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Utvärdering av automatisk formsättning av betongstommar

Mattias Svederberg

Idag möts en byggherre av skenade byggkostnader. Orsaken till de skenande byggkonstaderna är främst
hög arbetskostand men även i stor utsträckning höga kostnader på grund av fel. I rapporten har detta
problem angripits med hjälp av automatik, främst automatik för betongutformning.
	En av de viktigaste faktorerna är den inte direkt maskinella sidan utan den rent datamässiga och
logistiska sidan. En robot behöver väldigt exakta instruktioner för att fungera, bygg instruktionerna i dag
är inte speciellt exakta, och när de väl är exakta är de ofta felaktiga. Exakta och korrekta instruktioner
hjälper inte bara robotar utan skulle även underlätta arbetet för människor betydligt.
	Att gjuta betongelement med olika former kräver idag en hel arsenal av utrustning och expertis. Idén är
att sammanfoga alla lösningar till ett enda välintegrerat system, hela vägen från ritbordet till färdig
produkt. Alla stegen, arkitektritning, dimensionering, bygginstruktioner, formsättning, armering samt
gjutning integreras i ett och samma informations system. Resultatet blir minskade ledtider, färre fel,
bättre produkt, mer flexibilitet, billigare formsättning och en mer väldefinerad produkt. 
	För byggherren betyder de kortare konstruktionstid, kortare produktionstid, mindre produktionskostad,
mindre material och en bättre produkt. I praktiken kan byggherren bygga ett mycket större hus för
samma pris. För kunden, hyresgästen, betyder det mindre hyra per kvadratmeter, inte bara för att
produktionskostnaden blir lägre, utan även för att drift och underhållskostnaden minskar.
	Att börja med automation innebär en rad problem. Att bygga en maskin som klarar av att lösa
problemet praktiskt är i verkligheten bara en liten länk i kedjan. I verkligheten är produktionstekniska
detaljer, mjukvaran och kulturen minst lika stora problem som de praktiska.
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Förord
Detta är ett 10 poängs X-jobb inom byggnadsteknik som skrivs av en civilingenjör. Men inte en 
civilingenjör i byggnadsteknik utan en civilingenjör i elektronikteknik. 

Varför  skriver  då  en  civilingenjör  ett  X-jobb  på  C-nivå?  Orsaken  är  arbetslöshet,  en 
arbetslöshet som inte skapas av arbetsbrist eller diskriminering utan av en arbetsmarkands poltik 
som inte möjliggör anställandet av den arbetskraft som faktiskt behövs. 

Medan  halva  befolkningen  arbetar  massiv  övertid  sitter  den  andra  halvan  arbetslös,  och 
dessutom har exakt den utbildningen som behövs för att avlasta den första halvan från sitt arbete. 
Detta  X-jobb  tillängas  alla  högutbildade  arbetslösa  akademiker  och  alla  högutbildade 
övertidsarbetande akademiker. 

Tack
Jag skulle vilja tacka följande personer utan vars hjälp det inte skulle bli något arbete.
Anders Johansson som har  agerat  examinator och handläggare.  Anders  har  varit  grund till  den 
principiella frågeställningen.
Matz Lenner som har agerat handläggare. Matz har med sin erfarenhet varit till stor hjälp att hitta 
lösningar i maskinindustrin som kan användas i byggindustrin.
Asti Ahmet som trots ett mycket stort antal fel frivilligt har rättat större delen av rapporten.
Eva Svederberg som rättat resterande delar av rapporten.
Tore Arnesson som ställt upp att opponera på arbetet.
Även tacka följande personer som kontrolläst arbetet.
Veronica Jonsäll
Erica Kranz
Marie Hasselblad

I övrigt skulle jag vilja tacka alla som hjälpt mig under min korta tid på Byggingejörsutbildnigen i 
Norrköping.
Alla lärarna på ITN som har ställt upp trots många svåra frågor.
Årskursen Bi 2003 som har tagit väldigt väl hand om mig trots att jag kom in mitt i utbildningen.
Årskursen Bi  2004 som har  tagit  väl  hand om mig trots  att  jag inte  varit  närvarande  speciellt 
mycket.
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Sammanfattning
Idag möts en byggherre av skenade byggkostnader. Orsaken till de skenande byggkonstaderna är 
främst hög arbetskostand men även i stor utsträckning höga kostnader på grund av fel. I rapporten 
har detta problem angripits med hjälp av automatik, främst automatik för betongutformning.

En av de viktigaste faktorerna är den inte direkt maskinella sidan utan den rent datamässiga 
och  logistiska  sidan.  En  robot  behöver  väldigt  exakta  instruktioner  för  att  fungera,  bygg 
instruktionerna i dag är inte speciellt exakta, och när de väl är exakta är de ofta felaktiga. Exakta 
och korrekta instruktioner hjälper inte bara robotar utan skulle även underlätta arbetet för människor 
betydligt.

Att gjuta betongelement med olika former kräver idag en hel arsenal av utrustning och expertis. 
Idén är att sammanfoga alla lösningar till ett enda välintegrerat system, hela vägen från ritbordet till 
färdig  produkt.  Alla  stegen,  arkitektritning,  dimensionering,  bygginstruktioner,  formsättning, 
armering samt gjutning integreras i ett och samma informations system. Resultatet blir minskade 
ledtider, färre fel, bättre produkt, mer flexibilitet, billigare formsättning och en mer väldefinerad 
produkt. 

För  byggherren  betyder  de  kortare  konstruktionstid,  kortare  produktionstid,  mindre 
produktionskostad, mindre material och en bättre produkt. I praktiken kan byggherren bygga ett 
mycket  större  hus  för  samma  pris.  För  kunden,  hyresgästen,  betyder  det  mindre  hyra  per 
kvadratmeter,  inte  bara  för  att  produktionskostnaden  blir  lägre,  utan  även  för  att  drift  och 
underhållskostnaden minskar.

Att börja med automation innebär en rad problem. Att bygga en maskin som klarar av att lösa 
problemet  praktiskt  är  i  verkligheten  bara  en  liten  länk  i  kedjan.  I  verkligheten  är 
produktionstekniska detaljer, mjukvaran och kulturen minst lika stora problem som de praktiska.
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1 Förarbete

1.0.1 Syfte
Skapa en autonom metod för att gjuta kompletta armerade betongstommar direkt från datoriserad 
ritning eller motsvarande. 

1.0.2 Bakgrund
Byggbranschen har använt i princip likvärdiga metoder för stomkonstruktion sedan 1950-talet. 
Byggproceduren har ändrats något med nya material men den grundläggande konstruktionsiden har 
varit den samma. Sedan introduktionen av datorer har CAD/CAM gjort stora framsteg i alla 
tekniska branscher utom just byggbranschen.
Genom att skapa ett helt eller delvis automatiskt system för att bygga främst traditionella byggnader 
med bjälklag + pelare, men även om möjligt betong element med osymmetrisk geometri direkt från 
datorritning. På detta sätt skulle arbetsbördan minska på punkterna.
1: Minska behovet av manuellt arbete
2: Minska behovet av tungt pappersarbete
Dessutom gener detta två till sekundära fördelar
3: Öka exaktheten i byggnader och därför kunna minska felmarginalerna
4: Öka kvalitén i byggnader då arbetet utförs exakt.
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2 Introduktion
Det här arbetet är inte avsett att vara den slutgiltiga lösningen för att automatisera byggindustrin. 
Arbetet kan snarare närmast ses som en fingervisning eller en förstudie på byggautomation.

Det finns inga fullständiga svar hur automationen skall ske utan snarare en diskussion runt 
vilka möjligheter och fällor som finns. Detta arbete är tänkt att kunna användas både som underlag 
för djupare studier i området och som referensunderlag för t.ex. studenter som skall göra X-jobb i 
närliggande  områden.  Samtidigt  skall  det  vara  en  sporre  för  personer  som  är  intresserade  av 
automatisering och en spark för dem som håller kvar vid de traditionella.

Viktigt att tänka på är att automatisering minst lika mycket är ett sätt att tänka än en maskin 
eller en produktionsanläggning. Automatisering måste finnas med från grunden i tänkandet. Från 
beställarens  första  tanke,  från  finansiärens  fösta  kalkyl,  från  arkitektens  första  penndrag,  från 
konstruktörens första uträkning, från entreprenörens första anbud, automatisering måste vara med 
hela vägen. Samtidigt betyder de inte att automatisering skall inskränka kreativiteten. Tvärt om! 
Större  precision  medför  mer  djärva  byggelement,  billigare  byggmetoder  medför  mer  potential, 
kortare ledtider ger mer tid för eftertanke.

Målet är att det skall bli billigare att bygga, men inte nödvändigtvis att man skall använda 
mindre pengar. Det blir billigare att  bygga byggnader per kvalité och per yta, detta innebär att 
byggherren kan välja att få mer kvalité eller mer yta eller en kombination av de båda. 
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3 Betongformer: Förr och nu
3.0.1 Traditionella metoder
Traditionellt  sett  har man gjutit  betong i  timrade eller  snickrade former.  Dessa former medgav 
mycket god flexibilitet,  men inte speciellt  bra precision.  I många fall  behöver flera centimetrar 
läggas till för att kraven på hållfasthet ska uppnås. 

Denna metod är i princip lika gammal som betongen i sig och används fortfarande flitigt i 
dagsläget. Metoden är dock oerhört arbetskrävande, då den har mycket låg precision och kräver 
reaktivt mycket material då det är mycket svårt att återanvända materialet efter att formen rivs. 

3.0.2 Industriella metoder
På 50-talet kom den industriellt gjutna betongen. Detta eliminerade alla nackdelarna från platsgjutet 
formsnickeri.  Dessutom genom att möjligöra förspänd kunde man öka hållfastheten och minska 
dimensionen  rejält.  Dessutom  kunde  man  genom  mycket  hög  precision  i  formerna  minska 
felmarginalen rejält.

Dock medföljde en nackdel med den här för sin tid revolutionerande metoden. Nu gick det helt 
plötslig inte att kundanpassa strukturen längre. Dessutom behövde man nu montera betongblocken.

Byggnaderna med den här typen av betongblock fick ganska snabbt otroligt dåligt rykte på 
grund av att  blocken användes på ett  fantasilöst  sätt.  Tekniken används än idag men med mer 
flexibla block. De grundläggande problemet kvarstår dock även i dag.

3.0.3 Moderna gjutformar
Många byggen i dagsläget byggs med moderna återanvändbara formar. Dessa formar byggs ihop 
enligt  en  Lego® likande  modell  vilket  medför  stor  flexibilitet.  Priset  är  även  relativt  litet  då 
formarna kan användas ett stort antal gånger. Flexibiliteten är i och för sig mycket högre än för 
färdiga betongblock men den är fortfarande kraftigt begränsad. Precisionen är visserligen högre än 
för  hantverksmetoden men lägre  än  för  de  industriella  metoderna.  Dessutom måste  fortfarande 
ritningarna läsas för hand. Att formsätta enligt den här metoden är fortfarande ett handarbete.

3.0.4 Dagsläget
I dag dominerar ingen av metoderna över de andra. I praktiken används alla 3 metoderna flitigt och 
ofta används dem dessutom på samma bygge.

Ingen av metoderna är speciellt automatisk. Den traditionella metoden kräver väldigt mycket 
handarbete,  men  kräver  då  andra  sidan  färre  maskiner.  Den  industriella  metoden  kräver  stora 
fabriker, men kräver trots det fortfarande kranar, maskiner och arbetare för att stätta blocken på 
plats och gjuta fast dem. Den sista metoden kräver även den både maskiner och en stor mängd 
arbetare. Vilken av metoderna som är rationellast beror helt enkelt på vad man producerar.

3.1 Glidform och stegform
3.1.1 Glidform
Glidformen utvecklades ursprungligen på 60-talet och har blivit en av de populäraste metoderna att 
göra höga byggnadsverk t.ex. skorstenar, silosar, bropelare mm. Det finns ingen direkt maxhöjd 
som glidformen kan gjutas i, eftersom att hela maskineriet sitter längst upp på byggandsverket och 
följer med efterhand som de växer.

Glidform är en otroligt snabb metod då man vill skapa väldigt höga byggnadsverk. Man kan 
bygga upp till 8 meter/dygn, vilket gör glidform väldigt lämpligt för mycket höga byggnadsverk. 
Själva formverktyget klättar inte på själva betongen utan i själva verket på armeringen, oftast har 
gjorts det en speciell grov armering på vilket formverktyget klättar på.
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På  slutet  av  60-talet  började  man  även 
använda  glidformer  vid  horisontellkonstruktion. 
Detta  har  blivigt  en  väldigt  populär 
konstruktionsmetod  när  det  främst  gäller 
medelstora broar. Detta på grund av att man enkelt 
kan  göra  en  bro  väldigt  djup  och  hur  bred  som 
helst  den  begränsas  bara  av  maskinens  storlek. 
Längden på bron kan i princip göras hur lång som 
helst,  det  ända  som  begränsar  längden  är  hur 
mycket tid och material man har.

3.1.2 Ölandsbron och likande
Ölandsbron är  antagligen  det  mest  välkända 

exemplet av en horisontell glidform i Sverige. Att 
bygga bron går mycket enkelt beskrivet ut på att 
man använde en glidform (eller stegform) i vardera riktningen som balanseras som en gungbräda 
tills man nått önskad längd.

Varken konstruktionen eller byggnationen är i 
sig  speciellt  tekniskt  komplicerad,  utan  snarare 
organisatorisk.  Ett  av  problemen  är  att  formen 
måste  ändra  geometrisk form efterhand som den 
glider.  Traditionellt  sett  har  både  formen  och 
framskjutningen helt gjorts med manuell kontroll. 
Det står helt enkelt en person vid spakarna medan 
ett par personer mäter.

Detta i sig gör att frammatningen blir relativt 
oexakt  och  toleranserna  trots  den  avancerade 
tekniken  blir  relativt  sett  dålig.  Anledningen  till 
denna  nästan  totala  manuella  bearbetningen  är  i 
grunden att  det  idag inte  finns något gemensamt 
digitalt system för byggnadsbranschen, något alla 
andra  tekniska  grenar  har.  Detta  gör  att  antalet 
arbetare som behövs på varige byggplats blir långt 
högre och en helautomatiskt byggnation är totalt omöjlig.

Idag börjar det komma elektroniska system för att mata fram formerna, men även dessa styrs 
delvis manuellt och måste kontrolleras för hand. Detta skapar en lång rad problem och är i sig dyrt.

Tekniken  har  under  60-90-talet  inte  förändrats  speciellt  mycket  alls.  I  praktiken  byggs 
glidformsbroar på exakt samma sätt på slutet av 
90-talet som då när Ölandsbron byggdes. Av detta 
skäl har inte glidformsbroar blivit det ekonomiska 
under som det potentiellt sett skulle kunna vara. 
På grund av betongens tråkiga 60-tals stämpel så 
har broar av denna typ snare tagit ett kraftigt steg 
bakåt till förmån för hängande broar. Tills nu. 

3.2 Millau Viaduct, Frankrike – Ett 
modernt exempel
Millau  Viaduct  är  en  av  värdens  i  särklass 
modernaste broar. Förutom en modern design har 
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Bild 2: Närbild på glidformen strax efter byggstart av  
brobalken 3)

Bild 3: Bron ”stäcker” sig efter nästa pelare 4)

Bild 1: Bro i  USA med liknade konstruktion som 
ölandsbron 3)



denna  bro  även  en  modern  konstruktion  men 
främst en modern byggnadsmetod.

Vad som gör Millau Viaduct speciell är dess 
konstruktion vilket gjorde det väldigt olönsamt att 
använda  traditionella  glidformsmetoder. 
Anledningen till den radikala designen är ganska 
enkel  att  inse.  Bron  måste  vara  både  lång  och 
extremt hög. Detta gör att det blir mest lönsammt 
att ha mycket långa spann och så få bropelare som 
möjligt.  Att  bygga  16  stycken  glidformer  som 
vardera opererade på över 300meters höjd skulle 
antagligen helt fördärva tidtabellen. Därför valde 
man att använda två stycken enorma formstycken 
med extremt stor kapacitet för att föra bron hela 
vägen från ändarna hela vägen till mitten. Bron är 
2,5  km  lång  så  de  betyder  att  man  måste  föra 
formen vardera 1250 meter från vardera sida. 

Denna  byggmetoden  gav  och  andra  sidan 
fördelen att  man kunde ha formstyckena på fast 
mark,  detta gjorde byggnationen otroligt  mycket 
säkrare  och  snabbare.  Man  behövde  inte  ens 
kranar för att lyfta upp materialet, de kördes fram 
direkt på lastbil.

Nu uppstod ett nytt problem, att vinscha fram 
en över 1000 meter lång betongbro med hjälp av 
manuell  övervakning är praktiskt  taget omöjligt. 
Inte nog med att de är över en km mellan vissa 
kontrollpunkter,  de  finns  dessutom  100-tals 
kontrollpunkter.

Under konstruktionen upprättades ytterligare 
sju temporära torn utöver de permanenta sju. På 
varige  torn  måste  brodäcket  passera  perfekt  i 
sidoriktningen  samtidigt  som  de  måste  stegas 
exakt  framåt  för  att  inte  riskera  att  bropelarna 
knäcks.  Om  inte  det  är  nog,  så  måste  spetsen 
träffa på spetsen med exakt rätt höjd.

Dessutom så ligger glidformen på en högre 
nivå än vad brodäcket ligger,  detta gör att  bron 
med hjälp av sin flexibilitet måste sjunka hela sin 
egen höjd innan första bropelaren. 

3.2.1 Millau Viaduct – Automatiskt lösning
Den  automatiska  lösningen  ger  enorma 
arbetsbesparingar,  vilket  medförde att  arbetsytan 
för att bygga bron faktiskt blev relativt liten. Trots 
det blev bron relativt dyr att bygga. Anledningen 
till  det  är  helt  enkelt  att  hela  systemet  för  att 
bygga bron mer eller mindre fick utvecklats från 
grunden  sedan  konstrueras  och  testas.  För  att 
bygga EN bro.
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Bild 7: Bropelarna transorteras på bron, ett tecken på  
den stor rationaliseringen 4)

Bild 4: Bron skjuts fram och gapet täcks igen4)

Bild 5: Konstruktionen innan bron sänks till den 
slutgiltiga positionen 4)

Bild 6: Elasticiteten i konstruktionen, något som finns i  
alla konstruktioner, men sällan syns.4)



3.2.2 Millau Viaduct – En betong bro?
Millau Viaduct är  inte vad man traditionellt  sett 
skulle  kalla  betongbro,  utan  snarare  en 
kompositbro.  Bron  består  av  flera  material  som 
samarbetar.  Brodäckets  bärande  delar  består  i 
huvudsak av metal men har ett däck i betong. Man 
har  inte  använt  en  traditionell  glidform  vid 
konstruktionen, men dock ett formstycke närmast 
att jämföra med en jigg. Det är just detta som gör 
denna konstruktion så intressant eftersom, att man 
gått ifrån traditionella metoder, och använt sig av 
industriella metoder i fältet. 

3.2.3 Stegform
En  stegform  har  många  likheter  med  en  glidform,  men  ett  par 
oviktiga  olikheter.  Den  mest  slående  olikheten  är  att  med  en 
stegform  väntar  man  tills  betongen  har  stelnat  helt  innan  man 
fortsätter.  Detta  ger  en hel  rad mindre  olikheter,  t.ex.  att  de ger 
märken efter stegen. Men de ger även en del fördelar. En fördel är 
att man kan låta bygglaget gå hem och låta steget härda över natten. 
Med  de  höga  arbetskraftkostnaderna  i  Sverige,  speciellt  med 
skiftarbete är är anledningen till att metoden ofta används.

Det  mest  storskaliga  exemplet  på  detta  i  Sverige  är 
Öresundsbron  som  förutom  de  enorma  högbropelarna,  göts  det 
ytterligare ca 30 stycken lägre pelare. Dessa pelare ser inte speciellt 
höga ut, men faktum är att de hösta av dessa är ca 80 meter höga, så 
höga hus finns de bara en handfull av i Sverige. 

Bropelarna  i  Öresundsbron  är  gjutna  enligt  en  nästan  helt 
traditionell manuell model, detta visa sig vara ett problem då flera 
härdproblem  uppstod  vid  byggnationen,  i  ett  par  fall  blev  man 
t.o.m.  tvungen  såga  av  bropelarna  och  gjuta  om,  som en  direkt 
konsekvens av slarvigt arbete.

3.3 Turning torso – Modern konstruktion, gammaldags 
byggnation
Turning torso är en byggnad om än inte bara i Sverige utan i hela 
värden är ett exempel på den allra modernaste designen kombinerat 
med en relativt modern konstruktion, men med en byggproduktion 
som i princip inte skiljer något från de som användes på 1960-talet. 
Detta trots att de är det högsta bostadshuset i hela EU. 

Anledningen till den ålderdomliga byggmetoden är helt enkelt 
att  inget  kan  tvinga  konstruktörerna  att  använda  en  modern 
konstruktion.  Detta  trots  att  de  påstår  sig  ha  en  ”hypermodern” 
självlyftande konstruktionsenhet.

Den hypermoderna självlyftande konstruktionsenheten är inget 
annat  än  en  plattform  med  fyra  hydraulkolvar  kopplat  till  fyra 
spakar och fyra linjaler och ett lod. Den intelligenta biten består av 
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Bild  9:  Turning  torso:  Modern  
design döljer gammal konstruktion 
9)

Bild 8: Öresundsbron, klassisk betongkonstruktion, 
faktiskt nästan lika hög som Millau viadukt. 5)



fyra byggarbetare som ropar ut siffror och en byggarbetare som läser en tabell och drar i spakarna.
Den komplexa formen i kombination med en traditionell byggteknik blev i sig en mardröm att 

hålla schemat för. Bygget spräckte budgeten med stor marginal, något som inte var oväntat.
På grund av den manuella arbetsmetoden är det inte möjligt att ha mer än ett specifikt antal 

arbetare på varige plan samtidigt. Denna  begränsning  gjorde att maxhastighet för bygget blev 1 
våning per vecka med tvåskift.
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3.4 Industrins metoder
3.4.1 CAM och CNC
CAM, eller  CAD/CAM som de  även  kallas  för 
betyder  Computer-Aided  Manufakture(/Design), 
vilket  på svenska blir  ungefär ”tillverkning med 
hjälp av dator”. Detta görs ofta med hjälp av CNC 
maskiner  (Computer(ized)  Numerical(ly) 
Control(led)).  Med  hjälp  av  dessa  verktyg  kan 
man  tillverka  en  lång  rad  former  med  några 
begränsningar.  Principcelt går de ut på att ta ett 
arbetstycke och sedan forma de genom att slipa, 
fräsa eller borra. Dessa anläggningar i storlek som 
på  bild  10  används  ofta  för  att  göra 
fullskalemodeller  av  exempelvis  bilar  för 
utvärdering av designen eller som form för massproduktion. Den specifika anläggningen på bild 10 
används av Scaled komposit för att göra flygplansdelar.

