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Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 1 juni 1994 att förändra Plan- och bygglagen (PBL), där 

förändringen trädde i kraft 1995 och bland annat innebar att hela ansvaret för en 

byggnads uppförande och kontroll lades på byggherren. Genom denna förändring 

försköts ansvaret från byggnadsnämnderna till den enskilde byggherren som i vissa 

fall saknar kunskap och erfarenhet av byggande. 

Vintrarna 2009–2011 var ovanligt snörika och ett flertal ras av byggnader inträffade, 

vilket föranledde att en studie genomfördes av 180 objekt där taket rasat in. Det 

visade sig att mer än 60 % av de 180 rasen berörde byggnader som uppförts under 

1980 eller senare. Efter takrasen kom 2011 skärpta tillsynskrav och en förenkling av 

plan- och byggprocessen. 

Andra ras och olyckor har också inträffat på grund av utförande- och 

dimensioneringsfel som antingen berott på bristande engagemang eller okunskap. 

Då de flesta felen beror på den mänskliga faktorn är det av yttersta vikt att 

egenkontroller utförs på ett korrekt sätt för att fånga upp begångna fel.  

Under arbetet undersöktes vad som händer med säkerheten i 

byggnadskonstruktioner i stål som genomgår förändringar under dess livslängd och 

jämförelse mot gällande regelverk genomfördes. En fältstudie genomfördes på 

Malmö Airports terminalbyggnad som uppfördes 1970–1972 för att se hur olika om- 

och tillbyggnationer av stommen har påverkat säkerheten. Fokus har legat på 

utförandefel och hur förändringar av kontrollsystemet fram till dagens 

egenkontrollsystem påverkat antalet fel. De allvarligaste felen som påträffats 

uppkom under 1991 och senare. Felen borde ha blivit upptäckta om egenkontroller 

genomförts korrekt eller om tredjepartsinspektioner genomförts. Fältstudien visar att 

antalet allvarligare utförandefel på Malmö Airport ökade efter att egenkontroller 

infördes 1995.  

För att ta reda på hur egenkontrollsystemet fungerar idag och vilka brister det har, 

utfördes intervjuer med olika aktörer inom byggbranschen för att ta del av 

branschens synpunkter. För att underbygga fältstudien och intervjuerna, 

genomfördes en litteraturstudie. 

Resultatet från arbetet visar att det finns ett behov av att se över dagens 

kontrollsystem där egenkontrollerna inte verkar fungera som avsett och att systemet 

kan påverka säkerheten negativt. För att egenkontrollerna ska fungera måste 

efterlevnaden av PBL skärpas. Ett annat alternativ är att återgå till det gamla 

systemet med myndighetskontroll eller att införa krav på någon form av 

tredjepartskontroller. 





 

 

 

Abstract 

I arbetet undersöks behovet av ökad kontroll i stålbyggnadskonstruktioner med 

avseende på utförandefel. Riksdagen beslutade 1 juni 1994 att förändra Plan- och 

bygglagen (PBL) där förändringen trädde i kraft 1995 och bland annat innebar att 

hela ansvaret för en byggnads uppförande och kontroll lades på byggherren. Efter 

vintrarna 2009/10 och 2010/11 där flera tak rasade av snötyngden uppdagades en 

rad dimensionerings- och utförandefel. Under examensarbetet undersöktes vad som 

händer med säkerheten i byggnadskonstruktioner i stål som genomgår förändringar 

under dess livslängd och en jämförelse mot gällande regelverk genomfördes.  

En fältstudie och flera intervjuer genomfördes där fokus låg på utförandefel och hur 

förändringar av regelverk lett fram till dagens egenkontrollsystem som påverkat 

antalet utförandefel. Arbetets resultat visar att det kan finnas ett behov av att se över 

dagens kontrollsystem och att antalet allvarliga utförandefel i fallstudieobjektet ökat 

efter 1995. 

Nyckelord: stål, stålbyggnader, utförandefel, egenkontroll, PBL, PBF.  

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

In the work the need of increased inspections of steel structures with respect to 

errors of execution was examined. On 1 June 1994, the Swedish parliament decided 

to change the Planning and Building Act (PBL) and the changes came into force in 

1995, where the entire responsibility for the construction and control of a building 

was placed on the developer. After the winters of 2009/10 and 2010/11, when 

several roofs collapsed by the snow weight, a number of design and execution faults 

were discovered. During the thesis work it was investigated what happens to the 

safety of building structures in steel that undergo changes during its lifetime and a 

comparison with current regulations was made. 

 

A field study and several interviews were conducted where the focus was on 

execution errors and how changes in regulations led to today's self-control systems 

that affect the number of execution errors. The results of the work show that there 

may be a need to review the current control system and that the number of serious 

execution errors in the case study object increased after 1995. 

 

Keywords: Steel, steel buildings, execution error, self-control system, PBL, PBF.





 

 

 

Förord 

Detta examensarbete skrevs gemensamt av författarna under sista delen av 
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Efter två veckors praktik, av ena författaren till arbetet, på Malmö Airport växte 

bilden fram av ett möjligt examensarbete där terminalens konstruktion kunde 

undersökas. I arbetet genomfördes en okulär inspektion, flera intervjuer och en 

litteraturstudie.  

Vi vill rikta ett extra stort tack till ingenjör Joel L Jonsson för hans insatser under 

arbetet i egenskap av mångårig teknisk expert på området. Utan Joel hade inte 

arbetet varit möjlig och Joel har varit en stor inspirationskälla. Vidare vill vi ge ett 

stort tack till vår handledare på Swedavia Daniel Karlsson. Vi vill också tacka Lars 

Johansson och Patrik Petersson på Malmö Airport för sitt stöd vid fallstudien och en 

alltid välkomnande miljö som författarna efter avslutat arbete kallar för ”Sturup-

andan”.  

Ett tack riktas också till Jan Oscarsson som varit handledare från Linnéuniversitetet. 

Jan har bidragit med så väl god skrivhjälp som inspiration för ett fortsatt ambitiöst 

arbete.  

 

Carl Andersson & John Pettersson 

Växjö, 12 juni 2019 
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1 Introduktion 

Riksdagen beslutade 1 juni 1994 om en omfattande förändring av Plan- och 

bygglagen (PBL) (Boverket 2004). Denna ändring trädde i kraft den 1 juli 1995 och 

innebar bland annat att en ny lag, Lagen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk, m.m. infördes. Detta medförde att ett större ansvar för byggnaders 

tekniska egenskaper lades på byggherren. Fram till 1995 låg det största ansvaret att 

kontrollera det tekniska utförandet av byggnader på de kommunala 

byggnadsnämnderna, men det förlades då istället på byggherrarna (Boverket 2014a). 

Under vintrarna 2009/10 och 2010/11 föll stora mängder snö i framförallt Småland, 

Östergötland och Västsverige men inga snömängder överskred normvärdena. 

(Boverket 2011). Dessa vintrar inträffade dock en mängd ras av takkonstruktioner 

(Johansson, Lidgren, Nilsson & Crocetti 2011). Gemensamma nämnare för dessa 

tak var låg taklutning och stor spännvidd. Dessutom var mer än 60 % av de berörda 

byggnaderna uppförda under eller efter 1980. Det mest oroväckande var att rasen 

inte främst berodde på snömängderna, utan på konstruktions- och utförandefel.  

Takrasen under vintrarna 2009/10 och 2010/11 låg till grund för en mängd 

utredningar med syfte att fastslå orsaken till rasen (Boverket 2011). I maj 2011 kom 

skärpta tillsynskrav och en förenkling av plan- och byggprocessen, där lagen från 

1995 om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk upphävdes och de tekniska 

egenskapskraven återinfördes i PBL (Boverket 2014a). 

Utöver olyckor som kan relateras till de snörika vintrarna har ett antal betydande ras 

inträffat efter den lagändring som genomfördes 1995. Några betydande ras av 

stålkonstruktioner som har inträffat på grund av dimensionerings- och utförandefel, 

har skett bland annat i Stockholm, Ystad och Växjö. Den 15 juli 2008 inträffade ett 

ras under uppförandet av en galleria i Stockholm, där en stålbalk kollapsade, vilket 

resulterade i att en person dog och två skadades allvarligt (Alpsten 2017a).  

Ett stort ras som fick medial uppmärksamhet inträffade i Ystad den 25 maj 2012 

under uppförandet av en vårdanläggning (Statens Haverikommission 2013). Raset 

berodde framför allt på feldimensionerade stålpelare, vilket var ett resultat av att 

flera inblandade aktörers kvalitetssystem inte fångade upp begångna felaktigheter. 

I samband med ett annat uppmärksammat ras, där delar av en innergård i Växjö 

kollapsade strax efter färdigställandet, uppstod flera frågor kring hur det kunnat ske 

(Ernstsson 2017). Sven Thelandersson, som är professor i konstruktionsteknik vid 

Lunds universitet, hävdade att ett ras som det i Växjö mycket väl kan inträffa i 

dagens byggbransch då det är hög aktivitet och brist på kompetens. Några av de 

problem som Thelandersson belyste var att dagens byggprojekt ofta är uppdelade 

mellan olika utförare som gör att en helhetsbild saknas. Thelandersson efterlyste 

tillsammans med flera andra professorskollegor att en skarpare kontroll från 

samhället och myndigheterna införs. Thelandersson: ”Det är klart jag är bekymrad. 

Det jag är mest bekymrad över är att kontrollen har försvunnit”. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Malmö Airport projekterades och uppfördes under slutet av 1960-talet och blev 

färdigställd 1972 (Swedavia u.å.). Flygplatsens terminalbyggnad har byggts om och 

byggts till i olika omgångar från 1972 fram till idag, för att klara ökningar av antalet 

passagerare. De olika om- och tillbyggnationerna har utförts av många olika 

projektörer och entreprenörer1. En genomgång av tillgängligt material visar att det 

sedan 1972 utförts minst 14 förändringar av stommen, där det dominerande 

stommaterialet i bärande byggnadsdelar är stål. 

Under 2011 utfördes en tredjepartsbesiktning av stommen där det upptäcktes flera 

brister och fel som uppstått vid olika entreprenader. Flera av felen innefattar 

allvarliga brister så som felmonterade skruvförband, borttagna dragstag och 

modifieringar som saknar dokumentation (Sutinen 2011).  Ett liknande fall som 

terminalbyggnaden på Malmö Airport är en stålbyggnad uppförd under 70-talet i 

Östeuropa som genomgått en ombyggnation med ingrepp i bärverket under 2014 

och som senare under vintern 2015 kollapsade av snölast (Krentowski, Chyzy, 

Dunaj & Dunaj 2019). Snölasten vid olyckstillfället hade inte överskridit 

normvärdet utan kollapsen berodde på utförandefel.  

Josephson (1994) menar att den vanligaste orsaken till att fel uppstår vid byggnation 

är mänskliga misstag. En intressant koppling till detta konstaterande är att 

Johansson et al. (2011) anser att ”Den verkliga brottsannolikheten hos en 

konstruktion bestäms till stor del av den mänskliga faktorn och beaktas inte vid en 

dimensionering”.  

Problemet som verkar finnas kring stålkonstruktioner i dagens samhälle är att 

utförandefel begås och att dagens konstruktioner jämfört med tidigare oftare 

utnyttjas maximalt, vilket kan leda till att oupptäckta utförandefel får större 

konsekvenser.   

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att undersöka vad som händer med säkerheten i 

byggnadskonstruktioner i stål som genomgår flera ändringar under dess livslängd 

och jämföra mot dagens gällande regelverk. Målet med arbetet är att identifiera vad 

som påverkar säkerheten negativt för byggnadskonstruktioner i stål och ge förslag 

på möjliga förbättringsåtgärder. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsas i följande avseenden:  

 Litteraturstudien begränsas till relevanta regelverk och utförandefel i 

stålkonstruktioner orsakade av mänskliga misstag.   

 Fallstudien begränsas till en okulär inspektion av en stålbyggnad, som om- 

och tillbyggts flera gånger. Följande kommer att inspekteras och 

dokumenteras: 

1) Byggnadsdelar från 1972 i avgångs- och ankomsthall, som inte byggts in. 

2) Större sedan tidigare kända utförandefel på andra betydelsefulla bärverk i 

terminalbyggnaden.  

 

  1 Lars Johansson, Swedavia, Malmö Airport, den 4 april 2019. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Teorin beskriver aktuella ras som skett i stålbyggnader i Sverige, förändringar av 

lagar och regelverk som berör tillsyn och kontroll, mänskliga faktorns inverkan på 

utförandet av stålkonstruktioner, dagens egenkontrollsystem och ansvarsfördelning.  

2.1 Begrepp 
Airside = Området innanför avspärrning och säkerhetskontroll på en flygplats. 

BSK = Bestämmelser för stålkonstruktioner. 

BKR = Boverkets konstruktionsregler. 

BBR = Boverkets byggregler. 

EXC = execution class, utförandeklass av stålkonstruktioner dvs. den kvalitets- och 

toleransnivå som väljs på utförandet. 

Fogberedning = Förberedande av ytor inför svetsning. 

HDF-skivor = Betongskivor med förspänd armering. 

IPE = I-balk som följer europastandard. 

Konsekvensklass = Används i eurokoderna med tillhörande utförandestandarder för 

att styra krav på utförande och projektering.  

Kontrollplan = Innehåller uppgifter om de kontroller som ska genomföras under 

projektering, byggnation och rivning. Det ska även framgå vad resultatet ska 

jämföras mot, samt vem som ska utföra kontrollerna.  

Kvalitetsansvarig = Det är den kvalitetsansvariges uppgift att se till att kontroller 

enligt kontrollplanen blir utförda. Dessutom ska den kvalitetsansvariges i övrig bistå 

byggherren. Benämns idag kontrollansvarig.  

Kvasi-permanent last = Långtidslast som kan förändras med tiden. 

Kvasi-statisk last = Reversibel last med oändligt långsam förändring. En kvasi-

statisk last är inte helt statisk, men hänsyn behöver inte tas till dynamiska effekter. 

Lasten klassas inte som reversibel utan som variabel. 

Landside = Området utanför avspärrning och säkerhetskontroll på en flygplats. 

RHS = Rectangular Hollow Section, är rektangulära rör i stål som kan vara 

varmformade (HFRHS) eller kallformade (CHRHS). Tidigare benämning var KKR 

och VKR. 

SBN 67, 75, 80 = Svensk byggnorm för åren 1968, 1975 och 1980. 

Shimsa = Åtgärd där ett mellanrum fylls ut av en eller flera tunna distansplåtar. 

Slagg = Vid svetsning uppstår slagg som lägger sig som en hinna på den färdiga 

svetsen. Denna yta måste hackas bort för att svetsen ska kunna inspekteras.  
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SP = SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Statisk belastning = Konstant belastning utan variationer.  

Svetsar som förekommer i rapporten, se figur 1.  

 

Figur 1: Kälsvets och stumsvets. 

 

Systemlinjer = Del av ett rutnätssystem i byggnader för positionering av 

byggnadsdelar.   

Säkerhetsklass = I dimensioneringsberäkningar beaktar säkerhetsklassen risken för 

allvarliga personskador, där en större risk leder till högre säkerhetsklass.  

ÄPBL = Äldre plan- och bygglag. 

2.2 Ras av stålbyggnader  
De flesta ras av byggnader uppförda i stål som utretts av Alpsten (2017a) har varit 

utsatta för kvasi-permanenta och icke utmattande belastningar. Enligt Alpsten har 

lastvariationen inte varit tillräckligt stor för att orsaka utmattningsproblematik i de 

flesta undersökta konstruktionerna.  

Åsikterna kring varför stålkonstruktioner rasar går isär. Alpsten (2017a) har 

uppfattningen att den vanligaste orsaken till att konstruktioner rasar är grova 

mänskliga misstag och inte normala variationer i materialparametrar. Mänskliga 

misstag i utförandefasen orsakar fler ras av stålkonstruktioner än vad misstag i 

designprocessen gör. I motsats till Alpsten nämner Boverket (2011) en studie som 

genomförts av Lunds Universitet kring rasade hus i norra Europa och som visar att 

mer än 50 % av rasen beror på dimensioneringsfel. Tidigare studier som gjorts på 

området indikerar också att vanligaste olycksorsaken var grova dimensioneringsfel 

(Boverket 2011).  

Nedan presenteras olika ras som inträffat på grund av dimensionerings- och 

utförandefel och som troligen kunnat förebyggas om inspektioner genomförts. 

Kapitel 2.2.1 handlar om takras relaterade till stora snömängder som föll vintrarna 

2009/10 och 2010/11, kapitel 2.2.2 handlar om ras som orsakats av bristande 

statuskännedom eller bristande underhåll av befintliga stålkonstruktioner och kapitel 

2.2.3 handlar om ras som orsakats av dimensionerings- och utförandefel under 

montering.  
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2.2.1 Takras i Sverige vintrarna 2009/10 och 2010/11  

Vintern 2009/10 och 2010/11 föll stora mängder snö i framförallt Småland, 

Östergötland och Västsverige men inga snömängder överskred normvärdet, med 

undantag för ett takras på Tjörn (Boverket 2011). Dessa vintrar inträffade dock en 

mängd ras av takkonstruktioner (Johansson et al. 2011). Takras vintern 2009/10 

skedde från västkusten, över inlandet upp mot Stockholm och längs 

Norrlandskusten medan takras vintern 2010/11 skedde nästan enbart i Skåne, på 

Gotland och på Öland. Boverket fick 2010 regeringens uppdrag att utreda om det 

behövdes ändringar i gällande regelverk. SP startade en studie, i samarbete med 

Lunds Tekniska Högskola, Skanska och Sveriges Lantbruksuniversitet, med syfte 

att förse Boverket med underlag kring takrasen och förslag till åtgärder.   

Under vintern 2009/10 var det maximala snödjupet i södra Sverige nästan lika stort 

som i norra Sverige (Johansson et al. 2011).  Vid alla takras, förutom ett, var 

snömängderna under normvärden i gällande konstruktionsregler vid tillfället.  

Snövärdena i konstruktionsnormerna bygger på en återkomsttid på 50 år (Boverket 

2011). Snölast på mark beräknades efter vintern 2009/10 av SMHI med en 

snödensitet på 280 kg/m2 (Johansson et al. 2011).  SMHI menade dock att detta 

värde var högt med tanke på att vintern 2009/10 hade en lång kall period utan 

töväder som gjorde att snön troligen hade en lägre densitet än den som använts i 

beräkningarna. En omräkning gjordes som exempel där SMHI använde en annan 

beräkningsmodell som gav mer troliga värden på snölast på mark. Dessa alternativa 

värden visade att snölasterna legat under normvärdena i konstruktionsreglerna. 

Vindriktningen under vintern 2009/10 var övervägande nordlig till östlig vind och 

hade i stort sett samma riktning konstant under vintern, vilket gav ökad drivbildning 

och ojämnt fördelad last i flera fall då snöfickor bildades (Johansson et al. 2011). 

Under samma vinter mottog försäkringsbolagen över 3000 skadeanmälningar på 

grund av de stora snömängderna (Boverket 2011). SP hade efter de snörika 

vintrarna 2009/10 och 2010/11 i detalj registrerat 180 rasobjekt från 86 kommuner. 

Rasobjekten fördes in i en databas där bland annat rasorsak, typ av byggnad, 

spännvidd och taklutning angavs. Av de 180 registrerade takrasen besöktes vissa på 

plats och dokumenterades genom bland annat fotografier.  

Det är oklart hur representativa de 180 takrasen är för alla de tak som rasade 

(Johansson et al. 2011). Byggnaderna som ingick i SP:s studie är uppförda under 

mer än ett sekel, men byggnader uppförda 1980 eller senare står för mer än 60 % av 

rasen. Spännvidd på de rasade taken är mellan 7 och 89 meter och där spännvidder 

över 20 meter utgör ca 50 %. Låglutande sadeltak med en lutning på 15 grader eller 

mindre var vanligast förekommande och rasen berodde främst på att taken i fråga 

var projekterade med jämnt utbredd snölast, men att snölasten i verkligheten var 

betydligt mer koncentrerad till läsidan.  

Byggnadstypen som är vanligast förekommande i SP:s takrasrapport är 

lantbruksbyggnader, som utgör cirka 30 % av den totala mängden ras som skett 

(Johansson et al. 2011). Av större byggnader där många människor vistas så som 

affärer, skolor och idrottshallar har 38 takras inträffat. Majoriteten av byggnader 

som rasat är stål- och träbyggnader med ungefär lika fördelning, men enbart en 
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betongkonstruktion blev inrapporterad som skadad. I de flesta ras är det slanka 

konstruktioner som drabbats. Johansson et al. (2011) påpekar att det ofta är svårt att 

fastslå orsaken till att en byggnad rasat men att det i vissa fall snabbt gått att 

fastställa rasorsaken. 

