	  vindlast,	  FprEN	  16508:2012	   Figur	  8.	  Asymetrisk	  vindlast,	  FprEN	  16508:2012	  
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𝐶!"#$!×𝑞!×𝐶!",! = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 ⇒ 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡   = 0,119𝑘𝑁/𝑚!	  

𝐶!",! = 0,29	  	   	   	   	   	  

(FprEN165008:2012)	  	  

	  

Lastfall	  
För	  att	  omvandla	  de	  olika	  lasterna	  till	  linjelaster	  som	  kan	  tillämpas	  på	  den	  uppritade	  
takprofilen	  i	  Autodesk	  Robot	  så	  multipliceras	  snölast	  och	  vindlast	  med	  sektionsbredden	  
(2,57m).	  För	  egenvikten	  så	  är	  detta	  redan	  gjort.	  

Q1,max=0,203kN/m	  

Q1,min=0,175kN/m	  

Q6=1,543kN/m	  

Q8,tryck=0,596kN/m	  

Q8,lyft=0,305kN/m	  

	  

	   Stöd	  A	  (kN)	   Stöd	  B	  (kN)	   Bilaga	  
Egenviktmax	   1,85	   1,85	   10C	  
Egenviktmin	  
Snölast	  

	  
14,02	  

	  
14,02	  

10D	  
10E	  

Vindlast	   -‐5,16	   -‐5,16	   10A	  
Vindlast	  (asymetrisk)	   -‐3,28	   0,77	   10B	  
	  

	  

Lastkombinationer	  
	  

𝑄!,! = 𝛾!,!×Ψ!×𝑄!,! 	  

	  

𝑄!,! 	  :	  Lastens	  dimensionerande	  värde.	  

𝛾!,! 	  :	  Partial	  koefficient	  enligt	  Tabell	  5.	  

Ψ! 	  :	  Lastkombinationsfaktor,	  Tabell	  6.	  

𝑄!,!:	  Lastens	  karakteristiska	  värde.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  5.	  γF,i	  (FprEN	  16508:2012)	  

Last	   Ogynnsam	   Gynnsam	  

Q1	   1,35	   1	  

Övrig	  last	   1,5	   0	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  6.	  Lastkombinationer	  för	  snöklass	  2	  (FprEN	  16508:2012)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

𝑄! > 𝑄!⇒ 	  	  Vi	  kommer	  ej	  ta	  hänsyn	  till	  LC4.	  

	  

Tabell	  7.	  Lastpåverkan	  
Lastkombination	   Koefficient	   LC1	  (kN/m)	   LC5,	  asymetrisk	  (kN/m)	  

Bilaga	   	  	   11B	   11A	  
Linjelast	   	  	   Vänster	   Höger	   Vänster	   Höger	  
Q1,min	   1	   -‐0,175	   -‐0,175	   	  	   	  	  
Q1,max	   1,35	   	  	   	  	   -‐0,274	   -‐0,274	  
Q6	   1,5	   	  	   	  	   -‐2,314	   -‐2,314	  

Q8(sym)	   1,5	   0,894	   0,894	   	  	   	  	  
Q8(asym)	   1,5	   	  	   	  	   0,894	   -‐5,06	  
Stöd	   	  	   A	   B	   A	   B	  

Z-‐led	  (kN)	   	  	   6,141	   6,141	   -‐17,59	   -‐23,66	  
X-‐led	  (kN)	   	  	   	  	   	  	   	  	   3,798	  

	  

	   	  

SL	  2	   LC1	   LC4	   LC5	  

	   Max	  
uppåtriktad	  

Max	  nedåtriktad,	  
arbetsvind	   Vind	  och	  snö	  

Q1	   1	   1	   1	  

Q2	   	  	   1	   1	  

Q3	   	  	   1	   1	  

Q6	   	  	   1	   1	  

Q8	   1	   	  	   1	  

Q9	   	  	   1	   	  	  
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Väderskyddets	  takfotskonsoler	  fästs	  upptill	  på	  två	  stycken	  spiror	  per	  sida.	  Därav	  
fördelas	  de	  vertikala	  upplagsreaktionerna	  på	  två	  spiror.	  

Dimensionerande	  värde,	  lyftkraft:	  3,07	  kN	  

Dimensionerande	  värde,	  tryckkraft:	  14,22	  kN	  

Dimensionerande	  värde,	  horisontalkraft:	  3,8	  kN	  

För	  att	  motverka	  lyftkraften	  som	  väderskyddet	  ger	  upphov	  till	  så	  måste	  samtliga	  spiror	  
säkras	  med	  sprint	  samt	  tillägg	  av	  barlast	  i	  ställningens	  botten	  

	  

Egenvikt	  och	  nyttiglast	  
Detta	  avsnitt	  behandlar	  egenvikt	  och	  nyttiglast.	  För	  att	  avgöra	  hur	  mycket	  last	  som	  
belastar	  vardera	  spira	  så	  delas	  plattformens	  area	  upp	  på	  spirorna	  enligt	  figuren	  nedan.	  

	  
Figur	  7.	  Area	  för	  egenvikt	  och	  nyttig	  last	  

Egenvikt	  

Tabell	  8.	  Egenvikt	  

	  
Vikt	  per	  enhet	  (kg)	   antal	   Innerspira	  (röd)	   antal	   Ytterspira	  (Blå)	  

LW-‐spira	  2m	   9,3	   1	   9,3	   1	   9,3	  
U-‐bom	  1,09m	   4,4	   0,5	   2,2	   0,5	   2,2	  
Duplan	  0,32m	   10	   1,5	   15	   1,5	   15	  
Duplan	  0,19m	   8,7	   1	   8,7	   	  	  

	  Konsol	  0,28m	   3,4	   1	   3,4	   	  	  
	  Horisontalstag	  2,57m	   8,5	  

	   	  
2	   17	  

	   	   	  
38,6kg=0,38kN	   	  	   43,3kg=0,43kN	  

Dimensionerande	  värde:	  0,58kN	  

Ballast	  	  
De	  lättaste	  delarna	  av	  stödställningen	  kommer	  att	  vara	  de	  yttersta	  ändarna	  i	  vardera	  
”husknut”.	  Om	  vi	  räknar	  på	  samma	  vis	  som	  ovan	  så	  ser	  vi	  att	  dessa	  bomlag	  kommer	  att	  
tynga	  ned	  väderskyddstaket	  med	  3,36kN.	  Detta	  ställt	  mot	  en	  lyftkraft	  på	  6,14kN	  gör	  att	  
ställning	  och	  väderskydd	  löper	  hög	  risk	  för	  lyft.	  Alltså	  behövs	  en	  barlast	  på	  motsvarande	  
2,73kN.	  Detta	  kommer	  delvis	  åstadkommas	  genom	  fasadförankring	  och	  förankringen	  
med	  ställning	  på	  husets	  kortsidor,	  detta	  tar	  man	  dock	  ingen	  hänsyn	  till.	  
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Nyttig	  last	  
Nyttolasten	  på	  ställningen	  bestäms	  till	  1,5kN/m2	   (SS-‐EN	  12811-‐1:2004)	  

Arean	  per	  spira	  bestäms	  enligt	  Figur	  8	  och	  Tabell	  8.	  

𝛾!,! = 1,5	  

För	  fasadställning	  så	  dimensioneras	  nyttolasten	  på	  ett	  bomlag	  samt	  hälften	  av	  
nyttiglasten	  på	  ett	  underliggande	  eller	  överliggande	  bomlag.	  I	  denna	  dimesionering	  
läggs	  dessa	  laster	  på	  samma	  bomlag.	  Notera	  att	  plattformens	  egentliga	  bredd	  är	  0,96	  m	  
(3x0,32m)	  

Dimensionerande	  nyttolast	  innerspira:	  5,819kN	  

Dimensionerande	  nyttolast	  ytterspira:	  4,168kN	  

Kontroll	  i	  Autodesk	  Robot	  
I	  Autodesk	  Robot	  så	  har	  lastkombination	  LC5	  kontrollerats	  tillsammans	  med	  
fasadställningens	  egenvikt	  samt	  nyttiglast	  på	  det	  högsta	  planet.	  Se	  bilaga	  12.	  

Kilkopplingen	  som	  håller	  ihop	  ställningen	  har	  en	  ickelinjär	  deformationskurva	  enligt	  
grafen	  och	  formeln	  nedan.	  Maxmomentet	  för	  kopplingen	  är	  1kN	  alternativt	  0,06	  
radianer.	  Om	  detta	  överskrids	  i	  programmet	  så	  får	  man	  en	  varning.	  

	  

	  

𝜑! =
𝑀!

9140− 73,6 𝑀!
𝑟𝑎𝑑 	  

	  

	  

	  

Enligt	  tidigare	  så	  tillåts	  en	  tryckkraft	  på	  21,1kN	  vilket	  ger	  det	  dimensionerande	  värdet	  
31,65kN	  

Ett	  diagonalstag	  klarar	  en	  dragkraft	  på	  11,9kN,	  se	  bilaga	  13.	  

Resultat	  
För	  att	  det	  översta	  spirparet	  skulle	  klara	  deformationen	  som	  horisontalkraften	  från	  vind	  
gör	  upphov	  till	  så	  krävdes	  här	  ett	  diagonalstag.	  Denna	  lösning	  gjorde	  att	  konstruktionen	  
blev	  styvare	  och	  utböjningen	  hanterlig.	  	  

Den	  högsta	  tryckkraften	  uppmäts	  till	  27,58	  kN	  i	  den	  nedersta	  innerspiran,	  se	  Bilaga	  12B	  

Högsta	  dragkraft,	  7,06	  kN	  uppträder	  i	  diagonalstaget	  som	  monterats	  mellan	  det	  översta	  
spirparet	  se	  Bilaga	  12B	  

Figur	  9.	  Böjmotstånd	  i	  knutpunkt,	  kilhuvud-‐spirkrans	  
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Ritningen	  för	  det	  dimensionerade	  väderskyddet	  med	  fasadställning	  har	  ritats	  i	  
programmet	  Autocad	  och	  finns	  som	  bilaga	  6.	  	  

OBS!	  

I	  denna	  dimensionering	  så	  har	  ingen	  hänsyn	  till	  vind	  på	  fasadställning	  tagits	  då	  den	  inte	  
är	  intäkt,	  om	  fasadställningen	  täcks	  in	  så	  är	  det	  möjligt	  att	  förstärkningar	  är	  nödvändiga.	  

	  

7.2	  Hyreskostnad	  och	  byggkostnad,	  Västra	  Norrlandsgatan	  
Detta	  är	  en	  generell	  uträkning	  för	  uppbyggnad,	  hyra	  och	  rivning	  för	  fasadställning	  och	  
väderskydd	  som	  kan	  ses	  som	  en	  uppskattning	  för	  kostnaden	  i	  grova	  drag.	  	  

Ståtiden	  för	  ställning	  och	  väderskydd	  har	  valts	  till	  3	  månader	  där	  de	  30	  första	  dagarna	  ingår	  i	  
byggpriset.	  Prisuppgifterna	  har	  erhållits	  från	  en	  ställningsentreprenör	  som	  är	  anonym.	  På	  
grund	  av	  marknadsmässiga	  skäl	  så	  döljs	  kvadratmeterpriserna.	  

Tabell	  8.	  Enhetskostnad,	  fasadställning	  och	  väderskydd	  
	   Byggkostnad	  (kr/m2)	   Hyreskostnad	  (kr/m2,dag)	  
Väderskyddstak	   X1	   X2	  
Fasadställning	   Y1	   Y2	  
	  

Priserna	  har	  valts	  till	  Y1	  kr/m2	  för	  fasadställning	  och	  hyran	  Y2	  kr/m2	  per	  kalenderdag.	  För	  
takväderskyddet	  har	  priset	  X1	  kr/m2	  med	  hyran	  X2	  kr/m2,dag	  satts.	  	  

För	  att	  redovisa	  hur	  mycket	  väderskyddet	  påverkar	  prisbilden	  så	  kommer	  priset	  för	  
fasadställning	  utan	  väderskyddstak	  först	  kalkyleras,	  då	  fasadställningen	  är	  en	  ofrånkomlig	  
kostnad.	  

	  
Utan	  väderskydd	  

Ställningsarea:	  771m2	  

Hyrestid:	  90	  dagar,	  fritt	  30	  dagar	  

Pris:	  233	  000kr	  

	  
Med	  väderskydd	  

*Ställningsarea:	  941m2	  

Takarea:	  580m2	  

Hyrestid:	  90	  dagar,	  fritt	  30	  dagar	  

Pris:	  511	  000kr	  

Detta	  innebär	  en	  extrakostnad	  för	  väderskyddet	  på	  278	  000kr	  	  

*Den	  ökade	  ställningsarean	  tillkommer	  för	  att	  tillgodose	  väderskyddets	  takhöjd.	  
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Kapitel	  8	  Beslutsfattande	  
Problemet	  vid	  beslut	  om	  användandet	  av	  väderskydd	  svårigheten	  att	  göra	  en	  
rättvisande	  lönsamhetskalkyl	  som	  täcker	  in	  alla	  fördelar.	  När	  byggentreprenören	  ska	  
räkna	  på	  ett	  arbete	  så	  ser	  denne	  oftast	  bara	  till	  det	  enskilda	  projektets	  verksamhetstid	  
och	  budget	  och	  blir	  på	  så	  sett	  ganska	  kortsiktig.	  Det	  som	  sker	  efter	  det	  avslutade	  
projektet	  som	  företaget	  eller	  andra	  byggprojekt	  kan	  dra	  nytta	  av	  är	  inte	  lika	  intressant. 
(Larsson & Söderlind, 2006)	  

Enligt	  en	  tidigare	  rapport	  om	  väderskyddad	  produktion	  så	  har	  man	  lagt	  fram	  ett	  förslag	  
till	  kalkylmetod	  som	  lämpar	  sig	  väldigt	  bra	  för	  beslutsfattande	  för	  väderskydd (Larsson 
& Söderlind, 2006)	  som	  är	  en	  vidareutveckling	  av	  metod	  för	  beslutsfattande	  för	  ny	  teknik	  
som	  utvecklades	  i	  rapporten	  ”Räkna	  med	  ny	  teknik	  –	  om	  konsten	  att	  välja	  rätt”	  från	  
2005.	  Denna	  metod	  bygger	  på	  att	  man	  delar	  in	  intäkter	  och	  kostnader	  i	  mjuka	  och	  hårda	  
faktorer	  samt	  kortsiktiga	  och	  långsiktiga.	  Enligt	  matrisen	  nedan.	  

	  

De	  kortsiktiga,	  hårda	  faktorerna	  syftar	  till	  de	  kostnader	  och	  intäkter	  som	  naturligt	  ingår	  
i	  kalkylen.	  De	  långsiktiga,	  hårda	  faktorerna	  är	  sådana	  mätbara	  kostnader	  och	  intäkter	  
som	  bör	  avskrivas	  eller	  fördelas	  över	  en	  längre	  tid,	  eller	  fler	  projekt	  som	  kan	  nyttja	  
samma	  teknik.	  De	  mjuka	  korta	  faktorerna	  är	  faktorer	  som	  kan	  jämföras	  med	  alternativa	  
metoder.	  	  De	  långsiktiga,	  mjuka	  faktorerna	  är	  betydligt	  svårare	  att	  avgöra	  värdet	  på	  rent	  
ekonomiskt	  men	  kan	  ha	  betydelse	  över	  ett	  längre	  perspektiv.	  