Ett vanligt sätt att jobba på är att man gör en ny flygplansdesign i datorn, för att sedan formar 
de direkt i en mindre skala medan en CNC-maskin eller en rapid prototyping maskin (RPT). Sedan 
är det möjligt att testa de i en vindtunnel. När skaltesterna är klara kan flygplanet i det här fallet 
konstureas i full skala som en modell. Denna modell kan sedan användas för att göra gjutformar för 
massproduktion av flygplanet. På detta vis kan ett plan komma från datorn till fullskalig produktion 
på endast dagar (rent praktiskt dvs.)

Även när man konstruerar mindre detaljer kan man använda sig av CAM konstruktion. I ren 
produktion är de förekommande, speciellt i produktion med små serier och varierande sortiment 
med krav på korta  ledtider.  Exempelvis  kan ett  komplett  motorblock karvas  fram direkt  ur  ett 
aluminiumblock på endast några minuter.

3.4.2 CNC
CNC har sina rötter redan under 1800-talet där det användes likande maskiner med hålkort för att 
skapa vävar med olika mönster. Fram till  andra världskriget var det få användningarna av både 
CNC (kallades då NC) och datorer. Men under kriget så gjorde utvecklingen ett rejält hopp framåt 
och NC gjorde då sitt insteg i den mekaniska industrin. Efterhand som datorerna blev bättre så blev 
NC elektriskt datorkontrollerade (där av CNC) vilket möjliggjorde mer komplicerade former. CNC 
används främst inom maskinindustrin men även inom elektronikindustrin med så kallad ”pick and 
place” maskiner.

3.4.3 CAD
Under  60-talet  när  datorerna  och  grafiken  för 
datorerna blev allt bättre så blev de möjligt att rita 
modeller i  datorn. CAD har sedan dess penetrerat 
alla  tekniska  utvecklingssystem  hela  vägen  från 
elektronik till byggindustrin. Efter hand som CAD 
programmen  blivit  mer  avancerade  har  de  även 
integrerat  funktioner  som  visualisering  och 
funktionstestning.  CAD används  idag  förutom av 
ingenjörer även av arkitekter. CAD har även spridit 
sig  till  underhållningsindustrin  men  då  under  ett 
annat namn (modellering).

Eftersom CAD har funnits i industrin så länge 
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Bild 10:  CNC maskin, ett  vanligt verktyg vad de 
gäller CAM. Just denna tillhöra scaled compossit  
och mäter 16*7*2,5meter 10)

Bild  11:  Exempel  på  hur  CAD,  CAM  och  CAE 
används



finns de i dagsläget inte bara ett stort antal olika program för CAD, utan även ett stort antal grenar 
av  CAD.  Detta  gör  t.ex.  byggindustrins  verktyg  mer  eller  mindre  inkompatibelt  med 
maskinindustrins verktyg, vilket kan vara ett ganska målligt problem om man ska få plats med en 
maskin i en byggnad då maskinen ofta tar en rättformig plats.

Om man däremot skall bygga en maskin för att bygga en specifik byggnad så är de ett desto 
större problem. Om så är fallet behöver man principiellt rita allting två gånger. Detta är troligen ett 
av de största skälen till byggindustrin ovilja att använda sig av maskinindustrins övriga verktyg. 

På senare tid  har  de börjat  utvecklas  en del  nya CAD program för  att  hantera  flera  olika 
ingenjörsgrenar och samtidigt integrera ett stort antal verktyg. Ett exempel på ett sådant program är 
SolidWorks från Dassault Systèmes. Med hjälp av vektyg kan man direkt från programmet både 
simulera aerodynamik och mekanik eller t.o.m. exportera som en model till en rapid prototyping 
eller CNC maskin. Vilket kan vara användbart även för en arkitekt eller en byggingenjör. 

3.4.4 CAE och FEM
CAE (Computer-Aided engenering) används ofta 
som så kallade plugins till CAD program. På detta 
sätt kan man simulera påfrestningar i material och 
testa  om  saker  håller  utan  att  faktiskt  behöva 
konstruera  dem.  Inom  byggindustrin  har  man 
hittills endast baserat sig på hårda manuella eller 
semimanuella  metoder  att  göra 
överslagsberäkningar  på  hållfasthet.  Detta 
resulterar i att de går åt betydligt mer material än 
vad som annars är nödvändigt för att uppnå exakt 
sammahållfasthet.

En  av  dessa  metoder  kallas  FEM  (Finite 
Element  analysis  Method),  denna  utvecklades 
ursprungligen på 1940-talet men kunde på grund 
av de otroligt  komplexa  beräkningarna  blev  det 
inte möjligt att använda metoden förrän framåt 1970-talet och då endast på relativt enkla former.

Under  1990-talet  med  koppling  till  CAD  och  superdatorer  blev  FEM  och  andra  likande 
simuleringsmetoder t.ex. flödessimuleringar, vanligt förekommande. Idag har en vanlig PC många 
gånger  mer  kraft  än  en  Superdator  från  mitten  av  1990-talet  och  de  går  i  dag  att  göra  dessa 
simuleringar på varije enskild arbetsstation. 

Dessa verktyg skulle med enkelhet idag gå att använda för att optimera konstruktionen på en 
byggnad med hänsyn till dynamiska laster som personlast och vindlast, samtidigt göra byggnader 
både starkare och lättare än vad de är i dagsläget. Detta skulle radikalt minska materialkostanden för 
högre byggnader. Detta är dock omöjligt i dagsläget eftersom de inte finns någon metod att utforma 
bjälklag och pelare till en exakt specifikation.

3.5 Synergi, Bygg och maskinindustri
Maskiner används inom byggindustrin och byggnader används inom maskinindustrin, och så har de 
varit  sedan  maskinindustrins  barndom.  Trots  det  är  samarbetet  mellan  byggindustrin  och 
maskinindustrin  oerhört  litet.  Verktygen  för  respektive  industri  har  utvecklats  parallellt. 
Maskinindustrin  ligger  tekniskt  sett  långt  före  Byggindustrin.  Vad  de  gäller  verktygen  ligger 
Maskinindustrin  minst  10-15  år  före  och  vad  de  gäller  produktionsmetoderna  handlar  de  om 
åtskilliga decennier.

Anledningen  att  verktygen  inte  används  handlar  troligen  om  konservatism  men  även  att 
verktygen tidigare inte  anpassats  till  sättet  som byggingenjörer och arkitekter arbetar.  Ett  annat 
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Bild  12:  FEM,  används  flitigt  i  bilindustrin, 
programvara  redo  att  användas  för  t.ex.  
Byggindustrin 11)



problem är att byggingenjörer och arkitekter arbetar på olika sätt och dessutom ofta använder helt 
olika mjukvara.

3.5.1 Produktion
I produktionen ligger byggindustrin riktigt långt efter, och de av ett flertal olika anledningar. 
1: Många produkter inom byggindustrin väger för mycket för manuell montering
2: Många produkter har för stor volym för att transporteras färdigmonterade
3: Verktygen som finns har dåliga integration
4: Robotar för byggnadsindustrin måste kunna flytta sig igenom bygganden
5: Byggnader byggs i extremt få upplagor, ofta inte mer än en enda.
Finns säkert fler anledningar.

I praktiken har det varit dyrt att automatisera byggindustrin just på grund av de otroligt små 
volymerna. Men i framtiden men numeriska metoder är de fullt möjligt för en dator att genera 
varige enskild del av en byggnad automatiskt. Just vad de gäller stomkonstruktionen är behovet 
stort. När man gör installationerna så kan praktiskt taget hur många personer som helst jobba i en 
byggnad samtidigt. Men för att bygga ett våningsplan måste våningsplanet under att vara färdigt 
först. Dessutom är arbetet oerhört farlig och väldigt kostandskrävande ur personalperspektiv.

3.5.2 Början till lösning
En början att lösa problemet är att bygga de bärande delarna av en byggnad automatiskt. På det 
sättet kan man låta bygget ske helt fritt från människor som kan skadas dygnet runt till man uppnått 
önskad höjd på bygganden, samtidigt öka precisionen och kunna minska användandet av material i 
bygganden.

En första början till att göra ett sådant är att automatiskt kunna formsätta direkt från 
digital ritning. När det är gjort kan byggnader byggas med så hög precision att fler delar efterhand 
kan automatiseras.
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4 Teori och praktik

4.1 Historia
Historiskt har man byggt bärande väggar av sten eller lera, eller bärande pelare som i fallet med 
trähus.  Efterhand  som  de  industrialiserade  sågverken  kom  igång  blev  bärande  pelare  i  trä  en 
populärare metod. Även tegel blev tidigt populärt och användes inte bara till byggnader men även 
till broar och valv. Under slutet av 1800-talet sköt byggnaderna i höjden och tegel användes då som 
bärande  väggar  på grund av  den  låga  kostanden Men på grund av  den  låga  hållfastheten  blev 
väggarna på bottenplanet väldigt tjocka och hus på fler än 20 våningar kunde inte byggas, de blev 
helt enkelt för tunga. Under början av 1900-talet kom dock industristål till byggbranden och då sköt 
husen upp ordentligt. Nu kunde man bygga långt mer än 20 våningar. På bara ett par korta år blev 
husen 4 gånger högre För lägre och billigare hus blev dock inte stål  riktigt konkurrensmässigt. 
Tegelhus kräver enorma arbetsinsatser och priset på arbetskraft börja vid den här tiden gå uppåt. 
Detta gjorde att betong som funnits relativt länge helt plötsligt blev lönsam Där betong visa sig vara 
mest lönsamt var i bjälklagen. Tidigare hade man ofta lagt bjälkar i X riktningen, sedan ett annat 
lager bjälkar ovanpå i Y riktningen och därefter lägga golvet ovanpå dessa. Men med betong kan 
krafterna samverka i både X och Y riktigen samtidigt och golvet kan därför konstrueras tunnare. 

4.2 Pelare, väggar, bjälklag, bjälkar och valv
Efterhand som tekniken har utvecklats har betong blivit billigare och billigare att använda, dels som 
prefab och dels som platsgjutet.  I  dag används betong till  alla viktiga byggandselement: Pelare, 
väggar, bjälkar, bjälklag och valv. Ibland blandas betong och stålkonstruktioner, oftast i byggnader 
med högre estetiska krav eller med högre krav på spännvidder. 

4.2.1 Pelare av betong
Eftersom  betong  har  långt  högre  hållfasthet  än 
tegel  som  tidigare  användes  för  bäranden 
strukturer  kan  man  med  betong  i  stället  för 
bärande väggar göra bärande pelare. Pelare är även 
speciellt  lämpliga  att  kombinera  med 
betongbjälklag då de kan tillverkas att bära i två 
dimensioner utan svårighet. Ofta har man valt att 
tillverka  fyrkantiga  pelare  i  betong av ett  flertal 
anledningar. Ibland görs pelarna osymmetriska för 
att även kunna ta upp sidokrafter från exempelvis vindlaster eller konsollaster. På senare tid har 
även runda pelare blivit populära, oftast av estetiska skäl. En rund pelare ger i många sammanhang 
ett  öppnare  och  mer  strölinjeformat  utseende,  speciellt  i  stora  lokaler  där  pelarna  står  fritt 
uppställda. I dag är det heller inte ovanligt att pelarna görs runda även de som byggs in i väggar för 
att öka flexibiliteten vid framtida ombyggnad. Ibland väljer man att blanda betong och stålpelare till 
en  komposit  pelare.  Detta  kombinerar  den  extrema  draghållfastheten  hos  stål  och  den  billiga 
konstruktionen och höga kompressionshållfastheten hos betong. Det gör det även enklare att gjuta 
pelaren eftersom man då kan använda stålpelaren som gjutform. Dessutom slipper man använda 
armering då stålet kan agera armering. En ytterligare fördel är att vid brand så kyler betongen stålet 
så att de vidhåller sin hållfasthet mycket längre än vid en ren stålkonstruktion. 
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Bild 14: T.v: Fyrkantig pelare  Mitt: Rund pelare T.h:  
Osymmetrisk pelare

Bild 13: Prefabricerad  lätt vägg



4.2.2 Väggar av betong
Efter  att  under  många år  gjort  bärande väggar  i 
tegel är de naturligt att fortsätta att göra bärande 
väggar i betong. Men en hel vägg i betong får en 
otroligt stor area eftersom de måste göras med en 
viss  tjocklek  för  att  kunna  rymma  armeringen. 
Detta  har löst  genom på ett  par olika sätt,  band 
annat med hjälp av så kallad lättbetong. Lättbetong 
kan  närmast  jämföras  med  en  jäst  bulle. 
Lättbetong  har  likheter  med  vanlig  betong  men 
skiljer  i  den  kemiska  sammansättningen.  Det 
innehåller en stor mängd bubblor som skapas via 
en kemisk process, inte helt olik jäsning. Metoden 
skapar  dock  ett  otal  problem.  På  senare  tid  har 
man  i  stället  allt  mer  börjat  använda 
sandwichelement. Detta är helt enkelt tre lager varav två är armerad betong och ett tjockare lager i 
mitten är isolering, ofta cellplast. Mitten av en betongvägg utsätts i detta fall varken för tryck eller 
för  dragkrafter.  Detta  leder  till  en  väldigt  optimal  väggkonstruktion  med  mycket  höga 
isoleringsvärden  I  praktiken  krävs  de  att  nästan  alla  typer  av  lite  mer  avancerade  väggar 
prefabriceras i dagsläget. Detta är och andra sidan med dagens modulbaserade byggtekniker ofta 
billigare och effektivare än att tillverka den på plats. I dagsläget är de överhuvudtaget ovanligt gjuta 
väggar på plats, ända fallen man gör de är när de har komplicerade former eller speciella krav. 
Överhuvudtaget blir de allt ovanligare med betongväggar på grund av flera faktorer:
 Betongväggar är ofta dyra 
Betongväggar är ofta estetiskt ofördelaktiga 
Betongväggar har dålig akustiska egenskaper 
Betongväggar har dåliga termofysiska egenskaper 
Betongväggar väger mycket 
Betongväggar har ofta onödigt hög hållfasthet
Förutom  de  nämnda  nackdelarna  är  betong  ett 
väldigt fördelaktigt matterial, vilket är orsaken till 
att  de  är  det  vanligaste  byggmaterialet  i  större 
byggnader.
Man  har  därför  på  många  håll  gått  ifrån 
betongväggar  till  fördel  för  pelare  och  icke 
bärande väggar i exempelvis gips och/eller trä. I 
större  byggander  används  dock  fortfarande 
centrumväggar i  betong. Även om pelare  är  allt 
vanliga krävs de något ordnar ställe i byggnader 
för  installationer,  hissar  och  trappor.  Dessutom är  pelare  dåliga  på  att  ta  upp  tvärkrafter  från 
exempelvis vindlaster eller jordbävningar. 

4.2.3 Bjäklag
I ett traditionellt pelarbjälklag i trä behövs de flera olika nivåer. I detta exempel till höger behövs de 
ett tjockt bjälklag i X-riktningen som i detta fall är hela 600mm tjockt. Sedan finns det ett tunnar 
bjälklag i Y-riktningen som är 200mm tjockt. Ovanpå det är det ett golv som i detta fall är 20mm 
tjockt. Detta ger i och för sig gott om plats för installationer, men de gör golvet nästan en meter 
tjockt. Inte speciellt effektivt då man ofta vill ha in största antal möjliga våningar på minsta möjliga 
höjd. När man bygger platsgjutna betongbjälklag så kan man gjuta bjälkarna i X-riktningen och 
bjälkarna i Y-riktningen i samma nivå. Dessutom kan man gjuta golvet tillsammans med bjälkarna 
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Bild 15: Typisk pelar/väggkombination i modern 
byggnad, det vita stycket är plats för installationer,  
hissar mm.

Bild 16: Traditionellt pelarbjälklag  i trä



vilket ökar styrkan flerfaldigt Fördelen är att man 
här reducerar tjockleken högst avsevärt och sparar 
i  princip  400mm  per  våning  mellan  dessa  två 
bjälklag. 

Vanligen  när  man  gör  betongbjälklag  i 
dagsläget  använder  man  dock  prefabricerade 
bjälklag i modul. Vid långa spännvidder använder 
man  så  kallade  håldäck.  Dessa  prefabricerade 
bjälklagselement är  1,2 meter breda men mycket 
långa. De kan ha en bärande spännvid på över 20 
meter.  Här  bredvid  syns  en  av  flera  kommande 
håldäck som monterats mellan två H-balkar. 

Denna typ av bjälklag är relativt vanlig då det 
går ganska fort  att  montera och inte är  speciellt 
komplicerat. Inga gjutformar behöver tas fram och 
ingen armering  behöver  färdigställas.  Håldäcken 
kommer färdiga och armerade från fabrik med en 
optimal hållfasthet. Håldäcken heter så, då de har 
ett  flertal  stora  hål  som  går  rakt  igenom varije 
däck.  Dessa  hål  är  centralt  placerade  i 
längsriktningen och påverkar därför hållfastheten i 
mycket  liten  utsträckning,  men  reducerar  vikten 
betydande. Håldäcken är dessutom även förspänd 
vilket betyder att deformationen vid belastning är 
mycket  liten.  Dessutom  överhöjs  de  ofta,  detta 
medför att golvet blir plan vid normal belastning i 
stället för att sjunka ner som annars är normalt. 

Problemet  med  bjälklag  av  betong  är  oftast 
vikten. I många fall som t.ex. i parkeringshus eller 
på broar är detta en fördel eftersom belastningen 
är  mer  betydelsefull.  Men  i  bostadshus  där 
belastningen  i  typtal  är  i  100kg/m^2  så  blir  ett 
massivt  betongbjälklag  på  20cm  oerhört  tungt 
relativt  sätt  med  omkring  500kg/m^2.  Detta 
betyder att nyttig last endast svarar till 16% av den 
totala  vikten.  Detta  är  förutom  ett  slöseri  på 
material även onödigt speciellt i hus med lite fler 
våningar  då  grundläggningen  och  de  bärande 
delarna  av  huset  behöver  bli  mycket  kraftigare. 
Dessa bitar är mycket dyra.

Även om de hållfasthetsmässigt inte är något 
som helst problem att gjuta ett bjälklag så tunt som 60-80mm, med extra bärande bjälkar integrerat i 
bjälklaget. Så är detta inte tekniskt möjligt då armeringen måste ha ett täckskikt på ca 20mm. Med 
en 5mm#300mm armering motsvarar det en minimal tjocklek på 50mm bara för täckskiktet, och i 
det  fallet  är  armeringen nästan helt  meningslös  då  den ligger  precis  mitt  i  bjälklaget. Med ett 
kompositbjälklag med två plattor av denna typ och ett mellanlägg på ytterliggare ~ 100mm får man 
ett starkt och bra bjälklag. Detta skulle då få en vikt på ca 250kg/m ^ 2. Detta motsvara att nyttiga 
lasten då blir ca 29% av den totala vikten.

Man  kan  banta  vikten  ytterliggare  genom  att  använda  3mm#100mm  armering  som  är 
ickeöverlappande.  Genom att  göra mellanskiktet  tätt  så  kan plattorna bantas till  33mm. För  att 
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Bild 19: Exempel på ett lättbjälklag

Bild 18: Ett håldäck uppspänt mellan två H-balkar

Bild 17: Traditionelt platsgjutet betongbjälklag



kompensera för den minskade hållfastheten ökas 
mellanläggets  tjocklek  från  100mm till  180mm, 
vilket  ökar  tjockleken  från  200mm till  246mm, 
medan  vikten  minskar  från  250kg/m^2  till 
160kg/m^2. Att banta vilken från 250kg/m^2 till 
160kg/m^2 kanske låter som en petitess. Men för 
ett  20  våningshus  betyder  det  ett  minskat 
grundtryck med 18kPa under hela huset. Om man 
ser  de  åt  andra  hållet  betyder  de  att  om  man 
grundlägger för ett 10 vånings hus så kan man för 
samma  grundläggnings  kostand  bygga  ett  15 
våningshus  eftersom  även  pelardimensionen 
minskar när vikten går ner. 

4.2.4 Bjälkar
Bjälkar  tillverkades  traditionellt  sett  av  trä.  I 
början  användes  timmer,  men  efterhand  som 
sågverken börja bli vanligare så blev träbjälkarna 
mer  och  mer  radierade.  En  träbjälke  är  idag 
normalt sett 4-8 gånger högre än vad den är bred. 
På  senare  tid  har  så  kallade  limträbalkar  börjat 
användas. Dessa skiljer sig från sågat virke genom 
att man sågar isär bjälken i flera bitar och sedan 
limmar ihop dem igen efter ett specifikt mönster 
för att förbättra hållfastheten och sprida defekter. 
Under 1920 talet började det även bli vanligt med 
bjälkar i stål. Dessa ger en mycket hög hållfasthet 
per vikt och lämpar sig därför bra i  skyskrapor, 
detta till en ganska hög kostnad. Ett annat problem 
med bjälkar av stål är att det ironiskt nog är relativt känsliga för eld. Detta beror inte på att de 
brinner utan helt enkelt på att de innehåller så lite material, samtidigt som stål leder värme bra. 
Fackverksbjälkar är främst vanliga i temporära konstruktioner, så som scener och likande. Då är 
fackverksbjälkarna vanligen tillverkade i aluminium som på bild 21, helt enkelt för att de ska kunna 
monteras  utan  kran  i  mycket  stora  byggnader.  Så  som  World  Trade  Center  så  används  ofta 
fackverksbjälklag, men då oftast i stål. Fackverksbjälklag är oerhört känsligt för brand, och de va de 
problemet som fick WTC att falla sönder. Betongbalkar är oerhört vanliga, men eftersom de nästan 
alltid är ingjutna i ett bjälklag så syns de sällan som på bild 21. Betongbalkar består till skillnad från 
de andra 3 typerna av två material som samverkar. Dels betong som tar upp tryckkrafterna och dels 
stål,  som tar  upp dragkrafterna.  Betongbalken på bild 21 är att  beteckna som mycket  stor och 
lämpar sig troligen i industribyggnader eller hus med mycket hög belastning. 