Johansson et al. (2011) nämner att det endast gått att få fram detaljerad information 

för mindre än 25 % av de objekt som rasade vintrarna 2009/10 och 2010/11, men att 

utredarna i en liknande utredning 1977/78 kunde få fram detaljerad information för 

cirka 70 % av de objekt som då hade rasat. I rapporten förklaras denna skillnad av 

att byggnadsnämnderna tidigare arkiverade tekniska handlingar men att det inte görs 

längre (Johansson et al. 2011).  

Några exempel på ras som behandlas av Johansson et al. (2011) är följande: 

 Ett ridhus som kollapsade på grund av avsaknaden av en viktig bricka. 

 En hallbyggnad som rests med stomdelar från en gammal byggnad och där 

ingen kontrollberäkning gjorts på den nya hallen samt att en snöficka inte 

beaktades. 

 Ett stag av höghållfast stål som gått av på grund av att det vid montaget 

blivit bockat.  

 En ishall där ett dragstag som stabiliserade en fläns på en I-balk togs bort i 

samband med en ombyggnation.  

 En industrihall som rasat, där ett flertal dragstag blivit bortplockade. 

Boverket (2011) nämner i sin rapport kring takrasen att av de tekniska fel som 

orsakade takras var bristande sidostabilisering det vanligaste skälet samt att i ett par 

av fallen var det snöskottning på taken som utlöste rasen när snölasten blev ojämnt 

fördelad. Boverket (2011) nämner vidare i sin rapport:  

Under den snörika vintern 2009-2010 kunde mycket väl flera allvarliga 

olyckor inträffat med dödlig utgång. Inte sällan fanns det många 

människor i sporthallar och mathallar när taken rasade.  

Snölasten överskred inte normvärdena i de flesta fall men snövintrarna blev en 

utlösande faktor som avslöjade att projekterings- och utförandefel står för ca 75 % 

av orsakerna till rasen.   

Svagheter i takkonstruktioner i stål sammanfattas i fyra punkter av Boverket (2011): 

 Stabilisering av tryckta flänsar och stänger. 

 Knäcklängd. 

 Arbetsutförande på arbetsplatsen. 

 Känslighet för ojämn lastfördelning. 

Bland de tak som undersöktes av SP gick det att fastslå att de två främsta orsakerna 

till ras var att (Boverket 2011) 

 dimensioneringsfel stod för 40 % av rasen, och 

 utförande fel på arbetsplatsen stod för 30 % av rasen.  
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Boverkets (2011) uppfattning är att om dimensioneringskontroller och 

utförandekontroller gjorts i större omfattning hade många av rasen undvikits. 

Boverket nämner också att det enligt PBL är en fastighetsägares skyldighet att 

underhålla sin byggnad. Det är särskilt viktigt om fastighetsägaren har en stor 

hallbyggnad med flackt tak att undersöka om taket kan ha svagheter i stabiliseringen 

samt konsultera en konstruktör för att ta fram en plan för snöskottningen. 

Snöskottningsplanen bör innehålla i vilken ordning taket bör skottas för att undvika 

ogynnsam lastfördelning som kan leda till ett ras.  

2.2.2 Ras på grund av bristande statuskännedom 

2.2.2.1 Ras av bandtransportör 

Alpsten (2017a) tar upp en stålkonstruktion som rasat och där två människor 

omkom i olyckan. Objektet ifråga var en lång bandtransportör monterad 30 meter 

över marken vid en processindustri. Huvudorsaken till raset var korrosionsskador i 

ett skruvförband som höll en balk mellan bandtransportören och byggnaden. 

Förbandet var utformat på sådan sätt att balken hängde i skruvarna, som därmed var 

utsatta för dragkrafter. Vid inspektion efter raset gick det att fastslå att endast en 

liten andel av skruvarnas area bar upp konstruktionen vid raset, då skruvarna 

korroderat. Olyckan kopplades direkt till att ingen inspektion eller uppföljning av 

strukturens kondition gjorts med regelbundna intervall. Utformningen av förbandet 

ifrågasattes också av Alpsten.  

2.2.2.2 Ras av gallerdurk 

I juli 2018 omkom en 21-årig elektriker i olycka som berodde på korrosion och 

dålig statuskännedom. Elektrikern föll igenom en gallerdurk som gav vika vid ett 

arbete på en av LKAB:s anläggningar (Lövgren 2018). LKAB angav att korrosion 

var en trolig orsak till att gallerdurken gav vika. Redan innan olyckan hade LKAB 

fått påpekanden från Arbetsmiljöverket om att det fanns risk för olyckor i deras 

anläggningar och myndigheten krävde att företaget skulle genomföra en 

riskbedömning (Ek & Hövenmark 2018a). LKAB uttalade att de tagit 

Arbetsmiljöverkets varningar på högsta allvar men att bolaget på något vis missat att 

identifierat området där olyckan skedde.  

Före dödsolyckan 2018 var Arbetsmiljöverket 2011 inkopplat på en av LKAB:s 

anläggningar till följd av ett tillbud som kunde inneburit livsfara när korrosion i ett 

gallergolv orsakade en fallolycka (Ek och Hövenmark 2018b). Arbetsmiljöverket 

kritiserade då LKAB för konditionen hos gallergolvet.  

Efter olyckan 2018 stängdes anläggningen i fyra månader efter att en besiktning 

visat att flera bärande balkars kondition var sämre än vad LKAB trott (Olsson 

2018). På anläggningen i fråga hade det inkommit cirka 50 olika risk- och 

tillbudsrapporter kring problem med korrosion på stålkonstruktioner.  

2.2.2.3 Kollaps av cistern  

I april 2018 inträffade en olycka i Halmstad där en oljecistern kollapsade över en 

lastbil och chauffören omkom (Bolin 2018). Statens Haverikommission öppnade en 

ärendebedömning och angav att olyckan sannolikt berott på separation mellan 
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tankens botten och konstruktionen som höll tanken, där korrosion påträffats i fogen 

vid en undersökning efter olyckan.   

2.2.3 Ras på grund av dimensionerings- och utförandefel  

2.2.3.1 Ras av byggnad under uppförande 

Natten till den 25 maj 2012 rasade en byggnad i Ystad (Statens Haverikommission 

2013). Byggnaden i fråga var under uppförande och skulle bli en vårdanläggning i 

anslutning till en befintlig byggnad. Inga människor befann sig i byggnaden vid 

raset men stora materiella skador uppstod. Projektorganisationen var en 

totalentreprenad med flera underentreprenörer och konsulter inblandade i arbetet. 

Byggnaden som rasade var en tillbyggnation och uppfördes med en stomme 

bestående av prefabricerade betongväggar samt pelare och balkar av stål. Bjälklagen 

var av HDF-skivor. Byggnaden som var under uppförandet bestod av en 

trevåningsdel och en envåningsdel.  

Den primära anledningen till raset var att pelare som dimensionerats för att bära upp 

en våning även användes i den del av huset som bestod av tre våningar (Statens 

Haverikommission 2013). Ett sådant designfel borde ha kunnat fångas upp genom 

de inblandade företagens egenkontroller och interna kvalitetssystem menar Statens 

Haverikommission som därför anser att raset orsakats av brister i den föreskrivna 

kontrollen. Att Haverikommissionen kopplas in på ett husras är unikt. Myndigheten 

utreder normalt olyckor med flyg och andra transportslag (Sydsvenskan 2012). 

Efter raset gick det också att fastställa att ett flertal utförandefel hade skett i 

samband med monteringen av byggnadsdelarna, men som inte varit de utlösande 

faktorerna till raset (Statens Haverikommission 2013). Exempel på utförandefel som 

påträffades efter raset var följande: 

 RHS-pelarna i den kollapsade delen hade på nedersta våningen kapats av på 

mitten och svetsats ihop igen när det stått klart att pelarna var 20 mm för 

höga och stressen på arbetsplatsen uppgavs som mycket hög när problemet 

uppstod. Platschefen tog beslutet att montagefirman för stålbyggnationen 

skulle kapa bort 20 mm av pelarna men angav inte vilken metod som skulle 

tillämpas. Kapningen utfördes med vinkelslip och RHS-rören svetsades 

ihop igen utan någon fogberedning. Skarvningen av pelaren ansågs inte vara 

fackmässigt utförd och Haverikommissionen skrev att området där svetsen 

lades var där risk för knäckning var som störst i pelaren. Efter 

modifieringen av pelarna uppstod ett mellanrum mellan pelartopp och balk 

som borde ha fyllts ut med mellanläggsplåtar men istället fylldes glappet 

med svets. Svetsen lades i ena kanten av pelartoppen och kunde medföra en 

snedbelastning.  

 En balktyp byttes ut av totalentreprenören för att spara pengar och vid 

monteringstillfället hade montagefirman inte ritningar som visade den nya 

balktypen. Bytet av balk innebar att det behövde stämpas under montaget 

vilket ledde till att stålmontagefirman vid tillfället inte kom åt att svetsa alla 

förskrivna svetsar mot pelarna. 
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 Kopplingar mellan samverkansbalkarna var antingen bristfälligt utförd i 

svetsningen eller saknade helt svets mellan flänsar. 

 Modifiering av samverkansbalk genomfördes på arbetsplatsen där det 

svetsades dit plattjärn som troligen skulle användas vid monteringen av 

prefabricerade väggar, ett förfarande som inte följde ritningarna.  

 Pelarfötter modifierades av totalentreprenören utan att först konsultera 

konstruktionsfirman.  

Ett genomgående drag i utredningen av raset är att det varit många inblandade parter 

och att ingen verkade ha haft en övergripande bild av konstruktionen (Statens 

Haverikommission 2013). Arbetschefen från totalentreprenören säger i rapporten att 

denne upplever att teknikkonsulter och kontrollen av konstruktionsfrågor blivit 

sämre idag än tidigare. När det gäller utförandet är platschefen från 

totalentreprenören osäker om kontrollprotokollet verkligen signerats av någon som 

sett montaget.  

Kontrollplanen för bygget bedömdes som normal av Statens Haverikommission 

(2013) som också undersökte egenkontrollsprotokoll från byggnationen. 

Kommissionen kunde konstatera att stålmontagefirman fyllt i tre 

egenkontrollsprotokoll men att det inte framgick när kontrollerna skett samt att 

endast ett av protokollen var påskrivet. Egenkontrollen av dimensioneringen 

ifrågasätts starkt av kommissionen. 

Avvikelsehanteringen i projektet visar vid Statens Haverikommissions (2013) 

genomgång att uppfattningen vid arbetsplatsen var att i princip inga avvikelser skett 

men att kommissionen påpekade att flera händelser borde varit registrerade. Dagens 

system med avvikelserapporteringen verkar inte fungera och det har antytts från 

aktörer att kvalitetsarbetet inom branschen mest sker på kontorsnivå samt att 

attityden ute på arbetsplatserna är att det löses på eget sätt.  

I utredningen av Statens Haverikommission (2013) framförs kritik mot 

kontrollsystemet där den kvalitetsansvarige inte själv kontrollerar något utan bara 

sammanställer egenkontrollerna. Kommissionen menar att detta kan leda till att 

kontrollen bara blir en pappersprodukt och inte att själva utförandet faktiskt 

kontrolleras och beträffande raset i Ystad konstaterades följande:  

Olyckan orsakades av brister i den föreskrivna kontroll som utförts 

enligt gällande lagstiftning och som tillsammans med de kvalitets- och 

ledningssystem som tillämpades inte lyckades fånga upp de fel som 

begåtts, vilket ledde till att stålpelarna i en del av byggnaden var 

underdimensionerade och inte förmådde att bära de aktuella laster 

som förelåg. 

Se bilaga E för mer omfattande beskrivning av raset.  

2.2.3.2 Tak över gångväg 

Alpsten (2017a) tar upp en kollaps av ett skärmtak över en gångväg monterat i en 

betongstomme med tegelfasad utanpå. Konstruktionen var utformad med en 

metallplatta fastgjuten i betong bakom fasaden där det lämnats öppningar i 

murverket vid metallplattorna för att kunna föra in I-balkar genom tegelfasaden och 
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svetsa fast dem i plattorna. Åtkomsten genom fasaden var trång vilket gjorde 

svetsningsarbetet svårt att utföra. Svetsaren begick ett grovt mänskligt fel enligt 

Alpsten då han inte avstod från att svetsa konstruktionen. Vid svetsningen var det i 

synnerhet svårt att svetsa fast överflänsen i metallplattan. Denna svets kan anses 

vara mest kritisk på grund av de dragkrafter som uppstår i balkens överkant och som 

ska föra över krafterna från balken till metallplattan via svetsen. Svetsaren borde 

nekat att genomföra arbete då tillgängligheten var för dålig. Att svetsaren ändå 

genomförde arbetet resulterade i att svetsen i överflänsen var helt fylld av slagg.  

Under första vintern efter montaget av skärmtaket gled snö av från taket på 

byggnaden och hamnade på skärmtaket, som då tillsammans med flera av dess 

balkar gav vika och rasade (Alpsten 2017a). Undersökningen efter raset visade att 

två faktorer primärt bidragit till skärmtakets ras. För det första hade konstruktören 

inte beaktat att en ökning av snölasten kunde ske på grund av nedrasande snö från 

byggnaden. Att beakta snöras från andra byggnadsdelar var vid tidpunkten inte 

allmänt vedertaget och konstruktionen hade följt då gällande regelverk kring snö på 

byggnader. Den andra faktorn som orsakat raset var utförandet av svetsen i övre 

flänsen på I-balken. Det bristfälliga svetsarbetet orsakande en spricka som startade i 

den slaggfyllda svetsen och löpte ut i livplåten varpå balken gick av.  

2.2.3.3 Takkonstruktion i butiksbyggnad 

En butiksbyggnad som uppfördes under 70-talet blev under 2001 renoverad för att 

åter tas i bruk efter att ha stått oanvänd i två år, då byggnaden bytt ägare 

(Krentowski et al. 2019). Byggnaden är inte belägen i Sverige, men är av intresse 

för arbetet då konstruktionen innehåller utförandefel som är oberoende av i vilket 

land som byggnaden uppförts. Byggnadskonstruktionen genomgick regelbundna 

kontroller efter att verksamheten återupptogs. De som utförde kontrollerna påpekade 

för ägaren att rostiga byggnadsdelar borde rostskyddsmålas för att skydda utsatta 

infästningar. Under sommaren 2014 bytte butiken ägare på nytt, varpå byggnaden 

moderniserades. Följande nyårsdag kollapsade delar av taket på grund av snölaster 

som dock inte överskred normvärdet. 

Raset berodde på många aspekter, däribland tre fackverksbalkar som var 

feltillverkade från fabrik. Konstruktören föreslog en lösning på tillverkningsfelet 

som i efterhand visade sig vara otillräcklig. Ett flertal utförandefel skedde också vid 

monteringen av de tre fackverksbalkarna. Bland annat var skruvhålen för skruvarna 

6–8 mm större än skruvdiametern och dessutom monterades skruvarna upp och ner. 

Detta ledde till att skjuvplanet gick genom den gängade delen istället för genom 

skruvstammen. Skruvarna saknade också märkning av stålklass och dessutom 

användes stålklassen 4.8 istället för 5.8 på skruv som föreskrivits på ritningar. Att 

fel stålklass använts framkom genom provning av skruvarna efter raset. Ett skruvhål 

ska enligt Eurokod vara en till två millimeter större än skruvdiametern (Dorn & 

Oscarsson 2018). 

Utöver detta var en plåt som användes för att sammankoppla fackverken av mindre 

dimension än vad som föreskrivits av konstruktören (Krentowski et al. 2019). Plåten 

i fråga var angripen av korrosion redan vid montaget och skruvhålen som borrades i 

plåten vid monteringen blev sneda och ojämna. Ett par förstärkningar som 
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tillverkades på plats, för att lösa fabrikens tillverkningsfel, svetsades inte enligt 

ritningarna. Vid montage av en förstärkningsplåt blev några av de angivna svetsarna 

inte utförda. Dessa utförandefel ledde till att lastfördelningen på skruvarna blev 

ojämn och att den största lasten bars av två korrekt monterade skruvar som till sist 

brast och orsakade raset. Vid utredningen av raset visade det sig att anslutningarna 

för de tre fackverksbalkar som förändrats var felaktiga men att den övriga 

konstruktionen var korrekt konstruerad.  

Taket hade klarat av större snölaster tidigare år, men under 2014 genomfördes en 

ombyggnation av undertaket, där arbetarna på plats även gjorde ingrepp i befintlig 

struktur och underminerade konstruktionens bärighet. Utredningen visade även att 

flera skruvar förmodligen inte drogs åt vid ombyggnationen 2014.  

2.2.3.4 Takkonstruktion med dubbel snölast 

I Polen inträffade ett takras på grund av snölaster som var nästan dubbelt så stora 

som det givna normvärdet (Krentowski 2014). Enligt rapporten borde 

konstruktionen beräkningsmässigt ändå klarat av de aktuella lasterna om utförandet 

hade varit korrekt. En utredning genomfördes efter raset där flera utförandefel 

upptäcktes samt några fel i beräkningarna. Flera skruvar som hittades saknade 

markering för stålkvalité, men vid undersökning fastslogs att dessa var av stålkvalité 

4.8. Två skruvhål för M16 skruv hade skurits ut med skärbrännare vilket resulterade 

i en håldiameter på 25 mm. En 9 meter lång takåsbalk saknade avstyvningar, vilket 

resulterade i lokala deformationer och skjuvbuckling.  

Vid kontrollberäkningar av konstruktionen fastslogs i efterhand att det skulle krävas 

M24 skruv i klass 10.9 för förankring mellan upplagsbalkar vilket skulle ge en 

utnyttjandegrad på 0.87.  Enligt ritning skulle skruvar i stålkvalité 5.8 användas, 

vilket var för låg kvalité, men vid montering användes istället stålkvalité 4.8 på 

vissa stället, vilket reducerade bärigheten ytterligare och gav en utnyttjandegrad på 

3.52. Utöver detta var det brist på regelbundna kontroller under både utformning 

och konstruktion samt undermåligt underhåll. Krentowski (2014) sammanfattar med 

att säkerheten i en konstruktion beror mycket av designen och ett noggrant 

utförande vid hopsättning av knutpunkter. Denna händelse tas upp då raset föregicks 

av ett flertal utförandefel samt fel genom hela processen. 

2.2.3.5 Kollaps av industribyggnad 

En lagerlokal i stål rasade efter ett mindre snöfall på 8–10 cm, vilket ledde till en 

utredning av händelsen (Brencich 2010). Raset inträffade i Centraleuropa men 

behandlar grova fel som beror på bl.a. utförandefel och andra intressanta faktorer.   

Utredningen visade att det på grund av tidspress under projekteringen enbart 

utfördes dator-beräkningar på halva konstruktionen, då motstående konstruktion var 

symmetrisk och detsamma antogs för belastningen. Dock medförde detta att 

osymmetriska laster inte beaktades. Dessutom togs ingen hänsyn till vindlasten, som 

var av stor betydelse i regionen där byggnaden var placerad. På grund av dessa 

undermåliga beräkningar och felaktiga antaganden, utformades konstruktionen 

bristfälligt.  
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Vid utförandet skedde en nedböjning på 150 mm, något som entreprenören 

åtgärdade men aldrig dokumenterade. Efter raset gick det därför inte att fastställa 

vilka åtgärder som utförts av entreprenören. När monteringen av taket färdigställts, 

utfördes tester på konstruktionen av en underleverantör, där konstruktionen 

belastades med en utbredd last. Då flera skruvförband var felaktigt utförda med 

avlånga skruvhål, kunde konstruktionen röra sig och deformerades därför under 

testerna. Fler tester genomfördes, men enbart det sista testet upptogs i den slutliga 

rapporten och de tester som gav de värsta deformationerna presenterades aldrig, 

vilket resulterade i att konstruktionens utnyttjandegrad felaktigt antogs vara 

godtagbar. 

Kontroller genomfördes varken under beräkningar eller den övriga 

projekteringsfasen, inte heller kontrollerades något material. Enligt föreskrifterna 

skulle minst 36 tester av olika material utföras, men testerna genomfördes aldrig. 

Dock utfördes de avsaknade materialtesterna efter raset, och det framgick då att 

entreprenören valt ett billigare stål i lägre stålklass och som dessutom var oerhört 

känslig för åldring och segheten hade halverats på de ca 7 år som gått sedan 

uppförandet.  