I	  en	  traditionell	  kalkyl	  för	  ett	  enskilt	  byggprojekt	  så	  är	  det	  oftast	  bara	  de	  kortsiktiga,	  
hårda	  samt	  de	  mjuka	  och	  kortsiktiga	  faktorerna	  man	  tittar	  på.	  De	  korta,	  hårda	  
faktorerna	  kan	  exempelvis	  vara	  kostnaden	  för	  väderskyddet	  som	  förhoppningsvis	  ställs	  
mot	  en	  kortare	  produktionstid	  och	  ökad	  produktivitet. (Larsson & Söderlind, 2006)	  	  
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Om	  man	  kan	  avgöra	  vilken	  tidsbesparing	  man	  får	  med	  ett	  väderskydd	  så	  har	  man	  
kommit	  långt.	  Problemet	  här	  är	  att	  det	  inte	  går	  att	  använda	  traditionella	  enhetstider	  då	  
de	  är	  utvecklade	  för	  ett	  väderberoende	  byggande,	  samma	  sak	  gäller	  för	  materialåtgång	  
som	  även	  den	  bygger	  på	  produktion	  i	  väderutsatt	  miljö.	  (Moström, Asplund, & 
Samuelson, 1999)	  
För	  de	  mjuka,	  kortsiktiga	  faktorerna	  så	  finns	  parametrar	  som	  en	  förbättrad	  arbetsmiljö	  
vilka	  exempelvis	  kan	  ställas	  mot	  inkörningstiden	  för	  det	  nya	  väderskyddet.	  Här	  kan	  man	  
ställa	  sig	  frågan	  om	  fördelarna	  med	  väderskyddets	  arbetsmiljö	  är	  värt	  det	  eventuella	  
strulet	  den	  nya	  tekniken	  kan	  ge	  upphov	  till.	  Dessa	  värden	  är	  inte	  helt	  enkla	  att	  ta	  på	  rent	  
ekonomiskt	  och	  därav	  kallas	  de	  ”mjuka	  värden”.	  	  
För	  att	  se	  till	  väderskyddets	  fulla	  potential	  så	  måste	  man	  även	  titta	  på	  de	  mer	  långsiktiga	  
parametrarna.	  Här	  finns	  mjuka	  faktorer	  som	  exempelvis	  signalerna	  man	  sänder	  utåt.	  Det	  
professionella	  intrycket	  en	  väderskyddad	  produktion	  ger	  kan	  generera	  nya	  
affärsmöjligheter	  och	  ge	  en	  ökad	  rekryteringsbredd.	  (Moström, Asplund, & Samuelson, 
1999)	  
Om	  man	  kan	  säkerställa	  en	  fuktsäker	  produktion	  så	  minskar	  risken	  att	  det	  dyker	  upp	  
dolda	  fel	  av	  den	  karaktären	  i	  framtiden.	  Dessutom	  sjunker	  premien	  för	  
allriskförsäkringen	  med	  en	  skadefri	  historik.	  	  
	  
För	  att	  dra	  nytta	  av	  samtliga	  fördelar	  ett	  väderskydd	  har	  att	  erbjuda	  så	  är	  det	  dessutom	  
viktigt	  att	  ta	  beslutet	  om	  användandet	  så	  tidigt	  som	  möjligt,	  helst	  så	  den	  kan	  ses	  som	  en	  
förutsättning	  vid	  projekteringen.	  De	  möjligheter	  man	  får	  om	  man	  tar	  beslutet	  från	  start	  
är	  att:	  

§ Projekteringen	  kan	  styras	  mot	  effektivare	  lösningar	  från	  början	  
§ Anbudsgivare	  för	  bygg,	  underentreprenörer	  och	  installatörer	  kan	  ta	  hänsyn	  till	  

de	  gynnsammare	  omständigheterna	  i	  sina	  offerter.	  
§ Produktionen	  påverkas	  mindre	  av	  väderförhållanden,	  vilket	  leder	  till	  att	  bygget	  

blir	  mindre	  beroende	  av	  årstid.	  
§ Byggherren	  kan	  ta	  byggnaden	  i	  bruk	  tidigare	  och	  få	  lägre	  kapitalkostnader	  

samtidigt	  som	  han	  kan	  räkna	  med	  nöjda	  kunder	  vid	  en	  väl	  utförd	  byggnad	  
(Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind, 2004)	  

Om	  beslutsfattande	  tags	  att	  använda	  väderskydd	  i	  ett	  sent	  skede	  så	  kan	  väderskyddet	  
ses	  som	  en	  försäkring,	  att	  produktionen	  ska	  bli	  klar	  i	  tid	  samt	  utan	  skador	  tillfogade	  av	  
väder	  och	  klimat.	  
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8.1	  Exempel	  för	  beslutsfattande	  om	  väderskydd	  
Vaska	  bygg	  valde	  att	  inte	  använda	  väderskydd	  under	  sin	  produktion	  på	  Västra	  
Norrlandsgatan	  i	  Umeå.	  Detta	  berodde	  främst	  på	  att	  extrakostnaden	  hade	  varit	  svår	  att	  
försvara	  i	  upphandlingen,	  det	  fanns	  en	  rädsla	  för	  att	  upphandlingen	  då	  gått	  förlorad.	  
Bengt	  från	  Vaska	  Bygg	  menar	  på	  att	  det	  nog	  måste	  vara	  ett	  krav	  från	  beställaren	  i	  
förfrågningsunderlaget	  för	  att	  det	  ska	  gå	  att	  konkurrera	  med	  väderskydd	  i	  kalkylen.	  	  

Ett	  väderskydd	  hade	  förändrat	  arbetsgången.	  I	  denna	  produktion	  så	  förtillverkade	  Vaska	  
taket	  i	  sektioner	  på	  Kv.	  Sågens	  innergård	  och	  lyfte	  upp	  för	  montering	  med	  hjälp	  av	  
kranbil.	  I	  det	  fallet	  att	  Vaska	  hade	  använt	  sig	  av	  ett	  fast	  väderskydd	  så	  hade	  detta	  krävt	  
att	  takstolarna	  monterats	  direkt	  på	  plats.	  Enligt	  Bengt	  hade	  detta	  varit	  en	  fördel	  då	  det	  
skurit	  bort	  ett	  arbetsmoment	  samt	  förkortat	  hyrestiden	  för	  kranbilen,	  som	  i	  sådant	  fall	  
bara	  behövts	  för	  att	  lyfta	  upp	  material.	  
De	  rent	  synliga	  kostnaderna	  som	  hade	  undvikits	  genom	  användning	  av	  väderskydd	  hade	  
varit	  en	  lägre	  hyra	  för	  kranbil,	  kanske	  en	  dag	  för	  att	  lyfta	  upp	  material	  istället	  för	  en	  
vecka.	  Vaska	  uppskattar	  att	  täckning	  och	  avtäckning	  med	  presenningar	  på	  tak	  gav	  en	  
extrakostnad	  på	  ungefär	  50	  000	  kr	  i	  arbetstid	  och	  material.	  De	  medger	  även	  att	  
användandet	  av	  väderskydd	  hade	  gett	  ett	  mervärde	  genom	  ett	  proffsigt	  intryck	  utifrån.	  
Detta	  värde	  är	  svårt	  att	  bestämma	  i	  pengar	  men	  bör	  bära	  frukt	  i	  ett	  långsiktigt	  
perspektiv.	  	  
	  

Avsnittet	  nedan	  går	  igenom	  olika	  faktorer	  som	  sorteras	  in	  i	  matrisen	  för	  
beslutsfattandes	  olika	  fack.	  Det	  är	  upp	  till	  de	  olika	  parterna	  i	  entreprenaden	  att	  avgöra	  
vilket	  värde	  detta	  tillför	  dess	  specifika	  part	  och	  projekt.	  Som	  ett	  exempel	  så	  genomförs	  
en	  kalkyl	  för	  huset	  i	  kv.	  Sågen	  i	  Umeå.	  Då	  alla	  värden	  inte	  är	  kända	  så	  kommer	  denna	  
kalkyl	  till	  viss	  del	  att	  bestå	  av	  antaganden.	  

	  

Ingångsvärde	  

Merkostnad	  för	  väderskydd,	  kv.	  Sågen:	  278	  000kr	  

Projekterad	  byggtid,	  utan	  väderskydd:	  4	  månader	  ≈	  80	  arbetsdagar,	  2013-‐09-‐01	  –	  1014-‐
01-‐01	  

Projektets	  kostnad,	  tak-‐	  och	  fasadjobb:	  ca.4	  000	  000kr	  

Antal	  arbetare:	  4	  

Kostnad/arbetare:	  300kr	  per	  timme	  antags	  
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8.1.1	  Hårda	  kortsiktiga	  faktorer	  
Detta	  är	  alltså	  de	  faktorer	  som	  ekonomiskt	  går	  att	  tillräkna	  det	  specifika	  projektet.	  Vid	  
en	  traditionell	  produktion	  så	  förändras	  arbetseffektiviteten	  med	  vädret.	  Denna	  
förändring	  av	  effektivitet	  kan	  på	  ett	  approximativt	  sett	  omsättas	  i	  tid	  och	  pengar	  som	  
kan	  räknas	  av	  kostnaden	  för	  väderskyddet	  där	  påverkan	  från	  nederbörd	  saknas.	  

Kostnad	  för	  väderskydd	  
	  

𝑉 − 𝑆 = 𝑉! 	  
	  
Vk	  =	  Extrakostnad	  för	  väderskydd	  
V	  =	  Total	  kostnad	  för	  väderskydd	  
S	  =	  Kostnad	  för	  ev.	  ställning	  som	  behövts	  oavsett	  
	  
Exempel:	  
Enligt	  tidigare.	  
	  

511  000− 233  000 = 278  000𝑘𝑟	  
	  
Kostnadsreduktion,	  arbetseffektivitet	  
Det	  är	  tidigare	  känt	  att	  arbetseffektiviteten	  förändras	  med	  vädret.	  Enligt	  vad	  som	  kan	  
ses	  i	  tabell	  1	  och	  2	  där	  arbetseffektiviteten	  vid	  vind	  och	  nederbörd	  lätt	  rör	  sig	  under	  
50%.	  
	  

𝑁×𝑛×𝑀×ℎ×𝐾 = 𝑅! 	  
	  
Re	  =	  Kostnadsreduktion,	  arbetseffektivitet	  
N	  =	  Andel	  dagar	  med	  nederbörd	  
n	  =	  Effektivitetsförlust	  (andel)	  
M	  =	  Antal	  arbetare	  
h	  =	  Projektets	  byggtid	  i	  timmar	  
K	  =	  Kostnad	  per	  arbetare	  (kr/h)	  
	  
Exempel:	  
Eftersom	  nederbördens	  storlek	  och	  tid	  är	  okänd	  så	  kan	  ett	  rimligt	  antagande	  vara	  en	  
effektivitet	  på	  70%	  under	  dessa	  dagar.	  (Larsson & Söderlind, 2006)	  
Enligt	  de	  senaste	  årens	  väderdata	  så	  har	  antalet	  nederbördsdygn	  rört	  sig	  mellan	  100-‐
140	  dygn	  per	  år	  över	  Sverige.	  Därför	  gör	  jag	  antagandet	  att	  en	  tredjedel	  av	  de	  Svenska	  
dygnen	  har	  någon	  form	  av	  nederbörd.	  Mer	  specifik	  historisk	  väderdata	  går	  att	  inhämta	  
på	  Sveriges	  meteorologiska	  och	  hydrologiska	  instituts	  hemsida.	  (SMHI, 2014)	  
Under	  de	  80	  arbetsdagar	  som	  referensprojektet	  på	  Västra	  Norrlandsgatan	  föregick	  så	  
hade	  28	  av	  dessa	  en	  nederbörd	  på	  över	  1mm.	  
	  

⇒ 0,33×0,3×4×640×300 ≈ 76  000𝑘𝑟	  
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Kostnadsreduktion,	  av-‐	  och	  övertäckning	  
	  

𝐻×𝑑×𝑀×𝐾 +𝑚 = 𝑅!	  
	  
Rt	  =	  Kostnadsreduktion,	  övertäckning	  
H	  =	  Täcktid/dag	  
d	  =	  Projekterad	  byggtid	  utan	  väderskydd	  (dagar)	  
m	  =	  Kostnad	  för	  övertäckningsmaterial	  
	  
Exempel:	  
För	  av-‐	  och	  överteckningstiden	  av	  material,	  verktyg	  och	  objekt	  vid	  morgon	  och	  kväll	  så	  
är	  1	  timme	  per	  arbetsdag	  ett	  blygsamt	  men	  rimligt	  antagande	  för	  denna	  projektstorlek.	  
De	  dagar	  då	  regnskurar	  förekommer	  så	  förlängs	  denna	  tid	  avsevärt	  vilket	  denna	  
uträkning	  inte	  tar	  hänsyn	  till.	  Vid	  samtal	  med	  Bengt	  på	  Vaska	  Bygg	  så	  gjordes	  
antagandet	  att	  kostnaden	  för	  övertäckningsmaterial	  kan	  ha	  varit	  10	  000kr.	  
	  

⇒ 1×80×4×300+ 10  000 = 106  000𝑘𝑟	  
	  
	  

• Plåtslagarna	  uppskattas	  ha	  sparat	  in	  2h	  per	  dag,	  Farmakologen	  Göteborg	  
• Ingen	  spilld	  tid	  motsvarande	  26%	  (täckning,	  avtäckning,	  snöskottning)	  om	  inte	  

väderskydd	  använts	  enl.	  platschef,	  Kv.	  Donatorn	  (möjligheter	  och	  erfarenheter)	  
	  
Reduktion	  av	  projektets	  genomförandetid	  
Genom	  att	  arbetstid	  inte	  spills	  på	  en	  sämre	  arbetseffektivitet	  vid	  nederbörd	  och	  av-‐	  och	  
överteckning	  så	  kan	  följande	  besparing	  i	  byggtid	  göras	  med	  väderskydd:	  
	  

𝑁×𝑛×ℎ + 𝐻×𝑑 = 𝑅!	  
	  
Rg	  =	  Reduktion,	  genomförandetid	  
B	  =	  Arbetstidsbesparing	  
	  
Exempel:	  
	  

⇒ 0,33×0,3×640+ 1×80 = 143,36timmar ≈ 18dagar	  
	  
Reduktion	  av	  gemensamma	  kostnader	  
	  

𝐵
𝑅!
×𝐺 = 𝑅! 	  