Även fast balkarna i princip samma dimension skiljer vikten radikalt mellan dem.
1: Fackverksbalk: Alumium 60kg, Stål 120kg
2: Limträbalk: 300kg
3: I-balk, Stål: 400kg
4: Betong balk: 2000kg
På grund av den väldigt höga vikten hos betongbalkar är de vanligt att man likt stål ger den ett liv, 
detta reducerar vikten från 2000kg till  drygt hälften. Notera även att den last som bjälkarna tar 
skiljer högst avsevärt mellan de olika typerna, så vilken bjälke man väljer avgörs ofta av lasten 
förutom av priset.
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Bild 21: Bjälkar av olika material: 1.  
Fackverksbjälklag av aluminium 2. Limträbjäkle 3. I-
balk av stål 4. Betongbalk

Bild 20: Lättbjälklag  med tun och tät armering



4.2.5 Valv
Valv används inte speciellt i hus, däremot används 
de ofta i broar. Under 1800-talet fick man ett 
behov av att göra billiga massproducerade broar åt 
järnvägen. Behovet fylldes med tegelbroar. 
Tegelbroar har många korta nästan vertikala valv. 
Under 1900-talet när armerad betong blev vanlig 
börja man i stället tillverka broarna i betong. 
Eftersom betongen har högre hållfasthet än tegel 
blev valven längre och mer horisontella. Under 
1900-talet blev broarna allt mer utsträckta och 
valven blev mer och mer centralt placerande 
under bron. De byggs fortfarande idag 
betongbroar av valvtyp, dock sitter valven ofta så 
utsträkta att de inte syns.

Valv är den konstruktionstyp som lämpar sig bäst för betongkonstruktioner. Men på grund av 
forsättningsproblem så har man trots de allt mer gått ifrån denna typ av konstruktion.

Woodrow Wilson Bridge utanför Washington i USA är en modern valvbro. Men den är inte 
konstruerad som den ser ut att vara. Valvhavlorna sitter nämligen inte ihop. I stället för att luta sig 
mot varandra så sitter det en dragavlastande stång som gör att de motstånde valv halvorna stöttar 
varandra i stället med dragkraft. Sedan överbrygas valven med konsoller i stål. Denna konstruktion 
är nödvändig för att kunna göra bron öppningsbar. Den påverkar dock inte hållfastheten i specielt 
hög utsträckning då valven fortfarande fungerar precis som valv ska göra. Detta är ett exempel där 
traditionel konstruktion och design möter sin moderna motsvarighet, med ett diskret och beskedligt 
resultat.

Problemet med denna typ av konstruktion är att de är oehört tids- och konstadskrävande att 
forma betongen för den här typen av konstruktion. I princip behöver varje enskild valvdel utformas 
var och en för sig på grund av den varierande belastningen på olika delar av bron. Valven tillverkas 
i bitar och fraktas dit för montering. I princip är varije enskild byggdel unik och tillverkas bara en 
gång. Detta gör att ställtiden blir mycket hög då de i dagsläget måste ställas manuelt, vilket gör att 
den här typen av konstruktion vanligen undviks.
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Bild 22: Två valvbroar. En i tegel typiskt sent 1800-tal.  
En i betong typiskt mitten av 1900-talet

Bild 23: Woodrow Wilson Bridge, en underlig konstruktion 12)



4.2.6 Andra gemoetriska former
Ibland är  det  inte  praktiskt  att  ha  varken pelare 
eller  bärande  väggar.  Detta  är  speciellt  sant  när 
man  bygger  väldigt  höga  hus.  Traditionelt  har 
man oftast valt att bygga skyskrapor i stål.  Men 
vid introduktionen av klättrande gjutformer blev 
de plötsligt ekonomiskt rimligt att bygga mycket 
höga  hus  av  betong.  Dessa  konstruktioner  har 
vissa  likheter  med  tegelhusen  på  1800-talet.  De 
bärande  väggarna  är  mycket  tjocka  som  i 
exemplet bredvid där väggen är nästan en meter 
tjock i massiv armerad betong. Genom att variera 
tjockleken från mark till högsta våningen kan man 
bibehålla en optimal hållfasthet. Genom att forma 
betongen som en cirkulär bärande vägg så blir den 
även oerhört vridstyv. Huset på bild 24 är relativt 
litet, men med en mer autonom produktionsteknik 
så  behöver  inte  den  här  typen  av  fantasirik 
utformning begränsas till stora hus. Detta kan ge 
stort  inflytande  i  vår  stadsmiljö  med  mer 
fantasirika hus. Att rita hus av denna typ är inte speciellt svårt. Det tog mig bara några minuter att 
rita dessa 7 våningar med millimeterprecision. Att bygga ett hus av denna typ är däremot tvärt om 
oerhört kostnads- och tidskrävande, i dagsläget omöjligt för något annat än prestigeprojekt. 

4.3 Byggnation
Som jag tidigare beskrev finns de ett antal olika 
metoder att producera betong i olika formar. Alla 
dessa metoder har gemensamt att de i någon del av 
konstruktionen  behövs  väldigt  mycket  mankraft. 
Vissa saker kan av naturliga skäl överhuvudtaget 
inte  tillverkas  i  fabrik  då  det  dels  inte  finns 
fabriker som är tillräckligt stora, och dels att det är 
omöjligt att transportera dem. Ett exempel på detta 
är  grundplattor,  bärande  delar  i  skyskrapor  och 
bropelare.  Även  andra  delar  gjuts  på  plats  av 
praktiska skäl. 

På  platsgjutning  finns  ett  stort  problem  då 
mycket höga byggnader ofta tar lång tid att gjuta. 
Därför utsätts de för temperaturförändringar. Det 
är  oftast  inte  heller  ekonomiskt  möjligt  att  avbryta  gjutningen  bara  för  att  vädret  inte  är  bra. 
Hållfasthetsmässigt kan detta ha enorma konsekvensanser. På sista tiden har man därför börjat att 
ha tak och väggar runt byggarbetsplatsen där man håller en rimlig temperatur på 15-25 grader. Detta 
som verkar va en mycket dyr lösning har visat sig i själva verket vara mycket lönsam då förseningar 
och problem undviks i  högre grad. Med hjälp av solinstrålning,  arbete och självcirkulation kan 
byggnaden hållas inom temperaturintervallet  utan uppvärmning eller  kylning i  svenska klimatet 
större delen av året. Under de kallaste vintermånaderna kan extra uppvärmning behövas precis som 
solreflektorer under de varmaste sommarmånaderna. 

4.3.1 Former och armering
Hur man konstruerar former varierar naturglivis efter hur formerna ser ut. Men för platsgjutning är 
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Bild 24: Ibland behöver man speciella former, som i  
detta exempel som har en likande konstruktion som 
"turning torso"

Bild 25: Det har blivit allt vanligare att bygga hus i tält  



ett par saker gemensamt. Formerna sätts upp och 
armering  läggs  i,  sedan  hälls  betongen  i, 
vibbrerars  och  glättas.  På  senare  tid  har  de 
kommit vibbrerfri och glättfri betong som därför 
går mycket snabbare att lägga. 

Medan  det  är  ganska  självklart  hur  man 
formar pelare, så är det lite mer komplicerat för 
tak och bjäklag. Ett annat problem är att även om 
formarna allt som oftast inte görs av trä så måste 
de fortfarande armeras för hand. Detta innebär en 
ganska stor olycksrisk, vilket borde bli tydligt av 
bild 26.  Om det  inte  vore nog så resulterar det 
även  i  en  formidabel  skog  av  ben  under 
gjutformen.  Detta  gör  de  i  princip  omöjligt  att 
utföra  något  arbete  på  den  våningen.  Ännu  ett 
riskmoment  tillkommer  när  formen  skall  rivas. 
Det är nämligen omöjligt att underifrån avgöra om 
cementen  har  stelnat  eller  ej.  Detta  framgår 
naturligtvis klart och tydligt i bygginstruktionerna, 
men det är trots allt lätt att ta fel på några siffror 
och  riva  fel  form.  Detta  var  orsaken  till  ett 
dödsfall 2005 vid nybyggnation. 

Även om det  är  ganska enkelt  att  sätta  upp 
skyddsstaket runt om området som gjuts tar även 
detta tid. Ett annat problem är att skyddsstaketet 
ofta bara kan sättas upp utanför formen. Om de 
finns hål i plattan så är de inte alltid möjligt att 
sätta upp staket. Att falla från en våning resulterar 
i  och  för  sig  bara  i  ont  i  fötterna  och  några 
blåmärken, men om hålet råkar vara ett hisschakt så är fallet i många fall dödligt. Detta är en av de 
vanligaste orsakerna till dödsfall på byggen.

4.3.2 Problem med prefab
Nu kanske de låter självklart att använda prefab i stället för platsgjutning. I många fall är de helt 
klart  en fördel.  Vid prefab så kan man använda 
förspänd armering  och  mer  optimal  form vilket 
reducerar  materialåtgången  och  transportvikten 
samt byggandens vikt. 

Ofta  vill  man  ha  stora  spännvidder. 
Spännvidder på upp till 20 meter är inte ovanligt i 
industribyggnader. Om man tittar på lastbilen så 
ger  de  ett  uppenbart  problem.  Även  om vikten 
hålls ner blir volymen på tok för stor. Lastbilen på 
bild  28  är  inte  ovanligt  liten  utan  snarare  av 
ganska normal storlek. TT-bjälklag är ganska lätt 
att ta hål i, om hålet inte är för stort. Om hålet är 
lite större blir  de däremot ett  problem. Att  göra 
hål  för  en  hiss  eller  en  trappa  är  ofta  ingen 
möjlighet. 
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Bild 27: Pelar klar för platsgjutning

Bild 28: Montering av TT bjälklag

Bild 26: Går åt mycket virke och mycket mankraft bara 
för ett litet bjälklag 



4.3.3 Lösningen på problemet?
Lösningen på problemet i dagsläget är kort sagt, 
de finns ingen. Vad man oftast gör är att hoppa 
emellan olika typer av konstruktionsmetoder och 
hela  tiden  använder  den  som  är  optimal  för 
tillfället. 

Detta generar i sig en rad problem, ställtider, 
många  leverantörer,  leveransproblem, 
transportproblem,  monteringsproblem, 
inpassningsproblem  osv.  osv.  Utöver  den 
uppenbara  risken  att  arbetare  blir  skadade  eller 
dödade.  Problemet  är  så  stort  i  dagsläget att  på 
stora byggen gör man kalkyler på hur många som 
blir  skadade  och  dödade  under  byggets  gång. 
Något som antagligen inte skulle accepteras på så 
många andra arbetsplatser. 

Automatisk  stigande  byggnadsmaskiner  har 
blivit populära för höga betonghus de sista åren. I 
praktiken är dessa maskiner mycket lika den äldre 
tekniken stegform. Skillnaden på en stegform och 
den  här  typen  av  maskin  är  att  den  dels  har 
integrerat  alla  funktioner  för  att  försörja 
arbetsplatsen  med  material  och  dels  supartar 
andra funktioner.  T.ex.  är  det  möjligt  att  hänga 
formar  för  bjälklagen  under  maskinen  så  man 
slipper  stämpa.  Denna typ  av  byggnads  maskin 
har slagit igenom på bred front, men den minskar 
bara arbetsbördan marginellt.

4.4 Vad behövs i framtiden?
Metoderna  har  raffinerats  något,  men i  praktiken  så  är  de inte  mycket  som skiljer  hur  arbetet 
utfördes på 60-talet och i dagsläget. Trots den enorma utvecklingen av robotar och datorer i övriga 
industrisektorer, skulle en byggarbetare från 60-talet känna igen sig direkt. 

4.4.1 Bjälklag
För att gjuta ett bjälklag måste man antagligen ställa formen på något under, eller hänga den från 
något över. Både vid byggand under tak och med automatiskt stigande byggandsmaskin så är det 
inte bara fullt möjligt att hänga formerna från taket, utan kan även ha stora fördelar.

Förutom att  bjälklaget måste formsättas måste de även armeras och formgjutas. Att  armera 
automatiskt kan troligen göras med fiberarmering och/eller armeringsmattor.
Formgjutningen behöver göras i ett bjälklag på 3 principiella ställen. 
1: Formning under
2: Formning av sidan
3: Formning i betongen
Formningen under behöver troligen göras med någon typ av en eller fler gångs mellanlägg direkt på 
ett formbord. Genom att fälla kanten och sedan trycka den emot en vägg så kan man med denna 
metod gjuta upp direkt mot befintlig vägg eller pelare. 

Ett exempel skulle t.ex. kunna vara gjutsand som syns på bild 31. Eftersom man blir oberoende 
av formens yta på grund av punkt ett kan man därför ha en överlappande form. 

För att forma i betongen är man tvungen att ställa formerna ovanpå. I detta exempel så har man 
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Bild 30: Automatisk stigande byggmaskin, en modern 
lösning. Men en kompromis

Bild 29: Byggmaskin sed utifrån, ett intetsägande vitt  
tak allt som avslöjar den



distanserat  formarna  med  sandskruvar  som  inte 
bara  ger  formarna  distans  till  sanden  före 
gjutningsfasen men under gjutningsfasen håller de 
nere. 

4.4.2 Pelare
Eftersom man inte kan använda samma metod för 
vertikala ytor av flera orsaker så får man använda 
sig av en annan lösning. En enkel lösning är att 
använda en redan populär metod är att gjuta pelare 
i en linning av stål. På detta sätt agerar stålpelaren 
både armering och form, men blir på det här sättet 
engångs material. Denna metod passar naturligtvis 
även bra till  andra material så som glasfiber. På 
bild 32  syns även en gjutkrans runt pelaren som 
kan plockas bort efter gjutning. 

En annan metod är att använda en form som 
kan  anpassa  sig  till  aktuella  pelardimensionen. 
Eftersom  att  det  inte  finns  någon  möjlighet  att 
lägga ett mellanlägg på en vertikal struktur, så går 
det endast att anpassa formen i en dimension. 

4.4.3Väggar och övriga volymer
Det finns inget hinder från att  luta ett  formbord 
även  av  den  typen  som beskrivs  tidigare.  Dock 
kan lutningen inte överstiga en viss vinkel viket 
gör det omöjligt att göra många former.
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Bild 31: Exempel på hur en formmaskin och hur den 
kan anpassa sig

Bild 32: Två sätt att göra pelare på



5 Dagens informationssystem
Bristerna i dagens informationssystem har blivit väldigt tydliga de sista åren när problemet med 
svartarbetande produktionspersonal inom byggsektorn har blivit allt större. Problemet blir allt större 
med komplexare  strukturer  och  mer  installation.  Det  som var  elinstallation  för  i  tiden  är  idag 
nätverk,  larm,  el,  styrsystem  osv.  Detta  innebär  oftast  att  en  entreprenör  använder 
underentreprenörer som i sin tur lejer ut arbete på 
övriga  installationer  till  en  nätverksentreprenör 
och kanske en larm och styrsystemsentreprenör. 

Detta  komplexa  system  med  många 
underleverantörer och andra och även i vissa fall 
tredje  och  fjärde  gradens  underleverantörer  har 
gjort det närmast omöjligt för huvudentreprenören 
att övervaka vem som gör vad. Ibland resulterar 
detta  i  att  det  blir  konflikter  över  vilka 
entreprenörer som gör vad, bli mycket kostsamma 
i både tid och pengar. 

Problemet  beror  oftast  på  dålig 
dokumentation,  men  å  andra  sidan  kan  inte 
dokumentationen  bli  hur  bra  som  helst  med 
dagens system. Dokumentationen är fortfarande i 
dagsläget nästan uteslutande i pappersformat, både 
vanliga  pappersark  och  digitala  papper.  Digitala 
papper  kan  uppfattas  som  ett  stort  steg  till  en 
modernare byggstyrning, men i praktiken gör de ingen större skillnad än att det blir enklare att 
hantera papperna rent fysiskt.

5.0.1 Informationssystem
Inom vissa branscher med hög komplexitet börjar 
papper, så väl traditionella som digitala, ersättas 
av  informationssystem.  För  slutanvändaren 
produktionsarbetaren, så är de svårt att se skillnad 
på ett informationssystem från  ett digitalt papper. 
De  ser  praktiskt  taget  ut  exakt  på  samma  sätt. 
skillnaden ligger i hur informationen skapas.

För  en  traditionell  byggbeskrivning  skapas 
informationen  ofta  helt  enkelt  på  det  sättet  att 
konstruktören  antagligen  skriver  instruktioner 
eller hämtar de ur en databas varvid de trycks på 
ett informationsblad. Många konstruktionssystem 
fungerar  idag  via  databaser.  Men  databaserna 
konverteras  senare  till  information.  Om  samma 
information skall in på många ställen måste den 
helt enkelt skrivas på flera ställen eller helt sonika 
skrivas som bilaga och hänvisas till.

I  ett  informationssystem  genereras 
informationen  i  samma  ögonblick  som 
produktionsarbetaren  skall  läsa  den. 
Informationssystemet kan t.ex. genereras från en 
kombination  av  ritningar,  konstruktionsdata  och 
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Bild 33: Typiskt konstruktions eller produktionsfel som 
kan uppstå med ett traditionellt pappersbaserat  
informationssystem

Bild 34: Hur kontakterna kan tänkas ske i ett helt  
vanligt medelstort bygge i dagsläget
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databaser.  Alla  instruktioner  genererats  via  ett 
rekursivt  träd  vilket  gör  att  det  är  omöjligt  för 
delar  att  hamna  mellan  entreprenörerna.  En 
ytterligare fördel är att sista minuten förändringar 
ändrar alla instruktionerna omedelbart. Detta gör 
att  man kan korta  ledtiderna med flera  månader 
och risken för att informationen inte hinner fram 
till  alla  entreprenörerna  minskas  till  nära  noll. 
Byggnadsfel  beroende  på  felaktiga  eller  gamla 
instruktioner kan vara otroligt kostsamt. 

Andra  saker  som  hindrar  är  om 
konstruktörerna är slarviga. Säg att konstruktören 
helt  enkelt  glömmer  att  skicka  med information 
om  armeringen  i  instruktionerna,  då  skulle 
informationssystemet  detektera  detta  och  varna 
konstruktören.

Intressant att notera att bilderna som jag gjort 
med hjälp AchiCAD är delvis informationsdatabas 
hanterat.  Felet  som visas  i  bild  33 fick jag helt 
enkelt  skapa  genom  att  flytta  en  pelare  på  ett 
felaktigt sätt. Alla pelarna generades korrekt från 
början. Detta var något programmet protesterade 
mot och jag var  tvungen att  avaktivera  automat 
automatkorrigeringsfunktionen.

5.0.2 Information av ritningar => ritningar av instruktioner
Informationssystemet kan praktiskt taget genereras direkt av ritningar via en databas. Om något 
ritningselement saknas i databasen varnas konstruktören för detta och de införs, införandet behöver 
bara  göras  en  gång.  Informationen  hämtas  separat  från  konstruktionsritningar,  fasadritningar 
hållfasthetsberäkningar,  databaser  osv.  Men  eftersom systemet  bygger  på  databas  och  är  exakt 
utformat, så är de inte bara möjligt att genera informationssystem av en ritning utan även en ritning 
från ett informationssystem.

Detta  betyder  alltså  att  man kan göra  en  fullt  fungerande  3D modell  av systemet,  ner  till 
varenda skruv och mutter. Detta möjliggör för konstruktören att gå runt i byggnaden exakt som den 
kommer att bli och även utföra t.ex. FEM analyser. Om nu armeringen är bortglömd någonstans 
märks det på ett tidigt skede med minimal eller ingen arbetsinsats alls.

5.1 Informationssystem och robotar
Varför  är  ett  informationssystem  så  viktigt  för 
mitt  arbete?  Anledningen är  enkel:  robotar  kan 
inte  använda  sig  av  instruktioner  som  ofta  är 
subjektiva och i löptext. Robotar behöver rådata. 
Informationssystemet  är  i  praktiken  rådata  som 
konverteras  till  text  och  bilder  bara  för  att 
användarna ska förstå de, men i grund och botten 
är det fortfarande bara rådata.

Som det  ser  ut  idag  är  det  inte  rimligt  att 
använda  robotar  för  att  skapa  installationer. 
MEN,  och  de  är  ett  stort  men,  man  kan  låta 
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Bild 36: Utrymme för installationer, bara att skruva fast

Bild 35: Hur samma bygge fungerar med ett  
informationssystem, skillnaden är inte bara att alla 
kommunicerar med systemet i stället med varandra,  
utan även att alla parter kan ge fead back
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robotarna göra utrymme för installationerna. Detta innebär att när väggarna och bjälklagen är gjutna 
finns  det  färdiga  hål,  utrymmen  och  inskärningar.  Allt  passar  med  millimeterprecision  för 
installationerna. Detta innebär att för installatören sedan i princip handlar om att bygga Lego®.

5.1.1 Behovet
Byggbranschen är  idag den bransch som har  störst  behov av ett  integrerat  informationssystem. 
Sättet som papper hanteras i dagsläget kostar otroliga summor pengar i ren administration helt i 
onödan. På produktionssidan kostar dagens metod stora summor pengar men primärt i form av fel 
och dålig kvalité. Motstridiga uppgifter som idag ofta förekommer, kan omöjligen förekomma med 
ett integrerat informationssystem eftersom de automatverifieras.

En  övergång  till  ett  sådant  system  har  dock  redan  börjat.  Många  konstruktörer  och 
entreprenörer använder idag databasbaserade system för att räkna ut kostnader, dimensioner och 
även till viss del genera byggbeskrivningar. Även arkitekter använder till viss del databasbaserade 
program, ett exempel på detta är ArchiCAD som jag gjort mycket av modellerna i.
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6 Förslag till lösning
Hela grunden till X-jobbet är baserad på en idé. Idén om hur de skulle vara om man kunde bygga 
hela  byggnaden,  väggar,  bjälklag  och  pelare  med en  maskin  på  ett  svep,  på  detta  sätt  minska 
produktionstiden och kostnaderna radikalt.

Den ursprungliga idén var väldigt enkel. Bygga en gjutform i ett engångs material och helt 
sonika fylla de med betong på detta sätt gjuta ett helt våningsplan i ett stycke. Därefter bara ta en 
12-36 timmars paus innan man gjuter nästa våningsplan. Denna metod antogs vid en närmare studie 
vara allt  för kostnadskrävande, de skulle helt enkelt bli för dyrt med dagens metoder, dessutom 
skulle formen behöva vara mycket stark då den skulle behöva ta gjutrycket för ett helt bjälklag. 
Denna metod kanske blir kostandseffektiv i framtiden. Därför har jag valt att ta med ett kort stycke 
om den. 

Efter att den första lösningen vart bordlagd blev andra lösningar aktuella. Den principlösning 
som är mest rimlig i dagsläget är att använda någon typ av gjutbord och på olika sätt med automatik 
placera olika formelement ovanpå bordet

6.1 Lösningsprinciper
6.1.1 1:a förslaget – Rapid prototyping
Detta förslag går i princip ut på att man har en maskin som bygger upp en hel form i ett stycke för 
gjutning. Både pelare och bjälklag gjuts samtidigt och formen som gjuts in agerar senare armering. 
En maskin kan göra alla formerna på likande sätt som rapidprototyping sker i dagsläget.