Flera ingenjörer var inblandade i projektet och ingen hade en övergripande bild 

vilket gjorde att många fel föll mellan stolarna. Krävda kontroller fylldes antingen i 

enbart för att uppfylla kraven i lagen eller så ignorerades kontrollerna helt under 

projektet. Brencich (2010) menar att konstruktionsprocessen aldrig får undermineras 

av att kontrollprocedurer bara blir papper som måste fyllas i. 

2.3 Lagar, normer och regler 

2.3.1 Historisk bakgrund 

2.3.1.1 Bygglov 

I Svensk Byggnorm SBN 67 beskrevs att det vid bygglovsansökan skulle framgå på 

huvudritningar hur byggnaden grundlades, vilka material som användes samt 

dimensioner på bärande konstruktioner (Statens Planverk 1968). Med detta avsågs 

att ange uppgifter om en byggnads stomme. I SBN 75 (Statens Planverk 1975) 

nämndes inte längre det specifika kravet på redovisning av byggandens stomme 

men i SBN 80 (Statens Planverk 1980) återkom en skrivning om att redovisa 

byggnadens grundkonstruktion och stomme. I SBN 80 tillkom även att ritningar 

skulle förses i erforderlig utsträckning med texter som beskrev viktiga 

arbetsmoment eller kontrollmoment och erforderliga funktionsprovningar.  

2.3.1.2 Kontroll och tillsyn 

Kontrollkraven i SBN 67 handlade om byggnadsmaterial och innebar att 

byggkontroll skulle ske genom bland annat besiktning, stickprovsmässig kontroll 

och granskning av intyg (Statens Planverk 1968).  I SBN 75 tillkom kapitlet 

”Tillsyn och provning” som innebar att tillsyn från byggnadsnämnden främst skulle 

ske genom stickprovskontroll och besiktningar (Statens Planverk 1975). Genom 

regelverket i SBN 75 övervakades även att arbetsledaren skötte sina åtaganden. 

Denne var ansvarig för bland annat tillsyn av arbetet och att kontroller som skulle 
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göras genomfördes. Provningar som föreskrivits skulle dokumenteras på lämpligt 

vis och provningsdokument skulle finnas tillgängliga vid byggnadsnämndens 

besiktningar. I SBN 80 tillkom kravet att arbetsledaren skulle göra föreskrivna 

anmälningar till byggnadsnämnden och delta på byggnadsnämndens besiktningar 

(Statens Planverk 1980). 

2.3.2 Lagar och myndighetsföreskrifter idag 

Efter ändringen av PBL 1995 lades största delen av ansvaret för byggnaders 

tekniska egenskaper på byggherren (Boverket 2014a). Se kapitel 1 för en utförligare 

beskrivning. 

I maj 2011 kom skärpta tillsynskrav och en förenkling av plan- och byggprocessen, 

där lagen från 1995 om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk upphävdes och de 

tekniska egenskapskraven återinfördes i PBL (Boverket 2014a). 

2.3.2.1 Bygglov idag 

Idag är bygglovsprocessen uppdelad i två delar som innefattar utformningskrav och 

tekniska egenskapskrav (Boverket 2014b). I bygglovet kontrolleras utformningskrav 

som bland annat tillgänglighet, användarbarhet och bostadsutformning. I PBL 

benämns de tekniska egenskapskraven som bland annat bärförmåga, stadga, 

beständighet, säkerhet vid användning, energihushållning, skydd mot buller och 

tillgänglighet (SFS 2010:900). Tekniska egenskapskrav behandlas på det så kallade 

tekniska samrådet (Boverket 2014b). Under samrådet går byggherren tillsammans 

med kommunen igenom dels hur byggprojektet är tänkt att genomföras och dels 

byggherrens förslag på kontrollplan. Ansökan om bygglov sker via 

byggnadsnämnden i varje kommun. När det krävs bygglov ska en skriftlig ansökan 

lämnas in innehållande de uppgifter, handlingar och ritningar som kommunen 

behöver för att kunna ta ett beslut.  

Byggherren ska ge förslag på en kontrollansvarig och byggnadsnämnden kommer 

att ge besked i bygglovsbeslutet om en kontrollansvarig behövs. Det finns tillfällen 

vid enklare åtgärder då kontrollansvarig inte krävs (Boverket 2016).  

2.3.2.2 Kontroll och tillsyn idag 

Byggnadsnämnden ska göra minst ett platsbesök under byggtiden och då föra 

protokoll över besöket (Boverket 2019a). Enligt BBR bör byggherren tidigt i 

projekteringen överväga behovet av relevant kompetens i projektet för att 

därigenom säkerställa att den färdiga byggnaden kommer att uppfylla gällande 

regler (Boverket 2014b). Behovet ska presenteras som underlag för kontrollplanen. 

I rapporten kring takrasen, se kapitel 2.2.1, nämner Boverket (2011) att en 

delrapport överlämnades till regeringen 1 juni 2010. I denna rapport föreslog 

Boverket att det på förordningsnivå, för byggherrar och kommuner, möjligen 

behöver förtydligas kring när det kan finnas anledning att överväga en certifierad 

sakkunnig istället för byggherrens egenkontroll. Förtydligandet kring 

certifierad sakkunnig istället för byggherrens egenkontroller infördes därefter i Plan- 

och byggförordningen (PBF). 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-bygglov-och-byggprocessen/
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2.3.3 Standard för utförande av stålkonstruktioner 

Den europeiska standarden SS-EN 1090-2:2018 (SIS 2018) innehåller krav kring 

utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner. Kraven i EN 1090-2:2018 gäller 

utförande, kontroll och certifiering, men måste kompletteras med ett eller flera 

referensdokument som i större detalj beskriver de olika kraven. Standarden 

innehåller krav på material, provning, montering och efterarbeten. Utförandet och 

användandet av fästdon så som svetsar och skruvar är noga beskrivna för att 

säkerställa att dessa utförs korrekt. I SS-EN 1090-2:2018 (SIS 2018) anges följande: 

 

Krav för utförande av stålkonstruktioner för att uppnå tillräckligt hög 

kvalitetsnivå med hänsyn till mekanisk bärförmåga och stabilitet, 

brukbarhet samt beständighet. […] Denna Europastandard förutsätter 

att arbetet utförs av personal med erforderlig kunskap, lämplig 

utrustning och tillräckliga resurser så att utförandet blir i enlighet med 

förteckningen över utförandekrav och kraven i denna Europastandard. 

 

Enligt Eurokod 3 (SIS 2005) förutsätts tillverkning och utförande i 

stålkonstruktioner vara i enlighet med SS-EN-1090-2:2018. Eurokod 3 behandlar 

hållfasthet, brukbarhet, hållbarhet och brandmotstånd. Dock innefattar inte Eurokod 

3 krav på t.ex. ljud- och värmeisolering. För att beräkningar enligt Eurokod ska 

gälla antas att grova fel inte förkommer. (Boverket 2011). 

2.4 Ansvarsfördelning 
När en byggåtgärd kräver lov eller anmälan ska det finnas minst en certifierad 

kontrollansvarig som utses av byggherren och godkänns av byggnadsnämnden 

(Boverket 2016). En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren med att ta fram en 

kontrollplan, samt kontrollera att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs. 

Dessutom ska denne se till att nödvändiga kontroller utförs och skulle avvikelser 

från kontrollplan eller regelverk ske, underrättar kontrollansvarig byggherre och 

byggnadsnämnden vid behov.  

I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kapitel 10 åttonde paragrafen står det 

följande om kontrollplan:  

Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska 

utföras 

   1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 

   2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om 

sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka 

sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som 

har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för 

ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av 

produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen 

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som 

uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom 

Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
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Kapitel 7 i PBF handlar om kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga 

och sakkunniga (SFS 2011:338). Där återfinns ett förtydligande kring sakkunnig, 

under andra paragrafen ”Funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga”: 

När byggnadsnämnden prövar behovet av att en åtgärd eller ett 

byggnadsverk kontrolleras av någon som är sakkunnig enligt 10 kap. 8 

§ 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska nämnden ta särskild hänsyn till 

den risk för allvarliga personskador som uppkommer om åtgärden eller 

byggnadsverket inte uppfyller föreskrivna krav. 

Ansvaret för att kontrollplanen följs ligger på byggherren, även om den 

kontrollansvarige bistår byggherren med att kontrollera att den följs 

(SFS 2010:900, Kap. 10). Byggherren bär hela ansvaret för att en byggnad är 

korrekt uppförd och kontrollerad enligt kraven i rådande PBL och övriga 

föreskrifter (Frank & Rova 2012). Enligt PBL har entreprenören inget ansvar för att 

det som byggs följer gällande regelverk, utan är enbart civilrättsligt bunden att 

utföra det som avtalats med byggherren (Byggprocessutredningen 2008). 

Entreprenören har ansvaret för att utförandet sker korrekt enligt gällande handlingar 

för aktuellt projekt samt att det är fackmannamässigt oavsett om det handlar om en 

totalentreprenad där ansvaret regleras genom AB 04 (Byggandets 

kontraktskommitté 2004) eller en utförandeentreprenad där ansvaret regleras genom 

ABT 06 (Byggandets kontraktskommitté 2007).  

Ett ansvar som entreprenören har vid stålmontage, är att de bland annat behöver ha 

en kvalificerad och erfaren svetsansvarig. Denne ska upprätthålla tillsyn under 

svetsning samt syna av svetsarens arbete (SIS 2018). Vid svetsning av armeringsstål 

krävs att svetsansvarig har teknisk kunskap enligt SS-EN ISO 17660-1:2006 (SIS 

2006). Krav ställs på att svetsare ska vara kvalificerade och dokumentation på all 

svetsarprövning ska finnas tillgänglig.  

2.5 Egenkontrollsystemet 

2.5.1 Sveriges egenkontrollsystem 

Kontrollsystemet som används i Sverige vid byggnation av bärande konstruktioner 

kallas för ”byggherrens egenkontroll” och i denna ingår tre moment; 

dimensioneringskontroll, mottagningskontroll och utförandekontroll (Boverket 

2019b). Egenkontrollens omfattning beror på hur stor risken är för allvarlig 

personskada vid en kollaps av en konstruktionsdel. Desto högre risk för 

personskador, desto mer omfattande egenkontroll. 

Dimensioneringskontrollen syftar till att eliminera allvarliga fel i projekteringsfasen 

och görs bara för konstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3 (Boverket 2019b). Kontroll 

av dimensionering behöver inte göras för alla bärande delar, utan endast av de som 

vid en kollaps kan ge stor risk för människor. Mottagningskontroll görs för alla 

säkerhetsklasser och syftar till att kontrollera materialet som levereras till 

byggarbetsplatsen. I mottagningskontrollen ingår att säkerställa att egenskaper på 

material och produkter är de samma som dimensioneringen bygger på. 
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Utförandekontroller ska göras oavsett vilken säkerhetsklass byggnaden uppförs i 

och görs för att kontrollera att gällande bygghandlingarna har följts vid utförandet 

med avseende på ritningar, beskrivningar, montageplaner med mera (Boverket 

2019b). Enligt Boverket är det särskilt viktigt att utförandekontroller blir 

genomförda redan från början av projektet för delar som t.ex. byggs in eller som blir 

dyra och svåra att kontrollera vid ett senare skede. Alpsten (2017a) anser att de 

flesta haverier beror på mänskliga misstag, främst i utförandefasen. Därför anser 

han att det krävs höjda kompetenskrav i lagstiftningen på de som genomför 

utförandekontroller av stålkonstruktioner. Som exempel ges att det i SS-EN 1090-

2:2018 står att 100 % av svetsar ska inspekteras, men att det saknas detaljerade 

kompetenskrav för en sådan inspektion. Alpsten tillägger att det finns fler områden 

utöver svetsar som är viktiga att inspekteras med rätt kompetens.  

2.5.2 Boverkets föreskrifter om egenkontroll 

I Boverkets konstruktionsregler (BFS 2019:1) nämns att utförandekontroller alltid 

ska genomföras och innefattar att byggherren kontrollerar följande: 

1. Att projektförutsättningar av betydelse för säkerheten som inte tidigare gått 

att verifiera kontrolleras. 

2. Att utförda arbeten gjorts enligt gällande bygghandlingar.  

I författningens allmänna råd beskrivs bland annat att omfattning av egenkontrollen 

beror av konsekvensen av bristande bärförmåga och att extra noggrann kontroll bör 

utövas på konstruktioner och detaljer som är svåra att utföra. Det beskrivs också att 

för stålkonstruktioner beror utförandekontrollen av vilken utförandeklass 

konstruktionen uppförs i enligt 19:e paragrafen i avdelning E av författningen. 

Utförandeklass bör väljas efter konsekvensklass och den säkerhetsklass som 

byggnaden uppförs i. För stålkonstruktioner som är statiskt och kvasi-statiskt 

belastade behöver inte utförandeklassen väljas högre än EXC2 där EXC4 är 

utförandeklassen med högst krav. 

2.5.3 Dokumentation av egenkontroller  

I 30 § i BFS 2019:1 beskrivs dokumentation av bland annat utförandekontroll och 

där framgår att resultat av kontroller som genomförts ska dokumenteras. Dessutom 

ska eventuella avvikelser och åtgärder samt andra uppgifter som kan påverka 

konstruktionens kvalitet antecknas. 

2.5.4 Kritik mot egenkontrollsystemet 

Boverket fick 2017 ett regeringsuppdrag som handlade om en kartläggning av fel, 

brister och skador som sker i byggsektorn och framhöll i sin avrapportering att 

nationell statistik är begränsad (Boverket 2018). Det har därför genomförts samtal 

och djupare intervjuer med aktörer i branschen för att försöka ge en bild och 

rättvisare beskrivning av de fel, brister och skador som finns i byggbranschen. De 

vanligaste felen som identifierats handlar om vatten och fukt. De vanligaste 

orsakerna till att fel, brister och skador uppstår är enligt Boverket 

 tidsbrist, och 

 bristande kompetens eller resurser.  
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Boverket framhåller vidare att risken för att samma fel återkommer ökar då 

återföring av erfarenhet i byggbranschen är bristfällig. De tillfrågade aktörerna säger 

att kunskapen finns i branschen men att den inte sprids till de aktörer som behöver 

den. 

Ett problem som tas upp i rapporten är att byggherren, som beställare, har för dåliga 

kunskaper för att skapa de förutsättningar som genom bättre engagemang och 

kunskap hade ökat kvaliteten. De tillfrågade anser att byggherrars kompetens måste 

höjas. Även bristande motivation hos entreprenörerna anges som en orsak till 

dagens kvalitetsbrister i byggbranschen. 

Boverkets undersökning visar att en synpunkt från aktörerna är att dagens 

kontrollsystem är bristfälligt och att det framförallt är PBL:s föreskrivna 

egenkontroller som aktörerna anser är verkningslösa. Citat från Boverkets rapport: 

En av anledningarna kan vara att kvalitet verifieras med 

kvalitetsdokument och egenkontroller. Egenkontroller enligt PBL 

påpekas från flera håll som helt verkningslösa för att bidra till kvalitet. 

I rapporten framgår också att liknande problem med egenkontroller verkar finnas i 

Norge där det 2013 infördes obligatoriska tredjepartskontroller för ett antal 

funktionskritiska områden som t.ex. i våtutrymmen. Tredjepartskontrollen i Norge 

innefattar även projektering av vissa byggnader.  

I Boverkets (2018) rapport finns också en sammanställning kring byggfel, gjord av 

Sweco. I den nämns att en viktig bidragande orsak till ökande byggfel är mer fokus 

på egenkontroll och svagare tillsynsregler. Egenkontrollerna framhävs från flera 

olika aktörer som resultatlösa i att främja kvalitet i byggandet. 

Undersökningsföretaget Markör genomförde djupintervjuer på Boverkets (2018) 

uppdrag, om åtgärder för att minska byggskador och skrev bland annat följande:  

Förklaringarna till uppkomsten av många av byggskadorna har att 

göra med bristande kvalitet i utförandet. De åtgärder som våra 

intervjupersoner nämner som önskvärda för att minska mängden 

byggskador har därför att göra med ökad 

kunskap/kompetens/yrkesskicklighet och förbättrade kontrollsystem.  

Egenkontrollerna nämns av de flesta aktörer som ett system som inte 

fungerar. Ansvaret ligger på fel ställe, och kontrollerna genomförs inte 

på det sätt som det är tänkt och ger därmed inte den kvalitetskontroll 

som behövs. Många lyfter någon form av tredjepartskontroll som ett 

bättre alternativ. 

Många intervjupersoner lyfter att det borde införas certifiering av flera 

olika yrkesgrupper; t.ex. projektörer, byggfirmor, stålkonstruktörer, för 

kök (på samma sätt som för våtrum). Syftet skulle vara att säkerställa 

kompetens och vägleda beställare till kunniga aktörer/leverantörer. 
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2.6 Mänskliga faktorer 

2.6.1 Utförandefel 

Åsikterna kring vilka fel som orsakar flest ras går isär. Alpsten (2017a) anser att 

mänskliga misstag i utförandefasen orsakar fler ras av stålkonstruktioner än vad 

misstag i designprocessen gör. I motsats till Alpsten framhåller Boverket (2011) en 

studie som genomförts av Lunds Universitetet kring rasade hus i norra Europa och 

som visar att mer än 50 % av rasen beror på dimensioneringsfel. 

Josephson (1994) anser att alla forskare verkar vara överens om att det är människor 

som orsakar de flesta felen som uppstår och det stärks av Atkinson (1999) som 

menar att i litteratur skriven utanför byggvärlden är det allmänt känt att det inte är 

tekniska fel som är vanligast, utan mänskliga misstag. Alpsten (2017b) hävdar att ett 

rationellt sätt att fånga upp grova mänskliga misstag är genom att förbättra 

procedurer som kontrollerar design och framförallt utförandet av stålkonstruktioner. 

Josephson och Hammarlund (1999) menar att största andelen fel som leder till 

byggprojektkostnader sker i produktionsfasen och beror på platsledning, arbetare 

och underleverantörer. Ungefär 45 % av totala felkostnader för ett helt projekt, från 

projektering till drift, uppstår under produktionen.  

2.6.2 Påverkande faktorer  

2.6.2.1 Synsätt 

Josephson och Hammarlund (1999) tar upp att det är naturligt att tillskriva begångna 

fel på individer, men att den grundläggande orsaken till att fel inträffar beror på 

organisationen i vilken individen verkar. Påståendet stärks av Atkinson (1999) som 

menar att inställningen kring misstag som beror av mänskliga faktorer har 

förändrats från att se individen som skyldig till misstag, till att fokusera mer på 

arbetsledningen.   

2.6.2.2 Motivation, slarv och kunskap 

Faktorer som påverkar hur individer presterar och engagerar sig i arbetet beror av 

engagemang, förväntningar och motivation (Josephson & Hammarlund 1999). Brist 

på motivation anges som största orsak till att fel uppstår. En annan avgörande faktor 

som krävs för ett gott arbete är rätt kunskap och information. Josephson och 

Hammarlund (1999) definierar kunskap som skicklighet och erfarenhet. Bland 

vanliga fel som begås i byggbranschen anges slarv som största bakomliggande orsak 

och brist på kunskap som näst största. 

2.6.2.3 Händelsekedjor 

Josephson och Hammarlund (1999) framhåller att alla uppkomna fel kan kopplas till 

en kedja av händelser. Genom att identifiera och ta bort grundorsaken till att ett fel 

inträffar, går det att förebygga att felet uppstår igen.  

2.6.2.4 Organisation 

Från ett organisatoriskt perspektiv består byggbranschen av tillfälliga organisationer 

(Josephson och Hammarlund 1999). Under ett byggprojekt är flera olika aktörer 
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inblandade, men oftast inte under hela projektet. Organisationen byter utseende 

kontinuerligt under processen fram till att projektet är färdigställt och organisationen 

bryts upp. Josephson och Hammarlund beskriver också att stress verkar vara vanligt 

förekommande i dessa tillfälliga organisationer. Révai (2012) anser att byggherrar 

idag ställer krav som kan anses vara orimliga där produktionstider pressas så mycket 

det går samtidigt som kvaliteten ska vara hög. Dessutom saknar byggherrar ibland 

även rätt kunskap kring byggande och vad som är en rimlig produktionstid. Révai 

hävdar att entreprenörer i dagens marknadsläge kan känna sig pressade att i anbud 

lägga ett bud med så kort byggtid som möjligt. Korta byggtider kan innebära att 

arbetsförhållandena blir stressiga och att risken för olyckor ökar. Han anser även att 

tankesättet bör förändras i branschen och att de kostnader som kan uppstå om 

produktionen tvingas ske snabbt bör vägas in.  