	  
Rk	  =	  Reduktion,	  gemensamma	  kostnader	  
G	  =	  Gemensamma	  kostnader	  
Rg	  =	  Besparing,	  gemensamma	  kostnader	  
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Här	  ingår	  två	  huvudgrupper	  av	  kostnader. (Nordstrand & Révai, 2002)	  
• Den	  tillfälliga	  fabriken	  

o Etablering	  
o Drift	  och	  underhåll	  
o Hyra	  för	  maskiner	  etc.	  
o Avveckling	  

• Styrning	  och	  ledning	  av	  arbeten	  
o Arbetsledning:	  Platschef,	  arbetsledare	  och	  utsättare	  

	  
Hela	  den	  gemensamma	  kostnaden	  brukar	  kunna	  utgöra	  10-‐12%	  av	  den	  totala	  
anbudssumman.	  (Gruvborg, 2009)	  
De	  kostnader	  som	  påverkas	  av	  en	  förkortad	  byggtid	  är	  drift	  och	  underhåll	  av	  den	  
tillfälliga	  fabriken,	  hyra	  av	  maskiner	  och	  arbetsbodar	  samt	  arbetsledning.	  Denna	  summa	  
är	  i	  det	  här	  fallet	  okänd.	  Här	  gör	  jag	  antagandet	  att	  dessa	  kostnader	  står	  för	  8%	  av	  den	  
totala	  kostnaden. (Larsson & Söderlind, 2006)	  
	  

⇒
18
80 0,08×4  000  000 = 72  000𝑘𝑟	  

	  
Den	  förkortade	  arbetstiden	  medför	  även	  andra	  fördelar	  	  

• Beställaren	  får	  tillgång	  till	  lokalerna	  tidigare,	  vilket	  är	  ett	  värde	  som	  beställaren	  
bör	  kunna	  kvantifiera.	  

• Byggentreprenören	  och	  underentreprenörer	  får	  loss	  arbetare	  till	  andra	  
åtaganden.	  
	  

Lägre	  felkostnad	  
Kan	  variera	  från	  kvalitetsfel	  som	  rättas	  till	  under	  produktionen	  vilka	  i	  genomsnitt	  utgör	  
en	  kostnad	  på	  3-‐5%	  av	  byggkostnaden	  till	  stora	  byggskandaler	  som	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  
år	  2000,	  där	  skadorna	  uppgått	  till	  mångmiljonbelopp	  på	  grund	  av	  slarv	  med	  väderskydd.	  
(Samuelson & Wånggren, 2002)	  
För	  kvalitetsfelen	  så	  har	  man	  i	  tidigare,	  större	  projekt	  kunnat	  påvisa	  en	  minskning	  av	  
kostnaden	  med	  0,5-‐0,8%-‐enheter	  vid	  användandet	  av	  väderskydd.	  Denna	  förbättring	  
kan	  troligen	  kopplas	  till	  den	  förbättrade	  arbetsmiljön.	  Man	  presterar	  troligen	  inte	  lika	  
bra	  i	  sämre	  förhållanden	  genom	  försämrad	  koncentration,	  motivation	  och	  motorik.	  
	  

𝐵𝐾×𝑅 = 𝑅!	  
	  
Rf	  =	  Reduktion,	  felkostnader	  
BK	  =	  Byggkostnad,	  under	  väderskydd	  
R	  =	  Reduktion,	  andel	  
	  
Exempel:	  

4  000  000×0,005 = 20  000𝑘𝑟	  
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Högre	  nyttjandegrad	  av	  material?	  
När	  en	  byggentreprenör	  mängdberäknar	  byggmaterial	  till	  ett	  projekt	  så	  görs	  ett	  pålägg	  
för	  ett	  förutsatt	  spill.	  Det	  förutsatta	  spillet	  varierar	  för	  olika	  materialslag	  men	  är	  
exempelvis	  21%	  för	  fasadskivor,	  14%	  för	  gips	  och	  10%	  för	  isolering	  och	  trä.	  Spill	  står	  
uppskattningsvis	  för	  4-‐12%	  av	  den	  totala	  materialkostnaden	  och	  1-‐3%	  av	  
produktionskostnaden	  för	  ett	  byggprojekt. (Josephson & Saukkoriipi , 2005)	  Hur	  stor	  del	  
av	  detta	  spill	  som	  tillräknas	  vädret,	  som	  exempelvis	  fuktiga	  gipsskivor	  eller	  blött	  
isoleringsmaterial	  är	  okänt.	  Men	  det	  är	  lätt	  att	  misstänka	  att	  man	  kan	  sänka	  dessa	  
kostnader	  genom	  användandet	  av	  väderskydd	  och	  en	  torr	  förvaring.	  

	  

Sammanfattning,	  hårt	  kort	  

Väderskyddets	  särkostnad:	  278	  000kr	  

Väderskyddets	  särintäkter:	  274	  000kr	  

Således	  blir	  den	  återstående	  kostnaden	  som	  ska	  ställas	  mot	  de	  övriga	  parametrarna:	  	  
4	  000kr	  

	  

8.1.2	  Mjuka	  kortsiktiga	  faktorer	  
	  
Lägre	  risk	  för	  fuktskada	  
Ett	  otillräckligt	  väderskydd	  kan	  medföra	  fuktskada	  vilket	  kan	  innebära	  stora	  kostnader,	  
högre	  försäkringspremie(om	  försäkringen	  gäller),	  förseningar	  och	  tvist	  med	  beställare	  
och	  underentreprenörer.	  

Förbättrad	  arbetsmiljö	  

• Lägre	  halkrisk,	  kan	  leda	  till	  färre	  sjukdagar.	  
• Jämnare	  klimat	  som	  ger	  möjlighet	  till	  mer	  ändamålsenlig	  klädsel.	  
• Färre	  förslitningsskador	  på	  arbetarna	  då	  de	  slipper	  arbeta	  i	  snö,	  regn	  och	  vind.	  
• Arbetarna	  slipper	  onödiga	  arbetsmoment	  som	  annars	  kan	  leda	  till	  irritation.	  

	  
Val	  av	  annat	  tillvägagångssätt	  
Första	  prioritet	  behöver	  inte	  vara	  att	  få	  ”tätt	  hus”.	  Med	  Väderskydd	  så	  kan	  man	  bygga	  i	  
den	  ordning	  som	  faller	  sig	  lämpligast	  

Ostörd	  torktid	  
I	  och	  med	  väderskydd	  så	  förlängs	  inte	  torktid	  på	  grund	  av	  nederbörd.	  
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Tekniska	  problem	  och	  risker	  med	  väderskydd	  

• Kan	  försvåra	  materialhantering	  
• Snöröjning	  av	  väderskyddstaket	  kan	  vara	  krävande	  
• Om	  inte	  tillräckliga	  vädringsmöjligheter	  finns	  så	  kan	  temperaturen	  bli	  hög	  under	  

varma	  sommardagar.	  
• I	  och	  med	  den	  totala	  intäckning	  så	  rökfylls	  väderskyddet	  snabbt	  vid	  brand.	  Det	  

ska	  finnas	  utrymningsplan	  och	  väg.	  (Åke	  Norelius)	  
	  

8.1.3	  Hårda	  långsiktiga	  faktorer	  
	  
Försäkringspremie	  	  
Som	  tidigare	  klargjorts	  så	  är	  det	  svårt	  och	  kan	  bli	  dyrt(självrisk)	  att	  få	  ut	  ersättning	  från	  
försäkringsbolaget	  vid	  fuktskada	  under	  entreprenaden	  på	  grund	  av	  läckage	  av	  
övertäckning.	  Ett	  ordentligt	  väderskydd	  skulle	  reducera	  denna	  risk	  och	  av	  samma	  
anledning	  i	  ett	  längre	  perspektiv	  hålla	  ner	  försäkringspremien	  genom	  en	  skadefri	  
historik.	  	  

Arbetsfördelning	  	  
Möjliggör	  en	  jämnare	  planering	  av	  arbete	  runt	  året.	  Man	  behöver	  inte	  ta	  lika	  mycket	  
hänsyn	  till	  tidsskillnader	  i	  ett	  arbete	  beroende	  på	  när	  på	  året	  det	  genomförs.	  Detta	  
skulle	  kunna	  jämna	  ut	  arbetstopparna	  över	  lågsäsong.	  

Möjlighet	  att	  välja	  annan	  byggteknik	  och	  metod	  
I	  en	  väderoberoende	  miljö	  så	  kan	  man	  välja	  mellan	  fler	  tekniker,	  byggmetoder	  och	  
materialval	  än	  vad	  som	  är	  möjligt	  vid	  väderberoende	  byggande.	  Man	  kan	  exempelvis	  
skala	  bort	  vissa	  tillsatser	  i	  betongen	  samt	  välja	  en	  lägre	  betongkvalitet	  utan	  att	  försämra	  
resultatet. (Moström, Asplund, & Samuelson, 1999)	  

	  

8.1.4	  Mjuka	  långsiktiga	  faktorer	  
	  
Professionellt	  intryck	  
Beroende	  på	  i	  vilken	  miljö	  entreprenaden	  är	  belägen	  så	  bör	  ett	  professionellt	  intryck	  
kunna	  generera	  ytterligare	  affärer.	  Väderskyddet	  skulle	  troligen	  i	  vissa	  fall	  vara	  värd	  en	  
extrainvestering	  av	  just	  denna	  anledning,	  i	  rent	  marknadsföringssyfte.	  För	  att	  sätta	  
värde	  på	  detta	  så	  bör	  man	  titta	  på	  det	  område	  som	  entreprenaden	  genomförs,	  vad	  det	  är	  
för	  miljö	  och	  vad	  är	  det	  för	  folk	  som	  rör	  sig	  i	  området.	  

Förminskad	  påfrestning	  på	  de	  anställda	  
Att	  stå	  ute	  i	  blåst,	  kyla	  och	  fukt	  sliter	  väldigt	  mycket	  kroppen.	  Exempelvis	  så	  höjs	  
kylfaktorn	  kraftigt	  med	  vindhastigheten.	  

Attraktivare	  arbetsplats	  
Väderskyddat	  byggande	  förändrar	  bilden	  av	  en	  byggarbetsplats	  från	  mörk,	  kall	  och	  
farlig	  till	  en	  säkrare	  och	  trevligare	  miljö	  vilket	  gör	  arbetsplatsen	  mer	  attraktiv	  vid	  bland	  
annat	  vid	  rekrytering.	  
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Sunt	  hus	  
Ett	  sunt	  hus	  är	  ett	  hus	  som	  man	  mår	  bra	  av	  att	  vistas	  och	  leva	  i	  på	  både	  psykiskt	  och	  
fysiskt	  plan.	  

Astma-‐	  och	  Allergiförbundets	  ord	  om	  ”Att	  bygga	  ett	  sunt	  hus”:	  

På	  byggarbetsplatsen	  är	  det	  särskilt	  viktigt	  att	  förvara	  byggmaterialen,	  så	  att	  de	  inte	  är	  
fuktiga	  när	  de	  sätts	  på	  plats.	  	  
	  
Av	  erfarenhet	  vet	  vi	  att	  korta	  byggtider	  vid	  ny-‐	  och	  ombyggnad	  kan	  medföra	  framtida	  fukt-‐	  
och	  mögelskador	  med	  åtföljande	  hälsoproblem.	  Stommen	  i	  ett	  nybyggt	  eller	  ombyggt	  hus	  
måste	  ges	  tid	  att	  torka	  ut	  innan	  luft-‐	  och	  ångtäta	  skikt	  sätts	  på	  plats. (Astma- och 
Allergiförbundet, 2014)	  
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Kapitel	  9	  Avslutning	  
Som	  avslutning	  till	  detta	  examensarbete	  så	  har	  en	  ny	  modell	  utformats	  som	  verktyg	  för	  
att	  hjälpa	  till	  vid	  beslutsfattande	  om	  väderskydd.	  Detta	  kapitel	  går	  även	  kortfattat	  
igenom	  de	  slutsatser	  som	  har	  hämtats	  och	  två	  möjliga	  uppslag	  för	  fortsatta	  studier.	  

9.1	  Ny	  modell	  för	  beslutsfattande	  	  
I	  samtliga	  intervjuer	  som	  genomförts	  så	  har	  svaret	  på	  frågan	  om	  vem	  som	  borde	  vara	  
initiativtagare	  för	  väderskyddad	  produktion	  varit	  byggherren.	  Vilket	  känns	  riktigt,	  
problemet	  är	  bara	  att	  så	  inte	  alltid	  är	  fallet	  idag.	  	  
	  
I	  det	  tidigare	  avsnittet	  8.1	  Exempel	  för	  beslutsfattande	  om	  väderskydd	  så	  kvantifierades	  
och	  sorterades	  de	  kända	  kostnaderna	  och	  förtjänsterna	  som	  ett	  väderskydd	  kan	  
anbringa	  en	  entreprenad	  i	  olika	  undergrupper.	  
För	  att	  göra	  det	  enklare	  att	  illustrera	  vinsterna	  och	  förlusterna	  så	  har	  jag	  utformat	  en	  
modell,	  se	  bilaga	  14.	  Denna	  modell	  är	  i	  stort	  sett	  en	  bild	  över	  en	  entreprenadform	  som	  
kompletterats	  med	  de	  formler	  som	  kvantifierats	  i	  avsnitt	  11.1	  som	  bör	  kunna	  ge	  en	  god	  
bild	  över	  kostnaden	  och	  besparingen	  som	  ett	  väderskydd	  ger	  samt	  andra	  fördelar	  som	  
tillförs	  entreprenaden.	  Tanken	  med	  denna	  modell	  är	  att	  tydliggöra	  och	  göra	  det	  enklare	  
för	  de	  olika	  parterna	  att	  bli	  införstådda	  med	  innebörden	  av	  en	  väderskyddad	  
produktion.	  
	  
Vid	  mitt	  samtal	  med	  Vaska	  bygg	  så	  framgick	  det	  ett	  tvivel	  över	  möjligheten	  att	  förhandla	  
ned	  priserna	  från	  underentreprenörer	  för	  en	  väderskyddad	  produktion.	  
Utifrån	  denna	  modell	  så	  kan	  man	  ifrågasätta	  rimligheten	  i	  att	  endast	  en	  aktör	  i	  
entreprenaden	  tar	  kostnaden	  för	  väderskyddet	  då	  fler	  aktörer	  uppenbarligen	  kan	  dra	  
nytta	  av	  dess	  fördelar.	  ”Huvudentreprenören”	  bör	  med	  hjälp	  av	  formlerna	  absolut	  kunna	  
förhandla	  ned	  priserna	  från	  underentreprenörerna	  som	  kan	  dra	  nytta	  av	  väderskyddet.	  

Då	  det	  är	  byggentreprenören	  som	  är	  initiativtagare	  för	  väderskyddet	  vilket	  är	  ovanligt	  i	  
dagsläget	  så	  bör	  denne	  kunna	  förhandla	  med	  beställaren	  på	  två	  olika	  sätt:	  

Högre	  kostnad	  mot	  byggherren	  
Arbetets	  kvaliteter	  med	  väderskydd	  överträffar	  samma	  arbete	  utan	  väderskyddet	  så	  
pass	  att	  det	  kan	  användas	  som	  säljargument	  och	  motivera	  ett	  högre	  pris	  för	  
entreprenaden.	  