Denna  metod är  oerhört  attraktiv  men  även 
otroligt  dyr  i  utvecklingskostnad.  I  dagsläget  är 
det troligen inte  rimligt  att  bygga en maskin av 
denna typ men utvecklingen går snabbt inom detta 
område och om 15-25 år kan de mycket väl vara 
en rimlig lösning.
Fördelar:
Endast fantasin sätter gränserna för formerna
Man kan göra mycket tunna och starka bjälklag
Väldigt lätt att automatisera
Hög grad av integration, kräver bara en maskin
Nackdelar:
Krävs mycket formmaterial
Formen måste kunna bara gjuttrycket
Begränsad spännvid
Utvecklingskonstaden blir enorm

6.1.2 2:a förslaget – Självformande formbord
Detta  förslag  går  ut  på  att  man  har  ett  formbord  som  håller  upp  de  gjutande  bjälklaget  på 
konventionellt sätt. Skillnaden ligger i att formbordet kan forma ytan för att passa den tilltänkta 
strukturen.  Denna lösning tar  inget material  överhuvudtaget,  men kräver  i  stället  ett  stort  antal 
formbord som blir mycket komplexa att tillverka.
Fördelar:
Förlust fri (förbrukar inget material)
Robust gjutyta
Går att använda i många år
Nackdelar:
Mycket komplex maskin
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Bild 37: Rapid prototyping process där gjutmaterialet  
är av ett glaslikande material



Begränsat antal former möjliga
Ingen lösning för bjälkar och pelare
Begränsad precision

5.1.3 3:e förslaget  - Sandbord
De här förslaget är mycket snarlikt förslag 2 men med en stor skillnad. I stället för att låta bordet 
ändra form har man ett och samma bord. Bordet 
kan  justeras  i  längs  och  bredled  till  lämplig 
storlek, men inte i djupled. Justeringen i längs och 
bredled  görs  enkelt  med  överlappning.  Sedan 
läggs  ett  lager  gjutsand.  Gjutsanden  kan  göras 
relativt djup upp till ca 40-50 cm plus djupet för 
plattans tunnaste tjocklek.

Även  denna  metod  ställer  till  med  en  del 
problem, exempelvis blir det lite komplicerat att 
armera formen.  En lösning kan vara att  likande 
metod 1 spraya på en lösning som härdar ytan till 
en armering. Andra problemt är att det precis som 
lösning 2 inte har möjlighet att gjuta väggar eller 
pelare.  Men  om  man  låter  pelarupplaget  ha 
samma möjlighet för formsättning som bordet kan 
man anpassa toppen av pelaren för att  förstärka 
dess ingjutning till bjälklaget.
Fördelar:
Stort antal former möjliga
Biligt att utveckla och bygga
Exakt och lätt att automatisera
Nackdelar:
Går endast att formge översta decimetrarna på väggar och pelare
Behöver ett stort antal formbord
Komplicerad armering

5.1.4 4:e förslaget – engångsformar
Denna lösning är en mix mellan lösning 1 och 3.  I stället för att lägga sand på formbordet lägger 
man en prefabricerad form i exempelvis plast, men eftersom den har stöd på många ställen mot 
bordet så behöver den inte ha samma styrka som första lösningen.
Fördelar:
Armeringen kan läggas i formen, t.ex. Armaid armering.
Formen kan varieras i princip utan begräsningar
Formdjupet kan göras väldigt högt
Mycket hög precision
Går att kompletteras med lösning för pelare
Nackdelar:
Kräver en produktionsanläggning för formarna
Kräver transport av formarna vilka kan bli skrymmande

5.1.5 5:e förslaget – Typsättning
Denna lösning bygger i likhet av lösning 2-4 på ett bord som man lägger formen på. I stället för att 
använda engångs former används i stället typer på samma sätt som användes i typsättningen vid 
typtryck på böcker och tidningar under större delen av 1900-talet. Men i stället för att bara ha en typ 
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Bild 38: Sandbord



så kan man i detta fall stapla ett Hexadecimalt antal höjdformer, exempelvis 2, 4, 8, 16cm. På detta 
sätt skulle man kunna variera mellan alla höjder från 2 till 30cm med 2 cm intervall. Längst uppe 
läggs en form med en sluttning eller någon annan typ av form eller textur.
Fördelar:
Fullt återanvändbara delar
Snabb att konfigurera
Väldigt maskinellt
Nackdelar:
Behöver ett enormt typlager
Endast begränsat med former
Mjuka former kan ej göras
Inverterade former kan ej göras

5.2 Lösningsprinciper – Resumé
Tabellen bygger på uppskattningar och antaganden på potensiella kostnader och funktioner

Vad \Vilken 1: RPT 2: 
Självformande

3: Sandbord 4: Engångs 
formar

5: Typsättning

Utveckling* -- - 0 + ++
Tillverkning* -- -- + ++ 0
Användning* 0 ++ + 0 ++
Materialåtgång -- ++ ++ ++ ++
Lokallager** + ++ - - --
Transport** ++ -- + - --
Flexibilitet** ++ -- 0 + --
Automatisering ++ 0 + ++ +
Summering* -6 +1 +4 +5 +6
Summering** +7 -2 +1 +1 -5
Total +1 -1 +5 +6 +1
*Kostnad
**Användning

Föga förvånande så får en teknik som rapid prototyping stora problem på ekonomisidan men tjänar 
på andra sidan in många poäng på den enorma felxibiliteten.

Självformande och typsättning har stora likheter i funktionen men olikheter i administrationen. 
Gemensamt är att de bygger på traditionell teknik från industrin med ett 100 årigt stamträd, därför 
blir de troligen billigare i att tillverka men på andra sidan saknar de mycket av den flexibilitet som 
var den grundläggande poängen. 

De två sista metoderna som fick överlägset mest poäng är sandbord och engångs formar. Detta 
eftersom de troligen kan utvecklas och används till  en rimlig kostnad samtidigt som de har den 
flexibiliteten som krävs.

5.2.1 För längesedan - 1800talet
För längesedan så tillverkades hus genom att byggarbetarna byggde lite hur de kände för det, i bästa 
fall hade de en luddigt skriven instruktion om hur tjock väggen eller pelaren skulle vara och var 
fönsterna ska sitta.

Men detta var ju för längesedan innan mekaniken fanns till, problemet är att man fortfarande 
gör så.
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5.2.2 Dåtiden - 1900talet
Alternativ 2 och 5 representerar mycket dåtiden, stora mekaniska monster som skulle passa bra i 
vilken  Chaplin-film  som  helst.  Dessa  maskiner  hade  fungerat  utmärkt  i  kombination  med 
mekaniska datorer och hålkort.

Det  finns  inget  praktiskt  hinder  från  att  tillverka  dessa  maskiner  i  dag,  men 
motivationen finns inte, fördelen saknas helt enkelt. Dessa maskiner hör hemma i en Jules Verne 
värd där elektroniken ännu inte finns, men mekaniken dominerar värden med stora maskiner.

Men detta var förr i tiden innan elektroniken och de elektroniska datorerna fanns till, problemet 
är att man inte ens börjat göra så här.

5.2.3 Nutiden - 2000talet
Alternativ 3 och 4 är de metoder som är mest realistiskt med dagens teknik. Robotar som lägger ut 
formsand eller engångs former efter ett vist mönster, snabbt, effektivt och exakt. Exakta mönstret 
räknas ut optimalt via FEM beräkningar. Datorer som sitter och räknar exakt på millimetern 

För att på detta sätt se snabbt och exakt hur husen byggs upp, dessutom med möjlighet att 
simulera  de  så  att  varenda  kubikmillimeter  betong  är  optimalt  placerad  och  varenda 
kvadratmillimeter armering används optimalt.

Detta  är  hur  man  borde  göra  idag,  tyvärr  ar  man  inte  ens  börjat  tänka  på  att  utveckla 
byggnadsprocessen i denna riktning.

5.2.4 Framtiden – 2100talet?
I framtiden kan husen bara materialiseras framför oss, en maskin som bara sprayar ut formen för att 
sedan fyllas upp. På detta sätt kan huset gjutas kontinuerligt med en hastighet på upp till och kanske 
över en våning per dag. De betyder på ett hus som Turning Torso skulle stommen byggas på under 
2 månader och motsvarande värdens högsta hus idag skulle byggas på under ett halvår. Detta med 
en precision på tiondels millimeter och helt utan slöseri på material, material som bara är barlast.

Detta är ett möjligt scenario för framtiden, fullt teoretiskt möjligt då tekniken är på väg åt de 
hållet. Men vi kommer bara att komma dit om vi börjar med automatiseringen någon stans.

I framtiden kommer husen att byggas av sig själv och vi kommer att få byggnader vars form 
endast begränsas av fantasin och bostadspriser som endast blir en bråkdel av dagens. Men bara om 
vi börjar utveckla autonomt byggande idag!

5.3 Vilken är den mest lämpliga lösningen?
Här är de lätt att säga att lösning 4 fick flest poäng och därför är bäst. Problemet med lösning 4 är 
att den även har brister. T.ex. att det kan vara svårt att implementera den på mycket stora ytor. 

Lösning 3 har dock problem med att de inte klarar av inverterade strukturer, höga strukturer 
och andra kompleda strukturer.

Lösning 2 och 5 har inga egentliga fördelar över 3 och 4. Lösning 1 har däremot en mängd 
fördelar, i princip inga nackdelar vid produktion. Problemet ligger där i stället vid utvecklingen.

Enligt uppställningen på föregående sida är inte en enda lösning utan en kombination av de bästa 
delarna från de bästa lösningarna. I detta fall kompletterar lösning 3 och 4 varandra väl. I stället för 
att välja en lösning så blir valet i stället en kompositlösning med de bästa delarna från lösning 3 och 
4 som tillsammans utgör den mest välbalanserade lösningen.
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6 Geometrisk lösning – Del 1, Formmaskinens geometri

6.1 Transport vs produktion
Ett av de huvudsakliga problemen vid industriell produktion av hus är transport och logistikfrågan. 
Ett  hus  innehåller  mycket  luft  och  relativt  lite 
material.  Där  materialet  trots  allt  finns  (väggar 
och bjälklag) har de och andra sidan mycket hög 
densitet.

Ett normalt hus med 20cm bjälklag och 2,5m 
takhöjd  får  en  genomsnittlig  densitet  på 
0,2kg/liter.  Jämför  detta  med  en 
standardfraktcontainer 20fot (6,1 m) Med en bred 
på  2,44m  och  en  höjd  på  2,59m  blir 
medeldensiteten  0,5kg/liter  eller  0,4kg/liter. 
Färdiga  hus  är  helt  enkelt  inte  lämliga  att 
transportera  i  containrar,  men  halvfabrikat  är 
kanske.

Eftersom containrar på grund av deras absolut 
begränsade  volym  är  det  inte  möjligt  att 
transportera  en  hel  vägg  varken  stående  eller 
liggande. Därför brukar hus i halvfabrikat i stället 
transporteras i speciallastbilar. Då bli max höjden 
i  stället  över  3,5meter  och  en  hel  vånings  vägg  får  plats 
stående.  Detta  är  i  dag  den  populäraste  metoden  att 
transportera  monteringsfärdiga  hus.  I 
praktiken  är  huset  ett  pussel  vars  bitar 
konstrueras  för  att  passa  perfekt  i 
transportlastbilen.  Transporten  i  detta  fall 
blir  oerhört  billig  jämfört  med  övriga 
kostnader. 

Naturligtvis  är  transportbehovet  av  en 
maskin  för  byggproduktion  av  denna  typ 
minst  lika  stort  då  man inte  behöver  bara 
transportera  till  bygget  utan  även  ifrån 
bygget.  Med låglastande lastbilar  kan man 
transportera tunga och höga objekt upp till 
dryga  4  meter.  Över  4  meter  behövs  de 
specialtransporter. Specialtransporter är inte 
speciellt  lämpliga i  detta fall  då byggmaskinen behöver leveras i  ganska stora 
kvantiteter. För en större byggnad på 50x50m skulle det betyda att man behöver 
hela 32 formmaskiner av den storleken som tidigare presenterades per bjälklag. 
Om man gjuter det i 2 intervall krävs de 16 maskiner. Om varije maskin antas ha 
en minimal hopfälld tjocklek på 0.8 meter så får det plats 6 maskiner på varije 
lastbil med vagn. Max vikt för last är 40 ton vilket motsvarar knappt 7 ton per 
enhet. Med tanke på det ganska höga gjuttrycket så behöver bordet antagligen 
dimensioneras med ganska grov dimension. Andra problem är att viktpunkten kan 
komma  mycket  högt  upp  under  transport.  Det  är  dock  inte  ovanligt  att 
lastbilsvagnar som är avsedda för hög last har tillit funktion som gör det möjligt 
att luta inåt i kurvorna för att motverka sidkrafterna.
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Bild 39: Container finns i flera storlekar, här på bilden 
är de två dubbelstackade 53'  containers, den största 
(standard) modelen som finns

Bild 40: Ihopfälld  formmaskin

Bild 41: Utfälld formmaskin

Bild 42: 3 
formmaskiner  
under transport

4
m

0,75
m

4-8m eller 5-
9m

2,5-4,25m



Inte bara formbordet behöver transporteras utan även materialet till, traditionellt sett armering 
och betong. I detta fallet gör formverktygen en form av flergångs formsand eller i alternativt av 
engångs formkulisser.  Dessa  enheter  har  ingen direkt  begränsning  på  storleken  och  kan därför 
transporteras i exempelvis containrar, då lämpligen en lite större modell (t.ex. 12,2 meters), för att 
på detta sätt få in ett så långt segment som möjligt.

Att göra en produkt som både kan transporteras och gjuta stora ytor är en teknisk utmaning. De 
är mycket lättare att göra gjutformar utan mekaniktransporter bara, men då tar de och andra sidan 
mycket längre tid att ställa upp dem. Med ett system med mekaniskt hopfällbara riggar så kan man 
köra omkring med hela 480m^2 gjutform på en enda lastbil. Det är alltså med denna metod fullt 
rimligt  att  transportera  formmaskiner  även  till  extremt  stora  bjälklagsytor.  I  vilket  fall  behövs 
oerhört stora ytor t.ex. lagerlokaler, terminaler och likande. Då är de helt enkelt inte rimligt att gjuta 
hela bjälklaget på en gjutning oavsett. 

Logistiskt sett är det inget problem om formmaskinen tillverkas med tillräckligt hög grad av 
flexibilitet och anpassas till transporter.

6.2 Gjuttryck och hållfasthet
Gjuttrycket  är  den  avgörande  faktor  för  hur 
kraftigt en gjutform måste vara. Med lösningen av 
gjutsand  blir  gjutrycket  högre  på  grund  av  att 
sanden väger mycket mer än en form i komposit. 
Men medan gjutrycket å ena sidan blir högre blir 
de å andra sidan mer väldefinierad. I lösningen på 
bild 43 med en varierad tjocklek från 100-300 mm 
betong.  Gjutningen  motsvarande  variation  i 
gjutsand blir summan av tyngden från gjutningen 
per  m^2  24*betongenstjocklek  18*sandens 
tjocklek, Eftersom totala tjockleken i detta fall är 
400mm måste gjutrycket ligga mellan 9,6 kN/m^2 
och  7,2  kN/m^2.  Troligen  någonstans  mitt 
emellan  då  mängden  betong  och  gjutsand  är 
likvärdig.

Med  en  maximal  tjocklek  på  500mm  blir 
följdakttigen totala vikten från gjutningen närmare ett ton per kvadratmeter. Detta är ett problem då 
formmaskinen  dels  inte  kan  vara  hur  stark  som helst,  men  framförallt  att  om man  gjuter  3:e 
våningens bjälklag så står man på 2:a våningens bjälklag. Därtill tillkommer vikten av armeringen 
då armeringens densitet (med stålarmering) är mycket högre än betongens. I praktiken är denna 
gjutvikten inte rimligt för den här typen av formning. Orskane är att formmaskinen inte bara måste 
bära upp sanden men dessutom blir tvungen att fördela vikten på en mindre yta då benen inte kan 
vara placerad som en jämn matris.

Lösningen kommer i två delar. Den ena delen är att blanda upp gjutsanden med polymerer t.ex. 
Cellplast kulor, detta minskar precisionen i gjutningen något. I praktiken kommer detta nog endast 
att spela en minimal roll då kulorna troligen kommer att pressas ifrån ytan när formningen sker. 
Oavsett är kravet på precision troligen inte så högt oavsett. Detta kommer att minska densiteten på 
formsanden till ca hälften.

6.2.1 Betongvikten
Den andra delen att göra är att minska vikten på betongen och armeringen. Detta är viktigare 

men även mer komplicerat. I praktiken med ett vanligt bjälklag används inte 60% av betongen. 
Problemet är att betongen som inte används inte heller kan tas bort. Betongen är nämligen det som 
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Bild 43: Gjutsanden, betongen och armeringen har 
olika densitet, därför är de svårt att veta vad 
gjuttrycket blir



binder  samman  armeringens  dragande  kapacitet 
med den tryckande kapaciteten från betongen som 
används.  Anledningen  att  man  gjuter  massiva 
bjälklag i dagsläget är helt enkelt att de oftast är så 
komplicerat att göra platsgjutna bjälklag som inte 
är massiva. Lösningen i dagsläget är oftast att helt 
enkelt  låta  bli  att  gjuta  bjälklag  på  plats.  Den 
vanligaste  lösningen  är  håldäck,  vilka  ofta 
övergjuts för att göra de ännu mer optimala.

En  lösning  är  även  här  att  blanda  i 
cellplastkulor i betongen. Detta är en lösning som 
har experimenterats med och visat sig kunna dra 
ner  vikten  på  betongen  till  en  bråkdel,  vilket 
medför  dock  ett  nytt  problem.  Den  preparerade 
betongen  klarar  inte  av  samma  tryck  vilket 
resulterar i att man måste gjuta i två lager. Detta är 
ett  stort  problem då  det  krävs  extra  formar  och 
dessutom  antagligen  i  3D,  viket  i  dagsläget 
antagligen inte praktiskt genomförbart.

En annan mer  rimlig lösning är  att  i  stället 
låta fixera utfyllnadsblock i zonen som påverkas 
av dragkrafterna.

Även  armeringen  väger  väldigt  mycket,  i 
avsnitt  med mycket  armering  kan  detta  påverka 
vikten  ganska  mycket.  Detta  kan  lösas  med 
armering  i  konstfiber  t.ex.  Armaid.  Armaid  är 
praktiskt  taget  plast  och  kan  därför  förvaras  på 
t.ex.  vis  en  rulle  och  sedan rullas  ut  på  aktuell  plats.  På  bild  45 har  några  klossar  lagts  till  i 
konstfibern för att hålla dem på en lämplig nivå från gjutbotten samt att hålla distansmaterialet på 
en lämplig nivå från fibern.

Att armera i konstfiber kan tyckas vara en kostsam metod, men i praktiken påverkar de troligen 
inte priset i speciellt hög omfattning. Armaid fiber må vara dyrare än stål, men de är även många 
gånger starkare. Då man behöver inte använda lika 
mycket. Vad det beträffar vikt skiljer det mer än 
20 gånger. När man väl ska hantera armeringen är 
skillnaden enorm. Med denna metod kan man med 
ett  litet  antal  blockvarianter placera de med hög 
precision bara precis där det behövs.

Förutom fältarmering som kan läggas ut som 
en matta behövs även stödarmering. I fallet med 
bild  46  har  fältarmeringen kopplats  till  väggens 
armering  vilket  är  logiskt  då  fältarmering  oftast 
behövs  runt  väggar.  Här  har  även  30cm  djup 
utskärning  gjorts.  Metern  närmast  upplaget  och 
nästa meter har man låtit bli att lägga i distanser 
av  polymer  för  att  utnyttja  betongens  tvärkraft 
kapacitet till max. På detta sätt vinner man 2 meter 
på varie sida av rummet i bärkraft.

Den  här  armeringen  i  kombination  med 
tvärkraftarmering i form av fiberbetong är troligen det mest rimliga sättet att automat armera stora 
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Bild 45: Hur kompositer kan användas för att göra 
betongen lättare

Bild 46: Armerings djungel, men de är inte så komplex 
som de ser ut 

Bild 44: Betongen används ineffektivt i dagsläget

Yta som 
används

Yta som 
ej 
används



bjälklag.

6.2.2 Totalvikten
Efter att gjutsanden, betongen och armeringen har 
lättats  hamnar  vi  på  ett  snitt  på  ca  8kN/m^3  i 
stället för 18 respektive 24 respektive 70kN/m^3. 
För hela formmaskinen minskas därför vikten från 
runt 90ton till mellan 30 och 40ton. Samtidigt har 
vikten  för  bjälklaget  i  sig  dragits  ner  till 
genomsnittligen  halva  vikten.  Detta  gör  att 
spännvidderna  kan  ökas  massivt  relativt  till 
traditionell platsgjutna då betongens egenvikt ofta 
utgör  ett  av  de  största  problem  för  stora 
spännvidder.  På  detta  vis  blir  platsgjutna 
realistiska  spännvidden  i  princip  motsvarande 
spännvidden för håldäck vilket i  praktiken är ett 
krav för att kunna konkurrera ut dem.

6.3 Formmaskinens geometri
Med  en  gjutvikt  på  dryga  40  ton  inklusive 
maskinens egentyngd är det inte speciellt rimligt 
att sätta ett ben i varige hörn. Även om benen sätts 
tätt, exempelvis. mellan varannan hydraulkolv så 
blir lasten i och för sig utspridd på ca 1 ton per 
ben, men då kommer lasten fortfarande för lokalt i en linje. Genom att rikta benen i olika riktningar 
som bild 47 samt 48 kan man sprida trycket på plattan. På detta sättet fördela vikten med maximalt 
avstånd från  varandra.  Dessutom är  fötterna  relativt  sett  stora  och  sprider  vikten  till  kanterna. 
Metoden sprids vikten i praktiken inte till punkter utan till fält, fälten är så spridda att de igenom 
betongen  i  praktiken  agerar  som en  zon.  Detta  resulterar  i  ett  genomsnittligt  tryck  på  ca  600 
kg/m^2. Detta kan i vissa byggnadstyper bli den dimensionerande lasten då många typer av lokalare 
inte får större last under sin livstid.

Om inte en dimensionerande last av i den storleken är möjligt får man i stället helt sonikt lämna 
kvar formmaskinen två våningar ner och på detta sätt halvera lasten som bjälklaget måste bära. 
Detta är faktorer som måste tas med när byggnaden dimensionerar. Men eftersom bjälklagen på 
grund av den ökade komplexiteten ändå inte kan dimensioneras för hand är detta något som endast 
dimensioneringsverktyget behöver ta hänsyns till. I praktiken påverkar detta varken komplexiteten i 
konstruktionen  eller  produktionen,  utan  bara  något  som  programmeraren  som  utvecklar 
dimensioneringsverktyget måste ta hänsyn till.