2.6.2.5 Arbetsledning och kommunikation 

Fel som uppstår i utförandet beror på antingen de som utför arbetet eller på 

koordinering mellan dessa (Josephson och Hammarlund 1999). Ibland uppstår 

situationer i byggprojekt där specificeringar är felaktiga och då förlitar sig de 

inblandade aktörerna på en bra ledning från organisationen de arbetar för. Om 

organisationen misslyckas med att ge klara besked ökar risken för att fel ska uppstå.  

Atkinson (1999) menar att en stor del av felen som uppstår i ett byggprojekt kan 

kopplas till arbetsledning och att fel som uppstått inte ska ses som ett isolerat objekt 

utan måste sättas in i ett större perspektiv där påverkan från hela projektet som ett 

system vägs samman.   

Det är två områden som sticker ut när det gäller orsaker till fel i byggprojekt; 

kommunikation och arbetsledning. Atkinson (1999) anser att kommunikation i 

byggbranschen generellt skulle behöva undersökas djupare samt att det finns 

skillnader i arbetsledning. Orsaker till skillnader mellan olika arbetsledare bör 

kartläggas för att ta fram en optimal profil som visar de egenskaper en god 

arbetsledare bör ha.  

2.6.2.6 Avbrott i arbete 

Foroughi, Malihi & Boehm-Davis (2016) framhåller att fel som uppstår på grund av 

att en person blir avbruten i sitt arbete är problematiskt i många miljöer. Deras 

forskning visar att det finns ett samband mellan arbetsminne och fel som uppträder 

på grund av avbrott under en uppgift. Ett exempel som ges är en flygledare som 

1991 skulle ge ett flygplan starttillstånd men som blev avbruten och flygledaren 

glömde bort vad den precis höll på att göra. Istället för att fortsätta där flygledaren 

blev avbruten gick flygledaren vidare i arbetet och gav landningstillstånd till ett 

annat flygplan, som kolliderade med flygplanet som stod kvar på banan.  

Att träna upp vissa scenarier, för att undvika misstag på grund av avbrott som 

påverkar arbetsminnet, har visat sig vara effektivt. Problemet är att om inte exakt 

den situationen som tränades på uppstår, har träningen liten eller ingen effekt.  

För att kunna förebygga och förhindra att problem relaterade till avbrott i arbetet 

sker, bör personer som är ansvariga för arbetsorganisationer väga in människans 

känslighet för att bli avbruten samtidigt som den utför en uppgift (Eyrolle och 

Cellier 2000). De vanligaste konsekvenserna som kan uppstå är sämre utförande, att 
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fel begås och stress uppstår. Stress är en naturlig reaktion som gör att energin och 

koncentrationen ökar för en period. Det går inte att styra över stressen då den inte är 

viljestyrd och upplevs olika av olika individer (Kero 2019). En genomgång 

genomfördes av ett landsting i Sverige kring fel som sker inom vården och 

slutsatsen var att stress var en vanlig förklaring till dessa (Svenska Dagbladet 2013).  

2.6.3 Andra branscher 

2.6.3.1 Standardiserat arbetssätt  

Flygindustrin arbetar efter Standard Operating Procedures (SOP) (Skybrary 2018). 

SOP innebär strikta procedurer som finns definierade för varje fas av flygningen och 

som täcker alla tänkbara aspekter från normal flygning till nödsituationer. SOP är 

allmänt erkänt som grunden till flygindustrins säkerhet (Federal Aviation 

Administration 2000). Hela grunden till att använda standardiserade operationella 

procedurer är för att skapa säkra flygningar genom procedurer som är tydliga, 

omfattande och lättillgängliga för de som ska använda dem. I många fall går det att 

konstatera att flygolyckor inträffat på grund av att besättningen frångått de 

standardiserade operationella procedurerna.  

2.6.3.2 Sjukvård och flygindustrin 

Säkerhet kopplat till procedurer har ofta jämförts mellan sjukvården och 

flygindustrin (Kapur, Parand, Soukup, Reader & Sevdalis 2015). Kapur et al. 

förklarar att det både inom sjukvården och flygindustrin bland annat används 

checklistor för att utföra känsliga moment. Flyget leder utvecklingen och sjukvården 

börjar följa efter i en strävan att minska antalet fel som begås i vården. Kapur et al. 

beskriver de framgångar som flygindustrin gjort de senaste decennierna i form av 

ökad säkerhet. Antalet flygtimmar i luften har gått från cirka 25 miljoner timmar 

1993 till 54 miljoner timmar 2013 men antalet omkomna sjönk under samma period 

från 450 personer till 250 personer per år.  

Inom flygindustrin fokuseras på mänskliga faktorer, träning, checklistor och 

organisationskultur utan bestraffningar. Kapur et al. (2015) lyfter fram att 

flygindustrin har en ”blame-free”- kultur och en säkerhetsfilosofi som idag 

genomsyrar alla nivåer i flygbolagen. Flygbranschen har genomgått en stor 

förändring de senaste 30–40 åren med avseende på ledarskap, involvering av 

anställda, ökad två-vägs kommunikation och att dra lärdom av fel istället för att 

peka ut en skyldig. Alpsten (2017a) drar också paralleller till flygindustrin och 

menar att det är viktigt att effektivt koordinera lärdomar från fel som inträffat för att 

undvika att liknande fel inträffar igen. 

Försök gjordes i sjukvården att skicka iväg bland annat akutvårdspersonal på en 

sexdagars kurs där de blev utbildade i mänskliga faktorer (Kapur et. al 2015). Efter 

kursen upplevde försöksgruppen att det de lärt sig var värdefullt och hjälpsamt. 

Dock uppstod problem med att implementera det nya beteendemönstret på 

arbetsplatsen då den gamla inarbetade kulturen och organisationen var svår att ändra 

på.  
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2.6.3.3 Checklistor 

Behovet av att använda checklistor i arbetet styrs av kognitiva begränsningar i 

hjärnan vilka kan leda till att  

 personen gör proceduren som vanligt men glömmer bort ett steg, 

 personen kommer ihåg ett missat steg i proceduren, men glömmer av någon 

anledning bort att utföra momentet, till exempel på grund av att personen 

blir avbruten i sitt arbete eller är mycket trött, 

 personen kommer ihåg ett missat steg i proceduren, utför steget, men utför 

det felaktigt (Kapur et al. 2015). 

I flygbranschen är en stor del av procedurerna dokumenterade i bland annat 

checklistor, som är en naturlig del av arbetsmetoden. Kapur et al. (2015) beskriver 

en forskare som använde expertisen kring hur checklistor i flygindustrin och 

Formula-1 ”pit-stops” används för att informera kring en välfungerande 

överlämning mellan operation och till intensivvård. I ett annat exempel tog 

sjukvården fram en speciell checklista som inriktades främst på att öka säkerheten 

kring procedurer vid högriskmoment för att motverka glapp i själva genomförandet. 
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3 Objektsbeskrivning 

Byggnaden i fallstudien är Malmö Airports terminalbyggnad som visas i figur 2. 

 

Figur 2: Terminalbyggnaden på Malmö Airport (Carl Andersson & John Pettersson).  

3.1 Bakgrund 
Malmö Airport projekterades och uppfördes under slutet av 1960-talet och blev 

färdigställd 1972 (Swedavia u.å.). En genomgång av tillgänglig dokumentation visar 

att det sedan 1972 utförts minst 14 om- och tillbyggnationer av stommen (figur 3), 

där det varit många inblandade entreprenörer. Se bilaga A för samtliga 

tillbyggnationer av terminalen.  

Under 2011 utfördes en tredjepartsbesiktning av stommen där flera brister och fel 

upptäcktes som uppstått vid olika entreprenader. Flera av felen innefattar allvarliga 

brister så som felmonterade skruvförband, borttagna dragstag och modifieringar 

som saknar dokumentation (Sutinen 2011). 

 

 
Figur 3: En 3D-modell av terminalbyggnaden på Malmö Airport, där varje färg representerar ett årtal 

då byggnadsdelen färdigställdes mellan åren 1972 och 2015. 
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3.2 Driftledning 
Lars Johansson1 tillträdde 2010 som enhetschef för fastigheterna på Malmö Airport 

och då saknades ett system för drift och underhåll samt när åtgärder skulle utföras 

på anläggningen. Johansson beskriver att driftteknikerna själva fått sätta sig in vad 

som behöver göras för att klara driften och uppfylla myndighetskrav som ställs på 

bland annat brandskydd. För att få struktur på arbetet och skapa rutiner 

implementerades ett system som gav en övergripande bild av vad som skulle utföras 

och när. 

3.3 Dokumentation  
Daniel Karlsson2, som är teknisk förvaltare på flygplatsen, förklarar att underlaget 

för byggnaderna i form av dokumentation och ritningar bitvis är bristfälligt eller 

ibland saknas, främst från byggnader uppförda under 90-talet. Detta beror på att 

tidigare driftledning inte lagt någon större vikt vid att kräva in relationshandlingar 

vid avslutade projekt, ibland för att det ansågs att byggnaden ändå var färdigbyggd 

eller för att pengarna var slut. På grund av detta har många efterföljande projekt 

ständigt krävt en förstudie av existerande konstruktion för att kunna utföras. 

3.4 Problematiska områden 
Flygplatsen består av två zoner, airside och landside, vilket leder till problem då 

åtgärder som ska utföras korsar zonerna2. Arbetsställningar och mobilkranar inte får 

brygga över de båda zonerna på grund av säkerhetsrisken, där obehöriga kan ta sig 

in på airside vilket gör att vissa arbeten blir svåra att genomföra samtidigt som 

flygplatsen ska fortsätta vara i full drift. Åtgärder som var svåra att utföra på grund 

av nämnd anledning, eller av annan orsak, sköts ständigt fram av dåvarande 

driftledning. Detta resulterade i att det vid övertagandet av driften 2010 var många 

saker som krävde åtgärd, men på grund av begränsade resurser kunde bara brister 

som identifierades som allvarliga åtgärdas direkt.  

3.5 Stålbyggnadskontroll 
När Johansson tillträde 2010 som enhetschef bildade han sig en uppfattning om 

flygplatsens behov och kondition.1 Efter ett par månader i positionen, och efter 

samtal med drifttekniker och andra aktörer, beslutade Lars att genomföra en 

stålbyggnadsinspektion med hjälp av en tredje part. Inspektionen genomfördes i 

slutet av 2011 där flera fel hittades varav några allvarliga som rekommenderades att 

åtgärdas (Sutinen 2011). Några av felen åtgärdades men flera fel kvarstod.1 Lars 

beskriver att arbetsbördan vid hans tillträde var hög och att det fanns många 

problem som behövde lösas efter den gamla driftledningen. Prioriteringar gjordes 

efter bästa förmåga över flera områden men de kvarvarande felen efter 

stålbyggnadsinspektionen blev bortglömda.   

I arbetet genomfördes en stålbyggnadskontroll på byggnadsdelar från 1972 i 

avgångs- och ankomsthall, som inte är inbyggda samt att en kontroll gjordes av 

större kända utförandefel på andra betydelsefulla bärverk. 

  
 
1 Lars Johansson, Swedavia, Malmö Airport, den 25 april 2019. 
2 Daniel Karlsson, Swedavia, Malmö Airport, den 26 april 2019. 

 



 

25 

 

4 Metod 

Arbetet bygger till stor del på en fallstudie bestående av en konstruktionskontroll av 

en större stålbyggnad. Byggnaden som studerats i fallstudien valdes efter tidigare 

kännedom om konstruktionens fel som dokumenterats i en rapport från 2011 

(Sutinen 2011) och via muntliga källor. Eftersom en byggnadsinspektion låg till 

grund för arbetet, krävdes en genomgång av konstruktionen. För att sammanställa 

en bild av hur konstruktionen såg ut, krävdes egen dokumentation i form av en 

okulär kontroll för att bilda sig en uppfattning om hur byggnadens kondition ser ut i 

dagsläget. Utöver dokumentationen krävdes även en studie av ritningar och 

handlingar för att kunna genomföra en djupare analys av utvalda konstruktionsdelar. 

Utrustningen som valdes ansågs möjliggöra de mätningar som genomfördes under 

den okulära kontrollen. Till grund för arbetet användes vetenskaplig och övrig 

litteratur som söktes upp i etablerade databaser. Utöver litteraturstudien användes 

intervjuer för att få en uppfattning om det som litteraturen inte täckte in, samt för att 

få ett bredare perspektiv på de frågor som behandlats. 

4.1 Litteratur- och ritningsstudie 
För att kunna analysera data som samlades in under fallstudien och intervjuerna, 

genomfördes en litteraturstudie där rapporter och avhandlingar tillsammans med 

nyhetsartiklar bearbetades. Litteraturen söktes via databaser som fanns tillgängliga 

via universitetsbiblioteket.  

För att skapa en uppfattning över hur den undersökta konstruktionen var uppbyggd 

krävdes att ritningar och beskrivningar för byggnaden studerades. Relevanta 

ritningar sorterades ut för att enklare kunna sammanställa alla förändringar av 

byggnaden. Förändringarna presenterades sedan i form av en tidslinje där olika 

byggnadsår framgår för varje byggnadsdel.  

4.2 Okulär kontroll av konstruktion 
Den okulära kontrollen bestod av en fältstudie där konstruktionen undersöktes och 

dokumenterades. Vid behov kontrollmättes intressanta byggnadsdelar med hjälp av 

olika mätinstrument. Kritiska punkter kontrollerades djupare för att fastslå om det 

fanns utförandefel eller andra fel. Med hjälp av insamlade data kunde sedan en 

analys genomföras för att dra paralleller till information som erhållits genom 

intervjuer och litteraturstudie.  

4.2.1 Systematiskt arbete 

För att täcka in området som skulle undersökas och kunna skapa en god uppfattning 

om byggnadsdelarnas tillstånd, kontrollerades knutpunkter samt sträckorna mellan 

knutpunkterna på byggnadsdelarna. En checklista upprättades med hjälp av 

rådgivning från en besiktningsman inom stålkonstruktioner, för att säkerställa att 

alla detaljer kontrollerades på ett korrekt och strukturerat sätt. Ett protokoll 

upprättades för att underlätta och strukturera dokumentationen för att senare kunna 

bearbeta och analysera detaljerna. Efter att undersökningen och dokumentationen 

var avslutad kallades en stålbyggnadskontrollant till platsen för att hjälpa till att 

utvärdera och gradera påträffade fel. 
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4.2.2 Utrustning 

Vid den okulära kontrollen användes systemkamera för att ta bilder i syfte att 

dokumentera varje objekt och göra det möjligt att gå tillbaka i efterhand vid 

tveksamheter. För att ytterligare förenkla identifieringen av de olika objekten, 

placerades lappar med angivna systemlinjer som togs med i bilderna. Ett digitalt 

vattenpass användes för att mäta lutningen på valda objekt. Skjutmått användes för 

att kontrollera glipor av olika slag och en magnetisk linjal sattes på detaljer för att 

på tagna bilder kunna få en uppfattning om mått och storlek på felen. Tumstock och 

måttband användes då linjalen inte räckte till. För längre och mer svårmätta sträckor 

användes en lasermätare. Utöver dessa mätverktyg medtogs även ett svetsmått för 

att kunna mäta tveksamma svetsdimensioner som sedan skulle gå att jämföra med 

ritning. En checklista användes för att vid varje kontroll få med alla potentiella fel 

som skulle kunna hittas. Dessutom användes en ritning över flygplatsen som karta 

för att underlätta orienteringen mellan de olika systemlinjerna i byggnaden. 

4.3 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med personer inom flera olika områden för att skapa en 

tydlig bild av hur egenkontrollerna fungerar i dagsläget. En intervju genomfördes 

med två fastighetsförvaltare, som förvaltar byggnaden i fallstudien, för att få en 

inblick i hur det är att arbeta med en byggnad som tillbyggts många gånger och 

samtidigt saknar fullständig dokumentation. Frågor ställdes även kring 

egenkontroller för att få en byggherres synpunkter på hur de fungerar i praktiken.  

Avsikten var att intervjua en stålbyggnadskontrollant och ett antal konstruktörer. 

Genom universitetet upprättades kontakt med en stålbyggnadskontrollant, som i sin 

tur hjälpte till med kontakten med en före detta professor i stålbyggnad. För att få 

med åsikter från flera konstruktörer valdes ett antal namn från olika företag, i en 

lista hos Stålbyggnadsinstitutet över certifierade stålbyggnadskonstruktörer som 

kontaktades. Alla utvalda intervjupersoner tillfrågades per mejl tillsammans med en 

förklaring av det pågående arbetet. Frågorna utformades som öppna frågor där den 

intervjuade gavs möjlighet att med egna ord berätta och utveckla sitt svar. Målet 

med intervjuerna var att samla in åsikter om hur dagens kontrollsystem upplevs 

fungera. Svaren nedtecknades under pågående intervjuer och en inspelning av varje 

intervju gav möjlighet att kontrollera svaren i efterhand. De nedtecknade svaren 

analyserades sedan och jämfördes i resultat och analyskapitlet mot framtagen teori. 

4.4 Beräkning 
En byggnadsdel valdes för beräkning utifrån hur vital dess funktion var för 

strukturen samt att den valda byggnadsdelen saknade statiska beräkningar. För att 

kunna genomföra beräkningarna behövde vissa förenklingar och antaganden göras 

då det från början var känt att fullständig dokumentation saknades.  
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 
Genom kontakt med en stålbyggnadskontrollant insamlades material som kunde 

användas i arbetet. Eftersom kontroll av stålbyggnader inte fanns representerat i 

tidigare avhandlingar fick liknande ämnen väljas och däribland rapporter om 

inträffade ras samt rapporter om mänskliga faktorer. Flera rapporter med fokus på 

konstruktionsfel användes, i vilka det även togs upp utförandefel, vilket var relevant 

för arbetet. 

5.2 Tidslinje 
Ritningsunderlaget för det studerade objektet var omfattande i volym då 

terminalbyggnaden består av många tillbyggnationer, dock var detaljnivån på många 

byggnadsdelar bristfälliga. På grund av att majoriteten av ritningarna enbart fanns i 

fysisk form, fick dessa studeras på plats och de flesta utvalda ritningarna som var av 

intresse skannades. Efter att de relevanta ritningarna digitaliserats, upprättades en 

förteckning över dessa för att underlätta kommande arbete. Dock blev inte alla 

utvalda ritningar digitaliserade, vilket resulterade i att ytterligare tid fick läggas på 

att leta upp de ritningar som saknades. Genom att studera ritningarna för byggnaden, 

från alla tillbyggnationer kunde byggnadsåret för varje byggnadsdel fastställas. 

Detta underlättade arbetet då underlaget gav en tydlig bild av hur avgränsningen för 

fältstudien skulle se ut. Utifrån en sammanställd ritning där alla tillbyggnationer 

markerats, kunde en 3D-modell skapas för att visualisera hur byggnaden förändrats 

genom åren. Vissa ritningar som saknades i arkivet kan ha funnits hos andra företag 

eller myndigheter, men på grund av begränsad tid kontaktades inte dessa. 

5.3 Okulär kontroll av konstruktion 
Valet gjordes att begränsa fältstudien till två veckor av praktiska skäl. En okulär 

kontroll av byggnaden utfördes för att hitta utförandefel och andra brister inom den 

valda avgränsningen för fältstudien. Utifrån insamlad data kontrollerades huruvida 

frekvensen av uppkomna fel var högre på nyare konstruktioner. 

5.3.1 Systematiskt arbete 

Med hjälp av en ritning där kontrollpunkter sattes ut kunde de olika 

byggnadsdelarna kontrolleras. Det systematiska arbetssättet påverkades dock av 

problematik med tillgång till airside och landside samt när skylift var tillgänglig. 

För att få tillträde till airside krävdes ledsagning, vilket begränsade arbetet då det 

omöjliggjorde fri rörelse i byggnaden.  

Varje kontroll började med att en uppfattning om helheten skapades genom att titta 

på vilka anslutningar som inkom till kontrollpunkten och hur dessa var infästa. 