Oförändrad	  kostnad	  mot	  byggherren	  
Fördelarna	  för	  huvudentreprenören	  samt	  underentreprenörerna	  är	  så	  pass	  stora	  att	  
priset	  för	  den	  väderoberoende	  produktionen	  jämfört	  med	  ett	  väderberoende	  byggande	  
kan	  stå	  oförändrat	  mot	  byggherren,	  om	  inte	  lägre.	  
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9.2	  Slutsatser	  	  
Här	  följer	  de	  slutsatser	  som	  dragits	  ur	  vardera	  avsnitt.	  

9.2.1	  AFS	  2013:4	  
Den	  nya	  föreskriften	  från	  Arbetsmiljöverket,	  AFS	  2013:4	  ställer	  strängare	  krav	  på	  
dimensionering	  och	  säkerhet.	  Tanken	  med	  föreskriften	  ska	  höja	  branschstandarden	  och	  
sänka	  antalet	  olyckor	  men	  kan	  även	  medföra	  att	  det	  blir	  dyrare	  att	  hyra	  ställning	  och	  
väderskydd	  i	  framtiden.	  

9.2.2	  Byggteknik	  
Dagens	  pressade	  byggtider	  kan	  medföra	  fuktskador	  som	  mögel,	  röta	  och	  emissioner	  
bland	  annat	  genom	  bristfälliga	  väderskydd	  samt	  otillräcklig	  torktid	  och	  kan	  leda	  till	  
ohälsa	  för	  boende	  och	  brukare	  av	  fastigheten.	  	  

9.2.3	  Försäkringsbolagen	  
Försäkringsbolagen	  är	  stränga	  vid	  slarv	  med	  väderskydd.	  Om	  försäkringen	  över	  huvud	  
taget	  gäller	  för	  skadan	  så	  höjs	  självrisken	  och	  den	  framtida	  försäkringspremien	  för	  
företaget.	  	  
Den	  fukt	  som	  byggts	  in	  i	  husen	  idag	  kan	  bli	  ett	  stort	  problem	  i	  framtiden	  då	  
byggfelsförsäkringen	  avskaffats.	  Detta	  kan	  leda	  till	  stora	  kostnader	  för	  beställaren	  vilket	  
ofta	  är	  en	  bostadsrättsförening	  vilket	  i	  det	  fallet	  kan	  drabba	  nyttjarnas	  privatekonomi.	  

9.2.3	  Byggbranschens	  framtid	  
Byggbranschen	  går	  mer	  och	  mer	  mot	  ett	  industrialiserat	  byggande	  vilket	  innebär	  ett	  
byggande	  som	  kan	  liknas	  vid	  produktionen	  inom	  tillverkningsindustrin.	  I	  denna	  
utveckling	  kommer	  väderskyddet	  troligen	  spela	  en	  viktig	  roll.	  

9.2.4	  Väderskyddets	  fördelar	  
Väderskyddets	  fördelar	  kan	  sorteras	  till	  lönsamhet,	  tid	  och	  arbetsmiljö	  och	  kan	  leda	  till	  
ett	  sundare	  liv	  för	  de	  framtida	  brukarna.	  

9.2.5	  Intervjuer	  
När	  väderskydd	  beställs	  så	  är	  det	  oftast	  i	  anbudsförfarandet	  med	  undantaget	  för	  
bränder	  och	  liknande.	  
Det	  är	  oftast	  och	  bör	  vara	  beställaren	  som	  är	  initiativtagare	  för	  väderskyddad	  
produktion.	  När	  det	  är	  byggentreprenören	  som	  är	  initiativtagare	  så	  kan	  det	  vara	  svårt	  
för	  entreprenören	  att	  övertyga	  beställaren	  om	  idén.	  
Beställaren	  av	  väderskydd	  är	  oftast	  kommuner	  och	  landsting.	  Detta	  kan	  bero	  på	  deras	  
stora	  bestånd	  och	  verksamheten	  som	  bedrivs	  i	  lokalerna	  och	  erfarenhet	  från	  tidigare	  
projekt.	  	  
Efter	  ett	  väderskyddat	  projekt	  är	  responsen	  oftast	  god.	  Väderskyddet	  kan	  korta	  
byggtiden	  väsentligt,	  ge	  en	  mycket	  god	  arbetsmiljö	  och	  mindre	  risk	  för	  framtida	  
mögelskador.	  Den	  negativa	  delen	  ligger	  i	  väderskyddets	  kostnad	  samt	  konstruktioners	  
otymplighet.	  
Väderskyddsbranschen	  har	  utvecklats	  mycket	  under	  de	  senaste	  decennierna	  vad	  gäller	  
utbud	  och	  efterfrågan.	  Efterfrågan	  kommer	  troligen	  att	  fortsätta	  växa	  i	  framtiden	  och	  
även	  väderskydden	  som	  produkt	  med	  bland	  annat	  fler	  arbetsunderlättande	  hjälpmedel.	  
Några	  av	  de	  intervjuade	  tror	  även	  att	  leverantörens	  roll	  kan	  komma	  att	  utökas	  gällande	  
dimensioneringsrådgivning	  genom	  den	  nya	  föreskriften.	  
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9.2.6	  Väderskydd	  till	  byggprojektet	  på	  kv.	  Sågen,	  Umeå	  
Ett	  väderskydd	  har	  dimensionerats	  som	  exempel	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  så	  realistisk	  
kalkyl	  som	  möjligt.	  Dimensioneringen	  har	  gjort	  med	  stöd	  av:	  

• AFS	  2013:4	  	  
• FprEN	  16508:2012	  Temporary	  works	  equipment	  –	  Encapsulations	  –	  

Performance	  requirements	  and	  general	  design.	  
• SS-‐EN	  12811-‐1:2004	  Temporära	  konstruktioner	  –	  Del	  1:	  Ställningar	  –	  Krav	  och	  

utförande.	  

Ett	  prisexempel	  har	  tagits	  fram	  för	  hyra	  av	  väderskyddet.	  

9.2.7	  Modell	  för	  beslutsfattande	  	  
Vi	  har	  tittat	  på	  en	  kalkylmodell	  som	  lämpar	  sig	  bra	  vid	  beslutsfattande	  av	  ny	  teknik	  då	  
den	  även	  tar	  med	  långsiktiga	  faktorer	  och	  faktorer	  som	  är	  svåra	  att	  mäta	  i	  pengar.	  
Denna	  kalkylmodell	  är	  bra	  för	  att	  göra	  sina	  egna	  beslut	  och	  få	  en	  rättvis	  bild	  av	  vad	  
tekniken	  har	  att	  erbjuda.	  

9.2.8	  Indelning	  och	  kvantifiering	  
De	  olika	  för-‐	  och	  nackdelarna,	  kostnaderna	  och	  intäkterna	  har	  kvantifierats	  och	  viktats	  
enligt	  kalkylmodellen	  som	  finns	  i	  Kapitel	  11.	  Utöver	  detta	  så	  har	  lättbegripliga	  formler	  
tagits	  fram	  där	  entreprenören	  enkelt	  kan	  lägga	  in	  korrekta	  värden	  för	  att	  få	  en	  
uppfattning	  om	  kostnad	  och	  besparing	  ett	  väderskydd	  skulle	  innebära	  i	  sitt	  specifika	  
projekt.	  Jag	  har	  genomfört	  ett	  räkneexempel	  med	  hjälp	  av	  denna	  metod	  och	  kommit	  
fram	  till	  att	  det	  endast	  återstod	  4	  000	  kr	  av	  kostnaden	  för	  väderskyddet	  som	  ska	  ställas	  
mot	  de	  övriga	  fördelarna.	  

Även	  om	  väderskyddet	  står	  för	  en	  förhållandevis	  stor	  del	  av	  kostnaden	  för	  ett	  
byggprojekt	  så	  är	  det	  ändå	  möjligt	  att	  ”räkna	  hem”	  väderskyddet	  om	  man	  ser	  till	  de	  
intäkter	  det	  inbringar.	  

9.2.9	  Ny	  modell	  för	  beslutsfattande	  
Se	  Bilaga	  14.	  
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9.3	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  
Här	  följer	  två	  förslag	  som	  kan	  lämpa	  sig	  bra	  för	  fortsatta	  studier.	  

9.3.1	  Enhetstider	  samt	  åtgångstal	  för	  material	  vid	  väderskyddad	  produktion	  
I	  min	  litteraturstudie	  så	  har	  jag	  ej	  hittat	  information	  om	  enhetstider	  och	  åtgångstal	  för	  
väderskyddad	  produktion.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  hög	  tid	  för	  utveckling	  av	  dessa	  enhetstal	  så	  
det	  blir	  enklare	  för	  byggentreprenören	  att	  kalkylera	  med	  väderskydd.	  

9.3.2	  Utformning	  av	  ”Verifierings	  community”	  
Enligt	  vad	  som	  framgått	  av	  intervjuerna	  som	  förts	  med	  ställningsentreprenörerna	  så	  
anar	  jag	  en	  viss	  oro	  för	  ökade	  kostnader	  för	  verifiering	  av	  både	  ställning	  och	  
väderskydd.	  Min	  tanke	  är	  att	  man	  kunde	  upprätta	  ett	  ”community”	  för	  verifiering	  av	  
temporära	  konstruktioner.	  Tjänsten	  ska	  fungera	  enligt	  följande:	  

En	  ställningsentreprenör(1)	  köper	  en	  verifiering	  av	  en	  konstruktion	  av	  en	  extern	  
konsult	  vilket	  både	  kan	  ta	  tid	  och	  vara	  kostsamt.	  Entreprenör(1)	  lägger	  upp	  
grundläggande	  information	  och	  fakta	  om	  konstruktionen	  på	  en	  hemsida	  som	  är	  
tillgänglig	  för	  anslutna	  medlemmar.	  Om	  en	  annan	  entreprenör(2)	  söker	  verifiering	  för	  
en	  konstruktion	  som	  överensstämmer	  med	  den	  som	  finns	  på	  hemsidan	  så	  har	  
entreprenör(2)	  möjlighet	  att	  köpa	  denna	  verifiering	  för	  halva	  beloppet,	  vilket	  per	  
automatik	  går	  som	  återbäring	  till	  entreprenör(1).	  Entreprenörerna	  blir	  således	  delägare	  
i	  en	  verifiering	  som	  ger	  återbäring	  per	  ny	  delägare.	  

Min	  tanke	  är	  att	  denna	  tjänst	  skulle	  kunna	  tillhandahållas	  av	  teknisk	  konsult,	  
branschorganisation	  eller	  leverantör.	  
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Bilagor	  
	  

Intervjuer	  
	  

Bilaga	  1.	  

Ställningsentreprenör	  A	  
	  

1. Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  gällande	  väderskydd?	  
Vi	  bygger	  ett	  par	  stycken	  per	  år	  av	  lite	  större	  storlek.	  Vi	  har	  provat	  många	  olika	  
fabrikat.	  
	  

2. När	  i	  projekteringen	  har	  ni	  blivit	  inkopplad/efterfrågad?	  
Lite	  olika,	  ibland	  redan	  på	  projekteringsstadiet	  men	  oftast	  i	  anbudsförfarandet.	  De	  
gånger	  det	  varit	  sent	  har	  varit	  när	  det	  varit	  akut,	  efter	  en	  brand	  eller	  liknande.	  
	  

3. Hur	  har	  responsen	  från	  arbetsledare/platschefer	  varit?(efter	  projektet)	  
Den	  har	  varit	  god,	  många	  har	  varit	  positiva	  Den	  negativa	  delen	  har	  varit	  stora	  och	  för	  
komplicerade	  lösningar	  som	  exempelvis	  tak	  som	  varit	  för	  tunga	  att	  skjuta,	  det	  behövs	  
mer	  användarvänliga	  lösningar.	  	  
	  

4. Hur	  har	  responsen	  från	  byggherren	  varit	  efter	  användandet	  av	  väderskydd?	  
	  

5. Vem	  har	  varit	  initiativtagare	  för	  väderskydd?	  
Uteslutande	  byggherren.	  Men	  kan	  även	  vara	  byggaren,	  Exempelvis	  så	  bygger	  NCC	  ett	  
passivhus	  i	  Kiruna,	  första	  passivhuset	  norr	  om	  polcirkeln,	  där	  vi	  levererat	  väderskydd.	  
De	  flesta	  som	  frågar	  om	  väderskydd	  när	  det	  inte	  gäller	  rena	  takbyten	  så	  är	  det	  oftast	  
från	  kommun	  typ	  skolor	  där	  det	  ofta	  idag	  är	  ett	  krav	  i	  förfrågningsunderlaget,	  de	  ser	  
mervärdet	  och	  vill	  kvalitetssäkra.	  
	  

6. Vem	  tycker	  ni	  ska	  vara	  initiativtagare	  för	  väderskydd?	  
Vi	  försöker	  sälja	  in	  väderskyddet,	  men	  det	  hänger	  på	  byggherren,	  det	  är	  vad	  de	  
ställer	  för	  kvalitetskrav	  på	  sitt	  bygge	  som	  är	  avgörande.	  
	  

7. Vad	  kan	  det	  bero	  på	  att	  era	  kunder	  väljer	  att	  arbeta	  väderskyddat?	  Beror	  det	  på	  
deras	  tidigare	  erfarenheter,	  bra	  som	  dåliga?	  Eller	  är	  det	  ett	  krav	  från	  byggherren?	  
Tidigare	  erfarenheter,	  är	  byggaren	  van	  vid	  att	  arbeta	  med	  den	  metoden	  så	  tror	  jag	  
att	  de	  kan	  sälja	  in	  det	  hos	  byggherren	  trots	  det	  ökade	  priset	  och	  det	  är	  ofta	  där	  det	  
tar	  stopp	  idag,	  byggaren	  kan	  inte	  motivera	  det	  ökade	  priset.	  
	  

8. Upplever	  ni	  att	  väderskyddsbranschen	  har	  förändrats	  gällande	  produkter	  och	  
efterfrågan?	  
Jo,	  fler	  leverantörer,	  kraven	  har	  skärpts,	  det	  krävs	  uträkning,	  väderskydden	  har	  blivit	  
lättare	  och	  starkare.	  Det	  finns	  olika	  leverantörer	  men	  ingen	  är	  speciellt	  bra.	  	  
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9. Hur	  upplever	  du	  att	  AFS	  2013:4	  kommer	  att	  påverka	  ert	  arbete?	  
Det	  ställs	  mer	  krav	  på	  dokumentation.	  Till	  projektet	  i	  Kiruna	  tog	  vi	  exempelvis	  hjälp	  
av	  Sweco	  för	  verifiering.	  Den	  nya	  AFS:en	  gör	  det	  svårare	  för	  mindre	  entreprenörer	  då	  
vi	  inte	  sitter	  inne	  på	  den	  kunskapen.	  
	  