6.3.1 Maskinens överliggande geometri
Under  de  mittersta  4  metarna  är  det  inget 
problem att hålla upp formskivan och hålla den 
plan. Detta görs enkelt genom ett fackverk som 
fördelar  vikten  till  respektive  närmaste  ben. 
När de gäller uteliggarna så är problemet desto 
svårare.  Dessa  måste  nämligen  både  gå  att 
justera  steglöst  horisontellt  samt vara  mycket 
styva  i  vertikal  led.  Detta  är  betydligt  mer 
komplicerat  än  vad  det  kan  tyckas  vara, 
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Bild 48: Några förändringar som påverkar hållfastheten 
markant

Bild 47: Genomsikts bild över hur fötterna hamnar på 
golvet



problemet är att det inte är möjligt att hålla ytor ifrån, de går ej heller att hålla ovanifrån. Det enda 
sättet att hålla de styva i vertikal led är helt enkelt att låta kolven som skjuter ut uteliggarna även 
agera stöd. Dessutom måste kantsegmentet gå att fälla i tre olika nivåer, upp, ner och horisontellt.

Lösningen på detta är två elektromagnetiska lås, ett radiellt och ett axialt. Det ena låset hindrar 
kantbiten att rotera och det andra låset hindrar uteliggaren från att åka ut och in.

Kolv Radial lås Axial lås Resultat
Fixerad Låst Låst Stabiliserande i horisontal led
In/ut Låst Öppet Justera uteliggaren i längd
In/ut Öppet Låst Ändra mellan Upp, Ner, lodrät
* Öppet Öppet Ingen funktion

Uteliggaren har en yta på ½ m ^ 2 vilket innebär att den genomsnittliga lasten blir ca 200 kg 
per uteliggare plus ytterligare 50 kg om kanten är nerfällt. Uteliggarna går i skåror mellan varandra 
för att kunna avlasta varandra för lokalt högre last. Vikten som kolven måste bära blir då de som 
följer av momentet. Den vertikala vikten på kolven blir då ~215kg. Problemet är att kolven är i 
utfällt läge 4 meter låg men endast en stigning på ca 60cm. Detta medför att den axiala vikten på 
kolven blir närmare 1,5 ton. En måttlig vikt för en hydraulkolv, men med 40 kolvar av denna typ för 
en formmaskin blir det problem. En lösning kan vara att släppa ner kolven i en ram ca 1 meter 
under bordets botten, på detta vis minskas trycket i axialled till måttliga 600 kg.

Uteliggaren som i  detta  fall  är  en kompositskiva kan endast  supportas längst  in respektive 
längst ut. För att klara detta måste den klara upp till 500Nm utan att deformeras. Nu blir det dock så 
att  när  uteliggaren  ligger  mot  en  vägg  så  kommer  kanten  att  hjälpa  uteliggaren  med  negativt 
moment, vilket kommer att hjälpa uteliggaren vid det mest kritiska läget. Skivan är tänkt att vara en 
självavlastande sandwichkompositskiva. I det fallet fördelas kraften jämt över hela skivans bred och 
momentet blir följaktligen 20Nm/cm. Detta är i praktiken den kraften som dimensionerar tjockleken 
på uteliggaren, eftersom deformeras inte blir märkbart under gjutningen.

Ett sätt att kompromissa är att återigen låta beräkningsprogrammet ta hänsyn till deformationen 
i materialet och överhöja gjutningen med de antalet millimetrar som behövs. Denna tillsynes dåliga 
lösning  kanske  i  själva  verket  vara  en  bra  lösning,  då  deformationen  finns  oavsett  om  man 
försummar den eller inte. Samtidigt medför de att man i det 
fallet  kan  beräkna  deformationen  på  alla  delar  av 
konstruktionen, metoden medför i  sin tur antagligen leder 
till  en  betydligt  högre  precision  vilket  i  sin  tur  leder  till 
mindre materialanvändning och högre hållfasthet.
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Bild 49: Principskiss över hur uteliggaren 
hålls upp



7 Geometrisk lösning Del 2, 
formning och uppställning
7.0.1 Uppställning
Som formmaskinerna  är  beskrivna  i  föregående 
kapitel kan de naturligtvis inte flytta på sig själva. 
De är helt enkelt en passiv maskin. De är tänkt att 
en typ av truck ska köra och ställa den på plats, 
sedan via ett interface konfigurera alla delarna till 
att  ha  en  speciell  position  direkt  kopplat  till 
databasen  för  bygget.  Rent  teoretiskt  finns  de 
inget  hinder  från  att  låta  truckarna  positionera 
formmaskinerna  automatiskt,  men  i  praktiken 
kanske  det  inte  är  så  enkelt.  Detta  arbete  får 
troligen till en början göras av en människa, men 
arbetsbördan  blir  mycket  liten  då  de  endast  tar 
några minuter att positionera formen för ett stort 
antal  kvadratmetrar.  Formmaskinerna på bild 50 
är kraftigt förenklade för att datorn skulle kunna 
hantera ett stort antal. 

7.0.2 Formsanden
När formbordet  är  färdigt  står  den i  princip 

ovanpå  en  stor  nästan  plan  yta.  På  denna  yta 
placeras alltså formsanden av en robot som formar 
den efter den önskade formen, format i sanden är 
inte  bara  bjälkar  och  bjälklaget  och 
tvärkraftsökning vid upplagen, men även uttag för 
formverktygen  av  engångstyp.  Utläggningen  av 
formsanden kan här ske nästan fritt då roboten har 
exakt  information  över  vad  som  ligger  var.  I 
praktiken  blir  det en  stor  nästan  jämn yta  med 
kantväggar  och  hål.  Sedan  läggs  ett  lager 
formsand över  och fältarmeringen rullas ut.  Sist 
placeras stödarmeringen över väggar och pelare.

7.0.3 Färdiga former
Färdiga former är främst väggar och pelare. Här 
på  bild  52  är  en  pelare  formgjuten  i  ett  billigt 
engångsmaterial av plast. Eftersom gjutrycket blir 
fullständigt  homogent  behöver  styrkan  i  plasten 
inte spela  så  stor  roll  i  detta  fall.  Pelarens 
armering  integreras  i  pelarformen  direkt  vid 
fabrik. Pelarformerna tar lite plats och är lätta att 
transportera mycket tack vare en oerhört låg vikt. 
Notera  att  armeringen  sticker  upp  något  över 
golvet  på  bjälklaget.  Detta  för  att  möjliggöra 
överlappning till nästa vånings pelare.

Problemet  för  väggar  är  naturligtvis  mycket 
större. Ett sätt att lösa problemet är att göra något 
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Bild 50: Frommaskinerna uppställda, notera hur stor 
yta endast 4 maskiner täcker, notera även hålet i mitten 
av byggnaden där maskinen lyfts upp och de nedre 
våningarna där fasaden redan är färdig

Bild 51: Formsanden ligger på, färdigt för armeringen

Bild 52: Pelare, notera att stödarmeringen och 
bjälklaget halvt är ditt lagt och pelaren är gjuten en bit  
upp i formen symboliskt



som motsvarar en överhöjning av bjälklaget. Ett 
problem här är att gjuttrycket är avsevärt högre i 
botten än i toppen. Ett annat problem är att man 
måste internkoppla väggarna mellan varandra. Det 
är inte speciellt komplicerat för en dator att räkna 
ut  den  här  biten,  men  det  måste  göras  annars 
kommer väggen att se ut som en ballong. Ett annat 
sätt  att  lösa  detta  på,  om  man  har  tillgång  till 
mycket  hög  precision,  är  att  göra  lika  mycket 
överhöjning  hela  vägen  men  i  stället  variera 
tjockleken.  Detta  kräver  dock  oerhört  hög 
precision.

På  bild  53  visas  en  sådan  konstruktion  i 
genomskärning. Väggelementet på bild 53 väger 
bara  några  procent  av  motsvarande  prefab  vägg 
och  kan  enkelt  hanteras.  Naturligtvis  finns  de 
inget  hinder  från  att  använda  prefab  som komplement  i  stället  för  på  platsgjutna  väggarna.  I 
praktiken är precis som i dag den mest troliga lösningen att man kombinerar prefab med platsgjutna 
delar. I praktiken är det ingen skillnad på att en robot placerar ut prefab jämte engångsformer. Den 
stora  skillnaden  ligger  i  vikten  och  logistiken.  Medan  en  lastbil  formligen  kan  fyllas  av 
engångsformer så kan lastbilen endast frakta ett mycket begränsat antal prefab. Detta beror inte 
främst på vikten utan  i hög grad på balansen i lastbilen. De går helt enkelt inte att transportera saker 
som har så hög viktpunkt i stora kvantiteter. Detta löses i dagsläget med specialtransporter.

7.1 Flytta saker på arbetsplatsen
Problemet  när  man  fraktar stora  saker  i  en 
byggnad  att  man  naturligtvis  inte  kan  använda 
hissen eftersom den dels inte är installerad ännu 
och  dels  att  den antagligen  inte  klarar  de 
volymerna.  Ett  sätt  är  att  använda en  så  kallad 
trappbil.  Denna typ  av  transportfordon är  ingen 
nyhet  men  har  i  dagsläget  få  praktiska 
tillämpningar.  Trappbilarna  delas  upp  i  två 
huvudkategorier, lutande och vertikala.

De  vertikala  trappbilarna  har  den  praktiska 
fördelen att kunna lyfta saker rakt upp som en hiss 
och  hålla  lasten  plant.  Problemet  är  då  å andra 
sidan att hålet måste vara större än fordonet och 
att benen måste fällas ett helt steg upp och ner.

De lutande trappbilarna kan inte hålla lasten 
plant,  de har även nackdelen att  lasten inte  kan 
vara  fullt  lika  hög.  Men  de  kan  i  stället 
transportera  laster  (se  bild  54)  som  är  mycket 
större  än  hålet.  Benen  behöver  dessutom  inte 
kunna fällas ett helt steg utan i praktiken räcker 
det med ca hälften. Trappbilen på den symboliska 
skissen fäller faktiskt bara ut hjulen motsvarande 
ca 45% av höjdskillnaden mellan våningsplanen.

Problemet är återigen att man antagligen vill bygga mer än en våning på huset och man då 
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Bild 54: Principskiss över hur ett fordon kan ta sig  
mellan olika golvplan

Bild 53: Exampel på motsvarande vägg, observera att  
överhöjningen varierar beroende på gjuttrycket

Bild 55: Symbolisk bild över trappbil i verklig miljö



antagligen vill ha ett genomgående hål från högsta 
våningen till  bottenplan. Detta kan lösas som på 
bild 56  genom  att  låta  spårvidden  variera  på 
hjulen,  och  på  detta  sätt  helt  enkelt  gränsla 
avgrunden.  En  sådan  spårvidds  förändring  kan 
enkelt  genomföras  genom att  låta  boggin  rotera 
runt vertikalaxeln vid boogie infästningen.

I  praktiken  kommer  troligen  det mest  att 
fraktas på detta  sätt,  då man inte bara kan lyfta 
relativt stora vikter  utan även kan köra och ställa 
den direkt på rätt ställe. Efter att formmaskinerna 
fälls ihop så mellanlagras formsanden och borden 
rengörs.  Därefter  transporteras  den till  nästa 
våning där prefab former och gjutformer redan är 
klara.  Dessa  former  ansluts  till  formborden 
genom att formsanden täcks över och ansluts. Formsanden hämtas från mellanlagret på våningen 
under. Sedan lyfts armeringen upp och betongen pumpas upp. Sedan görs proceduren om till nästa 
våning.

7.1.1 De två arbetsfordonen
I  praktiken  betyder  det  att  det  behövs  två 
arbetsfordon. En tung transporter eller truck som 
ska kunna klättra ett helt bjälklag, vilket bör vara 
minst  4-6  meter.  Vid  högre  våningsplan  får  det 
troligen lösas genom att arkitekterna sätter in en 
mellanavsatts eller en temporär struktur sätts upp. 
Trucken  måste  kunna  bära  en  last  på  5-10  ton, 
beroende  på  vad  den  faktiska  vikten  på 
formmaskinen blir.

Ett problem med trucken är att den endast kan 
ha en begränsad höjd. Den måste ledigt kunna gå 
under bjälklagen med en last som är en meter hög. 
Med en lägsta bjälklagshöjd på 2.4 betyder de att 
högsta punkten max får vara 1.4m hög eller 1.3m 
med viss marginal. Eftersom hjulen måste kunna 
fällas  ut  flera  meter  betyder  de  troligen  att  den 
enda lösningen är saxben.

Maskinen  måste  även  kunna  köra  i  precis 
vilken  riktning  som  helst.  Den  här  typen  av 
maskin  finns  i  princip  redan  och  kallas  för 
Lowloaders.  Den  stora  skillnaden  mellan en 
traditionell Lowloader och det fordon som behövs 
är  möjligheten  att  ändra  spårvidd för  att  kunna 
gränsla hisschakt.

Trucken måste även ha möjlighet att lasta och 
lasta av och ställa upp objekt exempelvis, prefab 
väggar, pelare och andra likande objekt.

Det  andra  arbetsfordonet  är  mer  av  en  mångpysslare.  Den  ska  kunna  lägga  ut  formsand  och 
positionera engångsgjutformar, även kunna lägga ut armering och distanser med mera. Detta fordon 
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Bild 56: Exempel på hur axelbredden kan förändras

Bild 57: LowLoaders kan ta absurt stora laster

Bild 58: LowLoaders har en oerhörd flexibilitet och 
precision 



måste vara tillräckligt lätt för att kunna transporteras och kunna köra omkring på formmaskinerna. I 
praktiken är detta ingen större begränsning.

En mer kritisk begränsning är att arbetsfordonet måste få plats mellan det gjutna bjälklaget och 
gjutborden när de ska hämtas in. Formborden är knappt en meter höga och bjälklagets minimala 
höjd är enligt standard 2.4m. Det betyder att även detta arbetsfordon begränsas av samma höjd som 
trucken. En annan begränsande faktor är att den måste ha möjlighet att bära en ganska stor mängd 
formsand, armering och distanser. Maskinen kan vara upp till 4 meter bred. Och den smidigaste 
längden borde då bli 2.4meter (får plats på en lastbil). En lösning är att låta formsanden hänga på en 
löstagbar behållare som kan bytas eller  fyllas på när den är slut.  Armeringen kan om den är i 
kompositmaterial vävas på plats och sedan härdas med härdmaterial förvaras på en rulle för att 
sedan bli i princip lika hårt som stål.

Distansmaterialet  kan  troligen  även  det tillverkas  på  plats.  Processen  som t.ex.  polystyren 
tillverkas på fabrik är inte mer komplicerad än att den rimligen skulle kunna tillämpas på plats. 
Detta skulle vara extremt logistikbesparande då polystyrenskum består av över 98% gas (ofta luft). 
Med en sådan process skulle distansernas logistikfråga bli mycket av en "inte" fråga på samma sätt 
som armeringen vad de gäller fiberarmering.

7.2 Gjutgeometri och överhöjning
Ett  vanligt  problem  med  att  platsgjuta  bjälklag 
idag är att de efter gjutningen sviktar ner, vilket 
leder till att man får en grop i golvet. När prefab 
bjälklag tillverkas, görs de ofta med överhöjning 
och även med förspänd armering. På detta sätt blir 
de perfekt plana när de positioneras på bjälklaget.

Eftersom  det  är  möjligt  att  anpassa  formen 
perfekt  i  underkanten  går  det att  överhöja 
bjälklagets  undersida så tillsvida att  underkanten 
blir plan när formen tas bort. Bjälklaget blir i och 
för  sig  svagare  med  denna  procedur,  men 
fortfarande tillräckligt starkt för att bära sin egen 
vikt. När formen tas bort blir bjälklaget plant på 
undersidan i  stället  för konvext, men fortfarande 
konkavt  på  översidan.  Genom att  övergjuta  den 
konkava  översidan  med  flytbetong  blir  båda 
sidorna plana.

När övergjutningen skett uppnår bjälklaget full styrka, så sträcks armeringen till högre grad än 
vad den annars skulle göra, vilket minskar framtida svikt i bjälklaget. Dessutom blir betongen som 
är mest utsatt för stress ingjuten i ett lager skyddande betong. Allt detta kan beräknas i förväg med 
stor precision för att få maximal styrka med minimalt material och vikt. Dessutom kan man välja 
mellan att optimera relativt till minimal tjocklek eller minimal vikt.

Man kan även steglöst gå över mellan minimal tjocklek och vikt exempelvis om man vill ha ett 
bjälklag som ser väldigt tunt ut av estetiska skäl men har mycket hög spännvidd. Detta fullständigt 
automatiskt till en kostnad som blir lägre än att gjuta ett helt vanligt bjälklag i dagsläget.

7.3 Gjuta vertikala strukturer
Att gjuta objekt som inte är vågräta är inte möjligt med denna teknik. Men igenom att kombinera ny 
teknik med gammal så går det att göra vissa objekt. Man kan använda formborden för att platsgjuta 
plattor med fästpunkter, sedan lyfta upp dem och montera dem i godtycklig vinkel.  I  detta fall 
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Bild 59:

1: Traditionellt platsgutet bjälklag 

2: traditionellt överhöjt prefab bjälklag

3: Semiöverhöjt platsgjutet bjälklag med komplettering 



använder  man  formborden  närmare  som en  semimobil  produktionsanläggning,  vilket  kan  vara 
överlägset  en  stationär  produktionsanläggning  om  man  behöver  gjuta  objekt  mycket  större 
geometriska mått än vad transportmässigt är möjligt.

Ett annat exempel är att man låter formerna gjutas med utsidan neråt och låta formmaskinen 
göra  en  texturyta,  som sedan  kan  användas  både  av  praktiska  (monteringsutrymmen mm) och 
estetiska skäl. Dessutom kan ytan agera passform till ett pusselliknande system där man använder 
flera gjutna block för att bygga upp ett 3D pussel. Detta pussel kan sedan användas som gjutformer 
till  något  större  formar,  t.ex.  grundplattor eller  fundament,  objekt  som man i  dagsläget  nödgas 
bygga former till manuellt då de är omöjliga att frakta från fabrik på grund av både vikt och volym.

7.3.1 Gjuta väggar horisontellt
Denna modellen kan vara ett bra komplement för att gjuta väggar, speciellt i sammanband där 

väggarna blir för stora eller för tunga för att transportera. Andra fördelar är att, om än inte båda, i 
alla fall den ena sidan går att forma enligt designspecifikation med hög precision. Man kan även 
göra genomgående hål.

7.3.2 Resultatet
Resultatet här är inte bara färre arbetstimmar och 
färre farliga arbetsmoment. Resultatet är mycket 
större  än  så.  Man  kan  t.ex.  öka  precisionen  på 
bjälklagen med ett flertal millimetrar. Vad gör en 
millimeter,  låter  som  ingen  större  skillnad?  I 
praktiken  gör  en  millimeters  precision  på 
bygganden  här  bredvid  1,5  ton betong  per 
bjälklag. Genom att geometriskt placera betongen 
perfekt  och  öka  precisionen  till  ett  maximum 
minskar  man  vikten  med  flera  100  ton  per 
bjälklag. För en byggnad med 6 våningar som här 
med  flera  ton  per  m^2.  En  annan  faktor  är  att 
bjälklagen kan minskas radikalt i visuell tjocklek, 
de behövs fortfarande tjocka förstärknignar närma 
upplag.   Men  visuellt  och  även  till  viss  mån 
praktiskt  så  blir  bjälklagen  tunnare.  I  praktiken 
finns  det  exempel  på  byggnader  av  denna  typ 
redan i  dag.  Men de är  oerhört  dyra att  konstruera och medföljer  stora  risker då precisionen i 
dagsläget är reaktivt sett liten.

Medan maskiningenjörerna pratar om 1/1000mm precision pratar byggingenjörerna fortfarande 
om  närmare  en  cm  och  säkerhetsmarginalerna  är  därefter. Vad  som  är  ännu  värre  är  att 
säkerhetsmarginalerna inte alltid är tillräckligt stora. Att byggen blir fel på över en cm är inte helt 
ovanligt. Om precisionen kan minskas från denna 1 cm till fortfarande ganska stora 1 mm så finns 
det 1000-tals  ton betong att  spara.  Dessutom kan vi bygga högre och djärvare byggnader med 
mindre risk och mindre kostnad.
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Bild 60: Exempel där konstruktion och arkitektur kan 
samarbeta för att ge illusionen av ett papperstunt  
bjälklag. Bjälklaget är i praktiken relativt tjockt men på 
grund av konstruktionen syns de inte 



Sist men inte minst så kan vi gå ifrån boxtänkandet som kom med betongelementen på 60-talet 
och  fortfarande  hänger  kvar.  Först  med  ett 
automatiskt byggande kan vi tänka fritt. Och den 
första delen i atomatiskt byggande är  automatsikt 
formsättning. Utan automatisk formsättning har vi 
helt enkelt inte den precisionen som krävs för att 
full nytta av FEM-beräkningar ska kunna dras. 

7.3.3 Geometrisk slutsats
I  praktiken  är  frakten  både  till  och  inom 
arbetsplatsen ett geometriskt problem, lite som hur 
man får igenom kamelen genom nålsögat. Hur får 
man igenom ett 80m^2 igenom ett 30m^2 hål för 
hisschakt och trappor. Man fäller ihop det. Hur får 
man  på  3  stycken  formbord  på  80m^2  på  ett 
25m^2  stort  lastbilsflak.  Man  ställer  dem  på 
högkant.

Hur  transporterar  man  flera  100m^3 
polystyren till distansmaterial? Varför transportera dem när man kan tillverka dem på plats. Hur 
transporterar man 100-tals ton armering som är omständigt och tungt att flytta? Fiberarmering går 
att  rulla ihop som ett  garnnystan.  Använd det i  stället! Den sista frågan, hur transporterar man 
tusentals ton betong? Tyvärr jag har ingen riktigt bra lösning på detta problem. Naturligtvis kan 
även betongen tillverkas på plats men det löser inte speciellt stor del av problemet då materialet 
fortfarande måste transporteras. Lösningen heter nog här snarare banta. Ökad precision kan minska 
mängden betong avsevärt. Detta kommer nog att förbli ett av de större logistikproblemen även i 
framtiden. Men genom att minska de andra problemen drastiskt kan nog även den här biten av 
byggnadskostnaderna minskas drastiskt.
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Bild 61: Formmaskin och en lastbil, visar på den 
relativa storleken, notera den utfärda formmaskinen i  
bakgrunden



8 Mekanisk lösning
När allting passar ihop ska det helst hålla och fungera. Praktiskt taget är det inga problem att få dem 
att hålla. Och när sakerna väl håller måste vikten vara tillräckligt låg. Naturligtvis går det att bygga 
alla maskinerna i titan och kolfiber, fast då blir det i stället priset som blir för högt. Lösningen är 
följaktligen att  göra maskinen precis  tillräckligt  lätt  och med precis  tillräckligt  bra material  till 
minsta möjliga kostnad.