Därefter kontrollerades om infästningar i form av skruvar eller svetsar var korrekt 

utförda. Upplevdes några glipor vara avvikande eller en konstruktionsdel vara 

snedställd, antecknades detta. Fel i form av korrosion eller skador på gods och färg 

dokumenterades. Några byggnadsdelar var placerade i låsta eller säkerhetsklassade 

utrymmen vilket gjorde att dessa fick utelämnas.  
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Utöver kontrollen av stålkonstruktionen från 1972 var tanken att några detaljer med 

redan kända fel som dokumenterats i besiktningsrapporten (Sutinen 2011) skulle 

undersökas i terminalens nyare angränsande delar. Dock visades det sig att vissa 

detaljer inte gick att återfinna, på grund av bristfälliga positionsangivelser och 

beskrivningar. 

Efter en veckas arbete med att undersöka och dokumentera fel, kom en 

stålbyggnadskontrollant till platsen och tillsammans kontrollerades ett par utvalda 

punkter noggrannare.  Detta resulterade i att fel som tidigare inte fångats upp 

noterades. Fel som påträffats under inspektionen visades upp för 

stålbyggnadskontrollanten som gav synpunkter och förslag på åtgärder. En 

konstruktionsdel ansågs vara direkt farlig, varpå en rapport omgående fick 

sammanställas och skickas till fastighetsägaren (se bilaga F). Detta ledde till att 

konstruktör kopplades in för att göra en bedömning om byggnadsdelarna krävde 

åtgärder eller inte. 

Efter varje arbetsdag nedtecknades uppkomna tankar och observationer med hjälp 

av de upprättade dagboksformulären där även viktiga punkter noterades för 

kommande dag. Varje formulär fylldes i på ett sådant sätt att det skulle vara lätt att 

förstå och sätta sig in i en månad senare när analysarbetet skulle genomföras. 

Arbetssättet diskuterades och observationer kopplades till den lästa teorin. För att 

lättare återskapa en minnesbild av det som antecknats, skrevs även en annan friare 

dagbok där dagens alla händelser skrevs ner.  

5.4 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med en stålbyggnadskontrollant, en konstruktör och två 

fastighetsförvaltare. Av konstruktörerna var det bara en av sju tillfrågade som i tid 

svarade på frågan om att ställa upp på en intervju. Den tillfrågade professorn i 

stålbyggnad, som till början ställt sig positiv till en intervju, dröjde med 

återkoppling varpå beslutet togs att utelämna intervjun på grund av begränsad tid. 

För att underlätta efterarbetet med intervjuerna spelades de flesta in och samtidigt 

fördes anteckningar över samtalet och tider för olika samtalsämnen. Intervjun med 

konstruktören skedde över telefon och möjlighet till inspelning fanns inte. 

Intervjuer med två av Malmö Airports fastighetsförvaltare genomfördes på plats, där 

förberedda frågor ställdes som sedan besvarades. Intervju med en konstruktör på ett 

av Sveriges största byggföretag genomfördes per telefon och den intervjuade gavs 

möjlighet att förbereda sig med hjälp av frågor som skickades en vecka i förväg. 

Valet gjordes att hålla konstruktören anonym i arbetet för att inte påverka svaren 

med tanke på arbetets inriktning. Konstruktören i fråga har mångårig erfarenhet av 

byggbranschen och var en värdefull informationskälla som gav bra insikt i hur 

byggbranschen ser på egenkontrollsystemet.  

En intervju genomfördes också med en stålbyggnadskontrollant som arbetat i nästan 

30 år med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner och som därför har stor erfarenhet 

av vilka regelverk som gäller, hur dessa har utvecklats och vilka vanliga 

utförandefel som sker under produktion. Stålbyggnadskontrollanten anlitas av både 

byggherrar och entreprenörer för att granska utförandet av stålkonstruktioner. 
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5.5 Beräkningar 
Det krävdes detaljritningar och beskrivningar på utvalda konstruktionsdelar för att 

kunna genomföra beräkningar. Eftersom det var känt att ritningsunderlaget inte var 

komplett valdes en detalj som gick att beräkna med hjälp av det underlag som fanns 

att tillgå. Till beräkningen valdes en pelare direkt innanför entrén i skärningen av 

stomlinjerna S18 och S99 (se figur 10a, kap. 6.2.2.1). Pelaren ansågs intressant då 

ett våningsplan som tidigare stadgat pelaren på mitten togs bort i samband med en 

ombyggnation 1991, vilket gav pelaren dubbel knäcklängd. För att ta fram egenvikt 

för taken användes en detaljritning där de olika materialen fanns angivna. Dock 

saknades materialparametrar och vissa utritade material fanns inte att tillgå längre, 

vilket resulterade i att material som ansågs vara likvärdiga användes för 

beräkningarna av egenvikten.  

Förenklingar gjordes även av snö- och vindlasterna då taket som bärs upp av den 

valda pelaren inte var helt plant. Den största delen av taket i det undersökta området 

är platt, men har en liten uppstickande del ut mot entrén på framsidan, se bilaga B 

bild 22:2. Entrétakets inverkan på beräkningarna bedömdes som små och en 

förenkling gjordes. Terminaltaket förenklades också och beräknades i det 

undersökta området som helt plant med tillägg för en snöficka. Stålkonstruktionens 

egenvikt uppskattades med avseende på egenvikt av takåsar och mindre balkar för 

att underlätta beräkningarna. 

Eftersom ritningarna inte var helt tydliga, användes en satellitbild över byggnaden, 

där ritningen sedan lades över bilden och passades in för att tydligt kunna se var 

takets olika gränser gick. Den sammansatta bilden användes sedan för att kunna ta 

fram troliga mått på de sträckor som tidigare varit okända eller behövde 

kontrolleras.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Introduktion resultat och analys 
Flera paralleller går att dra mellan takrasrapporterna (Johansson et al. 2011; 

Boverket 2011) och fallstudien på Malmö Airport som presenteras i kommande 

avsnitt. Utförandefel utgjorde enligt Boverket (2011) en betydande andel (30 %) av 

de 180 ras som dokumenterats och efter genomförd fallstudie gick det att konstatera 

att flera utförandefel har uppstått vid om- och tillbyggnationer av flygplatsens 

terminalbyggnad. På Malmö Airport har många olika entreprenörer varit 

inblandade, vilket inneburit att ingen entreprenör har haft en helhetsbild av 

terminalens konstruktion. Liknande problem nämns i Statens Haverikommissions 

(2013) rapport kring Ystadraset där det var många iblandade aktörer och där 

ansvarsfrågan bitvis var oklar. Bristande statuskännedom har varit en orsak till 

tidigare ras som lett till flera dödsfall (Alpsten 2017a; Lövgren 2018; Bolin 2018). 

Under samtliga genomförda intervjuer framkom åsikter om att det kan finnas ett 

behov att se över hur dagens egenkontrollsystem efterlevs. Boverket (2011) menar 

att många av rasen hade kunnat undvikas om dimensionerings- och 

utförandekontroller gjorts i större omfattning. Boverkets uppfattning kring nyttan av 

ökade kontroller styrks av fältstudien. Hade utförandekontroller genomförts efter 

varje avslutad entreprenad hade troligen majoriteten av felen kunnat upptäckas och 

åtgärdats.  

6.2 Fallstudie 
En mängd fel upptäcktes under fallstudien på Malmö Airport och sammanställdes i 

en bilaga (se bilaga B). Vissa fel återkom i flera konstruktionsdelar och för att 

kondensera kapitlets storlek presenteras felen i generella termer och några 

intressanta fel presenteras djupare. Eftersom felen som påträffats är från olika år 

kommer referenser att ges till relevanta regelverk och i huvudsak de som gäller idag, 

för att ge en indikation på felens karaktär. Fallstudien resulterade i 34 

dokumenterade objekt som ansågs innehålla fel, varav fyra kräver en djupare 

beskrivning och kommer att presenteras efter beskrivningen av de generella felen. 

För fullständig dokumentation av objekten i bild och text, se bilaga B. 

6.2.1 Generella fel 

Nedan ges en redogörelse för generella fel som påträffats under fallstudien. 

6.2.1.1 Icke fackmannamässigt utförd svets 

Objekt med påträffat fel: 11, 15, 18, 23 och 24. 

Ett återkommande fel är icke fackmässigt utförda svetsar. Flera av svetsarna har inte 

blivit avslaggade efter utförd svetsning. Applicerbara regler för dessa objekt och 

objekten under rubriken ”Skadad brandskyddsfärg” är bland annat följande:  

 SS-EN 1090-2:2018 (SIS 2018), 12.4.2.3 Rutinkontroll och rutinprovning: 

”alla svetsar ska genomgå visuell kontroll, s.k. syning, efter hela längden. 
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Om ytfel upptäcks ska svetsytan kontrolleras med penetrant eller 

magnetpulver”.  
 Enligt SS-EN 1090-2:2018 (SIS 2018), 7.5.16 Utförande av svetsning: ”all 

slagg ska tas bort från ytan efter varje svetssträng och innan nästa 
sträng påförs eller då svetsen är färdig. Särskild hänsyn ska tas till 
anslutningen mellan svetsen och grundmaterialet”.  

 SS-EN 1011-1:2009 (SIS 2010), 8.2 Fogberedning och ytrengöring: ”Direkt 

före svetsning ska fogytorna vara fria från rost och andra oxider, lack, fett, 

flagor, rester eftersandblästring, fukt och andra föroreningar som kan ha 

skadlig effekt på svetsens kvalitet. Det är tillåtet att svetsa grundmaterial 

som är täckta med grundfärg (se EN ISO 17652)”. 

I figur 4 har inte slagg tagits bort efter utförd svetsning och därmed kan inte svetsen 

synats av svetsaren enligt kraven i SS-EN1090-2:2018. Svetsning i figur 4 a) visar 

ett RHS-rör som är svetsat i en befintlig takås som inte rengjorts från färg och figur 

4 b) visar en svets utförd i befintlig brandskyddsfärg på en IPE-balk, vilket inte är 

ett korrekt förfarande enligt SS-EN1011-1:2009. Båda svetsarna är utförda 1991 och 

kan inte anses vara fackmässig utförda. 

  
 a)  b) 

Figur 4: Ej fackmässigt utförda svetsar från 1991, där a) (objekt 15) är en RHS-profil som fästs 

mot en IPE-balk och b) (objekt 18) är en anslutning mellan tre balkar. 

6.2.1.2 Skadad brandskyddsfärg 

Objekt med påträffat fel: 2, 7, 16, 18, 19, 20, 23 och 24.  

På flera ställen har det påträffats både söndersvetsad brandskyddsfärg och 

brandskyddsfärg som flagnar eller har ångblåsor under färgskiktet. Det mest 

förekommande felet är söndersvetsat brandskydd som påträffats i objekten 16, 18, 

19, 20, 23 och 24. Figuren 5 visar svetsarbeten som är utförda 1991, där nya I-

balkar svetsats fast i livet på befintliga IPE-balkar från 1972 och svetsningen har 

skadat den ursprungliga brandskyddsfärgen. 

Slagg. 

Svetsning utförd i befintlig 

brandskyddsfärg. 

Svetsning utförd 

i färg. 
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a) b) 

Figur 5: Svetsar som utförts 1991 där svetsarbete i a) (objekt 23) är utförd i isolering och som i både a) 

och b) (objekt 19) skadat befintlig brandskyddsfärg från 1972. 

 

Svetsningen har också på flera ställen utförts i glasullsisolering som var fastbränd 

vid inspektionen, vilket indikerar att svetsaren aldrig inspekterat baksidan av 

svetsområdet. Svetsarbetet kan inte anses vara fackmässigt utfört. Andra fel med 

brandskydd som påträffats var i objekt nr 2 och 7 där brandskyddsfärgen flagnar 

samt att det på ett ställe har uppstått en ångblåsa under färgen. Dessa kan uppstå om 

fukt finns under färglagret.  

6.2.1.3 Avlånga skruvhål 

Objekt med påträffat fel: 4, 17, 19, 25, 30 och 33. 

Flera objekt har påträffats där skruvhålen är avlånga. Förband som används i 

byggnadskonstruktioner bygger nästan uteslutande på anliggning och är inte 

utformade som friktionsförband3,5. Ett skruvhål ska enligt Eurokod vara en till två 

1millimeter större än skruvdiametern (Dorn & Oscarsson 2018). Avlånga skruvhål 

har påträffats i konstruktioner från 1972, 1991, 1999 och 2003.  

Brencich (2010) nämner i sin rapport om raset av en industribyggnad att det vid 

provbelastning av strukturen hade uppstått deformationer som berodde på felaktigt 

utformade avlånga skruvhål.  

6.2.1.4 Glapp mellan pelare och balk 

Objekt med påträffat fel: 6, 8, 9, 10 och 25. 

Flera inspekterade pelare från 1972 uppvisar glapp mellan pelare och IPE-balkar 

som visas i figur 6. Om glappen beror på förändringar i byggnaden som t.ex. 

sättningar eller om det uppstått vid monteringen är svårt att avgöra. Vid en pelare 

syns grön grundfärg som är avskavd i ett område på en ändplåt, på en balk som kan 

ha rört sig. I inspektionsrapporten från 2011 föreslås uppföljning av pelare och 

balkar som rört sig (Sutinen 2011).  

Fastbränd isolering. 

Svets i befintlig 

brandskyddsfärg.  

Svets i befintlig 

brandskyddsfärg.  

Svetsning utförd 

från motstående 

sida. 

 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
5 Kjell Andersson, Ingenjör, Malmö Airport, den 5 april 2019. 
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a) b) 

Figur 6: Knutpunkt mellan pelare och IPE-balk från 1972; a) (objekt 6) där en balk har rört sig  

och b) (objekt 10) underkant av ändplåten på en balk som är på väg att glida av upplaget. 

 

Vid rotation av pelare eller sidoförskjutning av balk uppstår risken att skruven som 

håller balken på plats drar ur gängorna i pelaren. Enligt originalritningar från 1972 

där arbetsgången för skruvarnas infästning beskrivs framgår det att skruven ska 

gängas i pelaren, se figur 7. 

 

 
Figur 7: Ritning från 1972 med arbetsgången för pelarinfästningar samt hur skruvarna sitter fast.  

Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 430-007. 

6.2.1.5 Felaktiga skruvförband  

Objekt med påträffat fel: 3, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 26 och 30. 

På flera ställen har felaktiga skruvförband påträffats. I objekt nr 3 och 30 fanns 

skruvar som var handdragna. I objekt nr 3 hade skruven till en takås från 1972 bara 

gängats på längst ut på skruvstammen och sedan blivit målad. Josephson och 

Hammarlund (1999) menar att brist på motivation anges som största orsak till att fel 

uppstår och frågan som uppkommer är varför målaren valt att måla skruven istället 

för att säga till arbetsledningen att den inte var åtdragen. Slarv och brist på kunskap 

är stora felkällor i byggbranschen enligt Josephson och Hammarlund (1999) som 

framhåller att om det är möjligt att identifiera och ta bort grundorsaken till att fel 

sker går det förebygga att samma fel uppstår igen.  

Avskavd färg. 
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I objekt nr 30 (figur 8a) var två skruvar i ett skruvförband från 1999 så dåligt dragna 

att båda skruvarna gick att röra 5–10 millimeter och inte alls bidrog till att hålla ihop 

knutpunkten mellan en I-balk och en pelare. Krentowski et al. (2019) nämner ett 

exempel på ett tak rasat där ett av felen var lösa skruvar. Dessutom hade samma 

knutpunkt utformats med felaktiga avlånga hål. I objekt 25 (figur 8b) hade hålen 

modifierats under montaget så att skruven i fråga fick för liten kontaktyta. 

 

Foroughi, Malihi & Boehm-Davis (2016) framhåller att fel som uppstår på grund av 

att en person blir avbruten i sitt arbete är ett problem i många miljöer. Deras 

forskning visar att det finns ett samband mellan arbetsminne och fel som uppträder 

på grund av avbrott under en uppgift. En trolig anledning till flera av felen som 

påträffats med skruvförband som monterats felaktigt är att montören av okänd 

anledning blivit avbruten i sitt arbete och glömt bort vad denne höll på med och gått 

vidare i sitt arbete. Federal Aviation Administration (2000) beskriver hur procedurer 

i flygbranschen ska vara utformade och det går i många fall att konstatera att 

flygolyckor inträffat på grund av att besättningar frångått procedurerna. Högst 

troligt har byggbranschen liknande problem med att procedurer inte följs eller att 

montören tillåts bli avbruten mitt i ett viktigt moment.  

I objekten 17 och 25 påträffades skruvförband med för stora skruvhål och för små 

brickor. På ett par ställen är skruvarna och brickorna på väg att krypa igenom hålet 

vilket skulle leda till att skruvens funktion att hålla ihop delarna försvinner. I 

objekten 12, 15, 21, 22 och 26 påträffades under inspektionen skruvförband som 

helt saknade skruvar. I objekt nr 12 saknas alla skruvar i en knutpunkt från 1987 

som enligt ritning skulle utformats med skruv men som istället ersatts av korta 

häftsvetsar. I objekt nr 15 och 21 saknas skruvar mellan en takås och en IPE-balk 

från 1972 där skruvarna högst troligt blev bortmonterade under tillbyggnationen av 

en kontorsvåning i terminalen 1991. I objekt nr 15 är det troligt att skruven togs bort 

före påsvetsningen av ett diagonalt RHS-rör. Att skruvarna tagits bort från ena sidan 

av takåsbalkarna bedöms av stålbyggnadskontrollant Jonsson som acceptabelt. I 

objekt nr 26 från 1999 ersattes alla skruvar mellan takåsar och fackverksbalkar med 

svetsar, ett förfarande som bedöms som tillfredställande. Dock är arbetet icke 

fackmannamässigt utfört och takåsarna har på vissa ställen inte kontakt med 

  
a) b) 

Figur 8: Felaktiga skruvförband påträffades på flera ställen däribland två objekt från 1999, a) 

(objekt 30) med lösa skruvar i utrikes ankomsthall och b) (objekt 25) där en skruv är på väg 

igenom ett felaktigt utfört skruvhål. 

Lösa skruvar. Utskuret skruvhål. 

Liten kontaktyta. 
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fackverksbalken utan vilar på en svets i ena kanten på takåsen, vilket för in ett 

rotationsmoment, se bild 26.16 i bilaga B.   

6.2.1.6 Montagefel 

Objekt med påträffat fel: 13, 25 och 34. 

Flera montagefel har påträffats under fältstudien och finns bland annat i objekten 

13, 25 och 34. Montagefelet i objekt nr 25 är av så signifikant art att det även 

kommer att behandlas i en senare del under kapitel 6.2.2.2. Objekt nr 13 är en pelare 

med två balkar som monterades 1987 där flera brister finns i samma punkt (figur 9). 

Pelaren och balkarnas livavstyvningar linjerar inte, vilket leder till att lasten inte kan 

tas upp på tänkt vis. Hålen i pelartoppen är avlånga och gör att balkarna kan röra sig 

i längdriktningen. Balkarnas längdriktning linjerar inte mot varandra och takåsen 

ovanpå balkarna ligger excentriskt. 

 

Figur 9: Objekt nr 13 är ett exempel på ett illa utfört montage av balkar på pelare, utfört 1987. 

6.2.1.7 Förlängda pelare 

Objekt med påträffat fel: 12 och 27. 

I två fall har befintliga pelare förlängts uppåt för att öka våningshöjden. Båda de 

förlängda pelarna är från 1972. Ena förlängningen skedde år 1987 för objekt nr 12 

och den andra förlängningen skedde 1999 för objekt nr 27. Detta objekt kommer att 

presenteras mer detaljerat under kapitel 6.2.2.2. Det intressanta med pelaren i objekt 

nr 12 är att positionen S30 S99 är det enda stället som påträffats under fältstudien 

där tre ombyggnationer från olika årtal skär i samma punkt. Pelaren i objekt nr 12 

restes 1972 och var då en våning hög. 1987 förlängdes pelaren när ankomsthallen 

för inrikes resenärer utökades. Under 1991 byggdes en kontorsvåning i anslutning 

till pelaren och balkarna som bärs upp av pelaren. Det är oklart om felen som 

inträffat för objekt nr 12 uppstått 1987 eller 1991 men det mest troliga av 

undersökningen att döma är att de skett 1991.  

Från ritningar framgår att befintlig topplåt skulle kapas till mindre bredd och att den 

nya pelaren skulle svetsas fast i topplåten. Den övre pelaren har blivit placerad 

excentriskt och är förskjuten åt sydväst, se bild 12.5 och 12.8 i bilaga B. Balken som 

tidigare legat över pelaren skulle efter pelarens förlängning hängas från en klack på 

Felaktiga (avlånga) 

skruvhål.  

Livplåtar har 

felaktig placering.   