10. Vilka	  kostnader	  undviks	  genom	  användandet	  av	  väderskydd?	  
Du	  kan	  jobba	  i	  alla	  väder,	  undvika	  onödig	  ståtid.	  
Hela	  bygget	  kan	  komma	  igång,	  man	  behöver	  inte	  vänta	  till	  taket	  är	  på	  plats.	  
	  

11. Vilka	  kostnader	  uppkommer	  genom	  användandet	  av	  väderskydd?	  
En	  fördyrad	  hyreskostnad	  och	  montagekostnad.	  Problemet	  här	  är	  att	  byggarna	  inte	  
kan	  ställa	  den	  ökade	  kostnaden	  mot	  förtjänsten	  på	  arbetsplatsen,	  de	  har	  svårt	  att	  
sätta	  en	  peng	  på	  säkrare	  drift	  och	  bättre	  bygge.	  	  
	  

12. Finns	  det	  andra	  orsaker	  än	  priset	  till	  att	  väderskydd	  väljs	  bort?	  
Orutinen	  att	  använda	  det,	  men	  det	  kommer	  att	  byggas	  bort	  tids	  nog	  det	  med.	  
	  

13. Har	  ni	  någon	  uppfattning	  om	  hur	  arbetstiden	  har	  förändrats	  i	  projekt	  där	  ni	  
levererat	  väderskydd?	  	  
-‐	  

14. Hur	  har	  väderskyddet	  förändrat	  logistiken	  på	  arbetsplatsen?	  
-‐	  

15. Hur	  tror	  ni	  att	  väderskyddsbranschen	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  framtiden?	  
Det	  kommer	  bli	  en	  ökad	  frekvens.	  Materialet	  kommer	  att	  utvecklas	  ytterligare.	  
Hittills	  så	  har	  leverantörerna	  utvecklat	  väderskydden	  utifrån	  något	  befintligt	  där	  man	  
har	  kompletterat.	  Jag	  tror	  att	  utvecklingen	  kommer	  gå	  framåt,	  ställningsleverantörer	  
kommer	  behöva	  tänka	  om	  och	  erbjuda	  fler	  tillägg	  så	  att	  väderskyddet	  kan	  fylla	  fler	  
funktioner	  än	  just	  bara	  som	  väderskydd	  exempelvis	  traversbalkar	  i	  nock,	  problemet	  
då	  är	  att	  konstruktionerna	  blir	  väldigt	  tunga.	  	  
Det	  kommer	  bli	  lättare	  att	  skjuta	  på	  dem.	  Utöver	  detta	  så	  måste	  det	  komma	  enklare	  
lösningar	  för	  att	  få	  ner	  snö	  vid	  stora	  spännvidder.	  
	  
Gällande	  dimensioneringsbiten	  så	  måste	  väderskyddsleverantörerna	  bli	  mer	  
behjälpliga.	  De	  sitter	  på	  bakomvarande	  kunskaper,	  för	  att	  skapa	  den	  bakomvarande	  
kunskapen	  om	  den	  teorin	  så	  behöver	  du	  i	  stort	  sett	  vara	  en	  ingenjör.	  Leverantören	  
kan	  skaffa	  ett	  preferensverktyg	  som	  norm,	  för	  oss	  som	  små	  entreprenörer	  så	  skulle	  
detta	  ta	  väldigt	  lång	  tid.	  Inom	  ganska	  snar	  framtid	  så	  kommer	  leverantören	  som	  har	  
kunskapen	  att	  erbjuda	  den	  tjänsten.	  Den	  tjänsten	  finns	  i	  Tyskland	  men	  inte	  i	  Sverige,	  
vi	  är	  då	  villiga	  att	  betala	  för	  den.	  Jag	  kan	  inte	  ha	  någon	  som	  sitter	  och	  räknar	  på	  6-‐10	  
väderskydd	  per	  år.	  
Här	  finns	  ett	  säljargument	  för	  leverantörerna	  men	  det	  hänvisas	  till	  försäkringar,	  vilket	  
visserligen	  är	  ett	  argument	  jag	  köper,	  men	  de	  skulle	  behöva	  vara	  mer	  behjälpliga,	  
men	  tids	  nog	  blir	  de	  nog.	  Man	  ska	  kunna	  leverera	  en	  konstruktionsritning	  som	  man	  
sedan	  står	  för,	  det	  är	  egentligen	  det,	  det	  handlar	  om.	  Vi	  tar	  givetvis	  ansvar	  för	  att	  vi	  
byggt	  rätt	  med	  stagning	  och	  allt	  vad	  det	  innebär.	  Där	  vi	  är	  idag	  så	  kan	  de	  leverera	  en	  
konstruktionsritning	  men	  inte	  stå	  för	  den.	  
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Bilaga	  2.	  

Ställningsentreprenör	  B	  
	  

1. Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  rörande	  väderskydd?	  
Ganska	  stor	  erfarenhet	  av	  väderskydd,	  dock	  inte	  så	  stor	  vad	  gäller	  nya	  typen	  av	  
väderskydd.	  Vi	  har	  nyligen	  haft	  ett	  ganska	  stort	  projekt	  åt	  kommunen	  (Nolaskolan)	  
vilket	  var	  det	  första	  här	  i	  Ö-‐vik	  där	  denna	  nya	  typ	  av	  väderskydd	  använts.	  Det	  var	  ett	  
mobilt	  väderskydd	  med	  spännvidd	  på	  30,5	  meter	  
	  

2. När	  i	  projekteringen	  har	  ni	  blivit	  inkopplad/efterfrågad?	  
Ofta	  i	  ett	  förstadie,	  där	  vi	  försökt	  tala	  för	  dessa	  väderskydd,	  men	  de	  är	  ju	  ganska	  dyra	  
	  

3. Hur	  har	  responsen	  från	  arbetsledare/platschefer	  varit?(efter	  projektet)	  
Väldigt	  positiv,	  byggaren	  vid	  det	  här	  projektet	  har	  sparat	  tid,	  fått	  en	  bekvämare	  
arbetsplats,	  har	  inte	  behövt	  planera	  arbetet	  efter	  vädret	  
	  

4. Hur	  har	  responsen	  från	  byggherren	  varit	  efter	  användandet	  av	  väderskydd?	  
Också	  positivt,	  de	  har	  sett	  en	  stor	  tidsbesparing	  och	  just	  för	  huvudsyftet	  att	  skydda	  
byggnaden	  ifall	  att	  taket	  skulle	  rasa.	  
	  

5. Vem	  har	  varit	  initiativtagare	  för	  väderskyddet?	  
Kommunen,	  jag	  har	  försökt	  att	  sälja	  in	  väderskydd	  till	  dem	  tidigare,	  offererat	  
väderskydd	  till	  dem	  säkert	  4-‐5	  gångers	  där	  de	  valt	  att	  inte	  väderskydda.	  Ofta	  går	  de	  
ut	  med	  en	  totaler:	  Att	  de	  frågar	  NCC,	  Peab,	  Skanska	  och	  säger:	  Det	  här	  ska	  göras,	  till	  
vilket	  pris?	  De	  gjorde	  samma	  sak	  i	  detta	  fall	  men	  nu	  var	  väderskyddet	  något	  de	  
prioriterade	  och	  gick	  direkt	  genom	  kommun	  som	  gav	  andra	  förutsättningar	  för	  
entreprenörerna	  att	  räkna	  efter.	  
	  

6. Vem	  tycker	  ni	  ska	  vara	  initiativtagare	  för	  väderskydd?	  
Jag	  tycker	  och	  hoppas	  att	  de	  nu	  ska	  ha	  insett	  mervärdet.	  att	  kommuner	  och	  liknande	  
ska	  gå	  litegrann	  i	  bräschen	  för	  detta,	  man	  ser	  ju	  att	  det	  blir	  ganska	  mycket	  
efterskador	  och	  en	  miljö	  med	  stora	  störningar	  med	  allergiska	  reaktioner	  på	  elever	  
och	  lärare	  löpande	  år	  efter	  år.	  
	  

7. Vad	  kan	  det	  bero	  på	  att	  era	  kunder	  väljer	  att	  arbeta	  väderskyddat?	  Beror	  det	  på	  
deras	  tidigare	  erfarenheter,	  bra	  som	  dåliga,	  eller	  är	  det	  ett	  krav	  från	  byggherren?	  
Det	  har	  mycket	  med	  erfarenhet	  att	  göra.	  Är	  det	  något	  som	  är	  nytt,	  vilket	  detta	  
moderniserade	  system	  är	  så	  tittar	  de	  blint	  på	  kostnaden,	  det	  är	  inte	  billigt	  att	  sätta	  
upp	  ett	  sådant	  väderskydd	  men	  har	  man	  sett	  hur	  det	  sett	  ut	  då	  så	  att	  säga	  så	  är	  det	  
betydligt	  lättare	  att	  få	  dem	  att	  välja	  ett	  sådant	  alternativ	  igen.	  Man	  lägger	  ofta	  
ansvaret	  på	  byggaren	  som	  konkurrerar	  med	  andra	  byggföretag.	  För	  att	  detta	  ska	  
komma	  igång	  så	  tror	  jag	  att	  kommun	  och	  landsting	  måste	  ta	  ett	  större	  ansvar	  och	  
kanske	  kräva	  att	  det	  ska	  vara	  ett	  väderskydd,	  vilket	  jag	  nu	  hoppas	  att	  Ö-‐viks	  kommun	  
nu	  kommer	  att	  göra,	  ställa	  krav	  på	  torra	  byggen.	  Byggena	  går	  så	  fort	  idag,	  får	  de	  in	  
vatten	  så	  finns	  inte	  tiden	  för	  uttorkning.	  
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8. Upplever	  ni	  att	  väderskyddsbranschen	  har	  förändrats	  gällande	  produkter	  och	  
efterfrågan?	  
Produkterna	  har	  förändrats,	  förr	  så	  arbetade	  man	  med	  plastkassetter	  som	  knäpptes	  
fast	  på	  taket	  och	  påminde	  om	  ett	  kraftigare	  altantak,	  vilka	  var	  bra	  men	  gick	  lätt	  
sönder	  vid	  hantering	  och	  inte	  lika	  smidigt	  som	  den	  vävda	  duk	  som	  används	  idag.	  I	  och	  
med	  att	  konstruktionerna	  var	  tyngre	  så	  var	  det	  svårt	  att	  göra	  lösningar	  med	  
öppningsbara	  tak	  osv.	  Man	  blev	  ganska	  begränsad.	  Väderskydden	  har	  blivit	  lättare	  
och	  säkrare	  idag.	  
	  

9. Hur	  upplever	  ni	  att	  AFS	  2013:4	  kommer	  att	  påverka	  ert	  arbete?	  
Den	  gamla	  AFS:en	  har	  legat	  oförändrad	  i	  många	  år,	  men	  nu	  har	  det	  kommit	  en	  hel	  del	  
förändringar,	  bra	  som	  dåliga.	  De	  nya	  konstruktionsberäkningarna	  som	  ligger	  på	  oss.	  
Plan	  för	  uppförande	  och	  nedmontering	  av	  ställningar,	  riskanalys	  och	  redovisa	  
beräkningar	  kontrollberäkningar	  av	  material	  som	  redan	  är	  godkänt.	  Ingenting	  som	  
behöver	  skickas	  in	  men	  det	  ska	  finnas	  där	  ifall	  det	  blir	  kontroll.	  Som	  ett	  exempel	  så	  
byggde	  vi	  en	  ställning	  för	  en	  övergångsbro	  på	  en	  industri,	  där	  fick	  vi	  leja	  in	  Sweco	  för	  
att	  göra	  kontrollberäkningar	  som	  kostade	  50	  000.	  Numer	  så	  skriver	  vi	  in	  i	  offerten	  att	  
beställaren	  står	  för	  kostnader	  på	  eventuella	  kontrollberäkningar.	  Detta	  gäller	  alla	  
jobb,	  små	  som	  stora,	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  beräkningen	  kostar	  mer	  än	  själva	  jobbet.	  
Vilket	  är	  problematiskt.	  
	  

10. Vilka	  kostnader	  undviks	  genom	  användandet	  av	  väderskydd?	  
Man	  spar	  timmar.	  Om	  man	  arbetar	  med	  presenning	  och	  är	  ett	  antal	  man	  på	  ett	  
bygge	  så	  blir	  det	  snabbt	  timmar	  både	  morgon	  och	  kväll.	  	  
Projektet	  på	  Nolaskolan	  så	  var	  det	  ett	  genomruttet	  tak	  som	  skulle	  bytas	  ut,	  i	  detta	  fall	  
så	  var	  det	  budgeterat	  för	  att	  man	  skulle	  byta	  både	  inner	  och	  yttertak,	  på	  grund	  av	  att	  
man	  valde	  att	  arbeta	  väderskyddat	  så	  behövde	  man	  inte	  byta	  ut	  innertaket	  som	  
klarat	  sig	  från	  fuktskadan.	  Arbetet	  gick	  på	  hälften	  av	  tiden	  ställt	  mot	  det	  
budgeterade.	  Denna	  besparing	  gjorde	  man	  dels	  genom	  att	  innertaket	  inte	  behövde	  
åtgärdas.	  Men	  om	  man	  bara	  tittar	  på	  det	  som	  åtgärdades	  så	  kan	  besparingen	  
uppskattningsvis	  ha	  legat	  på	  25-‐30%	  av	  arbetstiden.	  	  
Man	  kan	  planera	  som	  att	  det	  vore	  sommar	  eller	  ännu	  bättre,	  man	  kan	  planera	  exakt	  
hur	  man	  vill	  ha	  genomförandet.	  Även	  fast	  man	  inte	  tillsätter	  värme	  i	  väderskyddet	  så	  
blir	  det	  en	  högre	  temperatur	  i	  väderskyddet	  än	  utanför	  av	  arbetare	  och	  verktyg	  som	  
används	  samt	  värme	  som	  sipprar	  ut	  ur	  byggnaden	  som	  renoveras.	  
Du	  kan	  planera	  jobben	  på	  ett	  helt	  annat	  sett,	  det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  det	  är	  sol	  eller	  
regn.	  Under	  vintertid	  får	  du	  ett	  mycket	  säkrare	  bygge,	  det	  finns	  mycket	  tid	  att	  spara.	  
	  

11. Vilka	  kostnader	  uppkommer	  genom	  användandet	  av	  väderskydd?	  
Hyra	  väderskydd	  och	  arbetet	  för	  uppförande	  och	  nedmontering.	  	  
Även	  fast	  du	  går	  plus	  minus	  noll	  så	  har	  du	  ett	  bättre	  bygge,	  säkrare	  bygge	  med	  lägre	  
halkrisk	  etc.	  
Bättre	  planering,	  säkrare	  tidsplaner,	  torrt	  bygge	  eller	  andra	  komplikationer	  som	  kan	  
dyka	  upp	  efter	  många	  år.	  
	  