Den naturliga frågan blir då hur lätt är tillräckligt och hur stark är tillräckligt. Svaret finns i 
geometrin. Eftersom formmaskinen fraktas flera åt gången är en vikt på max 6.5ton lämplig, dvs. 6 
stycken på  40  ton.  Maskinen  måste  även  vara  lätt  relativt  till  bjälklaget  den  står  på,  eftersom 
bjälklaget inte bara måste bära maskinens vikt utan även gjutrycket från bjälklaget ovan. Med en 
bjälklagsvikt som kan bli så låg som 10ton för motsvarande den area som formmaskinen står på, 
och kanske en typisk vikt på 15-20 ton skulle maskinen helst vara ännu lättare.

Detta  är  främst ett  problem för  väldigt  lätta 
bjälklag, då för tyngre bjälklag formmaskinen och 
sanden blir en mycket mindre del av vikten. Detta 
problem  blir  troligen  störst  för  bostadshus  där 
bjälklagsvikten vill hållas till  ett minimum. Som 
synes  så  blir  lasten  för  ett  tänkt  lättast  möjligt 
bjälklag väldigt stort,  dvs.  Ca 185% last  relativt 
till  bjälklagets  vikt.  Detta  är  fullständigt 
orealistiskt  men  de  finns  vägar  förbi  det. 
T.ex.räknas alltid bostadshus med säkerhetsklass 3 
dvs.1.2 i säkerhetskoficient, men under byggtiden 
bor det ingen i huset och med robotkonstruktion 
vistas det inte ens någon i huset. Detta betyder att 
man i stället kan använda säkerhetsklass 1 dvs.1.0. 
Eftersom  bjälklagets  egenvikt  räknas  med  i 
säkerhetsklassen gör denna omräkning väldigt stor 
skillnad. En total vikt i säkerhetsklass 3 på 570kg/m^2 motsvarar i säkerhetsklass 1 då 475 kg/m^2, 
vilket resulterar i en mycket rimligare relativ last. Lösningen på detta blir då att låta två bjälklag 
bära vikten, vilket medför att den nyttiga lasten endast blir 73% reaktivt sett till säkerhetsklass 1. 
För  tyngre  bjälklag  försvinner  snabbt  problemet.  Redan  för  ett  bjälklag  på  drygt  300kg/m^2 
försvinner nästan probelmet fullständigt, vilket med tanke på att att normal bjäklagsvikt i dagsläget 
ligger en bit över 300kg/m^2 därför bör fungera väl

Praktiskt  taget  gör  det  ingen  större  nytta  att  reducera  vikten  för  formmaskinen  under 
~60kg/m^2 då vikten redan då är relativt liten till övriga vikter.

8.0.1 Lokala avvikelser
Nu är  det inte heller riktigt så lätt som att bjälklaget är lika tungt överallt. Även ett traditionellt 
betongbjälklag skiljer en del i vikt mellan olika delar beroende främst på att armeringen skiljer, men 
även  i  t.ex.  håldäck  där  man  ofta  gjuter  i  extra  tvärkraftförstärka  vid  upplaget.  I  fallet  med 
formmaskinen så skiljer det avsevärt mer, inte bara skiljer tjockleken något och på vissa ställen kan 
de  finnas  balkar.  Men det  finns  även  variationer  inne  i  bjälklaget.  På  många ställen  finns  det 
distanser  för  att  minska  vikten  och  mängden  betong.  Detta  är  faktiskt  den  grundläggande 
anledningen till att vikten blir så låg som den blir, vilket är själva förutsättningen för att den här 
tekniken överhuvudtaget  ska kunna konkurrera  med förgjutet  bjälklag.  De tunga zonerna kan i 
princip vara upp till en meter breda, typiskt upplag runt kanter och hörn. I princip kan avvikelsen gå 
ända upp till 1200kg/m^2 dock rör det sig då knappast om ett lätt bjälklag utan troligen ett tyngre 
t.ex. i ett köpcentrum eller i ett parkeringshus.
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Bild 62: Summering av lasterna

Bjälklag 200kg/m^2

Formsand 100kg/m^2
Formmaskin 60kg/m^2

Formmaskin area 
reduktion 8/7
Bjälklag egen vikt 
200kg/m^2
Total vikt att bära 
~570kg/m^2



I praktiken finns de inget hinder förutom formmaskinens hållfasthet hur tunga bjälklag man kan 
göra. Principiellt så gör man även bjälklaget under tyngre om man gör de över tyngre.

8.0.2 Bjälklaget jämte formmaskinen
Allt detta med laster och tryck och vikter är saker som man tar  hänsyn till  vid beräkningar av 
bjälklagets geometri. Det finns inget som hindrar bjälklaget att ha förstärkningar precis där som 
kraften är som störst. Eftersom alla beräkningar i vilket fall som helst sker med FEM analys i det 
här fallet, finns de ingen anledning att göra bjälklagets styrka jämte vikt perfekt i alla punkter. Detta 
är heller inget som går emot höga krav på säkerhetsfaktorer. I Praktiken kan man nu i stället för att 
ha 1.2 i säkerhetsfaktor på sämsta stället och kanske 1.5-1.8 på det bästa stället i stället ha exakt 
samma säkerhetsfaktor  t.ex.  1.3 i  hela strukturen.  Detta  ger bättre  hållbarhet  totalt  eftersom en 
struktur alltid går sönder i svagaste punkten. På detta sätt kan man kombinera bättre hållfasthet med 
mindre material och dessutom få en ganska kraftig ränta på ränta effekt.

8.1 Fötterna och benen
Det är väldigt viktigt att kraften från gjutningen 
tas ner jämt i bjälklaget under. I vanliga fall gör 
man helt  enkelt så att  man använder ett  mycket 
stort antal ben och låter svikten från gjutformen 
fördela  vikten.  Detta  är  dock  inte  möjligt  med 
formmaskinen då den dels är  för styv,  dels  inte 
kan ha hur många ben som helst. Lösningen här är 
i  stället  att  använda  hydraulben.  Genom  att 
kontrollera  trycket  i  hydraulkolvarna  kan  man 
väldigt exakt bestämma kraften från varje enskilt 
ben,  och  därigenom  räkna  ut  med  hur  mycket 
kraft de verkar på bjälklaget under. Det går med 
en enkel sensor att hela tiden övervaka kraften på 
bjälklaget  under.  Därigenom kan  man  snabbt 
upptäcka  potentiella  problem  och  avbryta 
gjutningen innan bjälklaget uppnår sin maximala 
bärförmåga.

Formmaskinen behöver ca 40 ben med fötter. 
Att använda 40 olika hydraulsystem är dock inte 
nödvändigt.  De  går  enkelt  att  klustra 
hydraulsystemen  om  exempelvis  4,  6  eller  fler 
kluster.  Med fyra  kluster  är  de möjligt  att  hålla 
formmaskinen vågrät under uppställningen. Med 
6  eller  fler  kluster  går  de  att  variera  fottrycket 
mellan  olika  delar  av  formmaskinen,  detta  kan 
vara mycket användbart om man gjuter över t.ex. 
en balk eller bärande vägg där bjälklaget är starkare. På det viset kan kraften förflyttas till  den 
starkaste  sektionen  av  bjälklaget.  I  uppfällt  läge  ligger  hydraulkolvarna  emellan  fackverket  i 
konstruktionen och tar därför ingen plats i horisontal led. I praktiken kan det vara lämpligt att fästa 
hydraulkolven i fackverkets överkant för att på detta vis få maximal dynamisk räckvidd.
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Bild 63: En principskiss över hur ett ben med fot kan se 
ut



8.1.1 Fötterna
Fötterna  kan  inte  vara  stora  ståltallrikar,  anledningarna  är  flera. 
Dels är vikten kritisk på just denna bit. Maximala vikten för hela 
benmontaget  samt  hela  fackverket  och  gjutytan  som  tillhör 
respektive ben är 125kg. En ståltallrik i den storleken som krävs 
skulle  väga  över  50 kg och ta  upp nästan halva vikten för  hela 
konstruktionen.  Ett  annat  problem är  att  foten  måste  flexa.  Om 
foten  hamnar  på  en  bit  makadam så  måste  den  flexa  runt  biten 
annars kommer halva lasten att hamna i just en punkt.

Den  bästa  lösningen  är  troligen  att  göra  foten  i 
glasfiberarmerad plast  och på detta  sätt  hålla  både vikten till  ett 
minimum och flexibiliteten till ett maximum.

Fötternas  storlek  kan  principiellt  vara  större  än  avståndet 
emellan dem. Då de ändå inte går att fälla upp fötterna i fackverket 
så kan de lika gärna vara större än 50cm. Om de läggs överlappande 
när de är infällda kan man praktiskt sett göra diametern så stor som 
80cm. Större än så är det inte meningsfullt att göra dem då kraften 
då  hamnar  närmare  nästa  fot  än  avståndet  inom  den  egna.  De 
kanske låter som en liten skillnad men i praktiken skiljer de över 2,5 gånger i yta som fötterna 
täcker. Exakt vilken storlek som är optimal är svår att avgöra. Högst troligen ligger den optimala 
storleken emellan 50cm och 80cm vilket är de intervallet som de går att konfigurera dem i.

8.2 Vikt och material
Det är relativt  svårt att  uppskatta vikten på den här maskinen. Transportmässigt behöver vikten 
komma under 6,5 ton, praktiskt sett borde vikten vara lägre än så, helst under 4-5 ton för att lättare 
få balans under transporten. Som sagts tidigare så handlar det snarare om att välja material för att få 
en lämplig vikt snarare än en fråga om det är möjligt eller inte möjlig. Glasfiber är både starkt och 
lätt,  dessutom förhållandevis  billigt,  därför  lämpar  sig  förutom fötterna  även  överbyggnaden  i 
glasfiber eller liknande material. Fackverket bör byggas i aluminium då det är relativt sett hyfsat 
billigt och väldigt vridstyvt. I fackverket är vridstyvheten viktigare än styrka då det inte behöver ta 
speciellt stor del av lasten, då den största delen av lasten går rakt ner i benen. Benen måste troligen 
göras i stål då hydraulkolvar sällan görs i ett annat material.

Kontrollen av uteliggarna kan göras med en dubbellänkad kuggstångs lösning med hjälp av en 
stegmoster eller servo, samt en inverterad elektromagnetisk låsning.

8.3 Kontrollsystem
Förutom de  rent  mekaniska  bitarna behöver  det  även  finnas  kontroll  och  styrsystem.  Systemet 
behöver kunna göra två saker. För de första behöver det kontrollera positionerna på varje enskild 
del och trycket i varje enskild sektor av hydraulsystemet. Detta system behöver relativt till övriga 
maskiner  i  dagsläget  inte  vara  speciellt  komplicerat.  En  enkel  kontorsdator  kan  enkelt 
vidarebefordra alla signalerna till en centraldator som kontrollerar deras giltighet relativt till den 
förutbestämda simuleringen.

Den  andra  delen  är  den  del  som styr  och  ställer  in  formmaskinens  geometri.  Den  största 
skillnaden på detta system och kontrollsystemet är att systemet för att ställa in maskinen kräver 
kraft. Finns två grundläggande sätt att lösa problemet på. Det enklaste sättet är att låta trucken som 
placerar ut formborden agera kraftkälla för både elkraft och hydraull kraft. Detta tar en hel del vikt 
ifrån  frommaskinen.  Nackdelen  med  systemet  är  i  stället  att  de  inte  möjliggör  kalibrering  av 
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Bild 64: Exempel på skillnaden 
mellan 50cm respektive 80cm 
fötter



geometrin efter sättning.
Den andra lösningen är att helt enkelt låta varje formmaskin ha ett eget kraftpaket med t.ex. ett 

batteripack, eller låta 2-4 formmaskiner dela på ett kraftpaket. Mängden energi som krävs är relativt 
begränsad, och vikten från kraftpaketet blir troligen inte så avgörande.
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9 Gjutningens mekanik
Det är inte bara formmaskinens mekanik som är viktig, än viktigare är den mekanik, eller kanske 
snarare fysik, som sker under själva gjutningen. Tyvärr är det inte så enkelt så att delar stannar kvar 
där man placerar dem. Att hindra lättviktsblocken att flyta upp är ett stort problem. Alla som någon 
gång försökt trycka ner ett Frigolitblock under vatten känner till problemet. Flytkraften är väldigt 
stor. Vad som gör de hela värre är att betong har mycket högre densitet än vatten, ca 2.4 gånger.

Vad som är än värre är att även armeringen, om det handlar om fiberarmering, även den flyter. 
Detta är ett större problem då armeringen trots att den kan styvas upp kemiskt inte blir i närheten så 
styv  som  lättviktsblocken.  Därför  måste  armeringen  fixeras  regelbundet  med  intervall  som  är 
betydligt kortare än båglängden för ett X antal graders böjning av armeringen. Naturligtvis sträcks 
armeringen relativt hårt och den borde därför inte 
böja sig så avsevärt.

9.0.1 Problem och lösningar
Problemen  med  flytkraften  har  naturligtvis  en 
lösning,  eller  rättare  sagt  många  lösningar. 
Återigen  är  det  en  fråga  om att  hitta  den  bästa 
lösningen  eftersom  det  naturligtvis  inte  går  att 
barlasta dem då hela poängen är att minska vikten. 
De två grundprinciper som återstår är antagligen 
att förankra eller att använda betongen i sig som 
barlast.

I  praktiken  fungerar  de  två  alternativen  på 
samma sätt. Skillnaden är att metoden med ankare 
använder  grusbädden  som  botten,  medan  den 
andra metoden använder en egen botten.

Vanligen  utnyttjas  bara  de  översta  40%  av 
betongen, samtidigt som det krävs ett täckskikt på 
i  de  flesta  fall  20mm.  Till  detta  kommer 
armeringens  tjocklek  och  ett  ytterligare 
täckskikt  jämte  lättviktsblocken.  I 
tabellen  finns  exempel  på  hur  olika 
tjocklekar  på  bjälklaget  varierar 
lättviktsblockens  tjocklek  och  den  kraft 
som  påverkar  dem.  Vid  väldigt  tunna 
bjälklag spelar täckskiktet en mycket stor 
roll  då  de  upptar  hela  1/3  av  hela 
bjälklagets tjocklek. Detta resulterar i att 
basplatten endast behöver täcka 1/3,7 av ytan. Efterhand som tjockleken växer spelar täckskiktet 
mindre och mindre roll, till slut måste täckskivan täcka halva botten eller mer.

För att betongen inte ska kunna hitta sig in under täckskivorna måste dessutom hela botten 
sprayas med ett täckande skikt, t.ex. snabbtorkande betong.

Ett liknande problem finns naturligtvis för den förankrade typen. Men i detta fall är det i stället 
förankringsdjupet  som spelar  roll.  För  att  inte  ge  stress  på  bindningarna  i  sanden  behöver  de 
förankras till ett motsvarande djup av sandens glidvinkel relativt till kvoten, som är den samma för 
varianten med täckskiva.

Problemen blir mycket stora vid förekomst av mycket tjocka bjälklag. Vid 500mm bjälklag blir 
förankringsdjupet väldigt stort,  medan de redan vid 300mm tjocklek inte föreligger något större 
problem.
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Bild 65: Exempel på de två huvudtyperna av förankring
Tjocklek mm Botten mm Lättblock mm Lyftkraft kg/m^2 Tryck kg/m^2Del täckskiva

100 33 27 64,8 240 3,7
150 35 55 132 360 2,73
200 40 80 192 480 2,5
250 45 105 252 600 2,38
300 50 130 312 720 2,31
500 50 250 600 1200 2

Bild 66: Exempel på hur mycket förankring som krävs



Ett annat problem med förankring är att de måste konstrueras med ganska snäva toleranser. De 
behöver kunna brytas av när formmaskinen sänks, alternativt att de får sitta kvar och helt manuellt 
slås av efter att gjutningen är färdig.

Båda lösningarna har sina för och nackdelar.  Vilken som är lämpligast är  mycket svårt  att 
avgöra utan en än mer ingående analys av området. Det kan även finnas andra lösningar som jag 
förbisett.

9.1 Formsandsläggning
Formen för gjutningen kan enkelt sprutas ut med hjälp av exempelvis tryckluft. Formsanden kan 
blandas  med  lättviktsmaterial  där  hög  precision 
inte behövs vise versa. I figur 67 går det att se hur 
formsand  med  lägre  precision  och  lättviktskulor 
har övertäckts av formsand utan lättviktskulor för 
att  på  detta  sätt  få  en  mycket  exakt  och 
väldefinierad struktur.

I praktiken sker allt det här på millimeternivå 
och  är  väldigt  svårt  att  se  med  blotta  ögat.  Ett 
mycket stort antal munstycken sprutar ut formsand på ungefär samma sätt som en skrivare fungerar. 
Med Laser mäter den exakta höjden och jämför den med positionen på maskinen som lägger ut 
formsanden. Observera att sandens relativa tjocklek är mer eller mindre irrelevant. Formmaskinen 
är inte helt platt på ovansidan. Förutom att det finns skarvar som är flera cm höga, så tillåts även lite 
svikt i formmaskinen. I praktiken vet varje skrivhuvud exakt på mm när var de befinner sig i både 
X,  Y  och  Z  led.  Skrivhuvudena  har  ständig 
kontakt  med  huvuddatorn  som  talar  om  vilken 
nivå  som  formen  skall  gå  upp  till.  Emellan  de 
definierade punkterna får skrivhuvudet interpolera 
fram rimliga höjder.

När  formsanden  läggs  på  deformeras 
underlaget något. Det rör sig inte om mycket, men 
tillräckligt  mycket  för  att  precisionen  skall 
påverkas.  Detta  gör  dock  inget  eftersom 
skrivhuvudet skriver reaktivt  till  den absolut höjd och kompenseras därför här automatiskt.  Om 
formytan skall vara platt blir den också platt.

Nu är det dock inte så enkelt i praktiken. Underlaget (formmaskinen) deformeras inte bara av 
formsanden utan även av den flytande betongen under gjutningen. Därför behöver de överhöjas 
ytterligare. Ett problem med detta är att man måste veta exakt hur elastisk formytan är. När man vet 
den exakta elasticiteten är det lätt att räkna ut hur mycket överhöjningen behöver vara. Men det är 
viktigt att konstruera formytan på sådant sätt att elasticiteten blir homogen.

Som  nämndes  i  geometriavsnittet  så  behöver  ytterligare  överhöjning  göras  för  att  göra 
undersidan plan när formen sänks. Denna överhöjning är fullständigt fristående från den som nämns 
här och kan helt sonika superpositioneras.

9.2 Fästen
Eftersom  precision  på  under  en  millimeter  är  ett  krav  för  att  automatisk  formsättning 
överhuvudtaget skall fungera så kan lika gärna fästen och hål, även mycket små, tillverkas direkt 
under gjutningen. Det finns inget teoretiskt hinder från att göra hål så små som 10-15 mm. Det 
största problemet är antagligen att formsanden inte kommer att lämna ihålligheten vid lyftande av 
gjutelementet,  utan de senare måste sköljas ur manuellt. I  praktiken är det oavsett detta en stor 
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Bild 68: Kompensation för att både betongen och 
formytan deformeras

Bild 67: Exempel på flera lager med olika  precision



fördel att slippa att borra ett hål. Inte bara sparar man tid och slitage på att göra hålet. Man tjänar 
även på att det hamnar på exakt rätt position och man dessutom slipper ha problem med armeringen 
då den läggs efter att hålet är korrekt positionerat. 

Den höga precisionen gör det även möjligt att sätta in fästen. Man kan t.ex. fixera fästen mot 
armeringen redan ingen gjutningen. Detta kan t.ex. vara fallet om man gjuter in fäste i bjälklaget för 
bärande väggar och sedan gjuter väggarna. Då kan man i praktiken bara ställa upp väggarna på 
bjälklaget så sitter armeringen och allt fast på en gång. Man kan då snabbt och enkelt lyfta upp 
väggar och ställa dem på plats. Ingen svetsning, ingen gjutning krävs. När väggen står på plats är 
den monterad.

När man gjuter grundplattan kan detta exempelvis användas.  Då det går att  gjuta i  princip 
vilken 2D geometrisk form som helst med struktur på undersidan, kan detta utnyttjas för att gjuta ett 
stort antal mindre bitar till ett 3D pussel. På detta 
vis går de att göra ett stort antal 3D former. Sedan 
går det att använda formerna efter montering som 
en  gjutform  för  en  större  struktur.  T.ex.  en 
grundsula  där  det  behövs  väldigt  stora  volymer 
betong.

På  bild  69  syns  ett  exempel  på  där  man 
använt  ett  antal  platsgjutna  betongblock  för  att 
skapa en form. Detta kan ibland vara enda sättet 
då blocken kan gjutas mycket stora och i det fallet 
rent fysiskt inte kan transporteras på väg. De blir 
helt enkelt för stora eller tunga.

I praktiken är det inte ens fantasin som sätter 
gränsen. Man kan låta ett datorprogram räkna ut 
den mest optimala formen. Det skulle alltså vara 
fullt möjligt att göra något som liknar en fotboll i 
betong som i princip blir fullständigt rund.

9.3 Armeringsläggning
På grund av ett otal faktorer är det inte lämpligt eller ens i vissa fall möjligt att använda traditionell 
armering i stål.

Aramidfiber är troligen den bästa lösningen. Aramid är i praktiken polymerer, dvs.plast, till 
skillnad från kolfiber som är grafit. Aramid är en vidareutveckling från konstfiber, som nylon, som 
utvecklades under andra världskriget.  Aramid har en mängd egenskaper som gör den lämpligt i 
detta samanhanget. De uppför sig väldigt mycket som textiler, de går bland annat att rulla upp utan 
svårigheter. Det går även att härda den med en enkel kemisk process så de blir styva. Aramid är 
flera  gånger  starkare  än  stål  för  samma volym material.  Där  det  för  stål  skulle  krävas  10mm 
armering skulle det för Aramid endast krävas ca 5mm.

Aramid kallas i dagligt tal vid sitt  respektive trademark t.ex. Kevlar® eller Zylon®. 
Aramid är relativt billigt  att  tillverka, flera gånger billigare än exempelvis kolfiber. Relativt till 
styrka t.o.m. billigare än glasfiber, som ofta räknas som ett budgetmaterial i sammanhanget. I långa 
loppet kan aramidarmering, rakt av, bli billigare än stålarmering på grund av att man inte behöver 
lika stora mängder. De är enklare att transportera och de väger mindre, detta i kombination med ett 
någorlunda lågt pris kan vara dödstöten mot armering som vi känner den i dagsläget.