Takås ligger excentriskt över pelaren.   Liv på balkar 

linjerar inte.   
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pelaren och sedan skruvas fast i pelargodset, likt den infästningstyp som pelare från 

1972 har. Av någon anledning valdes det för just denna pelare att göra ett avsteg 

från handlingarna och balken blev monterad med svets istället för skruvar. Det bör 

utredas om denna fastsättning är tillräcklig och som en tumregel nämnde 

stålbyggnadskontrollant Jonsson att 1 cm2 skruv motsvarar ca 3 cm2 svets för att 

uppnå samma hållfasthet3. Ett liknande avsteg från bygghandlingar beskrivs av 

Krentowski (2014) där en entreprenör valde att ta en lägre skruvklass än föreskrivet 

för monteringen. Det ska noteras att om en montör frångår information som ges i 

bygghandlingar, i det här fallet om att skruva fast balkarna, måste konstruktören 

konsulteras samt en avvikelserapport skrivas3. Det är bara tillåtet att svetsa i en 

stålkonstruktion om det står så i en bygghandling men är det inte angivet tar 

montören själv på sig ansvaret för utförandet och hållfastheten. Balken har på ena 

sidan om pelaren skruvhål uttagna men skruvarna saknas. 

6.2.1.8 Avvikelse mot ritning 

Objekt med påträffat fel: 9, 12, 14 och 26. 

Fyra fall av avvikelser påträffades där utförandet inte stämde överens med 

upprättade ritningar. En kvalificerad gissning är att det är flera fall som avviker från 

ritning men detta kan inte styrkas då underlag saknas. I fallet med objekt nr 9 har ett 

skruvhål placerats med felaktigt kantavstånd, men detta avhandlas under kapitel 

6.2.1.14. I objekt nr 12 och 14 saknas skruv och skruvhål vid infästningen mellan 

pelare och balk. Balken fästs med svets, vilket är fel mot ritningen. Den allvarligaste 

avvikelsen upptäcktes i objekt nr 26 där underramen av ett takfackverk skarvats med 

en plåt. Detta fall avhandlas djupare i kapitel 6.2.2.2. Eftersom alternativa lösningar 

kan påverka konstruktionens förmåga att ta upp och fördela krafter, finns risker att 

konstruktionen blir instabil och i värsta fall leder detta till ett ras. 

6.2.1.9 Skärklass 

Objekt med påträffat fel: 17, 23 och 25. 

Enligt stålbyggnadskontrollant Jonsson uppfyllde urskärningen av balken i objekt nr 

17 inte någon av de rådande skärklasserna och inte heller skärklasserna som gällde 

vid uppförandet 1991. Då både objekt nr 23 och 25 var lika dåliga i utförandet, 

antogs dessa falla utanför skärklasserna. Den skurna plåten i objekt nr 17 och 23 har 

troligen ingen påverkan på konstruktionen annat än att det ser illa ut, men objekt nr 

25 påverkar konstruktionen och behandlas i detalj under kapitel 6.2.2.2.  

6.2.1.10 Svetsporer 

Objekt med påträffat fel: 25 och 26 

Svetsporer finns på fler objekt än de angivna, men då dessa inte aktivt letades upp 

till en början, finns inte alla fall dokumenterade och medtagna. Problemet med 

svetsporer är att det kan uppstå spänningskoncentrationer som i sin tur kan leda till 

sprickor5. 

6.2.1.11 Svetsning i armeringsjärn 

Objekt med påträffat fel: 28. 

 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
5 Kjell Andersson, Ingenjör, Malmö Airport, den 5 april 2019. 
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De vertikala stagen i fackverkstakstolen som behandlas i objekt nr 27, innehåller 

flera exempel på att svetsar lagts direkt mot armeringsjärn. Problemet med att svetsa 

mot vanliga armeringsjärn är att de inte innehåller rätt kolekvivalent, dvs. 

förhållandet mellan kol och mangan, vilket gör att svetsbarheten är låg3. Dessutom 

krävs det vid svetsning av armeringsstål att svetsansvarig har teknisk kunskap enligt 

SS-EN ISO 17660-1:2006 (SIS 2006). 

6.2.1.12 Fel skruvdimension 

Objekt med påträffat fel: 26. 

Ett fel som bara hittats på en plats, var objekt nr 26 där det skett ett felval av 

skruvdimension och mutter. Dimensionen antogs vara felaktig efter jämförelse med 

bredvidliggande konstruktionsdel, där samma typ av anslutning hade större 

skruvdimension på samma plats. 

6.2.1.13 Z-profiler 

Objekt med påträffat fel: 34. 

Objekt nr 34 innehåller z-profiler som använts som takåsar, vilka inte är skarvade 

korrekt3. När z-profiler skarvas ska de läggas med överlapp och skruvarna ska sättas 

i en rad som är orienterad parallellt med z-profilens ände, dvs. raden skall vara 

orienterad vinkelrätt mot profilens längdriktning och med ett av tillverkaren angivet 

avstånd från änden. Dock uppvisar flera av profilerna alternativa och felaktiga 

utföranden. 

6.2.1.14 Fel kantavstånd 

Objekt med påträffat fel: 9 

Ett objekt påträffades där kantavståndet för en skruv vid ett upplag avvek från 

ritning och en beräkning utfördes för att styrka detta. Avståndet från kant som 

uppmättes var ca 20 mm men enligt ritning ska kantavståndet vara 35 mm. Se bilaga 

D för beräkning av kantavståndet. 

6.2.2 Särskilt allvarliga fel 

6.2.2.1 Dubbel knäcklängd 

Innanför entrén på Malmö Airport sitter en pelare som bär upp en 38 meter lång 

fackverksbalk som löper genom avgångshallen, se figur 10a). År 1991 genomfördes 

en ombyggnation av entrén till avgångshallen, där ett yttertak en våning lägre än 

övriga avgångshallens tak revs på framsidan av terminalen, se bilaga B, bild 22.1.  

Yttertaket var upplagt på två IPE-balkar, som låg över elevationslinje S99 mellan 

pelarna S24, S18 och S12 (se figur 10b) och var infästa på halva höjden av pelaren. 

Balkarna och yttertaket hade en stabiliserande funktion mitt på pelaren S18 S99 och 

bortmonteringen av balkar och framsidans yttertak ledde till en dubblerad 

knäcklängd för pelaren. Boverket (2011) menar att knäcklängd var en vanlig 

svaghet då konstruktioner undersöktes efter takrasen. För att bära upp det nya 

entrétaket lades två IPE-balkar i ”v-formation” (se figur 11b) där balkarnas ändar 

anslöts högst upp på pelaren vilket utöver dubblerad knäcklängd gav ytterligare 

 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 

 

 



 

39 

 

belastning från ett nytt yttertak över entrén. När originalbalkarna togs bort halvvägs 

upp på pelaren, togs även ena dragstaget bort i elevationslinjen S99. Något nytt 

ersättande stag har inte gått att hitta längs elevationslinjen och bör eventuellt 

undersökas vidare. Inga trapphus eller hisschakt i närheten bedöms staga upp 

byggnaden. Boverket (2011) nämner i sin rapport efter takrasen att av de tekniska 

felen som orsakade takras var bristande sidostabilisering det vanligaste skälet.  

Statiska beräkningar finns inte att tillgå som redovisar förutsättningar för pelare S18 

S99. Swedavia var därför intresserade att få en beräkning genomförd på den berörda 

pelaren för att se om några risker föreligger.  

 

För att kunna genomföra en beräkning av pelaren behövde förutsättningarna 

klargöras. Ritningsunderlaget från ombyggnationen var mycket bristfälligt. 

Entrétaket finns bara redovisat på två ritningar och då anges bara bärriktning och 

inte hur konstruktionen faktiskt ser ut.  

Den undersökta pelaren och fackverksbalken som bärs upp av pelaren fanns 

dokumenterad i ritningar från 1972. Ritningarna visade att pelaren till det andra 

upplaget på fackverksbalken hade en grövre godstjocklek än den undersökta 

pelaren. Båda pelarna var från början stadgade på mitten av IPE-balkar och av ett 

betongbjälklag som höll upp yttertak på båda sidor om avgångshallen. Motstående 

pelare hade en godstjocklek på 12,5 mm medan pelaren som fått dubblerad 

knäcklängd enbart hade en godstjocklek på 7,1 mm.  

För att förstå hur IPE-balkarna i entrétaket från 1991 satt ihop med den undersökta 

pelaren (S18 S99) krävdes en undersökning av takkonstruktionen. IPE-balkarna i 

  
a) b) 

Figur 10: a) Pelare S18 S99 innanför entrén som byggdes om 1991 och b), ritning över 

elevationslinje S99 såg ut vid uppförandet 1972. Källa: Swedavia Malmö Airport,  

arkivnummer 50 01 00 410-003. 

Pelare S18 S99. 

S18 S99. 

Borttaget snedstag. 

  

Borttagna balkar 

och bjälklag. 
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entrétaket (se figur 11) mot pelare S18 S99 var avväxlade med hjälp av två 

diagonala RHS-rör samt ett stående RHS-rör, som överförde lasten ner på den 

undersökta pelaren. Lastöverföringen via RHS-rören gick inte att återfinna i någon 

ritning, se istället bild 22.13 i bilaga B. Utförandet av de diagonala RHS-rören var 

tveksam då infästningspunkten för dessa är gjorda i underkantsflänsen på en takås 

från 1972 där flänsen dessutom ”förlängts” vilket kan skapa ett stort moment i 

underflänsen, se bild 22.13 och 22.16 i bilaga B. En lämplig utformning hade istället 

varit att RHS-röret träffat i radien på takåsen där balken är starkare (se bilaga B).  

  
a) b) 

Figur 11: Undertaket i den nya delen av entrén från 1991 där a) (objekt 22) är ett fotografi och b) 

är en ritning över entrétakets uppbärning med IPE-balkar i "v-formation". 

Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 420-065. 

 

Det är svårt att utifrån ritningar och genomförd undersökning avgöra var 

stödpunkterna för IPE-balkarna som bär upp entrétaket är placerade. Ett antagande 

var tvunget att göras i beräkningarna för att få en spännvidd som var rimlig. 

För några av de material som användes 1972 fanns inte längre information om 

egenskaper så som egentyngd. Antaganden var tvungna att göras för egenvikten på 

trapetsplåt, takpapp och ångspärr där likvärdiga material valdes. Några förenklingar 

gjordes i samband med beräkningen. Första förenklingen gjordes genom att 

entrétakets egenvikt antogs ha samma egenvikt som yttertaket från 1972, vilket 

ansågs vara rimligt då yttertaken har samma konstruktionsprincip. Den andra 

förenklingen handlade om takets form med avseende på vind- och snölaster. Den 

värsta vindbelastningen uppstår då vinden blåser i nordlig eller sydlig riktning, 

vilket gav enbart vindtryck på området ovanför pelaren. Taket ovanför pelaren har 

en kant, men vid nordlig eller sydlig vind blåser vinden parallellt med kanten, varför 

hela taket i beräkningen antogs vara platt. Tillägg gjordes för en snöficka vid kanten 

över pelaren. En eventuell snöficka på entrétakets yttersta uppstickande del ansågs 

IPE-balkars position 

ovan undertaket. 

Pelare S18 S99. 

IPE-balkar. 
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bidra marginellt och eftersom beräkningen visade att pelaren inte låg nära någon 

gräns, valdes att bortse från inverkan av en eventuell snöficka där, se figur 1 över 

takets profil i bilaga C. Beräkningen för pelaren finns i bilaga C och visar att pelaren 

inte är nära att uppnå en pelarknäckning då den enbart utnyttjas till ca 35 %. 

6.2.2.2 Systemlinje R88 i utrikes ankomsthall 

År 1999 genomfördes en tillbyggnation av bland annat utrikes ankomsthall. 

Entreprenaden genomfördes utav ett av Sveriges största byggföretag som också 

anlitade ett par underentreprenörer för olika delar av bygget, bland annat 

stålkonstruktionen.  

Under fallstudien upptäcktes ett par allvarliga fel i den tillbyggda delen av 

ankomsthallen för utrikesresenärer som tillkom 1999. Några av felen som 

upptäcktes har avhandlats ovan och innefattar bland annat skruvförband som inte 

blivit åtdragna (objekt nr 30), felaktig skruvdimension (objekt nr 29) och svetsning i 

armeringsstål (objekt nr 28).  

Nedan kommer tre av de mer allvarliga felen som påträffats i utrikes ankomsthall att 

avhandlas. För fler bilder som beskriver objekten, se bilaga B. De tre objekten som 

påträffades längs systemlinje R88 har som gemensam faktor att de alla sitter i 

anslutning till samma konstruktionsdel i byggnaden. Det tre objekten är en 

fackverksbalk vars utförande är tveksamt, fackverkets östra pelare som lutar och 

fackverkets västra upplag som är tveksamt utfört.   

Första objektet som avhandlas i detalj i detta avsnitt är fackverkets östra pelare R88 

T31 som lutar in mot fackverket i västlig riktning. Pelaren i fråga består av två 

delar, där den undre pelaren är från 1972 och håller upp en IPE-balk som ligger över 

pelaren och där den övre pelaren monterades 1999 och lutar märkbart, se figur 12.  

En intressant detalj angående pelarpåskarvningen 1999 är att den övre pelaren bara 

är monterad med fyra skruvar i överflänsen på IPE-balken och att livavstyvningarna 

inte stabiliserar överflänsen. Detta utförande var normalt på 70-talet och borde inte 

ha inneburit någon fara då pelaren och balken ursprungligen var avsedd för att bära 

upp ett betongbjälklag, vilket innebar att något stort moment troligen inte fanns i 

övergången mellan fläns och liv. I figur 13 visas hur livavstyvningar utfördes 1972. 

I figuren framgår också skruvarna som idag håller pelaren som monterats ovanför. 

Vid förlängning av pelaren hade det varit lämpligt att svetsa dit plåtar som förlänger 

livavstyvningarna och binder samman överflänsen med livet så att balkens flänsar 

blir mer vridstyva. Mellanrummet mellan överkant livavstyvning och fläns är cirka 

12 mm. Varför pelaren lutar är svårt att avgöra och det går att konstatera att 

motstående pelaren i väster, som bär upp det andra upplaget av fackverksbalken, är i 

lod. En teori är att den förlängda pelarens mitt har förflyttat sig åt öster, vilket skulle 

leda till att övre och undre pelaren lutar åt varsitt håll. Mätning med vattenpass visar 

att den nedre pelaren från 1972 står i lod, vilket var väntat eftersom ett 

betongbjälklag stabiliserar IPE-balken och pelaren genom skivverkan i området. 

Alltså är det bara den övre pelaren som lutar. En annan möjlig teori är att 

fackverksbalken var något för kort vid monteringen, vilket ledde till att ena pelaren 

tvingades ur läge för att klara av montaget.  
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a) b) 

Figur 12: Pelare som är monterad 1999 (objekt 27), betraktas a) i linje systemlinje T31 och som 

lutar jämfört med de två pelarna från 1972 som syns i förgrunden och b) där hela pelaren syns. 

 

 

Figur 13: Livavstyvningar på IPE-balk som inte är svetsade i överflänsen och har ett mellanrum på ca 

12 mm (objekt 27). Detta förfarande var vanligt på 70-talet. 

Efter att pelaren hade monterats, skrevs en avvikelserapport den 16 mars 1999, en 

vecka efter att det upptäckts att pelaren lutade. Den uppmätta lutningen angavs till 

28 mm och att felet uppstod i samband med montage av den övre pelaren mot 

befintlig pelare. Uppmätning med elektroniskt vattenpass under fältstudien visar att 

den övre pelaren lutar 1,2. En vinkel på 1,2 innebär att pelartoppen rört sig ca 60 

mm från lodlinjen. I SS-EN1090-2:2018 (SIS 2018) föreskrivs för pelare i en våning 

att maxavvikelsen från lodlinje inte får vara större än ∆=± h/300. Antagandet för 

uträkningen bygger på att den övre pelaren anses vara en egen pelare, då pelaren 

och bjälklaget från 1972, som den övre pelaren sitter monterad i, inte uppvisar 

någon lutning.   

Befintlig pelare och 

IPE-balk från 1972. 

Ny pelare 

1999.  

Mellanrum mellan överfläns 

och livavstyvningar.   

Skruv från övre pelaren.    
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Längden hos den övre pelaren är 2877 mm upp till underkanten av topplåten, vilket 

ger en maximal tillåten deviation från lodlinjen på 9,6 mm Enligt SS-EN1090-

2:2018. Det innebär att avvikelsen som mättes upp under montaget 1999 är ungefär 

tre gånger så stor som dagens regelverk föreskriver och att uppmätningen vid 

fältstudien indikerar att avvikelsen är cirka sex gånger för stor. Det ska förtydligas 

att beräkningarna är ungefärliga, då noggrannare instrument än digitalt vattenpass 

inte fanns att tillgå. Det bör undersökas om pelarens lutning kan innebära någon 

fara. 

Om en byggnadsdel inte går att montera enligt gällande regelverk gäller inte de 

beräkningar som är gjorda och därför måste montören kontakta konstruktören för att 

kontrollera om alternativ montering fungerar3. Kontakt har sannolika tagits med 

konstruktören då det i avvikelserapporten står noterat att ingen åtgärd krävs. Det 

som dock gör att pelaren bör undersökas vidare är för att fastställa hur mycket 

pelaren faktiskt lutar från lodlinjen, då metoden som använts under fältstudien har 

begränsningar i noggrannheten. Om mätningen stämmer indikerar det att pelaren 

antingen lutar tre gånger mer idag än 1999 eller att mätningen som gjordes 1999 inte 

stämmer. Inget mothållande stag har gått att hitta på plan 3 i riktning längsmed 

systemlinje R88.   

En annan upptäckt som gjordes i samband med genomgång av byggnadsdelarna i 

den tillbyggda delen av utrikes ankomsthall var en skarvplåt i en fackverkstakstol, 

se figur 14. Fackverkstakstolen är monterad 1999 och har en spännvidd på strax 

över 38 meter. Fackverket består av IPE-balkar som diagonaler, vinkeljärn som 

stående stänger och u-balkar i över- och underramen. Fackverket levererades 

troligen i två delar till arbetsplatsen men detta har inte gått att verifiera då ingen 

dokumentation kring monteringen påträffats.  

De två fackverksdelarna skarvades på mitten i över- och underramen och enligt 

ritning (se figur 15) ska det inte finnas någon skarv vid dessa positioner och de 

andra skarvar som finns i över och underramen är stumfogar. Plåten i överramen är 

tryck och därför inte kritisk, men för att klara av att överföra de stora dragkrafter 

som uppstår i balkens nedre ram är det brukligt att använda stumfogar. Istället har 

den stående plåten monterats med kälfogar för att skarva ihop underramen i 

fackverket. Stålbyggnadskontrollant Joel Jonsson hjälpte till vid analysen av 

problemet och förklarade att drag i en plåts tjockleksriktning ska undvikas och om 

det inte går, måste plåten vara av speciell typ för att garantera hållfastheten3. Den 

typ av montage som skett på fackverksbalken i fråga anses vara mycket ovanlig och 

en anledning till att utreda montagets säkerhet vidare. Gällande regelverk vid 

tidpunkten för uppförandet bör ha varit BSK 94 enligt Jonsson.  

Jonsson förklarade att när plåten belastas med dragkraft i tjockleksriktningen, kan 

stålet brista i försvagade snitt, så kallat skiktbristning. Skiktbristning kan uppstå vid 

svetsning eller på grund av dragkrafter i tjockleksriktningen. Eftersom skiktbristning 

sker plötsligt och utan förvarning blir ett eventuellt haveri av plåten ett sprött brott 

vilket innebär att det är av stor vikt att stålet är av rätt kvalité. Jonsson nämnde även 

att denna typ av plötsliga brott kan ge ytterligare konsekvenser genom att orsaka ett 

fortskridande ras där andra fackverkstakstolar i terminalen havererar. 

 

 3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
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Figur 14: Plåten av okänd kvalité och de verkande krafterna är utsatta (objekt 26). Det vänstra 

vertikala vinkeljärnet är böjt i samma punkt, men bedöms inte vara av betydelse, då stången i 

fackverket enligt knutpunktsmetoden är en så kallad nollstång dvs. utan betydande krafter. 

 

Figur 15: Ritning över mittsektionen av fackverksbalken som monterades 1999 i utrikes ankomsthall. 

På ritningen finns ingen stående plåt utsatt. I överkant i mitten och till vänster går två stumfogar att 

notera, troligen för sammanfogning av överramen. Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 

01 00 333-014. 