12. Finns	  det	  andra	  orsaker	  än	  priset	  till	  att	  väderskydd	  väljs	  bort?	  
Nej,	  ren	  prisfråga.	  Det	  finns	  bara	  fördelar	  med	  väderskyddet	  efter	  att	  det	  står	  där.	  
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13. Har	  ni	  någon	  uppfattning	  om	  hur	  arbetstiden	  har	  förändrats	  i	  projekt	  där	  ni	  

levererat	  väderskydd?	  Hänvisar	  till	  fråga	  10.	  
	  

14. Hur	  har	  väderskyddet	  förändrat	  logistiken	  på	  arbetsplatsen?	  
-‐	  
	  

15. Hur	  tror	  ni	  att	  väderskyddsbranschen	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  framtiden?	  
Jag	  hoppas	  att	  den	  växer,	  jag	  tror	  även	  att	  den	  kommer	  det.	  Men	  det	  är	  enormt	  dyra	  
att	  köpa	  in	  så	  det	  krävs	  alltså	  efterfrågan	  för	  att	  det	  ska	  fungera.	  I	  fallet	  Nolaskolan	  så	  
hyrde	  vi	  väderskyddet	  av	  leverantören,	  det	  är	  bra	  men	  för	  att	  få	  en	  ekonomi	  i	  det	  
hela	  så	  bör	  man	  äga	  väderskyddet.	  Men	  för	  att	  få	  det	  att	  gå	  ihop	  ekonomisk	  så	  
behövs	  det	  kanske	  tre	  projekt	  per	  år	  för	  att	  få	  en	  vinst	  i	  det	  hela,	  vilket	  det	  inte	  finns	  
underlag	  för	  här	  idag.	  Nackdelen	  med	  det	  här	  systemet	  är	  att	  man	  behöver	  en	  hel	  del	  
specialtillbehör,	  med	  de	  gamla	  väderskydden	  så	  köpte	  man	  egentligen	  bara	  de	  där	  
takkasetterna	  vilket	  var	  en	  mindre	  investering.	  
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Bilaga	  3.	  

Ställningsentreprenör	  C	  
	  

1. Hur	  ser	  er	  erfarenhet	  ut	  gällande	  väderskydd?	  
Vi	  har	  arbetat	  med	  väderskydd	  i	  cirka	  4	  år	  
	  

2. När	  i	  projekteringen	  har	  ni	  blivit	  inkopplad/efterfrågad?	  
I	  anbudsförfarandet	  
	  

3. Hur	  har	  responsen	  från	  arbetsledare/platschefer	  varit?(efter	  projektet)	  
Uppskattad	  
	  

4. Hur	  har	  responsen	  från	  byggherren	  varit	  efter	  användandet	  av	  väderskydd?	  
Positiv	  
	  

5. Vem	  har	  varit	  initiativtagare	  för	  väderskydd?	  	  
Byggherre,	  beställare	  och	  försäkringsbolag	  
	  

6. Vem	  tycker	  ni	  ska	  vara	  initiativtagare	  för	  väderskydd?	  
Byggherre	  och	  försäkringsbolag	  
	  

7. Vad	  kan	  det	  bero	  på	  att	  era	  kunder	  väljer	  att	  arbeta	  väderskyddat?	  Beror	  det	  på	  
deras	  tidigare	  erfarenheter,	  bra	  som	  dåliga?	  Eller	  är	  det	  ett	  krav	  från	  byggherren?	  
Uteslutande	  krav	  från	  byggherren.	  Min	  uppfattning	  är	  att	  man	  inte	  riktigt	  än	  förstått	  
fördelarna	  med	  väderskydd	  från	  Gävle	  och	  uppåt,	  men	  det	  kommer	  mer	  och	  mer	  
	  

8. Upplever	  ni	  att	  väderskyddsbranschen	  har	  förändrats	  gällande	  produkter	  och	  
efterfrågan?	  
Ja,	  produkterna	  har	  utvecklats	  
	  

9. Hur	  upplever	  ni	  att	  AFS	  2013:4	  kommer	  att	  påverka	  ert	  arbete?	  
Mycket	  positivt	  
	  

10. Vilka	  kostnader	  undviks	  genom	  användandet	  av	  väderskydd?	  
Den	  största	  kostnaden	  är	  framtida	  mögelskador.	  De	  mer	  direkta	  besparingarna	  är	  
mer	  riktade	  mot	  arbetsmiljö	  
	  

11. Vilka	  kostnader	  uppkommer	  genom	  användandet	  av	  väderskydd?	  
Montering,	  hyra	  och	  transport	  av	  väderskydd	  
	  

12. Finns	  det	  andra	  orsaker	  än	  priset	  till	  att	  väderskydd	  väljs	  bort?	  
Inte	  som	  jag	  upplever	  det	  
	  

13. Har	  ni	  någon	  uppfattning	  om	  hur	  arbetstiden	  har	  förändrats	  i	  projekt	  där	  ni	  
levererat	  väderskydd?	  	  
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Inte	  vad	  gäller	  arbetstiden,	  men	  vi	  har	  fått	  kommentarer	  om	  att	  arbetsmiljön	  blir	  
mycket	  god.	  
	  

14. Hur	  har	  väderskyddet	  förändrat	  logistiken	  på	  arbetsplatsen?	  
-‐	  
	  

15. Hur	  tror	  ni	  att	  väderskyddsbranschen	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  framtiden?	  
Jag	  tror	  att	  det	  kommer	  att	  bli	  lika	  självklart	  med	  väderskydd	  som	  byggställning.	  
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Bilaga	  4.	  

Åke	  Norelius,	  Projektledare	  AFS2013:4	   	  
	  

1. Hur	  har	  responsen	  från	  leverantörer	  varit?	  
Den	  har	  generellt	  sett	  varit	  bra,	  vi	  har	  haft	  fortlöpande	  kommunikation	  med	  
branschen	  under	  arbetet,	  och	  de	  har	  haft	  rimliga/bra	  krav.	  Det	  som	  någon/några	  har	  
tyckt	  är	  att	  vi	  i	  Sverige	  borde	  ha	  exakt	  samma	  krav	  som	  står	  i	  den	  kommande	  EN-‐
standarden,	  men	  i	  Sverige	  så	  har	  vi	  vinter	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  längre	  ner	  i	  Europa.	  
Dessa	  avvikande	  krav	  är	  för	  snöröjning	  och	  högre	  snölaster	  och	  att	  man	  vid	  
dimensionering	  tar	  hänsyn	  till	  både	  personlast	  och	  snölast	  vilket	  man	  inte	  vill	  ha	  i	  
andra	  länder(en	  del	  andra	  länder).	  Det	  blir	  mer	  arbete	  med	  att	  dimensionera	  
ställningen	  vilket	  man	  nog	  vill	  undvika.	  
	  

2. Hur	  har	  responsen	  från	  ställningsentreprenörer	  varit?	  
Bra,	  vi	  har	  haft	  en	  genomgång	  av	  föreskriften	  i	  ett	  föredrag	  med	  dem.	  De	  förstår	  vårt	  
budskap	  och	  håller	  med.	  Det	  har	  kommit	  fram	  att	  man	  borde	  göra	  typkontroll	  för	  
även	  väderskydd,	  vilket	  jag	  inte	  tycker	  att	  vi	  kan	  göra,	  det	  är	  inte	  en	  produkt	  på	  
samma	  sett	  som	  en	  vanlig	  ställning	  där	  man	  genomför	  en	  SP-‐kontroll.	  Ett	  väderskydd	  
kan	  man	  nästan	  säga	  att	  man	  skräddarsyr	  varje	  gång,	  det	  skulle	  bli	  väldigt	  svårt.	  
Marknaden	  är	  för	  liten	  för	  ett	  sådant	  kontrollkrav.	  
	  

3. Hur	  har	  väderskyddsbranschen	  förändrats?	  
Framförallt	  så	  har	  branschen	  vuxit.	  När	  jag	  började	  med	  detta	  på	  åttiotalet	  så	  fanns	  
det	  knappt	  sådant	  här	  och	  nu	  är	  det	  nästan	  mer	  en	  regel	  än	  ett	  undantag.	  Man	  har	  
insett	  att	  det	  är	  väldigt	  bra,	  de	  flesta	  parter	  tjänar	  på	  det.	  Man	  har	  hittat	  nya	  
lösningar	  så	  man	  kan	  förlänga	  spännvidder	  etc.	  
	  

4. Hur	  många	  väderskydd	  är	  det	  som	  kollapsar	  per	  år?	  
Det	  finns	  inte	  några	  direkta	  siffror	  på	  det.	  Det	  finns	  ingen	  anmälningsplikt	  om	  inte	  
personskada	  inträffar	  eller	  arbetstagare	  finns	  i	  närheten.	  Det	  kan	  finnas	  allmänhet	  i	  
närheten	  men	  våra	  regler	  syftar	  bara	  till	  arbetstagare.	  Det	  finns	  heller	  ingen	  sådan	  
kod	  som	  förs	  in	  i	  olycksstatistiken.	  Under	  en	  snörik	  vinter	  för	  några	  år	  sedan	  så	  fick	  vi	  
reda	  på	  fem	  väderskydd	  som	  rasat,	  bara	  i	  Stockholm.	  	  
	  

5. Ser	  ni	  några	  skillnader	  gällande	  arbetsrelaterade	  skador	  vid	  användandet	  av	  
väderskydd?	  
Vi	  har	  inte	  sett	  så	  många	  skador	  än	  så	  länge,	  men	  det	  finns	  en	  del	  risker.	  Det	  man	  
tjänar	  på	  är	  att	  man	  undanröjer	  de	  risker	  som	  har	  med	  klimatet	  att	  göra,	  orsakade	  av	  
regn,	  kyla	  och	  blåst.	  Det	  kanske	  inte	  är	  saker	  som	  direkt	  orsakar	  någon	  olycka.	  Jag	  har	  
i	  och	  för	  sig	  varit	  med	  om	  att	  blåst	  har	  orsakat	  olyckor,	  det	  har	  förekommit	  att	  
personer	  som	  burit	  på	  större	  föremål	  som	  exempelvis	  en	  skiva	  eller	  presenning	  har	  
blåst	  ned.	  
De	  risker	  som	  man	  måste	  vara	  medveten	  om	  med	  väderskydd	  är	  att	  det	  blir	  ett	  
utrymme	  av	  det	  som	  tidigare	  varit	  fria	  luften,	  vid	  brand	  så	  kan	  det	  rökfyllas	  väldigt	  
snabbt	  så	  det	  måste	  finna	  möjlighet	  till	  utrymning	  vilket	  är	  krav	  som	  finns.	  Dessutom	  
är	  riskerna	  större	  när	  man	  går	  upp	  på	  ett	  sådant	  tak	  än	  ett	  vanligt	  tak.	  
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Det	  är	  inte	  bara	  arbetstagarna	  som	  tjänar	  på	  detta	  genom	  ett	  bättre	  klimat	  etc.	  
byggobjekten	  tjänar	  även	  på	  det	  med	  mindre	  risk	  för	  vattenskador	  men	  det	  är	  inget	  
vi	  beaktar	  i	  vårt	  arbete,	  vår	  roll	  är	  att	  ställa	  sådana	  krav	  som	  kommer	  arbetstagarna	  
till	  godo,	  men	  om	  man	  kan	  slå	  två	  flugor	  i	  en	  smäll	  så	  är	  det	  ingenting	  vi	  har	  
någonting	  emot.	  	  
Våra	  krav	  är	  hur	  väderskydden	  ska	  vara	  beskaffade,	  vi	  ställer	  inga	  krav	  på	  att	  det	  ska	  
finnas	  väderskydd.	  
	  

6. Hur	  tror	  ni	  att	  väderskyddsbranschen	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  framtiden,	  om	  man	  tittar	  
på	  exempelvis	  arbetsmiljö,	  produkter	  och	  efterfrågan?	  
Jag	  tror	  att	  efterfrågan	  kommer	  att	  öka,	  dels	  pga.	  Bättre	  arbetsmiljö	  men	  främst	  så	  
tror	  jag	  att	  beställarna	  kommer	  att	  ställa	  krav	  på	  väderskydd	  när	  man	  bygger	  men	  
man	  tänker	  nog	  då	  främst	  på	  byggnaden.	  	  
Stiger	  efterfrågan	  så	  kommer	  också	  antalet	  tillverkare	  bli	  fler,	  främst	  de	  som	  redan	  
tillverkar	  ställningar.	  	  
Jag	  tror	  även	  att	  man	  i	  större	  utsträckning	  kommer	  arbeta	  med	  korrigerad	  plast,	  just	  
för	  att	  det	  inte	  går	  sönder	  på	  samma	  sätt	  och	  är	  enklare	  att	  gå	  på,	  men	  detta	  är	  bara	  
en	  tanke	  från	  min	  sida.	  Det	  här	  med	  tunga	  lyft	  har	  varit	  ett	  problem	  i	  början,	  i	  och	  
med	  att	  man	  täcker	  in	  byggnaden	  så	  blir	  det	  helt	  plötsligt	  svårare	  att	  lyfta	  in	  
byggmaterial.	  Men	  nu	  finns	  det	  rullbara	  tak	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  lyfta	  in	  saker,	  
vilket	  är	  ett	  önskemål	  som	  kommer	  från	  byggentreprenörerna	  som	  märkt	  att	  man	  
måste	  ta	  in	  material	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  man	  hittills	  gjort	  och	  då	  ställt	  krav.	  
	  

7. Hur	  kommer	  ni	  gå	  tillväga	  vid	  arbetsplatsbesök	  för	  kontroll	  av	  väderskydd?	  
Vi	  kommer	  naturligtvis	  kolla	  väderskydden	  och	  jämföra	  för	  att	  se	  att	  de	  uppfyller	  våra	  
krav.	  De	  krav	  vi	  har,	  har	  till	  stor	  del	  med	  dimensioneringen	  att	  göra,	  men	  vi	  kommer	  
även	  att	  kontrollera	  att	  man	  har	  lämnat	  information	  ordentligt	  till	  de	  som	  är	  
verksamma	  på	  arbetsplatsen,	  kan	  tillexempel	  vara	  hur	  man	  avgör	  att	  snölasten	  är	  för	  
stor	  och	  taket	  måste	  snöröjas.	  Andra	  punkter	  vi	  tittar	  på	  kan	  vara:	  

§ Tillträdesled	  upp	  till	  taket	  
§ Fästen	  för	  skyddsutrustning	  uppe	  på	  taket	  
§ Tillräcklig	  takhöjd	  under	  taket,	  under	  väderskydd	  så	  ska	  det	  vara	  minst	  2,1m	  

men	  det	  kan	  vara	  godkänt	  att	  inskränka	  något	  på	  detta	  mått.	  Exempelvis	  ute	  
på	  kanten	  där	  det	  inte	  är	  säkert	  att	  någon	  måste	  stå	  om	  man	  har	  taklutning	  

Vi	  kommer	  förmodligen	  inte	  kontrollera	  varje	  väderskydd,	  men	  vi	  kommer	  i	  alla	  fall	  
fråga	  om	  det	  finns	  dimensioneringshandlingar	  men	  sen	  är	  det	  ju	  inte	  så	  att	  man	  varje	  
gång	  kommer	  begära	  in	  dem	  för	  att	  göra	  en	  detaljgranskning	  av	  dem,	  det	  blir	  främst	  
om	  man	  anar	  att	  allt	  inte	  står	  rätt	  till.	  Ska	  man	  kolla	  allting	  så	  behövs	  det	  väldiga	  
resurser.	  