9.3.1 Vävning av armeringen
Genom att armeringen kan hanteras som trådar innan den läggs på plats gör det möjligt att väva 
armeringen  fullständigt  optimalt  relativt  till  krafterna.  Armeringen  kan  samtidigt  härdas  och 
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Bild 69: Exempel på där man använt platsgjutna 
element som ett 3D pussel



sträckas så att den blir tillräckligt försträckt. I praktiken behöver den inte vara fullständigt försträckt 
då  den  när  formen  släpper  kommer  att  sträckas  något.  Aramidfiber  har  fördelen  att  den  kan 
konstrueras med en fördefinierad elasticitetsmodul, vilken kan göras mycket liten eller mycket stor.

I  praktiken  går  det  att  göra  bjälklaget  så  oerhört  kraftigt  armerat  att   det  blir  fullständigt 
pulveriserat  och  hänger  hela  vägen  ner  till 
bjälklaget på våningen under innan det går sönder. 
Även om det inte är rimligt att göra bjälklagen så 
starka,  så  går  det  att  öka  säkerhetsmarginalen 
och/eller minska tjockleken på bjälklagen väldigt 
mycket relativt till idag.

Tekniken för att väva armeringen uppfanns i 
praktiken  redan  av  textilindustrin  på  1800-talet. 
De  tidiga  mekaniska  datorerna  de  hade  där, 
bestämde mönstret på en rad olika villkor. De hade (relativt sett dåtidens mått) enorma databanker 
med  hålkort  för  hur  mönstren  skulle  se  ut.  Exakt  samma  teknik  kan  användas  för  att  göra 
armeringen  och  optimera  dess  hållfasthet.  Skillnaden  är  att  vi  idag  inte  behöver  några  tunga 
mekaniska datorer utan ett enda litet programmerat chip räcker.

9.3.2 Distanser och fixeringar
Medan armeringen vävs, fästes den vid distanserna så den hamnar på ett exakt och korrekt avstånd 
från betongens underkant. Samtidigt måste en botten skapas eller ankare fixeras så att armeringen 
inte flyter upp efter att betongen hällts på.

9.4 Lättviktsblocksläggning
Lättviktsblocken är troligen de sista som läggs innan betongen. Då förankringen redan lagts, gjuts 
blocken helt enkelt runt förankringen. Varje enskilt block måste förankras i minst 4 punkter för att 
ligga stabilt. Samtidigt finns det inte poäng med att förankra dem i speciellt många fler punkter. 
Problem kan uppstå om betongen inte  flyter  in som den ska under blocken vilket kan leda till 
luftkaviteter vilket i sin tur kan leda till att täckskiktet blir undermåligt. Problemet kan lösas genom 
att göra blocken i ett material som släpper igenom luft men inte betong Just där blocken finns spelar 
det ingen roll om de finns luft eller inte, men i deras närhet är det inte lämpligt.

Block  av  denna  typ  tillverkas  vanligen  av  material  som  styrenplast.  Styrenplast  är  ett 
polymeriserat  benzen-kolväte.  Polystyren  är  väldigt  eldfängt.  Detta  är  dock  inget  problem  då 
blocken kommer att var ingjutna i lufttät betong, så i praktiken är det omöjligt för polystyrenen att 
brinna.

Glaspunkten är någorlunda låg, endast 95grader Celsius. Detta är av mycket liten betydelse då 
hållfastheten  i  blocken  inte  används.  Eftersom 
betongen bibehåller formen på styrenblocken kan 
de  bli  mycket  varma  innan  deras  isolerande 
förmåga försvinner. Detta innebär i praktiken att 
branden blockeras  av bjälklagen då värmen inte 
kan ta  sig  igenom. Brandtester  på denna typ av 
lösning har gjorts med mycket goda resultat.
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Bild 71: Polystyrens kemiska sammansättning

Bild 70: Kemiska samansättningen för Aramid fiber av 
märket Kevlar



9.4.1 Aerogel
Ett  annat  möjligt  material  är  Aerogel.  Aerogel 
kallas ofta för fryst rök, inte bara för att de ser ut 
som fryst rök, utan även för att de i princip har 
samma kemiska samansättning som rök, dvs. upp 
till 99,8% luft. Detta innebär att densiteten kan bli 
så låg som 0,0019ton/m^3, eller 1,9kg/m^3.

Som synes på bild 73 är Aerogel ett otroligt 
starkt  material,  tegelstenen  väger  över  1000 
gånger mer än blocket de står på..

Isolationsförmågan i Aerogel är otroligt hög, 
ca 10 gånger bättre än de bästa isoleringsmaterial 
som används i byggnader i dagsläget. Det betyder 
att  om  man  skulle  isolera  en  byggnad  med 
Aerogel i stället för mineralull skulle isoleringen 
för samma isolationsförmåga i stället för normala 
25cm  räcka  utmärkt  med  2,5cm.  Dessutom  tål 
materialet  oerhört  höga  temperaturer  utan  att 
smälta. En byggnad som byggs med Aerogel som 
isolering  är  i  princip  oförstörbar  av  brand. 
Aerogels otroliga isoleringsförmåga i kombination 
med värmekapaciteten hos betong gör att i princip 
vilken  eld  som  helst  som  använder  luften  som 
oxiddator  kan  spärras  in  i  brandzonen  tills  den 
brunnit ut.

Är Aerogel ett lämpligt material? Problemet 
här är att Aerogel troligen inte är praktiskt möjligt 
att  tillverka  på  plats.  Ett  annat  problem  är  att 
priset i alla fall i dagsläget är för högt. Men om 
det  är  möjligt  att  tillverka  det  på  plats  är  det 
rimligt att även priset sjunker till en rimlig nivå. 
Fördelen  med  Aerogel  framför  polystyren  är 
förutom  den  höga  hållfastheten  och  den  goda 
termiska egenskaperna är att det kan ersätta en del 
av  den  bärande  betongen  med  lägre 
hållfasthetskrav.  På  de  viset  minska  vikten 
ytterligare utan att påverka hållfastheten. 

Vilket  är  det  bästa  materialet,  Aerogel  eller 
polystyren  skum?  Svaret  är  otroligt  enkelt, 
Aerogel är fullständigt överlägset på alla sätt och 
vis när det är på plats. Problemen är två, priset och 
produktionen.  Ingen  metod  för  att  platstillverka 
Aerogel finns i dagsläget, men materialet är mycket nytt och har inte funnits på markanden i många 
år. Möjligheten finns att det om några år går att platstillverka Aerogel till ett rimligt pris. Tills det är 
möjligt är i stället polystyren troligen det bästa alternativet.

9.5 Produktionen i praktiken
I  NyTeknik 20060425, dvs.  under tiden som det här arbetet  skrevs,  publicerades en artikel  om 
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Bild 72: Aerogel isolerar bra med

Bild 73: Aerogel, mest luft, lite material



industriellt husbyggande. http://www.nyteknik.se/art/45797 
NNC har enligt artikeln börjat bygga hus helt utan hjälp av byggarbetare med en industriell 

metod. Tillvägagångssättet är radikalt annorlunda 
från det som nämns i den här rapporten, men stora 
likheter finns.
1: Millimeter precision, i artikeln står det 1/10mm 
precision
2: Ingen högutbildade arbetare
3:  Inga  ritningar  på  papper  eller  liknande  på 
arbetsplatsen
4: Ingen manuell konstruktion på arbetsplatsen

Det finns även tydliga skillnader. I NNC:s fall så 
transporteras alla byggelement fullständigt färdiga 
för  montering  till  arbetsplatsen.  Detta  begränsar 
den maximala storleken på arbetstyckena. Det är 
inga problem i ett hus som på bild 74 med måttlig 
storlek.  Men  för  större  byggnader  kan 
arbetstyckena helt enkelt bli för stora. 

I  praktiken  är  det  som  NNC  gör 
överhuvudtaget  inte  en  konkurrent  till  det  som 
beskrivits  i  detta  arbetet,  utan  snarare  ett 
fullvärdigt komplement. Metoden innehåller exakt 
de bitarna som är utelämnade,  finish,  inredning, 
mellanväggar,  fönster,  dörrar,  hissar  och  andra 
mekaniska delar.

Varför då inte bygga hela huset som ett pussel? Naturligtvis är det inget problem att bygga hela 
huset som ett pussel, om det är ett par hundra m^2. Men om huset i stället är ett par tusen m^2 
fungerar  det  inte  lika  bra.  I  praktiken kan då varje  enskilt  byggelement  bli  större  än vad som 
maximalt kan transporteras på en lastbil. Ett annat problem är rent hållfasthets tekniska  om huset är 
3-4 våningar är det inget problem, men om huset i stället är 10 våningar så behöver de bärande 
delarna var så kraftiga att det inte är lämpligt att sätta ihop dem med snabbfästen. Samma problem 
uppstår  naturligtvis  i  byggnader  med  färre  våningar  med  högre  lasttryck,  exempelvis  tyngre 
industribyggnader eller lager i flera våningar. I praktiken är alla byggnader med stora kvadratmeter 
mått  olämpliga att  göra som pussel då bitarna blir  relativt  sett  väldigt små. En lastbil  kan inte 
transportera bitar större än ca 10*3meter. I ett hus som det på bild 74 går de alldeles utmärkt, då det 
antagligen inte av en slump, är ungefär de måtten ytterväggarna har. 

9.6 Mekanisk del slutsats
Det finns inget praktiskt hinder från att redan idag börja utveckla och bygga formmaskinen och den 
utrustning som behövs till. Naturligtvis krävs det en del konstruktionsarbete för att få maskinerna 
att fungera och att bygga rationellt, men inga teknikinnovationer behövs.

Vad som behövs idag är mjukvara och effektiva konstruktionsverktyg. Dessa finns delvis redan 
i dagsläget men har mycket dålig integration. Men de sista åren, och troligen än mer de kommande 
åren, kommer det nya bättre verktyg som är mer integrerade.

Kommer vi år 2015 att bygga alla stommar med robotar och sedan sätta fast all inredning och 
mellanväggar med snabbfästen? Svaret är troligen, vi måste! Om vi har tänkt att ha bostäder, kontor 
och industrilokaler till ett rimligt pris 2015 behöver byggprocessen rationaliseras. Att fortsätta med 
skenande kostnader för byggfel och löner är inte rimligt under de kommande åren. Kostnaden för 
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Bild 74: NyTeknik 20060425, om industriellt byggande



robotarna är i sammanhanget relativt liten, Med dagens kostnader är det fullt möjligt att tjäna in 
initialkostnaderna på bara några få byggen.
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10 Resultat - Om 10 år?
Tekniken med automatisering kan mycket väl vara 
oss till handa redan om 10 år. Så vad innebär det?
1: Billigare hus
2:  Mer  geometriskt  fritänkande  hus  –  Mer 
estetiska hus
3:  Bättre  hållfasthet  –  Högre  hus  till  samma 
kostnad
Om man  antar  att  betalningsviljan  inte  minskar 
avsevärt  när det blir  billigare  att  konstruera hus 
blir  slutsatsen  att  lägenheterna  blir  större  och 
lyxigare.  Samtidigt  kan  husen  inte  bli  hur  stora 
som helst på grund av att det helt enkelt tar för 
mycket plats. Lösningen blir då att göra så många 
kvadratmeter  som  möjligt  på  minsta  möjliga 
omfångsarean. Ett  cirkulärt  hus har ca 27% mer 
area rellativ  till  omslutningsarean relativt  till  ett 
fyrkantigt hus. På samma sätt har ett hus som har 
större  djup  mer  användbar  yta  relativt  till 
omfångsarean. Samtidigt finns det en gräns för när 
det  blir  för  långt  till  fönstren.  Denna  gräns 
varierar högst markant beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs. Därför är de naturligt att 
låta radien på byggnaden variera med höjden och 
helt sonika placera verksamheterna där de är mest 
naturliga.

Trapphuset placeras centralt, så som i många 
moderna  byggnader.  Genom  att  öka  radien  på 
huset ytterligare kan trapphuset göras relativt stort 
utan att kosta just något alls, eftersom trapphuset i 
sig bara är  ett  stort  tomt rum utan våningsplan. 
Detta möjliggör något som var självklart för 100 
år sedan, men ganska ovanligt idag, trapphus som 
är dagsljusupplyst.

Ett nära nog optimalt hus har alltså formen av 
ett  Columbus  ägg.  Huset  som  är  tänkt  som 
demonstrationshus  för  teknikerna  som  beskrivs 
har gjorts 48 våningar högt med 4 subplan.

För  att  få  lite  realism  i  huset  gjordes  en 
grundläggande överslagsberäkning på vikten och 
krafterna  i  bjälklaget  samt  pelarna.  Att 
hållfasthetsräkna ett hus av den storleken för hand 
är fullständigt absurt, speciellt om man bara har en 
dag  på  sig.  Totalt  blir  de  närmare  10  000 
beräkningar vilket en modern dator klarar på långt 
under en sekund.

10.0.1 Betong
Huset byggs i betong, vilket tyvärr har en karaktär att se väldigt tråkigt ut, men det får så vara tills 
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Bild 75: Äggformat hus, en mycket närma optimal form 
för stora hus

Bild 77: Bottenplan samt 4 subplan

Våning Höjd /vån Höjd V-ändring Vinkel Radie förändr Radie Inner radie Area Antal pelare 10m

-4 4 -13 28 0 784 8
-3 3 -9 28 10 684 8
-2 3 -6 28 10 684 8
-1 3 -3 28 10 684 8
0 3,75 0 -1 -22 1,4 28 10 684 8
1 2,5 3,75 -1 -21 0,9 29,4 7 815,64 8
2 2,5 6,25 -1 -20 0,86 30,3 7 869,13 8
3 2,5 8,75 -1 -19 0,81 31,16 7 921,67 8
4 2,5 11,25 -1 -18 0,77 31,97 7 973,05 8
5 2,5 13,75 -1 -17 0,73 32,74 7 1023,04 8
6 2,5 16,25 -1 -16 0,69 33,47 7 1071,44 8
7 2,5 18,75 -1 -15 0,65 34,16 7 1118,05 8
8 2,5 21,25 -1 -14 0,6 34,81 7 1162,67 8
9 2,5 23,75 -1 -13 0,56 35,41 7 1205,14 8

10 2,5 26,25 -1 -12 0,52 35,98 7 1245,29 8
11 2,5 28,75 -1 -11 0,48 36,5 7 1282,96 8
12 2,5 31,25 -1 -10 0,43 36,97 7 1318 8
13 3,75 33,75 -1 -9 0,59 37,41 0 1399,29 8
14 2,5 37,5 -1 -8 0,35 37,99 10 1343,52 8
15 2,5 40 -1 -7 0,3 38,34 10 1370,08 8

Bild 76: Lite beräkningar
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någon kommer med en burk färg. På bild 77 syns 
bottenlobbyn  som  är  öppen  rakt  ner  till  en 
tunnelbanestation  på  subplan  4.  Med  total 
automatisering är det möjligt att sätta upp ett nytt 
bjälklag  omedelbart  efter  att  de  föregående  har 
härdat.  Förutsatt  att  temperaturen  är  någorlunda 
optimal  betyder  det  att  man  kan  gjuta  ett  nytt 
bjälklag  var  48:e  timme.  Med  marginal  för  att 
sätta upp formarna samt gjuta om överhöjningen 
går det teoretiskt sett att bygga ett nytt bjälklag var 
3:e dag.  Det  betyder  att  för  den tänkta 52-plans 
byggnaden skulle det ta drygt 5 månader att sätta 
upp  stommen.  Detta  kan  jämföras  med  Turning 
Torso,  där  det  tog  ca  1  ½  år  att  bygga 
betongstommen.  Turning Torso är i och för sig är 
ett  par  våningar  högre  men  har  betydligt  färre 
antal kvadratmeter nyttjaryta.

10.0.2 Beläggning
Ett hus i betong ser otroligt tråkigt ut. Nu har dock 
huset så väldig stor radie att varenda kvadratmeter 
yta krävs till fönster för att de skall kunna släppa 
in tillräckligt mycket ljus så att ljuset når ända in 
till kärnan på huset.

Här  säger  mjukvaran  dock  ifrån.  Det  stora 
antalet objekt blir för mycket för den. Observera 
att det inte är datorn i sig som är problemet, datorn 
har  gott  om systemresurser  kvar.  Antalet  objekt 
blir  för  många  för  mjukvarans  arkitektur  att 
hantera.

Ett  annat problem är att  trots  att  mjukvaran 
(ArchiCAD 9.1)  är  bland  den  mer  kraftfulla  på 
markanden så har den mycket svårt för repetitiva 
strukturer.  Huset  på  bild  78  har  5760  fönster. 
Fönsterna är klustrade á 120 stycken var, där alla 
fönsterna  är  dimensionsmässigt  identiska  men 
monterade på annorlunda sätt. Det finns alltså 48 
olika fönstermodeller. Vad som skiljer är höjden, 
vinkeln,  infästningen  samt  längden  på  själva 
glaset,  vilket  är  mycket  enkelt  att  räkna ut  i  ett 
kalkylark. Ett annat problem är att mjukvaran inte 
klarar av att hantera fönster som parametrar, när 
modellen skall undersökas, exporteras den till ett 3D objekt vilket tar hela 1500MB minne, och det 
för en byggnad som på inget sätt  är i  närheten av världsrekordstorlek. Översta planet är endast 
dryga  120  meter  över  marken  vilket  är  endast  ca  1/3  av  den  över  80  år  gamla  Empire  State 
Buliding.

Denna metod att hantera 3D skiljer sig drastiskt från hur datorspel gör. I datorspel läggs helt 
enkelt objekt som inte syns i bilden ur 3D motorn och återgenereras så fort de syns. Dessutom 
generas de med olika detaljnivå beroende på avståndet. Med teknik från spelindustrin skulle det 
vara en lätt match att promenera in i byggnaden och se sig omkring. Nu tar det en halvtimme att 
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Bild 78: Efter ett par burkar färg och ett par fönster,  
5800 närmare bestämt, så känner man inte igen 

Bild 79: Ett halvår efter byggstart ser huset ut på detta 
vis. Notera att pelarna är avsevärt mycket tunnare på 
topplanet än bottenplanet. Notera urgröpningen för  
skylobbyn strax under kranarmen



generera en enda bild. Så vad är det som gör den 
här  byggnaden speciell?  Här  handlar  det  om en 
mycket lång rad detaljer.

10.1 Många små detaljer
Bjälklagen kan göras både tunna och lätta. Genom 
att  variera  styrkan  och  tjockleken för  att  ge 
optimal styrka kan man göra  reaktivt tunna men 
trots  det  starka  bjäklag.  På  detta  sätt  hålls 
avstånden  emellan  bjälklagen  till  ett  minimum. 
Belysning ordnas med armaturfri OLED belysning 
som integreras i byggnaden fullständigt osynligt, 
och kan närmast beskrivas som självlysande färg. 
VVS installation (ej på bilden) integreras vertikalt 
i stället för normalt horisontellt och försörjer alla 
lägenheter direkt.  Badrum som vanligen inte har 
fönster  sitter  i  direkt  anslutning  till  VVS-
installationen.

Alla  installationer  sitter  ihop  med 
snabbkopplingar,  både  sinsemellan  och  reaktivt 
till den bärande strukturen. Det gör det inte bara 
enkelt  att  installera.  Om de går  sönder så är  de 
enkla  att  bytas  ut,  och  dessutom  kan  en  ny 
produceras  efter  exakta  mått  och  den  gamla 
behöver  inte  kopplas  ur  förrän precis  innan den 
nya installeras. På detta sätt hålla avbrotten till ett 
minimum.

Hela grunden är av en tät typ och bär därför 
upp mer än halva byggandens vikt, vilket minskar 
kostnaden för grundläggning avsevärt.

Eftersom  de  flesta  föredrar  parker  framför 
vägar  och  järnvägar,  är  hela  byggnaden  360 
grader  runt  om  fullständigt  omgiven  av 
grönområden. Efter att byggnaden är färdigställd 
transporteras  allting  till  byggnaden  via  en 
underjordisk väg direkt in till servicehissen, som 
är  speciellt  dimensionerad  för  att  kunna 
transportera den största utbytbara komponenten i 
bygganden.  I  byggnaden finns  även  tillgång till 
tunnelbanenät  via  en  station  på  subplan  4. 
Byggnader  som  är  mer  lågresta  (ej  med  på 
bilderna)  i  anslutning  till  den  stora  byggnaden, 
motsvarar  en  hel  högintegrerad  stadsdel.  I 
praktiken kan 5000-10 000 personer bo och jobba 
i ett enda kluster. 

10.1.1 Gjutteknik
På subplan finns många exempel på avancerad automatisk gjutteknik. Ramperna mellan plan S2 och 
S3 är både krökta och lutande. De har dessutom integrerat räcket (syns ej på bilden). Ramperna är 
över 20 meter långa och 3 meter breda,  dessutom kurvade.  I  stället  gjuts  de upp och ner med 
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Bild 82: Subplan 2.Notera fönsterna som avgränsar 
buller och avgaser till resten av byggnaden. Notera 
även att man utan svårigheter kan se rakt ut i naturen

Bild 81: Genom att flytta installationerna kan man 
använda huset djupare utan att förlora ljus
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Bild 80: Genomskärning visar en lång rad detaljer,  
bjälklagen på bilden förefaller dock vara mycket  
tunnare än vad de i själva verket är



snabbfäste. Därefter  vänds de och sätts på plats. 
Även  järnvägen  är  en  semiintegrerad  del  av 
byggnaden.  Sylarna  är  gjutna  i  en  längsgående 
platta som gjuts i långa, fogas ihop och placeras på 
en  avlastande  gummimatta.  Även  tunneln  är  en 
integrerad del av bygganden och gjuten på samma 
vis. Detsamma gäller för vägtunneln ett plan ovan. 
I framtiden kan det mycket väl vara så billigt att 
gjuta den här typen av tunnlar att det inte längre 
finns någon anledning att lägga trafikerade vägar 
över jord i tättbefolkade  områden.

Bjälklagens  udda  form  gör  att  det  är  långt 
ifrån  optimalt  att  lägga  armeringen  kvadratiskt. 
Genom att  väva armeringen vinner  man mycket 
styrka. Styrka som nu kan användas för att minska 
vikten och materialanvändningen.

10.1.2 Energi och miljö.
Höga hus har, inte helt utan grund, rykte om sig att 
vara energislösare. Att göra ett helt hus med fasad 
bara  i  glas  kan  tyckas  vara  energimässigt 
vansinnigt, men i framtiden behöver det inte vara 
fallet.  Med  laminatfönster  med  mellanskikt  av 
Aerogel så blir fönsterna inte bara lätta, starka och 
brandsäkra,  utan  de  blir  mer  isolerande  än  de 
absolut bästa väggarna som finns i dagsläget. Då 
blir  naturligtvis  hela  huset  en  kamin  på 
sommaren? Nej inte det heller  eftersom fönstren 
har ett tunt skikt halvledare som på ett ögonblick 
kan  omvandla  hela  fönstret  till  en  95-99%-ig 
spegel som bara släppar in precis så mycket ljus 
som behövs för att belysa. Eftersom bygganden är 
fullständigt konvex bildas heller ingen solkatt av 
reflexerna, utan de sprids ut över omgivningen och 
delvis belyser skuggsidan på närbelägna hus. Det 
kanske t.o.m. blir möjligt att  integrera organiska 
solfångare direkt i fönstren och därmed göra hela 
huset eloberoende.  Med Aerogel isolering är det 
enkelt  att  göra  solvärmefångare  och  all  den 
fönsteryta  som  inte  behövs  för  ljusinsläpp  kan 
användas  till  solvärmeinsläpp.  Huset  är  därför 
värmeoberoende.

