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Stomme väggar
Armering

ESC

Armering
av väggar
– ett mycket
tidskrävande
arbete

Förutsättningar
Förarbete
Egenkontroll
Genomförande
Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och
kostnadseffektivt.
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Personsäkerhet 1(2) — Riskinventering
Arbetsmoment: Armering väggar
Risk=
S*K Åtgärd

Arbetsmoment & Problem

S

K

Klämrisk vid lossning och mottagning
av armering

3

70

210

Utbildning i krandirigering och
stroppning

Olämplig arbetsställning /
överbelastning

10

20

200

Undvik böjd arbetsställning

Oordning på arbetsplats

10

15

150

Regelbunden städning

Fallskador

3

15

45

Sannolikhet = S
Konsekvens = K
Risk = S * K
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S = 0,1
S=1
S=3
S = 10
S = 30

Bedömning av sannolikhet
Mycket osannolik (<1 ggr/10 år)
Osannolik
(1 ggr/10 år)
Låg sannolikhet (1 ggr/3 år)
Relativt sannolik (1 ggr/år)
Sannolik
(1 ggr/mån)

Undvik lösa stegar.
Stegar skall ha glidskydd

Bedömning av konsekvens
K=0,5 Bagatell
K=1
Mkt. liten
(1 - 2 dgr sjukskrivning)
K=5
Liten
(3 - 7 dgr sjukskrivning)
K=15 Kännbar
(8 - 29 - ” - )
K=70 Allvarlig
(30-299 - ” - )
K=500 M. allvarlig (>300 - ” -)
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Personsäkerhet 2(2) — Skyddsutrustning
Bilder bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete
Personlig skyddsutrustning § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte
är uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas
när det behövs.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna
tillkallas.
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar.
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans
och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning.
Bestämmelser om första hjälpen finns även i
AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Tillträdesleder § 63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled
t.ex. trappa eller landgång.
Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled.
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(Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

Nästa
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Utrustning och maskiner
Maskiner och utrustning:
Armeringsspecifikation och armeringsritning
Snören för vägg och pelarstick
Armeringsklipp
Eldriven bultsax
Najomat
Kran med lyft-stropp/kätting
(Lyftband följer ofta med)

Material:
Armering
Armeringsnät
Najtråd
Distans-klossar
Skyddsknoppar
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Leverans
Leverans och upplag
Placera upplag inom kranens räckvidd.
- om armeringen skall klippas i en
’armerings-trappa’ så kan ett järn hanteras
av en person genom att rullas till klippen.

Att hitta rätt järn kan ta tid genom de små
märklapparna eller att de i värsta fall ramlat
bort.
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Armeringsstation
Armeringsstation
Med bra arbetshöjd och lyfthjälpmedel kan
armeringen bockas och kapas till på ett
effektivt sätt.
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Mall och instruktion
Nr

Kontrollpunkt

Metod eller
utrustning

Frekvens

1

Fixering+distans av armering
Koll av max c/c distansklots

Okulärt

Före
gjutning

2

Krav beträffande läge och
täckskikt

Okulärt

Före
gjutning

3

Armeringens läge i
förhållande till håltagningar

Okulärt

Före
gjutning

4

Att stroppar inte är slitna eller
skadade

Okulärt

Före lyft

5

Att oskyddade armeringsjärn
bockas el. förses med skydd

Okulärt

Fortlöpande

Resultat

Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

6
7
8
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
•
•

Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av
material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
•
•
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fästa armering ordentligt
rör etc. får inte ligga i armeringens tätskikt
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Arbetsmoment 1(5)
Ingjutningsgods och ursparningar
monteras först.
Ursparningar för dörrar, ingjuten karm för skyddsrums- eller valvdörr
och gjutfog eller dilatationsfogar monteras således först.

www.ByggAi.se

Förra Nästa Start

Genomförande 2(5)

31 - Stomme vägg - Armering

11 (14)

Arbetsmoment 2(5)
Första lagret armering
Utgångsläge: En sida form är rest och ytorna rensade från
betong och smorda.
Ett horisontellt järn monteras som de stående kan najas vid
med angivet c/c-avstånd.
Byglar för innerkants-armeringen monteras med angivna
centrumavstånd.
Ursparningar som på bilden
sprick-förstärks med bitar
av armeringsnät.
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Arbetsmoment 3(5)
Horisontella stänger
Efter de stående järnen monteras de liggande.

Dubbling
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Arbetsmoment 4(5)
Armeringen dubblad
Klart att dubbla formen
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Arbetsmoment 5(5)
Höga väggar
Ställningar kan krävas vid höga väggar som här armeras med nät.

Efter gjutning
Väggarna gjutna. Armeringsjärn till väggar på
nästa plan sticks ner. Här bockade i stället för
skyddsknoppar.
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