För att göra denna typ av skarv bör så kallat ”Z-stål” användas. Vid ståltillverkning 

kan det vid gjutning ansamlas rester av smältan i mitten av ett stålgods, om inte rätt 

omrörning skett före stränggjutning. För att kunna tillverka en fackverksbalk så som 

den ser ut med en stående plåt mellan underramarna måste bland annat följande två 

krav uppfyllas3: 

 Intyg på att plåten är i klass ”Z-stål” som är gjuten på rätt sätt och som tål 

dragkrafter i tjockleksriktningen. Denna plåt benämndes i BSK 94 

”tillverkningskontrollerad plåt i klass TP 3”. 

Plåt av okänd kvalité i 

underramen på fackverket.  

Ingen skarv utsatt. 

 

 3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
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 Efter utförd svetsning skall oförstörande provning utföras för att verifiera att 

montaget uppfyller de krav som ställs och provningen skall dokumenteras. 

En trolig förklaring till varför den stående plåten i underramen lagts in kan vara för 

att u-balkarna i underramarna inte verkar linjerar med varandra. Se figur 16 a). För 

att kunna svetsa ihop underramen användes plåten som en övergångsbit. Figur 16 b) 

visar att balkarnas placering skiljer cirka 5 mm i höjdled.  

I övrigt är fackverksbalkens svetsar av varierande kvalitet och kompletterande 

bildmaterial finns i bilaga B under objekt nr 26. Många svetsar har svetsporer, är 

ojämnt utförda och i vissa fall är svetssprut inte bortslipat före målning av 

fackverket. Flera av svetsarna kan inte anses fackmässigt utförda.  

  
a) b) 

Figur 16: Underramen linjerar inte med motstående sida i skarvområdet där en tydlig nivåskillnad 

kan ses i a) och b) (objekt 26). 

 

Den tredje allvarliga bristen som påträffades vid inspektion av fackverkstakstolen i 

utrikes ankomsthall var fackverkets infästning på den västra pelaren (R82 S99). 

Pelaren var medtagen i inspektionsrapporten från 2011 där besiktningsmannen 

noterade att ”något bör göras” (Sutinen 2011). Fler bilder med detaljer finns i bilaga 

B. Monteringen av infästningen är långt ifrån fackmässigt utförd och punkten 

innehåller flera utförandefel och kan inte anses vara fackmässigt monterad. Felen 

som är gjorda vid montaget 1999 är så stora att Jonsson uttryckte följande3: 

Hade detta varit på en byggarbetsplats hade vi avbrutit besiktningen. 

Riktigt skrämmande och det krävs omedelbara åtgärder. 

Vid entreprenaden av utrikes ankomsthall 1999 togs beslutet att ansluta den 

tillkommande fackverksbalken på en befintlig pelare som då bar upp yttertaket på 

kontorsvåningen. Pelaren kapades och en topplåt monterades. Vid inspektion av 

pelartoppen går det att konstatera att pelarens topplåt och fackverkets plåt inte har 

kontakt med varandra, se figur 17. Fackverket vilar på rester från ett RHS-rör som 

varit svetsat på mitten av topplåten före montaget. RHS-röret borde tagits bort så att 

topplåten och fackverksbalken hade fått en korrekt anliggning alternativt shimsat 

mellan med plåtar. Liknande problem med korrekt anliggning mellan pelare och 

balk beskrevs av Statens Haverikommission (2013) efter raset i Ystad.  

Okänd plåt. 

 

 3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
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Figur 17: Fackverksverksbalkens infästning på pelaren i väster för systemlinje R88 (objekt 25). 

Skruvarna lutar då hålserien inte stämmer överens samt att anliggningen är dålig eftersom 

fackverket vilar på två kontaktytor. 
 

Vid inspektionen upptäcktes också att skruvförbanden var mycket bristfälliga. En 

uppmätning av fackverkets upplag och topplåt visade att hålserierna inte stämde 

överens. Fackverksbalkens hålavstånd mättes till 405 mm medan pelartoppens 

mättes till 295 mm. Den totala skillnaden mellan hålens centrumavstånd var från 

början 110 mm. Vid monteringen av fackverket skars plåtarna ur i både fackverket 

och topplåten med en skärbrännare. Modifieringen resulterade i att skruvarna blev 

monterade snett då det inte fanns tillräcklig med utrymme att skära ur plåtarna för 

att få överensstämmande hålserier, se figur 18a). Urskärningen är illa utförd och de 

brickor som användes vid montaget är för små, vilket gör att skruvarna som håller 

ihop infästningen håller på att krypa igenom skruvhålen, se figur 18b). 

   
a) b) 

Figur 18: Ett utskuret skruvhål (objekt 25) i a) med en skruv, b) som har dålig kontaktyta och ett för 

stort hål vilket gör att skruven är på väg att krypa igenom. 
 

Krentowski (2014) skriver om en konstruktion där två skruvhål också modifierats 

med en skärbrännare och skruvhålen blivit för stora. Muttrarna på undersidan 

Avstånd mellan centrum skruvhål – 405mm. 

Avstånd mellan centrum skruvhål – 295mm. 

Kontaktytor. 

Utskuret skruvhål. 

Dålig kontaktyta. 

Utskuret skruvhål. 
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bedömdes av Jonsson att vara felaktiga DIN-muttrar, vilket inte var en korrekt 

muttertyp vid monteringen3. I övrigt är flera av svetsarna vid knutpunkten illa 

utförda med svetsporer och slagg som inte tagits bort, varför flera av svetsarna inte 

kan anses vara fackmässigt utförda då svetsaren inte kan ha avsynat arbetet. Jonsson 

menar att utredning och eventuell åtgärd krävs före nästa snöperiod både för 

pelarinfästningen i väster (R82 S99) och för skarvplåten i mitten av fackverket3.  

6.2.3 Sammanställning av dokumenterade fel 

Sammanställning av de dokumenterade felen som påträffats under fallstudien 

gjordes i en matris där fel i varje konstruktionsdel bedöms på en skala 1-3 för att ge 

en tydlig översikt, se figur 28. Indelningen gjordes i samråd med 

stålbyggnadskontrollant Jonsson enligt följande: 

1= Acceptabel risk. 

2= Bör ytterligare undersökas. 

3= Bör undersökas omgående, oacceptabel risk. 

Tilldelning av objektens numrering är gjord först enligt årtal som felen bedöms ha 

uppkommit och sedan efter placeringen på systemlinjerna.  

Tabell 1. Matris sammanställda fel, graderade på en tregradig skala och sorterade efter uppkomstår. 

 

  

 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Malmö Airport, den 4 april 2019. 
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Ur matrisen går det utläsa att antalet allvarligare utförandefel har ökad på Malmö 

Airport från 70-talet fram till 2000-talet. 

6.3 Kontrollsystem och ansvarsfördelning   
I och med införandet av nya PBL från 1995 kom byggherren i mycket högre 

utsträckning att bli ansvarig för byggnationen (Boverket 2004). Det kontrollsystem 

som används idag kallas för ”byggherrens egenkontroll” (Boverket 2019b).  I 

egenkontrollerna ingår bland annat en utförandekontroll och anledningen är att 

kontrollera det som genomförts för att se att allt är utfört enligt gällande handlingar. 

Byggherren bär hela ansvaret för att en byggnad är korrekt uppförd och kontrollerad 

enligt kraven i rådande PBL och övriga föreskrifter (Frank & Rova 2012).  

Åsikterna i branschen går isär om det är under projekteringen eller utförandet flest 

fel uppstår. Jonsson hävdade att de flesta felen uppkommer under utförandet, men 

tillägger att det även under projekteringen uppstår fel3. Den intervjuade 

konstruktören och Swedavias båda fastighetsförvaltare ansåg till skillnad från 

Jonsson att de flesta felen uppstår under projekteringen1,2,3,4. Vad som orsakar flest 

ras är också omdebatterat där Alpsten menar att flest ras beror på fel i utförandet, 

medan Boverket hänvisar till två rapporter som pekar på att de flesta rasen beror på 

fel under projekteringen. Under samtliga genomförda intervjuer framkom åsikter om 

att det kan finnas ett behov av att se över hur dagens egenkontrollsystem efterlevs. 

6.3.1 Historisk tillbakablick 

Före 1995 hade det största ansvaret att kontrollera det tekniska utförandet legat på 

de kommunala byggnadsnämnderna (Boverket 2004). Den intervjuade 

konstruktören beskrev att byggnadsnämnden fram till början av 90-talet hade 

inflytande över tillsyn och kontroll av de byggprojekt som pågick4.  

Stålbyggnadskontrollant Joel Jonsson förklarade dock att tillsyn och kontroll förr 

varierade mycket från kommun till kommun3. Det verkade inte som att det fanns 

någon standard kring besök eller vad som skulle kontrolleras, utan berodde på 

intresset hos den lokala byggnadsinspektören. 

Konstruktören berättade att bland annat så kallade armeringsbesiktningar och 

stombesiktningar av byggnadsnämnden pågick en bit in på 90-talet4. Besiktningarna 

innebar att entreprenören inte fick gjuta eller bygga in delar av stommen före 

byggnadsnämnden gjort sin syning. Konstruktören tyckte detta var bra då det satte 

mer press på entreprenören att göra rätt och nämnde även att det på mindre byggen 

vore bra att genomföra någon form av tredjepartskontroll för att stoppa oseriösa 

aktörer. Jonsson trodde att myndighetsinblandningen delvis försvann på grund av att 

byggnadsnämnden och deras inspektörer inte skulle kunna hållas ansvariga på grund 

av inblandning i projekt, då givna lösningar som blev fel kunde kosta mycket pengar 

för kommunen3. 

Jonsson förklarade på liknande sätt att när en privatperson gör sitt livs investering, 

t.ex. när de uppför sitt hus, är det synd att samhället idag inte har bättre skydd för 

dessa ”engångsbyggherrar” än vad lagstiftningen ger. Jonsson tyckte inte det är fel 

på dagens regelverk utan efterlyser istället bättre efterlevnad av reglerna och 

beklagar att det i princip är fritt fram idag att bli byggentreprenör.  

1 Lars Johansson, Swedavia, Malmö Airport, den 4 april 2019. 
2 Daniel Karlsson, Swedavia, Malmö Airport, den 26 april 2019. 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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6.3.2 Dagens kontrollsystem 

Vid intervjuer med Joel Jonsson, konstruktören och fastighetsförvaltarna framkom 

åsikter om att det kan finnas ett behov av att se över efterlevnaden av dagens 

kontrollsystem och då främst egenkontrollerna1,2,3,4. Jonsson ansåg att dagens 

kontrollsystem är bra och att regelverket är tydligt beskrivet3. Om systemet följs så 

som det är tänkt ska allt fungera, men problemet idag är att efterlevnaden i vissa fall 

är låg. Jonsson beskrev att dagens kontrollsystem innefattar krav på att 

byggprodukter måste ha en CE-märkning, men att själva monteringen av 

stålkonstruktioner inte kräver någon certifierad stålbyggare och att det inte ens finns 

någon certifiering för stålmontage.  

I Boverkets konstruktionsregler EKS (BFS 2019:1) anges att konstruktioner ska 

projekteras av kompetent personal men detta krav specificeras inte närmare än så. 

Byggherren har enligt PBL odelat det totala samhällsansvaret för konstruktionen, 

vilket Jonsson bekräftar3. 

Enligt lagen har entreprenören inget ansvar för att det som byggs följer gällande 

regelverk, utan är enbart civilrättsligt bunden att utföra det som avtalats med 

byggherren (Frank & Rova 2012). Entreprenören har ett ansvar att utförandet sker 

korrekt enligt gällande bygghandlingar samt att arbetet är fackmannamässigt utfört 

oavsett om det handlar om en totalentreprenad där ansvaret regleras genom AB 04 

(Byggandets kontraktskommitté 2007) eller en utförandeentreprenad där ansvaret 

regleras genom ABT 06 (Byggandets kontraktskommitté 2004)3. Skulle fel 

upptäckas efter avslutad entreprenad lämnas i regel 2–5 års garanti av 

entreprenören, där alla fel åtgärdas direkt. Preskriptionstiden är 10 år och under den 

tiden måste entreprenören åtgärda fel som kan bevisas uppstått p.g.a. entreprenörens 

utförande.  

Utöver rutinkontroller ska konstruktörer avgöra om ett projekt kräver någon så 

kallad ”projektspecifik kontroll och provning”, vilket ska skrivas in i projektets 

kontrollplan3. Ansvaret att bedöma och fatta ett korrekt beslut om kontroll och 

provning vilar på projektets konstruktör, som enligt lag ska vara kompetent för 

uppdraget i fråga och omfattningen av de kontroller som ska utföras, medtas i 

kontrollplanen (SFS 2010:900). 

Den intervjuade konstruktören upplevde att dagens kontrollsystem med 

egenkontroller inte fungerar bra och ansåg att nivån på kontrollerna som utförs är 

varierande4. Det finns både bra och bristfälliga utövare, men det generella intrycket 

av dagens kontrollsystem är negativt. En brist som togs upp är hur kontrollsystemet 

idag hanteras bland byggföretagen. Konstruktörens uppfattning är att 

egenkontrollerna till stor del består av pappersarbete där dokument mest fylls i för 

att det ska se bra ut och att det inte längre handlar om att kvalitetssäkra arbetet. 

Bilden av att egenkontroller i byggbranschen mest utförs för syns skull stärks både 

av uttalanden från några av de intervjuade men också av rapporter från Boverket 

och Statens Haverikommission. En av fastighetsförvaltarna säger att beställaren ofta 

är bra på att skriva avtal men ifrågasätter om entreprenörerna verkligen kan bygga 

efter det som står i handlingarna1.  

 

1 Lars Johansson, Swedavia, Malmö Airport, den 4 april 2019. 
2 Daniel Karlsson, Swedavia, Malmö Airport, den 26 april 2019. 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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I Boverkets (2018) rapport om brister och fel i byggsektorn redovisas åsikter som 

framkom vid de av Boverket genomförda intervjuer. Några av åsikterna var att 

dagens kontrollsystem är bristfälligt och att det framförallt är PBL:s föreskrivna 

egenkontroller som aktörerna anser vara verkningslösa. Det framhävs också i 

rapporten att en anledning till att kontrollsystemet är bristfälligt kan vara att kvalitet 

idag verifieras genom kvalitetsdokument och egenkontroller.  

Statens Haverikommission (2013) menar i sin slutrapport kring husraset i Ystad att 

raset orsakades av brister i den föreskrivna kontrollen och att de inblandade 

företagens kvalitets- och ledningssystemen inte fångade upp felen som inträffat. 

Efter vad Statens haverikommission redovisat i samband med raset i Ystad är det 

anmärkningsvärt att utredarna påstod att inga formella avsteg gjorts från lagen med 

avseende på kontroll.  

I maj 2011, efter vintrarna med takras, kom skärpta regler om tillsyn i PBL. Enligt 

dagens lagstiftning ska byggnadsnämnden göra minst ett platsbesök under 

byggtiden. Flera av de intervjuade är tveksamma till vilken nytta 

byggnadsnämndens besök fyller. Konstruktören sa att han är tveksam till vilken 

makt byggnadsnämnden verkligen har idag och att han inte tror att deras platsbesök 

fyller någon direkt funktion4. Fastighetsförvaltare Daniel Karlsson tror att besöket 

mest handlar om att nämnden vill komma ut på arbetsplatsen för att bilda sig en 

uppfattning om det pågående projektet2. Karlsson nämnde att han upplever att ett 

besök är tillräckligt och att det är bra att byggnadsnämnden kommer ut till 

arbetsplatsen, men tillägger att de frågor som nämnden tar upp vid besöket för det 

mesta redan är omhändertagna när de ställs. Karlsson sa också att det känns som att 

byggnadsnämnden mest är intresserade av att se en godkänd slutbesiktning för att 

kunna utfärda ett slutbesked. 

6.3.3 Dagens regelverk 

Behovet av stålbyggnadskontroller är lika stort idag som tidigare hävdade Jonsson3. 

Skillnaden är att materialen utnyttjas mer optimalt idag med hjälp av nya och bättre 

beräkningsmodeller. Det innebär att materialens utnyttjandegrad är högre än vad 

den var förr. Detta gör att utförandefel idag kan få större konsekvenser när 

designprocessen pressar marginalerna allt mer och kan ge ökad risk för 

instabilitetsfenomen som knäckning, buckling och vippning om utförandet inte sker 

på ett korrekt sätt. Jonsson tillade också att det inte är någon större skillnad på 

utförandefelen som görs idag och de som gjordes förr.  

Regelverket idag för stålbyggnationer har inte ändrats nämnvärt genom åren med 

avseende på utförande. Jonsson ansåg att dagens regelverk är mera precist beskrivet 

och ser detta som positivt. Dock medgav han att eurokoderna är besvärligare än det 

förra regelverket och att det nya regelsystemet är mer svårhanterligt på grund av 

utspridda standarder. Jonsson tillade att dagens regelsystem utan digitalisering 

aldrig fungerat och att han i det stora hela är positiv till dagens system.  

6.3.4 Egenkontroller som hjälpmedel 

Den intervjuade konstruktören beskrev att tanken bakom egenkontrollerna är bra 

och de borde fungera som en slags checklista där det går att följ upp efter varje 

moment vad som blivit gjort och vad som saknas4. Egenkontrollerna ska fyllas i 

 
2 Daniel Karlsson, Swedavia, Malmö Airport, den 26 april 2019. 

3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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efter varje avslutat moment men oftast fylls egenkontrollerna i när projekten närmar 

sig slutet. Han tror att dagens systematiska slarv med egenkontrollerna främst 

drabbar de yngre kollegorna, då de skulle vara hjälpta av kontinuerliga 

avstämningar som kan fånga upp misstag. Konstruktören säger också att han aldrig 

sett att egenkontrollerna i verkligheten fylls i på ett fungerande sätt4. Statens 

Haverikommission (2013) framför i sin rapport kritik mot kontrollsystemets 

utformning där den kvalitetsansvarige inte själv kontrollerar någonting utan bara 

sammanställer ifyllda egenkontroller. 

6.3.5 Byggherrens egenkontroll 

I PBL används begreppet ”byggherrens egenkontroll” men uppfattningen som 

Jonsson och konstruktören hade var att egenkontrollerna oftast läggs över på 

projektorganisationen eller andra parter3,4. Även fastighetsförvaltaren Karlsson 

svarade att ansvaret för egenkontrollerna läggs på entreprenören2. Frågan som 

uppstår är om ordet ”byggherre” går att misstolka till att innebära ”entreprenör” men 

Jonsson anser inte att ordet ”byggherre” är missvisande men tillade att det finns 

många som inte är medvetna om definitionen3.  

6.3.6 Sakkunnig som komplement till byggherrens egenkontroll 

I kapitel 7 i Plan- och byggförordning presenteras kontrollplan, 

funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga (SFS 2011:338). I §2 i 

förordningen finns ett förtydligande om sakkunniga: 

När byggnadsnämnden prövar behovet av att en åtgärd eller ett 

byggnadsverk kontrolleras av någon som är sakkunnig enligt 10 kap. 8 

§ 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska nämnden ta särskild hänsyn till 

den risk för allvarliga personskador som uppkommer om åtgärden eller 

byggnadsverket inte uppfyller föreskrivna krav. 

Boverket (2011) tar i sin takrasrapport upp att om byggherren saknar tillräcklig 

kunskap för att utföra föreskrivna egenkontroller för exempelvis konstruktioner kan 

byggnadsnämnden kräva att en sakkunnig anlitas av byggherren. 

Stålbyggnadskontrollant Jonsson svarade på frågan om hur ofta en byggnadsnämnd 

faktiskt begär en sakkunnig eller om de förlitar sig på byggherrens egenkontroller, 

att det är ytterst sällan en byggnadsnämnd begär in en sakkunnig i stål3. Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) beskriver en sakkunnig som en person som kan styrka 

sin sakkunnighet med ett certifikat, men Jonsson menar att det inte finns någon 

certifierad sakkunnig inom stål, som det finns för t.ex. brand, ventilation och 

tillgänglighet3. Det finns idag inget regelverk för certifiering av sakkunnig i stål och 

Jonsson tillade att Boverket tidigare arbetat med att ta fram underlag till ett sådant 

regelverk men att det aldrig togs något beslut i frågan.  

Jonsson berättade att det under sent 70-tal och fram till början av 90-talet fanns 

något som kallades för ”ansvarig arbetsledare” för olika områden inom 

byggbranschen och där ibland även stålbyggnation. När kontrollsystemet skulle 

göras om till dagens system var tanken att ”ansvarig arbetsledare” för t.ex. stål 

skulle ersättas med en motsvarande ”kvalitetsansvarig stål” men så blev det aldrig. 