Eftersom trapphuset är öppet hela vägen från 
skylobbyn  till  taket  fungerar  den  som  en 
integrerad del av ventilationssystemet. De blir som 
en enda skorsten, även om det inte är  fullständigt 
självventilerande  så  blir  de  inte  speciellt 
energikrävande.

Persontransporttunnelbanan  dubblar upp som 
ett  godstransportsystem.  I  anslutning  till 
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Bild 83: Subplan4: Här finns en tunnelbanestation och 
en expresshiss till lobbyn, skylobbyn samt takplan. 
Notera att stationen fullständigt saknar källarkänsla 
trots att den är 13 meter under marken. 

Bild 85: Subplan1: Här finns en stor yta med snabb 
access direkt från markplan för offentliga ändamål, här 
har man inrett med en sportbar, ett gym, ett IT-café och 
en pianobar. Notera att man kan se ut från Subplan 1 
nästan lika bra som från över marken. 

Bild 84: Från plan 12 är de inget problem att se ner till  
plan S4. Notera hur rampen till garaget är formad. 
Notera även att ett fönster speglar kameraljuset,  
fönstret som avgränsar mellan garage och bostad.



tunnelbanestationen finns ett stort logistikutrymme 
för  att  hantera  gods.  Här  kan  matvaror  till 
affärerna  i  huset  och  paket  till  och  från  lokala 
företag hanteras snabbt och effektivt. Transportera 
gods via tunnelbanan på detta sätt är ingen ny idé, 
utan användes i London redan under kriget.

Vattnet som används hanteras direkt i husets 
lokala vattenförsörjningssystem och använt vatten 
filtreras  direkt  i  de  lokala  grönområdena.  Huset 
kan därför i alla fall göras delvis vattenoberoende.

10.1.3 Olika delar i huset
Huset  är  indelat  i  olika  zoner.  På  de  nedersta 
våningarna  finns  saker  som  är  intressanta  ur 
transportbehov  och  övriga  inrättningar  som  kan 
vara intressanta för närboende. På våning 13 finns 
en skylobby. Det är  en knutpunkt för huset,  och 
här  finns  allt  som  kan  vara  intressant  för  folk 
boende i huset, café, närbutik. Det är även här man 
byter hiss om så är fallet. Skylobbyn är även ett 
utmärkt  ställe  att  länka  ihop  huset  med 
närliggande  högresta  hus  i  klustret.  Det  mest 
troliga är  att  ett  stort  hus på 40 våningar länkas 
ihop med 2-4 lägre hus på ca 20 våningar. På bild 
86  syns en 7 våningar hög skylobby. För att inte 
blockera den enorma panorama utsikten har man 
valt  att  inte  dra  pelarna  förbli  panoramafönstret.  Därför  har  man  gjutit  in  några  enorma 
supportbjälkar i  bjälklaget för att  bära upp pelarna.  Pelarna som bär upp bjälkarna har  dubbla 
diametern jämfört med pelarna bredvid, det är dock mycket svårt att se på bild 86. De första 1-2 
planen över  skylobbyns golv är  utmärkta  exponeringsytor  för  caféer,  närbutiker,  spelhallar  och 
småbutiker. De övriga planen kan inhysas av kundnära företag. Skylobbyn tar inte alls så mycket 
golvyta i anspråk som man spontant tror. Faktum är att den bara ta upp ca 1,5% av byggandens 
totala yta. Detta beror på att en stor del av ytan som den tar i anspråk är en del av trapphusets 
schakt, som i praktik bara är en stor luftpelare inne 
i byggnaden.

10.1.4 Takvåning
Äggformen gör att det finns en hel del intressant 
utrymme under taket. Den stora lutningen på taket 
gör att många lägenheter kan få takvåningskänsla 
utan att  bli  överdrivet dyra.  Detta kan dessutom 
kombineras  med  en  2  vånings  layout.  Med  en 
tårtbits layout innebär det att det finns plats för 8 
eller 16 takvåningslägenheter  utan att göra avkall 
på takytan. I detta fall har valet hamnat på att ha 
en  inbjudande  poolarea  som  dubblar  upp  som 
ljusinsläpp  för  trapp/hisschaktet.  Valv  i  betong 
som gjuts  på  plats  agerar  för  att  hänga  upp  ett 
skyddande tak under dagar med sämre väder.
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Bild 87: På våning 48 finns en pool, den dubblar upp 
som ljusinsläpp åt trapphuset

Bild 86: Skylobby har länge varit unikt för riktigt stora 
högresta hus, men redan för ett måttligt stort hus som 
det här kan de spela stor roll



10.1.5 Transporter
Varför nu någon skulle vilja ta sig ifrån området när det är helt kringgärdat av grönområde, har 
arbetsplatser, bostäder, affärer och allt man kan tänka sig lokalt, vet jag inte. I vilket fall så finns det 
en  tunnelbanestation  på  subplan  4  med  kombinerad  godsterminal.  Här  går  automatiserade  tåg 
varannan minut i vardera riktningen. Då tågen är fullständigt automatiserade finns det inget behov 
av mötesspår, tågen möts helt enkelt på varannan eller var tredje station. Passagerarna är skyddade 
från tågen via dörrar. Härifrån går det fortare att åka tunnelbana än att transporteras sig i bil.

Om nu någon mot förmodan skulle vilja ha en bil så finns det parkeringsplats för över 200 
bilar. Troligen kommer de flesta invånarna i huset att använda bil så sällan att de föredrar bilpool, 
och för detta finns det ett utmärkt ställe att ha bilen parkerad.

Hissar tar normalt sett ganska mycket ström, speciellt så i ett reaktivt högt hus som detta. Men 
när detta hus byggs använder de endast hissar med linjärmotorer. Den här typen av hiss använder 
inte motvikt och återvinner 70-80 av energin på vägen ner och vid inbromsning.

10.2 Fantasi eller verklighet
Detta låter som en enda stor utopisk fantasi. Fantasi – Ja. Utopi – Ja varför inte? Personligen skulle 
jag inte ha något emot att bo på detta sätt. Men faktum är att varenda liten detalj som beskrivits i 
detta uppsatsarbete finns i verkligheten. Och antagligen i produktion, som fallet med linjär hiss, 
självtvättande fönster, färgväxlande fönster, integrerat sanitetssystem osv., eller i labbet som fallet 
med AeroGel och organiska solfångare. Det enda som i praktiken saknas är att sätta ihop allt i 
samma byggnad.

Det är här den röda tråden kommer in. Även om det redan idag är fullt möjligt att bygga ett hus 
som beskrivs skulle det på grund av formarbetet bli oerhört dyrt. Det närmaste huset i dagsläget i 
Sverige (och kanske även i världen) är Turning Torso. Turning Torso är byggt med traditionell 
byggteknik. En lägenhet i Turning Torso kostar idag ungefär dubbelt så mycket som i ett lågrest 
hus. Trots det har kunderna om än inte stormat, kommit i en strid ström och lägenheterna blev mot 
alla tvivel faktiskt uthyrda.

Med ett  autonomt  konstruktions-  och byggnationssystem skulle  många av  fällorna  i  större 
byggnader försvinna. Det handlar inte bara om hus utan även broar, akvedukter, tunnelelement osv., 
saker som idag är otroligt dyra för att de kräver specialkonstruktion. Dels en konstruktör som måste 
rita  och  räkna  varenda  enskild  linje,  dels  en 
byggarbetare  som måste  sätta  dit  varenda  bräda 
och  varenda  planka.  Detta  är  både 
fantasihämmande  och  monotont.  Det  påverkar 
dessutom kvalitén drastiskt då de lämnar mycket 
utrymme för glömska och apatism.

Låt  i  stället  verktygen  göra  jobbet  och  låt 
fantasin  flöda.  Inget  skall  låta  hindra  arkitekten 
och konstruktören att följa sin fantasi. Installatören 
på  byggplatsen  skall  inte  längre  behöva  göra 
tunga, farliga och monotona arbeten, ej heller följa 
luddiga beskrivningar. Installatören skall montera 
ihop,  koppla  in  och  kontrollera  att  allt  fungerar 
som de ska.

Detta innebär slutet för fyrkantiga betongstäder på grund av två helt olika faktorer. Dels blir det 
möjligt att bygga de hus som fantasin vill ha, utan att de egentligen kostar något mer alls. Och dels 
blir  det  återigen  så  billigt  att  bygga  nya  hus  att  vi  slutligen  har  råd  att  ersätta  gamla 
miljonprogramsbyggnader.
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Bild 88: Ingen mer tråkig betong, i framtiden kommer 
betongen att vara rolig, men fortfarande billig



10.3 Slutsats
Problemet har hittills inom byggbranschen inte varit tekniska, utan snarare kulturella. Snickaren är 
bäst på att snickra och muraren är bäst på att mura, punkt slut. Den som ifrågasätter detta kommer 
att  få  med  Byggnads att  göra.  Denna  attityd  har  under  de  senaste  åren  lett  till  en  skenande 
lönekostnad och än värre en skenande kostnad för byggnadsfel.

Både  frågan  med  byggnadsfel  och  höga  lönekostnader  kan  avhjälpas  med  automatiska 
byggnadsprocesser. De höga lönekostnaderna beror ofta inte på att den faktiska lönen är oerhört hög 
utan  en  mängd  kringkostnader  och  tillägg,  risktillägg,  obekväma  arbetstidertillägg, 
ackordkontrolltillläg, kontrolltillägg. Både tilläggen och grunden till  tilläggen skulle fullständigt 
försvinna om byggprocessen automatiserades. I dag finns de överhuvudtaget inget tekniskt hinder 
mot det.

Det finns idag inget tänkbart realistiskt hinder mot en robotiserad byggindustri. Ironiskt nog var det 
Byggnads som i ett försök att värna om medlemmarna som undanröjde det sista hotet. Även om det 
är möjligt att ta in utländsk arbetskraft är det i dagsläget både dyrt och riskfyllt och i praktiken 
marginellt lönsamt. Denna prisfaktor gör robotar och automatik lönsam även om priset blir högt. 
Lönekostnaderna  i  dagsläget,  en kostnad där  endast  ca  hälften går  till  själva arbetaren,  lämnar 
utrymme åt robotar som kostar åtskilliga miljoner.

Lösningen som presenteras i detta arbete är bara en länk i en lång kedja av automatisering. Det 
är  lätt  att  stirra  sig  blind på en maskin och tro  att  de är  det  som är  lösningen,  i  praktiken är 
maskinerna bara en mycket liten del av hela lösningen.

10.3.1 Maskiner
Att automatisera via maskiner är väldigt effektivt då de klarar att göra mycket större arbeten än 
människor. T.ex. när formar sätts upp i vanliga fall med människo kraft måste bitarna som sätts upp 
vara relativt små då en människa helt enkelt inte klarar av att flytta saker som är för tunga. Med 
maskinell  kraft  kan  bitarna  ökas  med  minst  en  faktor  10  och  arbetets  hastighet  kan  öka  med 
motsvarande fart. Dessutom minskar behovet av kran drastiskt. Detta är mycket viktigt då kranen 
ofta  är  en  av  den  dyraste  utrustningen  på  arbetsplasten  och  de  därför  bestämmer  tempot  på 
byggnationen.

Även om man med maskinellt byggande inte blir helt kran oberoende minskas behovet av kran 
drastiskt.  Vad  som är  än  viktigare  är  att  varije  enskilt  lyft  blir  mycket  närmare  kranens  max 
kapacitet  vilket  resulterar  i  att  den  klarar  av  att  lyfta  upp  många  fler  ton  per  timme.  Detta  i 
kombination med en mer lättvikts konstruktion leder till drastiskt ökad byggfart.

10.3.2 Produktion
Idag produceras mycket stor del på plats. I praktiken står de en snickare eller murare som med enkla 
instrument eller på frihand formar produkten. Denna innebär i sin tur att passformen blir väldigt 
dålig vilket tvingar alla följande delar att med att byggas på plats då de inte skulle passa annars.

Lösningen på problemet är att bygga alla delar i fabrik med millimeter precision och frakta 
dem till  byggplatsen.  Där  allt  på platstillverkat  med har  tillverkats  med den precisionen. Detta 
kräver i sin tur mjukvara som klarar av det.

10.3.3 Mjukvara
Både för att styra produktionen och maskinerna krävs de mjukvara som exporterar till ett format 
som kan läsas maskinellt. I dagsläget är de väldigt ovanligt med ritningar som kan läsas maskinellt. 
Att rita varenda enskild vektor som ofta görs i dag är fullständigt orimligt när man har 100-tals 
installationer som var och en skiljer sig något. I praktiken kan de i sådana fall gå fortare att bygga 
dem än att rita de, vilket är orsaken att man helt enkelt inte gör det.
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Med modern mjukvara så är  de enkelt  att  automatanpassa delarna till  varandra och genera 
exakta  och  korrekta  ritningar  och  bygginstruktioner.  Detta  är  praktiskt  taget  ett  krav  för  en 
automatiserad byggprocess. Mjukvara för detta finns redan inom många branscher men här är något 
som byggbranschen ligger rejält efter.

10.3.4 Kultur
En automatiserad byggprocess kräver att olika instanser delar med sig av betydligt mer information 
än vad som görs i dagsläget. Idag ser många konstruktörer sina konstruktionsunderlag mer eller 
mindre  som  affärshemligheter.  Att  dela  konstruktionsinformationen  i  ett  databassystem  är 
nödvändigt för att få göra en automatiskt byggprocess. Detta är något som många är rädda för.

I praktiken kommer i stället stora delar av konstruktionsprocessen att ske automatiskt. Men, 
och de är ett stort men, någon måste mata konstruktionsprogrammen samt göra en avsynad av den 
färdiga produkten. Detta är inget som något annan än en konstruktör klarar av.

10.4 Arbetslös eller inte?
Ofta ses robotisering och automatisering som ett underlag för ökad arbetslöshet. I praktiken är detta 
väldigt långt från sanningen. Byggarbetaren som idag är specialist ersätts av en, kanske samma 
person,  generalist.  Konstruktören  ersätts  av  en,  kanske  samma  person,  överisyningsman  och 
idékonstruktör.

I praktiken blir de mycket mindre arbete för samma byggnad, men samma byggnad blir mycket 
billigare vilket resulterar i att fler byggnader byggs. Alla pengarna som betalas hamnar någon gång i 
fickan hos någon som lön, skillnaden är att lönen går till att producera bra hus i stället för att rätta 
till fel.

De hela kan sammanfattas med hur vill du helst bo? På 100m^2 för 6000kr/månad eller på 150m^2 
för 5000kr/månad?
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12 Ord förklaring

12.0.1 Ovanliga ord och förkortningar
FEM
FeniteElementanalysisMethod – Begränsad Element analys Metod
Detta är  ett  begrep för när man bryter ner ett  objekt i  väldigt många begränsade objekt för att 
analysera bl.a. hållfasthet och deformation

CAD
ComputerAidedDesign – Dator stödd design/konstruktion
CAD är ett verktyg, datorprogram , för att genera modeller eller skalenliga figurer direkt via datorn. 
Skillnaden mellan CAD och vad som vanligen kallas för ritprogram är främst att CAD har mycket 
stora krav på precision och skala.

CAM
ComputerAidedManufature – Datorstödd produktion
CAM är i princip en vidarebyggnad av CAD, här använder man datorprogrammet för att direkt 
styra en maskin i produktion.

CAE
ComputerAidedEngenering – Dator stödd testning
Med CAE kan man testa konstruktioners fysiska egenskaper utan att  skapa dem i verkligheten. 
Medan CAD och CAM utvecklades på 40-60-talet kräver CAE mycket mer datorkraft och blev först 
tillgängligt  på  slutet  av  80-talet  och  först  praktisk tillämpbart  på  90-talet.  FAE är  en  praktiskt 
tillämpning av CAE

CAx
ComputerAidedX – Dator stöd X
CAx är samlingsnamnet för mjukvaruintegration mellan CAD, CAM och CAE

AeroGel
AeroGel är ett material som består till en absolut majoritet av luft och/eller vakuum. I praktiken kan 
de närmast betraktas som en gelé där vätskan är ersatt av luft. AeroGel är oerhört poröst och har 
extremt låg densitet.  AeroGel  innehar både rekord för fast  objekt med lägst  densitet  och bästa 
termiska isolator.

Komposit
Komposit  är  en  kombination  av  2  eller  flera  material  där  man  använder  materialens  bästa 
egenskaper för att tillsammans få en kombination som är bättre än materialens egna egenskaper. En 
vanlig kompositlösning är en så kallad sandwich

Sandwich
Sandwich är en lösning där man använder tre lager. Ett lager som har låg densitet samt två lager 
med hög tryck och/eller draghållfasthet. På detta sätt får man ett material som är väldigt lätt och 
väldigt starkt

Armaid
Armaid är en speciell sorts plastfiber som har oerhört hög draghållfasthet. Armaid ser ut som ett 
helt  vanligt  tygstycke  eller  snöre  men  är  många  gånger  kraftigare  än  stål.  Armaid  kan  utan 
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svårigheter vara 20 gånger starkare än stål för samma vikt.

Kevlar
Kevlar är ett populärt tradmark av materialet Armaid. Kevlar används ofta i skotsäkra västar.

Kolfiber
Kolfiber har likande egenskaper som Armaid men har förutom hög draghållfasthet även väldigt hög 
tryckhållfasthet. Problemet med kolfiber är dels att de är väldigt dyrt, och dels att draghållfastheten 
inte är fullt lika hög som för armaid. Kolfiber är även väldigt styvt i icke härdad form.

Glasfiber
Glasfiber är det billigaste materialet i kompositfamiljen. De har dock inte i närheten av samma 
hållfasthets egenskaper som varkel kolfiber eller armaid. De är dessutom mycket tyngre, men de är 
relativt sett mycket billigt.

Rapid Prototyping
Rapid Prototyping är en vidareutveckling av CAM. Med Rapid Protyping kan man göra en mängd 
föremål i princip vilken form som helst. Problemet är att de inte finns så många olika material att 
välja på, samt att processen är mycket dyr och mycket långsam.

Rendrera – RayTrace
RayTrace,  strålspårning  är  en  metod  för  att  framställa  realistiska  bilder  från  exempelvis  CAD 
modeller. Tekniken går ut på att man följer en tänkt ljusstråles väg och ser vilka material den stöter 
på vägen. Problemet är att metoden är otroligt datorkrävande. För att följa en enda stråle kan de 
krävas upp till en miljon enskilda beräkningar, men resultatet kan ibland bli så verklighets likt att 
det är omöjligt att avgöra om de är generat via RayTrace eller om de är ett foto. Metoden används 
flitigt inom mediaindustrin, men är något både maskin och byggindustrin har börjat använda på 
sista tiden för visualisering.

Shading
Shading generar precis som RayTrace bilder av modeller.  Skillnaden är att Shading bara spårar 
strålen till närmaste objekt och sedan sätter en skugga avgörande till vilken vinkel objektet har. 
Denna metod kräver  oftast  långt  färre  än  100 beräkningar  per  bildpunkt,  vilket  resulterar  i  att 
metoden kan generera rörlig bild även på en flera år gammal dator. Nackdelen är att shading inte 
generar i närheten av realistiska bilder jämfört med RayTrace.

Kluster
Kluster är en mängd enheter som sammarbetar, det kan röra sig om byggander, datorer, människor 
eller  något annat. Individerna i  klustret  skiljer  sig ofta i  egenskaper på ett kompletterande sätt. 
Poängen med ett kluster är ofta att att via syneregi göra att summan blir mer än delarna. 

Prefab
Prefab är förkortning för prefabricerad. Det innebär att byggnadselementet är tillverkat på förhand 
och kan i många fall t.o.m. vara lagervara.

OLED
OLED står för Organic Light Emiting Diod, dvs Organisk Ljusgivande diod. Skillnaden på OLED 
och traditionella dioder är att OLED kan tillverkas tunnare än ett papper. I praktiken har de närmast 
samma egenskaper som färg. 
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Jigg
Jigg är  en mekanisk konstruktion som är  till  för  att  hålla  delar  på plats  vid uppbyggnaden av 
konstruktion.  Jiggen tas  sedan  bort  efter  att  konstruktionen  är  färdig.  Jigg  är  väldigt  vanligt  i 
flygplansindustrin, speciellt för mindre plan. 

NC
Numeriskt konstruktion. Ett sätt att styra en konstruktionsrobot. Den här typen av styrning användes 
primärt  under  första  halvan  av  1900-talet.  NC  ersattes  med  intåget  av  datorer  av  CNC  – 
Datorkontrolerad numerisk konstruktion. 

Täckskikt
Täckskikt är ett lager betong som läggs runt armering och känsliga konstruktioner för att skydda 
dem mot extern påverkan, t.ex. korrosion. Täckskicket måste vara av en tillräcklig tjocklek för att 
fungera korrekt. Tjockleken är vanligen 20-50 mm för armering i stål.

Säkerhetsklass
Säkerhetsklass är en gradering på hur säker en byggnad måste vara från 1 till 3, där 1 är lägsta och 3 
är högsta säkerhetsklass. Säkerhetsklass 1 används vanligen där kollaps riskerar att innebära 
personskada och säkerhetsklass 3 där kollaps innebär livsfara.

Säkerhetskofficient
Säerkhetskofficient är en kofficient som man använder för att räkna ut vilken specifik hållfasthet 
som repektive säkerhetsklass kräver. Säkerhetskofficienten för respektive klass är:
1 – 1.0
2 – 1.1
3 – 1.2

Byggnads
Byggnads är den största fackföreningen för byggarbetare i sverige. Byggnads är en del av LO. 
Byggnads är känt som ett av de mer aggressiva och konservativa fackförbunden inom LO, t.ex. har 
byggnads tvingat branschen att behålla ett ackordsystem trotts massiv kritiserat.

12.0.2 Trademark
Lego trademark tillhör The LEGO Group

Kevlar trademark tillhör du Pont de Nemours and Company

ArchiCad tradmarke tillhör Graphisoft R&D Zrt.

OpenOffice.org trademark tillhör Sun Microsystems, Inc.

LigthWork trademark tillhör LightWork Design

Athlon 64 trademark tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

GeForce trademark tillhör NVIDIA Corporation
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