8. Vad	  tror	  ni	  att	  leverantörer	  och	  ställningsentreprenörer	  kommer	  få	  för	  utmaningar	  
framöver?	  
Den	  största	  utmaningen	  är	  att	  dimensionera	  på	  det	  här	  sättet,	  det	  har	  sett	  liknande	  
ut	  tidigare	  men	  det	  har	  inte	  stått	  i	  föreskriftstext	  utan	  funnits	  i	  generella	  krav.	  
Det	  påstås	  att	  man	  inte	  har	  dimensionerat	  fullt	  ut	  tidigare,	  men	  det	  vet	  jag	  inte	  själv,	  
det	  kan	  ju	  möjligen	  vara	  så.	  Detta	  är	  något	  entreprenörerna	  sällan	  kan	  göra	  själv	  och	  
då	  måste	  man	  be	  någon	  annan	  att	  göra	  det,	  vilket	  ofta	  blir	  leverantören.	  
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Bilaga	  5.	  

Skadereglerare	  
	  

1. Hur	  ser	  dina	  erfarenheter	  ut	  gällande	  väderskydd?	  
Väderskydd	  har	  jag	  kommit	  i	  kontakt	  med	  mer	  och	  mer	  under	  de	  senaste	  åren,	  de	  
kan	  rädda	  rätt	  mycket	  pengar	  på	  ett	  befintligt	  hus.	  På	  en	  nyproduktion	  så	  är	  det	  
för	  att	  få	  ett	  bra	  resultat	  på	  det	  man	  bygger.	  På	  ett	  brandhus	  om	  man	  har	  otur	  så	  
kan	  kostnaden	  för	  fuktskadan	  bli	  tre	  gånger	  så	  dyr	  som	  för	  själva	  brandskadan	  

Denna	  lösning	  har	  vi	  väldigt	  stor	  nytta	  av	  nu	  då	  det	  gäller	  bränder	  där	  det	  gäller	  
ett	  uppbyggt	  tak	  på	  betongvalv.	  Den	  stora	  skada	  som	  kan	  bli	  efter	  branden	  är	  dels	  
av	  släckvattnet	  och	  sen	  om	  det	  får	  fortsätta	  att	  regna	  in	  och	  det	  är	  ett	  flertal	  
våningar	  med	  lägenheter	  under.	  Det	  går	  att	  täcka	  med	  presenning	  och	  
provisoriska	  balkar	  men	  det	  blir	  aldrig	  riktigt	  tätt.	  

Men	  idag	  så	  har	  man	  väldigt	  sofistikerade	  väderskydd	  som	  är	  rätt	  så	  snabba	  att	  
montera.	  Till	  och	  med	  vid	  nyproduktion	  så	  bygger	  man	  med	  väderskydd	  men	  
framför	  allt	  vid	  höjningar	  av	  befintliga	  hus	  då	  det	  blir	  väldigt	  viktigt	  att	  det	  inte	  
kommer	  in	  vatten.	  	  

Det	  har	  blivit	  allt	  mer	  fokus	  på	  det	  där	  med	  fukt	  och	  problemen	  som	  kan	  uppstå	  
om	  man	  inte	  bygger	  med	  hänsyn	  till	  fukt,	  regn	  och	  väder.	  Här	  är	  det	  ju	  både	  kallt	  
och	  blött.	  Från	  början	  på	  åttiotalet	  hade	  vi	  inte	  mycket	  väderskydd,	  då	  försökte	  
man	  få	  på	  taket	  så	  fort	  som	  möjligt	  men	  det	  var	  både	  snö,	  is	  och	  regn	  som	  kom	  in	  
i	  husen.	  Vilket	  då	  kanske	  inte	  är	  så	  farligt	  i	  sig	  om	  man	  ser	  till	  att	  låta	  det	  torka	  ut.	  
Men	  det	  är	  väl	  det	  som	  har	  blivit	  betydligt	  mera	  känt	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  än	  vad	  
man	  tidigare	  känt	  till.	  Det	  finns	  en	  hel	  del	  problem	  med	  husen	  som	  är	  byggda	  på	  
denna	  tid	  pga.	  att	  byggfukten	  inte	  fått	  torka	  ut	  tillräckligt.	  

Idag	  när	  allt	  ska	  gå	  snabbt	  så	  blir	  det	  sämre	  gjutningar	  vilket	  leder	  till	  att	  man	  
måste	  justera	  med	  flytspackel	  och	  andra	  avjämningsmassor.	  Lägger	  man	  detta	  
lager	  lite	  tjockt	  på	  betong	  som	  inte	  är	  tillräckligt	  torr	  så	  tar	  det	  enormt	  mycket	  
längre	  tid	  för	  den	  underliggande	  betongen	  att	  torka,	  sådan	  tid	  som	  normalt	  inte	  
finns.	  Detta	  innebär	  att	  man	  bygger	  in	  fukt	  som	  kan	  ge	  problem	  i	  framtiden.	  
Vilket	  man	  nu	  upptäckt	  på	  många	  ställen,	  det	  är	  framförallt	  emissionsskador	  i	  
plattor	  på	  mark	  men	  även	  uppåt	  i	  husen	  pga.	  att	  det	  inte	  var	  tillräckligt	  torrt.	  
Detta	  kan	  man	  se	  när	  man	  river	  ut	  parkettgolv	  som	  ligger	  på	  stegljudsdämpande	  
isolering,	  att	  det	  blivit	  vita	  rosor	  och	  lite	  olika	  färger	  på	  spacklet.	  Fukten	  kan	  leda	  
till	  att	  det	  blir	  kemiska	  reaktioner	  med	  ovanliggande	  skikt	  som	  folk	  känner	  av	  
och	  reagerar.	  Det	  är	  alltså	  inte	  bara	  mögel	  det	  handlar	  om	  utan	  kemiska	  
reaktioner	  då	  olika	  material	  beblandas	  med	  fukt.	  Exempelvis	  undersidan	  av	  
linoleummattor	  som	  består	  utav	  väv	  som	  beblandas	  med	  lim	  och	  fukt.	  

2. Om	  ni	  arbetat	  med	  väderskydd	  
a. När	  i	  projekteringen	  har	  ni	  bestämt	  detta?	  

I	  ett	  tidigt	  skede	  i	  dagsläget,	  jag	  jobbar	  inte	  så	  mycket	  i	  den	  världen,	  men	  
lite	  grann	  är	  jag	  inblandad.	  Man	  har	  ett	  fuktsäkert	  tänkande	  i	  
projekteringen.	  Om	  man	  ska	  öppna	  upp	  ett	  yttertak	  eller	  bygga	  på	  eller	  
bygga	  om	  så	  måste	  man	  väderskydda	  på	  ett	  eller	  annat	  vis.	  
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b. Hur	  blev	  resultatet?	  
	  

c. Hur	  påverkade	  väderskyddet	  projekttiden?	  
Ofta	  förkortar	  det	  projekttiden.	  Man	  har	  inget	  stillestånd.	  Exempelvis	  så	  
hade	  jag	  en	  brand	  i	  Lycksele	  under	  vintern	  där	  vi	  satt	  upp	  ett	  väderskydd	  
på	  kanske	  700m2	  över	  ett	  3-‐våningshus	  och	  i	  mitten	  av	  november	  så	  hade	  
vi	  en	  storm	  som	  blåste	  ned	  en	  hel	  del	  skog	  (Stormen	  Hilde?).	  	  
	  
Trots	  att	  det	  var	  en	  mild	  vinter	  så	  hade	  vi	  -‐25-‐30	  grader	  under	  en	  10-‐
dagarsperiod.	  Tack	  vare	  att	  vi	  hade	  ett	  väderskydd	  och	  körde	  lite	  värme	  så	  
det	  var	  ca.	  10-‐grader	  varmare	  i	  väderskydder	  och	  inte	  blåste	  så	  var	  det	  
ingen	  gubbe	  som	  tyckte	  att	  det	  var	  för	  kallt.	  Det	  hade	  tagit	  längre	  tid	  utan	  
väderkskydd	  men	  framförallt	  så	  hade	  vi	  fått	  en	  massa	  mer	  följdskador	  och	  
längre	  torktider,	  men	  det	  är	  omöjligt	  att	  veta	  till	  vilken	  omfattnnig.	  
	  

3. Varför	  väljer	  man	  att	  arbeta	  väderskyddat?	  
Då	  vet	  man	  att	  man	  kan	  jobba	  alla	  dagar	  och	  t.ex.	  under	  en	  vinter	  så	  kan	  man	  få	  
skotta	  snö	  i	  många	  timmar,	  man	  kan	  helt	  enkelt	  vara	  tvungen	  att	  skotta	  i	  timmar	  
på	  morgonen	  innan	  man	  kan	  börja.	  Sen	  i	  slutet	  av	  dagen	  så	  måste	  man	  täcka,	  det	  
drar	  iväg	  och	  kan	  bli	  några	  timmar	  per	  dag	  under	  ogynnsamma	  förhållanden.	  
Vid	  regn	  så	  är	  det	  risk	  för	  att	  man	  får	  material	  som	  blir	  förstört.	  Det	  kan	  bli	  ett	  
sämre	  resultat	  och	  man	  kan	  bli	  tvungen	  att	  göra	  om	  en	  del.	  
	  

4. Är	  det	  möjligt	  att	  förhandla	  ned	  priset	  från	  UE	  pga.	  väderskyddad	  
produktion?	  
Det	  kan	  det	  säkert	  vara.	  Beroende	  på	  vad	  det	  gäller	  för	  jobb,	  men	  t.ex.	  ett	  takjobb	  
och	  man	  har	  ett	  plåtslageri	  som	  ska	  lägga	  plåt	  eller	  göra	  bandtäckt	  plåt	  då	  det	  
innebär	  rätt	  mycket	  jobb	  så	  kan	  bli	  ganska	  mycket	  skottning	  och	  det	  är	  inte	  kul	  
att	  gå	  på	  ett	  tak	  när	  det	  är	  blött	  eller	  snöigt	  för	  det	  blir	  halt	  och	  helt	  enkelt	  svårt	  
att	  jobba	  på.	  Om	  de	  vet	  att	  de	  har	  ett	  väderskydd	  så	  tror	  jag	  att	  det	  tar	  bort	  lite	  
timmar	  som	  de	  annars	  lägger	  på	  då	  de	  vet	  vilket	  jobb	  det	  är	  utomhus	  utan	  tak.	  
Men	  om	  man	  pratar	  med	  ex.	  en	  rörmokare	  som	  inte	  har	  det	  behovet	  så	  är	  det	  en	  
annan	  sak.	  Om	  det	  gör	  det	  betydligt	  mycket	  enklare	  att	  jobba	  så	  ska	  man	  då	  
givetvis	  presentera	  det	  som	  ett	  argument.	  
	  

5. När	  ni	  lämnar	  offert	  som	  innehåller	  väderskydd,	  hur	  ser	  priset	  ut	  ställt	  mot	  
en	  oskyddad	  produktion?	  
Jag	  lämnar	  aldrig	  offerter	  på	  så	  sett.	  Men	  det	  skulle	  ju	  i	  vissa	  fall	  vara	  en	  fördel	  
givetvis.	  	  
15.00	  Borde	  inte	  behöva	  bli	  så	  mycket	  dyrare,	  en	  del	  av	  hyreskostnaden	  borde	  
man	  kunna	  sparas	  in	  på	  alla	  timmar	  som	  man	  skulle	  behöva	  lägga	  vid	  en	  annan	  
lösning.	  Man	  kortar	  torktiden,	  man	  behöver	  inte	  hålla	  på	  med	  avfuktare	  på	  
samma	  sätt.	  Det	  påskyndar	  vissa	  saker	  genom	  att	  ha	  produktionen	  under	  tak.	  Det	  
borde	  alla	  parter	  se	  värdet	  i,	  även	  samhället	  om	  vi	  bygger	  vettigare	  och	  bättre.	  
	  

6. Vem/vilka	  blir	  vinnarna/förlorarna	  under	  och	  efter	  en	  väderskyddad	  
produktion?	  
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Ja,	  alla	  vinner.	  Arbetskyddsmässigt	  är	  det	  ju	  helt	  klart	  bra.	  Det	  innebär	  ju	  att	  man	  
har	  regn	  eller	  snöfritt	  på	  arbetsområdet,	  mer	  eller	  mindre.	  Mindre	  risk	  för	  
olyckor,	  halka	  eller	  snubbla.	  
Det	  är	  ungefär	  som	  att	  du	  skulle	  säga:	  	  
-‐	  Vi	  är	  ett	  fotbollslag,	  vi	  tränar	  utomhus	  året	  runt.	  
-‐	  Vi	  har	  en	  inomhushall	  och	  tränar	  året	  runt.	  
Du	  får	  välja	  vilket	  lag	  du	  vill	  spela	  i.	  På	  sommaren	  så	  är	  ju	  naturgräs	  trevligt	  men	  
det	  är	  inte	  så	  många	  dagar	  det	  är	  gynnsamt.	  Kontra	  kalla	  vintrar	  med	  gräs	  året	  
om.	  	  
Jag	  vet	  inte	  vem	  som	  skulle	  vara	  förlorare.	  
	  

7. Hur	  är	  din	  syn	  på	  nackdelarna	  kring	  väderskydd?	  
	  

8. Hur	  tror	  ni	  att	  framtiden	  ser	  ut	  för	  väderskyddad	  produktion?	  
Jag	  tror	  att	  väderskyddat	  blir	  mer	  och	  mer	  vanligt.	  Det	  blir	  mer	  kunskap	  och	  fler	  
som	  har	  erfarenhet	  av	  det	  och	  tycker	  att	  det	  fungerar	  bra.	  

Även	  yrkesarbetarna	  har	  en	  ganska	  stor	  påverkan,	  om	  de	  får	  en	  positiv	  
inställning	  	  

Det	  kommer	  att	  bli	  fler	  och	  fler	  beställare	  och	  det	  är	  de	  som	  kan	  ställa	  detta	  krav.	  
Vissa	  har	  det	  krav	  att	  det	  ska	  vara	  prefabricerat	  till	  en	  sådan	  grad	  att	  man	  bara	  
monterar	  

Sjukhus	  skolor,	  daghem	  och	  ålderdomshem	  där	  man	  nu	  får	  flytta	  ut	  folk	  för	  att	  de	  
mår	  så	  dåligt.	  Det	  är	  något	  konstigt	  med	  huset	  och	  då	  visar	  det	  sig	  att	  man	  har	  
byggt	  igen	  för	  tidigt	  och	  det	  beror	  på	  kvarvarande	  byggfukt	  och	  det	  kan	  vara	  både	  
10,	  20-‐30	  år	  sedan	  det	  byggdes,	  nu	  håller	  man	  på	  att	  riva	  ut	  det	  och	  i	  vissa	  fall	  så	  
kan	  man	  nästan	  få	  börja	  om	  från	  början	  vilket	  kostar	  massor	  med	  pengar	  

Varför	  är	  detta	  så	  tydligt	  i	  just	  dessa	  typer	  av	  lokaler?	  
Det	  är	  kanske	  där	  som	  man	  har	  störst	  problem	  i	  sitt	  bestånd,	  först	  och	  främst	  och	  
det	  är	  där	  man	  kommit	  längst	  vad	  gäller	  kunskap.	  Vad	  händer	  om	  jag	  slarvar	  med	  
det	  här?	  Vad	  får	  jag	  för	  problem?	  De	  har	  ju	  1000-‐tals	  kvadrat	  där	  folk	  inte	  kan	  
vistas,	  det	  kliar	  i	  halsen	  och	  de	  får	  astma	  och	  alla	  möjliga	  problem,	  man	  utreder	  
och	  utreder,	  kan	  det	  vara	  ventilationsproblem,	  smutsiga	  kanaler,	  emissioner	  från	  
grundplattor	  eller	  fuktskador?	  Ja,	  det	  finns	  massor	  med	  bekymmer.	  När	  man	  ska	  
ersätta	  en	  sådan	  byggnad	  med	  en	  ny	  och	  vet	  att	  de	  man	  bygger	  åt	  har	  varit	  
drabbade	  av	  ett	  hus	  med	  problem	  blir	  man	  nog	  därför	  extra	  noggrann	  med	  att	  det	  	  
nu	  inte	  får	  byggas	  ett	  likadant,	  för	  det	  kommer	  inte	  att	  fungera.	  
I	  en	  skola	  eller	  kontorslokal	  eller	  liknande	  så	  rör	  det	  sig	  mer	  folk	  än	  i	  t.ex.	  en	  
bostad.	  Därför	  så	  kan	  det	  bli	  mer	  tydligt	  i	  dessa	  lokaler	  när	  folk	  börjar	  må	  dåligt.	  I	  
ett	  bostadshus	  så	  kan	  det	  vara	  något	  enstaka	  par	  som	  klagar,	  då	  är	  det	  kanske	  lätt	  
att	  tro	  att	  de	  är	  känsliga,	  andra	  kanske	  har	  problem	  men	  känner	  det	  inte.	  	  
Om	  man	  bygger	  väderskyddat	  så	  undviker	  man	  i	  alla	  fall	  en	  del	  av	  de	  framtida	  
problemen,	  det	  tror	  jag	  säkert
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Table 2

Keder Roof XL – load-bearing capacities  
of double-pitch roof beam 18° without tie  

(structurally determined mounting)

Truss distance b = 2.57 m Maximum snow load Maximum wind suction

No.

Truss dimensions
Bracing  
variant

max. ḡc

[kN/m]
min. ḡc

[kN/m]

Number of  
couplers 

Roof support

max. s̄d

[kN/m]
max. sc

[kN/m2]
max. Ad

[kN]
max. w̄d

[kN/m]
max. wc

[kN/m2]

max. qeff

(cp = -0,6)
[kN/m2]

max. veff

[m/s]
min. Ad

[kN]Roof width B  
[m]

Span L
[m]

1 11.60 9.60

Light 0.172 0.154

2

3.75 0.97 23.0 -1.68 -0.44 0.73 34.11 -8.8

Standard 0.203 0.175 3.70 0.96 23.0 -5.42 -1.40 2.34 61.18 -30.3

Heavy 0.227 0.196 4.74 1.23 29.1 -5.44 -1.41 2.35 61.31 -30.3

2 13.50 11.50

Light 0.172 0.154

2

2.50 0.65 18.3 -1.19 -0.31 0.51 28.67 -7.0

Standard 0.203 0.175 2.45 0.64 18.3 -3.86 -1.00 1.67 51.65 -24.8

Heavy 0.227 0.196 3.88 1.01 28.2 -3.89 -1.01 1.68 51.83 -24.8

3 15.40 13.40

Light 0.172 0.154

2

1.75 0.45 15.2 -0.91 -0.23 0.39 25.02 -5.8

Standard 0.203 0.175 1.71 0.44 15.2 -2.85 -0.74 1.23 44.34 -20.5

Heavy 0.227 0.196 2.76 0.72 23.5 -2.87 -0.74 1.24 44.52 -20.5

4 17.30 15.30

Light 0.172 0.154

2

1.28 0.33 13.1 -0.73 -0.192 0.31 22.42 -4.9

Standard 0.203 0.175 1.24 0.32 13.0 -2.20 -0.57 0.95 39.00 -17.5

Heavy 0.227 0.196 2.01 0.52 20.0 -2.23 -0.58 0.96 39.23 -17.5

5 19.20 17.20

Light 0.172 0.154

2

0.96 0.25 11.4 -0.60 -0.162 0.26 20.43 -4.3

Standard 0.203 0.175 0.91 0.24 11.4 -1.77 -0.46 0.76 34.97 -15.3

Heavy 0.227 0.196 1.52 0.39 17.5 -1.79 -0.47 0.78 35.21 -15.3

6 21.10 19.10

Light 0.172 0.154

2

0.73 0.19 10.1 -0.52 -0.142 0.23 19.01 -3.9

Standard 0.203 0.175 0.69 0.18 10.1 -1.47 -0.38 0.63 31.82 -13.6

Heavy 0.227 0.196 1.16 0.30 15.4 -1.49 -0.39 0.64 32.09 -13.6

7 23.00 21.00

Light 0.172 0.154

2

0.56 0.15 9.1 -0.46 -0.122 0.20 17.85 -3.5

Standard 0.203 0.175 0.52 0.13 9.1 -1.24 -0.32 0.54 29.30 -12.2

Heavy 0.227 0.196 0.91 0.23 13.9 -1.27 -0.33 0.55 29.60 -12.3

8 24.90 22.90

Light 0.172 0.154

2

0.44 0.11 8.3 -0.41 -0.112 0.18 16.92 -3.2

Standard 0.203 0.175 0.39 0.10 8.3 -1.08 -0.28 0.46 27.27 -11.2

Heavy 0.227 0.196 0.71 0.18 12.6 -1.10 -0.29 0.48 27.57 -11.2

9 26.80 24.80

Light 0.172 0.154

2

0.34 0.091 7.6 -0.38 -0.102 0.16 16.16 -3.0

Standard 0.203 0.175 0.29 0.081 7.6 -0.95 -0.24 0.41 25.56 -10.3

Heavy 0.227 0.196 0.56 0.14 11.5 -0.97 -0.25 0.42 25.89 -10.4

10 28.70 26.70

Light 0.172 0.154

2

0.26 0.071 7.0 -0.35 -0.092 0.15 15.53 -2.8

Standard 0.203 0.175 0.21 0.061 7.0 -0.84 -0.22 0.36 24.11 -9.5

Heavy 0.227 0.196 0.44 0.11 10.6 -0.87 -0.22 0.37 24.48 -9.6

11 30.60 28.60

Light 0.172 0.154

2

0.19 0.051 6.5 -0.33 -0.082 0.14 15.03 -2.6

Standard 0.203 0.175 0.15 0.041 6.5 -0.76 -0.202 0.33 22.89 -8.9

Heavy 0.227 0.196 0.34 0.091 9.9 -0.78 -0.202 0.34 23.28 -9.0
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Table 3-1

Keder Roof XL – load-bearing capacities  
of double-pitch roof beam 18° with tie  

(structurally determined mounting)

Truss distance b = 2.57 m Maximum snow load Maximum wind suction

No.

Truss dimensions
Bracing  
variant

max. ḡc

[kN/m]
min. ḡc

[kN/m]

Number of 
 couplers 

Roof support

max. s̄d

[kN/m]
max. sc

[kN/m2]

Tie 
max. Zd         

[kN]

max. Ad  
[kN]

max. w̄d

[kN/m]
max. wc

[kN/m2]

max. qeff

(cp = -0.6)
[kN/m2]

max. veff

[m/s]
min. Ad

[kN]Roof width B  
[m]

Span L
[m]

1 11.60 9.60

Light 0.172 0.154
2 5.11 1.33 19.93 30.9

-1.68 -0.44 0.73 34.11 -8.8
3 6.41 1.66 24.86 38.4

Standard 0.203 0.175 3 6.37 1.65 24.86 38.4 -5.42 -1.40 2.34 61.18 -30.3

Heavy 0.227 0.196 3 6.31 1.64 24.44 38.2 -5.44 -1.41 2.35 61.31 -30.3

2 13.50 11.50

Light 0.172 0.154
2 3.45 0.90 19.90 24.8

-1.19 -0.31 0.51 28.67 -7.0
3 5.48 1.42 31.08 38.4

Standard 0.203 0.175 3 5.44 1.41 31.08 38.4 -3.86 -1.00 1.67 51.65 -24.8

Heavy 0.227 0.196 3 5.57 1.44 31.61 39.5 -3.89 -1.01 1.68 51.83 -24.8

3 15.40 13.40

Light 0.172 0.154
2 2.52 0.65 19.82 21.1

-0.91 -0.23 0.39 25.02 -5.8
3 4.46 1.16 34.08 36.0

Standard 0.203 0.175 3 4.41 1.14 34.08 36.0 -2.85 -0.74 1.23 44.34 -20.5

Heavy 0.227 0.196 3 5.03 1.30 38.45 40.9 -2.87 -0.74 1.24 44.52 -20.5

4 17.30 15.30

Light 0.172 0.154
2 1.94 0.50 19.71 18.7

-0.73 -0.192 0.31 22.42 -4.9
3 3.72 0.97 36.32 34.1

Standard 0.203 0.175 3 3.68 0.95 36.32 34.1 -2.20 -0.57 0.95 39.00 -17.5

Heavy 0.227 0.196
3 4.30 1.11 42.03 39.7

-2.23 -0.58 0.96 39.23 -17.5
4 4.57 1.18 44.51 42.0

5 19.20 17.20

Light 0.172 0.154
2 1.56 0.40 19.65 17.1

-0.60 -0.162 0.26 20.43 -4.3
3 3.21 0.83 38.28 32.9

Standard 0.203 0.175 3 3.16 0.82 38.28 32.9 -1.77 -0.46 0.76 34.97 -15.3

Heavy 0.227 0.196
3 3.48 0.90 41.91 36.3

-1.79 -0.47 0.78 35.21 -15.3
4 4.21 1.09 50.25 43.2

6 21.10 19.10

Light 0.172 0.154
2 1.28 0.33 19.60 16.0

-0.52 -0.142 0.23 19.01 -3.9
3 2.77 0.72 39.39 31.6

Standard 0.203 0.175 3 2.73 0.71 39.39 31.6 -1.47 -0.38 0.63 31.82 -13.6

Heavy 0.227 0.196
3 2.90 0.75 41.81 33.8

-1.49 -0.39 0.64 32.09 -13.6
4 3.89 1.01 55.15 44.1

7 23.00 21.00

Light 0.172 0.154
2 1.08 0.28 19.52 15.1

-0.46 -0.122 0.20 17.85 -3.5
3 2.39 0.62 39.60 30.1

Standard 0.203 0.175 3 2.35 0.61 39.60 30.1 -1.24 -0.32 0.54 29.30 -12.2

Heavy 0.227 0.196

3 2.41 0.62 41.73 31.1

-1.27 -0.33 0.55 29.60 -12.34 3.45 0.89 57.01 43.1

5 3.53 0.92 58.29 44.1
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Table 3-1

Table 3 Fortsetzung

Keder Roof XL – load-bearing capacities  
of double-pitch roof beam 18° with tie  

(structurally determined mounting)

Truss distance b = 2.57 m Maximum snow load Maximum wind suction

No.

Truss dimensions
Bracing  
variant

max. ḡc

[kN/m]
min. ḡc

[kN/m]

Number of  
couplers 

Roof support

max. s̄d

[kN/m]
max. sc

[kN/m2]

Tie 
max. Zd         

[kN]

max. Ad  
[kN]

max. w̄d

[kN/m]
max. wc

[kN/m2]

max. qeff

(cp = -0,6)
[kN/m2]

max. veff

[m/s]
min. Ad

[kN]Roof width B  
[m]

Span L
[m]

8 24.90 22.90

Light 0.172 0.154
2 0.93 0.24 19.50 14.4

-0.41 -0.112 0.18 16.9 -3.2
3 2.12 0.55 40.11 29.2

Standard 0.203 0.175 3 2.07 0.54 40.11 29.1 -1.08 -0.28 0.46 27.3 -11.2

Heavy 0.227 0.196

3 2.14 0.55 41.49 30.4

-1.10 -0.29 0.48 27.6 -11.24 3.01 0.78 56.97 41.2

5 3.23 0.84 60.86 43.9

9 26.80 24.80

Light 0.172 0.154
2 0.81 0.21 19.49 13.9

-0.38 -0.102 0.16 16.2 -3.0
3 1.87 0.48 40.06 28.1

Standard 0.203 0.175 3 1.82 0.47 40.06 28.0 -0.95 -0.24 0.41 25.6 -10.3

Heavy 0.227 0.196

3 1.88 0.49 41.49 29.3

-0.97 -0.25 0.42 25.9 -10.44 2.66 0.69 56.95 39.7

5 2.96 0.77 63.02 43.7

10 28.70 26.70

Light 0.172 0.154
2 0.71 0.18 19.48 13.5

-0.35 -0.092 0.15 15.5 -2.8
3 1.66 0.43 39.79 27.1

Standard 0.203 0.175 3 1.61 0.42 39.79 27.0 -0.84 -0.22 0.36 24.1 -9.5

Heavy 0.227 0.196

3 1.67 0.43 41.49 28.4

-0.87 -0.22 0.37 24.5 -9.64 2.38 0.62 56.93 38.5

5 2.73 0.71 64.81 43.5

11 30.60 28.60

Light 0.172 0.154
2 0.63 0.16 19.47 13.1

-0.33 -0.082 0.14 15.0 -2.6
3 1.48 0.38 39.50 26.2

Standard 0.203 0.175 3 1.44 0.37 39.50 26.2 -0.76 -0.202 0.33 22.9 -8.9

Heavy 0.227 0.196

3 1.50 0.39 41.50 27.6

-0.78 -0.202 0.34 23.3 -9.04 2.13 0.55 56.60 37.3

5 2.53 0.66 66.32 43.3

12 32.50 30.50

Light 0.172 0.154
2 0.56 0.14 19.36 12.8

-0.31 -0.082 0.13 14.6 -2.5
3 1.32 0.34 36.88 25.2

Standard 0.203 0.175 3 1.28 0.33 38.88 25.2 -0.69 -0.182 0.30 21.9 -8.4

Heavy 0.227 0.196

3 1.36 0.35 41.51 27.0

-0.72 -0.192 0.31 22.2 -8.44 1.94 0.50 56.68 36.5

5 2.35 0.61 67.59 43.1
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