Istället togs beslutet att införa en gemensam kvalitetsansvarig för alla 

kompetensområden. Jonsson tyckte att det var synd att det blev så3. Hade systemet 

 
2 Daniel Karlsson, Swedavia, Malmö Airport, den 26 april 2019. 

3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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fortsatt att vara utformat med utsedda ansvariga för olika områden som det var förut, 

men i ny form, hade kanske kompetensen i projekten höjts i flera discipliner menar 

Jonsson. Han tror också att beslutet att förändra systemet till det som finns idag 

beror på bristande kunskap hos politiker och beslutsfattare.  

6.3.7 Byggkontroller 

Konstruktören som intervjuades berättade att byggherrar förr hade en egen 

kontrollant som gick med på bygget och som även signerade dagboken4. Detta var 

ett sätt för byggherren att kvalitetssäkra att slutprodukten blev bra. Fel som att gjuta 

ihop en byggnadsdel med armeringen upp och ner hade förmodligen en kontrollant 

kunnat stoppa enligt konstruktören. Han nämnde också att det även idag hade varit 

bra att ha en kontrollant med från byggherrens sida på vissa byggen men framhävde 

också att seriösa entreprenörer för det mesta sköter sina egenkontroller som de ska. 

Jonsson berättade att vissa byggherrar har börjat med något som kallas för 

”byggplatsuppföljning” vilket innebär en ökad närvaro i byggprojekt för att säkra 

leveranskontroller och att utförandekontroller sker enligt gällande handlingar3. 

Jonsson förklarade att det är bra om byggherren genom t.ex. sin projektorganisation 

utser en person som sköter tillsyn på arbetsplatsen av både leveranser och utförande 

då brister alltid förekommer i byggprojekt. 

Fastighetsförvaltaren Lars Johansson berättade om liknande erfarenheter där Malmö 

Airport använde sig av en byggkontrollant som besökte byggarbetsplatsen när 

flygplatsen uppförde en tekniskt avancerad anläggning1. Resultatet av 

byggkontrollanten på plats var att entreprenaden blev lyckad och att kvaliteten 

höjdes på produkten samt att lagarbetet förbättrade. Malmö Airport började även för 

ett par år sedan att genomföra tredjepartsinspektioner av belysningsmaster både vid 

montering av nya och uppföljning av befintliga vart femte år. Johansson berättade 

att det under en mastbesiktning hittades ett flertal utförandefel som krävde åtgärder.  

Johansson tyckte generellt att incitamenten kring slutbesiktningar idag har blivit lite 

bättre där en viss summa pengar hålls inne, men att incitamenten fortfarande är vaga 

och att det behövs sakkunniga på vissa områden vid besiktningarna. Johansson 

nämnde också att beställarsidan borde jobba mer förebyggande, vara på 

arbetsplatsen oftare och använda sig av kontrollanter. Karlsson delade samma bild 

som sin kollega och hävdade att det är sällan beställaren har en representant på plats 

men att Swedavia skulle behöva byggledare som närvarar när flygplatsen ska 

uppföra komplexa byggnader2.  

Jonsson menade att bästa sättet att kvalitetssäkra utförande är en kombination av att 

granska dokumentation och göra tillsyn på plats3. Boverket (2019b) menar att det är 

särskilt viktigt att utförandekontroller genomförs kontinuerligt genom hela projektet 

för delar som t.ex. byggs in eller som blir dyra och svåra att kontrollera i ett senare 

skede. Jonsson delade synen på att det är bättre med kontinuerlig kontroll under 

projektets gång än att genomföra en kontroll i slutet och tillade att tyvärr är det ofta 

bara dokumentationen som granskas utan att en tillsyn genomförs på plats3. Jonsson 

upplevde att papper fylls i utan att ha kunskap över vad det är som faktiskt skrivs 

på. 

1 Lars Johansson, Swedavia, Malmö Airport, den 4 april 2019. 
2 Daniel Karlsson, Swedavia, Malmö Airport, den 26 april 2019. 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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6.3.8 Kvalitetsdokumentation 

Vid granskning av en kvalitetspärm som totalentreprenören överlämnade till 

dåvarande Luftfartsverket 1999, idag Malmö Airport, efter färdigställd entreprenad 

av tillbyggnationen av utrikes ankomsthall, framgår att en fullständig och korrekt 

utförd egenkontroll av stålkonstruktionen troligen inte är genomförd. 

Kvalitetspärmen är väl utformad och innehåller de flikar och rubriker som är rimliga 

för entreprenaden, men vid närmare granskning upptäcktes att cirka en tredjedel av 

pärmen var tom. Egenkontrollsprotokoll från stålmontaget saknas i kvalitetspärmen 

och inga dokument tyder på att en stålbyggnadsinspektion genomförts efter 

montaget. Detta antagande stärks av att montaget och utförandet av en av 

byggnadsdelarna från 1999 var så illa utfört att stålbyggnadskontrollanten Joel 

Jonsson uttryckte att inspektionen hade avbrutits om det varit en vanlig inspektion3. 

Bland de egenkontroller som finns dokumenterade i kvalitetspärmen över andra 

delar av entreprenaden, går det konstatera att vissa protokoll högst troligen ifyllts i 

efterhand, då handstil och penna är den samma i alla kontroller, oavsett vilka 

moment som intygas vara korrekt genomförda. Den intervjuade 

fastighetsförvaltaren Lars Johansson och den intervjuade konstruktören berättade att 

de också sett protokoll som högst sannolikt blivit ifyllda i efterhand1,4. Brencich 

(2010) nämner i sin rapport om en rasad industribyggnad att krävda kontroller 

antingen fylldes i enbart för att uppfylla lagens krav eller så ignorerades 

kontrollerna helt under projektet. I Statens Haverikommissions (2013) rapport 

beskriver utredarna liknande problem. Platschefen vid det rasade bygget i Ystad var 

osäker på om kontrollprotokollet verkligen signerats av någon som sett montaget. 

Haverikommissionen kunde också konstatera att stålmontagefirman fyllt i tre 

egenkontrollsprotokoll men att det inte framgick när kontrollerna skett samt att 

endast ett av protokollen var påskrivna. Egenkontrollen vid 

dimensioneringsprocessen ifrågasattes starkt av Haverikommissionen då 

konstruktionsfirman, vid förfrågan, inte kunde uppvisa några statiska beräkningar.  

6.3.9 Avvikelsehantering 

Enligt Jonsson ska avvikelser som sker under produktionen redovisas i en 

avvikelserapport3. Statens Haverikommission (2013) framhävde att 

avvikelsehanteringen under projektet i Ystad gav en bild av att nästan inga 

avvikelser skett under bygget när det i själva verket fanns flera avvikelser som 

borde varit dokumenterade. Brencich (2010) beskriver att det efter ett ras av en 

industribyggnad framgick att en entreprenör genomfört åtgärder som inte 

nedtecknats vilket medförde att det efter raset inte gick att fastställa vad som gjorts.  

Samma problematik med bristande dokumentation vid projekten i Ystad och som 

Brencich beskriver finns med kvalitetspärmen för entreprenaden som genomfördes 

1999 på Malmö Airport. I pärmen går att utläsa att endast en avvikelse skett 

gällande stålkonstruktionen när det egentligen borde finnas flera avvikelserapporter. 

Statens Haverikommission beskrev i sin rapport om Ystadraset att dagens 

avvikelsehantering inte verkar fungera och att det antytts från aktörer att 

kvalitetsarbetet inom byggbranschen mest sker på kontorsnivå. Detta påstående 

stärks av vad som framgått i flera intervjuer och från de observationer som gjorts i 

fallstudieobjektet.  

1 Lars Johansson, Swedavia, Malmö Airport, den 4 april 2019. 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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6.3.10 Beräkningsunderlag 

Efter lagändringen 1994 upphörde myndighetskontrollen av byggnaders 

dimensionering och beräkning (Statens Haverikommission 2013). Eftersom 

byggnadsnämnden inte längre begär beräkningar, har det lett till att det inte längre 

finns någon särskild anledning att sammanställa och presentera sådant underlag.  

Före 1995 krävde lagen att byggnadsnämnden skulle arkivera beräkningar, vilket 

dagens lagstiftning inte ställer några krav på. En liknande utredning som SP:s 

takrasutredning gjordes på 70-talet och där fanns 70 % av underlaget arkiverat för 

de undersökta byggnaderna medan det vid utredningen 2010/2011 bara fanns att 

tillgå 25 % av underlagen (Johansson et al. 2011). En synpunkt som framförts inom 

branschen är att ingen kontroll längre sker av någon tredje part, vilket har gjort att 

dokumentation inte längre görs i samma utsträckning och att ett stort fel i dagens 

kontrollsystem är en övertro på egenkontrollerna (Statens haverikommission 2013).  

Precis som Statens Haverikommission beskriver, har dagens kontrollsystem där 

beräkningsunderlag inte längre krävs in för granskning och arkivering gjort att 

konstruktörer inte längre känner samma behov av att ta fram och redovisa sitt 

beräkningsunderlag. Konstruktören som intervjuades berättar att byggbranschen 

idag har startat en arbetsgrupp där målet är att ta fram ett dokument med riktlinjer 

som ska beskriva vilka krav som bör ställas på dokumentation från konstruktörer4. 

Några av punkterna i riktlinjerna som nämns är att konstruktörer ska redovisa vilka 

beräkningsförutsättningar som har används samt att en beräkningsrapport skall 

bifogas. Tanken är att dessa krav ska tvinga konstruktörer att ta fram och 

sammanställa de uppgifter som används vid beräkningarna. Detta skulle kunna vara 

en lösning på en del av problematiken med bristande beräkningsunderlag som 

Statens Haverikommission tog upp i sin slutrapport. Enligt den intervjuade 

konstruktören är målet med det pågående arbetet att höja nivån på dokumentationen 

för att sedan kunna göra stickprov på inlämnat underlag.  

Fastighetsförvaltaren Daniel Karlsson upplevde också att beräkningsunderlag ofta 

saknas i samband med byggprojekt2. Karlsson drog en parallell till 

brandprojektering där det t.ex. vid analytisk branddimensionering måste redovisas 

uträkningar, men att det inte verkar finnas samma krav att redovisa 

konstruktionsberäkningar.  

6.4 Mänskliga faktorer 

6.4.1 Kompetensbrist  

Stålbyggnadskontrollant Joel Jonsson nämnde att många entreprenörer är duktiga 

och gör ett bra jobb, men att nivån på kunskap varierar oerhört mycket inom 

branschen3. Han trodde att orsaken som ligger till grund för dagens problem är 

kunskapsbrist. Revai (2013) anser att byggherrar ibland saknar rätt kunskap kring 

byggande och vad som är en rimlig produktionstid. Jonssons inställning var att 

ingen entreprenör vill göra ett dåligt arbete eller fuska, utan att de fel som inträffar 

nästan uteslutande beror på kompetensbrist3. Generellt ansåg Jonsson att det är 

bättre kontroll idag på produkterna och att verkstäderna har blivit bättre, men 

poängterar att en stor del av kvaliteten avgörs i själva utförandet på 

2 Daniel Karlsson, Swedavia, Malmö Airport, den 26 april 2019. 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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byggarbetsplatsen. Han trodde också att det fanns en annan yrkesstolthet förr som 

bidrog till bättre genomförda arbeten och ansåg att det är viktigt att höja statusen för 

stålbyggare som en viktig yrkesgrupp i samhället3. 

Enligt Boverkets (2018) rapport om brister och fel i byggsektorn var de vanligaste 

orsakerna till att fel uppstod 

 tidsbrist, och  

 bristande kompetens eller resurser.  

Att de flesta fel som uppstår är orsakade av människor verkar de flesta forskare vara 

överens om (Josephson 1994). Atkinson (1999) är av samma åsikt och menar att det 

inte är tekniska fel som är vanligast, utan misstag gjorda av människan. På frågan 

om de som är ansvariga för ett arbete förstår vad ansvaret faktiskt innebär svarade 

Jonsson att 95 % har otillräcklig kunskap och att de varken fullt ut är medvetna om 

vad deras ansvar innebär eller förstår vad ett avsteg från en bygghandling medför3. 

Jonsson tillade ”Vem vill göra ett dåligt arbete? Alla gör vi fel”. Jonsson berättade 

att små avsteg från en bygghandling kan få otroligt stora konsekvenser och gav ett 

exempel där en entreprenör svarat ”Det stod ingenstans på ritningen att man var 

tvungen att följa den”. Den intervjuade konstruktören berättade också att det 

förekommer entreprenörer som inte klarar av att läsa ritningar och ibland har de till 

och med läst ritningar upp och ner4.  

Jonsson förklarade att om något fel upptäcks på arbetsplatsen måste montörerna 

kontakta konstruktören och att de inte ska lösa felet själva, då den som 

tillhandahåller en lösning övertar ansvaret3. Ofta är inte montörerna införstådda med 

att ansvaret tillfaller dem då ett eget beslut på lösning tas och Jonssons erfarenhet är 

att det ofta sker avsteg från bygghandlingar. Jonsson berättade också att även om fel 

påtalas och förklaras för en entreprenör är det inte alltid att entreprenören förstår att 

den gjort fel. Han beskrev också att de värsta entreprenörerna är de som inte förstår 

att de inte har kunskapen som krävs. Allt detta grundar sig i attityd, prestige och 

kunskap tror Jonsson.  

Konstruktören som intervjuades påpekade att det finns ett generationsglapp inom 

byggbranschen då många lämnade industrin under 80-talets byggkris4. Detta innebär 

att det idag saknas erfarenhet och att många unga ingenjörer inte får tillräcklig 

handledning innan de tillåts arbeta självständigt. Statens Haverikommission (2013) 

nämner att arbetschefen från totalentreprenören vid Ystadraset angav att denne 

upplever att teknikkonsulter och kontrollen av konstruktionsfrågor blivit sämre idag 

än tidigare. 

Kunskapsläget bland byggherrar ser liknande ut som bland entreprenörer, där det 

också är stor spridning i kunskapsnivån. Boverket (2018) nämner ett problem som 

är att byggherren i form av beställare har för dåliga kunskaper för att kunna skapa 

de förutsättningar som hade ökat kvaliteten genom bättre engagemang och kunskap.  

Jonsson menade att de byggherrar som har råkat ut för kostsamma fel i samband 

med stålmontage har dragit lärdom av detta och vissa byggherrar har börjat anlita 

byggkontrollanter trots att de inte krävs rent lagmässigt3. Byggherrar som anlitar 

kontrollanter upplever att kvaliteten ökar och att det i slutändan sparar pengar samt 

3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 

 

 
 



 

56 

 

ger en bättre produkt. Samma bild av kontrollanters funktion ger den intervjuade 

fastighetsförvaltaren Lars Johansson, som från byggherrens sida har goda 

erfarenheter av att ha en utsedd kontrollant på arbetsplatsen1.  

Jonsson tillägger att entreprenörer och byggherrar som aldrig använt sig av en 

kontrollant inte upplevt de positiva effekter som skapas och bara ser kostnaden, 

vilket gör att de undviker det3. 

Jonsson upplevde att en del av problemet med att kunskapsnivån är bitvis låg kan 

beror på att det varit för lite kontroll där icke fackmässigt utförda arbeten kunnat 

passera kontrollsystemet och att avsaknaden av stålkunniga besiktningsmän kan 

vara en bidragande del3. Alpsten (2017a) menar att det kan vara viktigt att skärpa 

regelverkets kompetenskrav hos personer som utför kontroller. Precis som Alpsten 

och Jonsson beskrev, svarade den intervjuade konstruktören att han trodde att ett bra 

sätt att minska antalet utförandefel är genom att ha utbildad personal4. 

Konstruktören tillade att kontrollanter enligt det gamla systemet, där kritiska 

moment kontrollerades, kan vara en viktig del för att minska antalet fel idag.  

6.4.2 Erfarenhetsåterföring  

Jonsson nämnde att en viktig del i arbetet med att förbättra kvaliteten och 

kunskapen i byggbranschen är en fungerande erfarenhetsåterföring3. Han menade att 

det idag inte upplevs som rumsrent att prata om fel som begåtts och att 

byggbranschen behöver en attitydförändring. Kapur et al. (2015) menar att det inom 

flygbranschen finns en så kallad ”blame-free”-kultur som syftar till att dra lärdom 

av fel som uppstått, utan att skuldbelägga en individ, vilket delvis liknar det som 

Jonsson förklarade3. Jonsson gav också förslaget om att upprätta en kunskapsbank 

inom byggbranschen som ett led i att underlätta erfarenhetsåterföring 

Boverket (2018) nämner samma problematik kring erfarenhetsåterföring. Risken för 

att samma fel återkommer ökar då återföring av erfarenhet i byggbranschen är 

bristfällig. De tillfrågade aktörerna i Boverkets rapport angav att kunskap finns i 

byggbranschen, men problemet är att den inte sprids till de som behöver den. 

Fastighetsförvaltaren Lars Johansson berättade om ett problem kring 

erfarenhetsåterföring som uppstår på flygplatsen1. Eftersom Swedavia är en statlig 

byggherre måste alla projekt upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, 

vilket ibland gör att vissa projekt fortsätter med en annan entreprenör istället för att 

fortsätta med samma. Detta leder till att erfarenhet som byggts upp ibland förvinner 

och måste byggas upp på nytt. Johansson ger som exempel en ombyggnation av två 

gater1. När första gaten var färdig tog projektet slut och därför behövde nästa gate 

upphandlas med nya anbud och en annan entreprenör vann anbudet, varpå en stor 

del av erfarenheten från första gaten försvann med förra entreprenören.  

6.4.3 Motivation 

Arbetsledning är något som enligt Jonssons uppfattning i hög grad påverkar hur 

arbetet fungerar och menade att en fungerande arbetsledning gör stor skillnad. 

Jonssons påstående stärks av Josephson och Hammarlund (1999) som påstår att 

största andelen fel som leder till kostnader sker i produktionsfasen och beror på 

platsledning, arbetare och leverantörer. Atkinson (1999) menar också att tänkandet 

kring mänskliga faktorer har börjat fokusera mer på arbetsledningen istället för 

1 Lars Johansson, Swedavia, Malmö Airport, den 4 april 2019. 
3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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individen. Den intervjuade konstruktören menade att individen har ett stort ansvar 

men att organisationen måste ge individen rätt förutsättningar för att denne ska 

kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt4.  

Det som forskningen visar samt vad som konstruktören och Jonsson säger går delvis 

isär3,4. Jonsson upplevde att vissa individer inte har haft rätt kunskap för att utföra de 

arbeten som han granskat och anser därför att dessa arbeten varit undermåliga och 

att felet ligger hos individen3. Josephson och Hammarlund (1999) och konstruktören 

hävdar att organisationen måste skapa rätt förutsättningar för att individen ska 

kunna göra ett bra jobb och att brist på motivation anges som största orsak till att fel 

uppstår. 

Brist på motivation skulle kunna bero på personlig inställning till arbetet som 

stärker Jonssons erfarenheter samtidigt som brist på motivation också kan vara 

resultatet av en organisation som inte skapar rätt förutsättningar för individen att 

göra ett bra arbete4. Sanningen ligger troligen någonstans mittemellan dessa 

ståndpunkter. Det krävs både personlig motivation och att organisationen skapar rätt 

förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete. 

6.4.4 Stress 

Något som verkar vara ett genomgående drag i dagens byggbransch är stress. Den 

intervjuade konstruktören sa att de flesta projekten är stressiga och Jonsson svarade 

med att han upplever alla projekt på samma sätt3, 4. 

Konstruktören upplevde många gånger att han blir inkastad i ett projekt och inte 

riktigt hunnit sätta sig in i det, vilket ibland lett till att första bästa lösning valts på 

grund av stressen4. Han upplevde också ibland att stressen ledde till att 

arbetssituationen blir forcerad vilket gav mindre tid till eftertanke och att 

riskbedömningar inte utförts eller gjorts tillräckligt bra. Stressen leder till att fel 

inträffar och att misstag inte upptäcks genom egenkontrollerna. Konstruktören 

nämnde att ett byggprojekt borde innehålla tillräcklig tid för att misstag skall kunna 

upptäckas, men att dagens projekt inte alltid gör det. Han berättade också att intern 

granskning ibland kringgås eller att egenkontroller inte görs tillräckligt noggrant. Ett 

annat problem som konstruktören tog upp var att stress kan leda till att uppgifter 

överförs felaktigt mellan olika datorprogram. Brencich (2010) nämner ett stressat 

byggprojekt där bara halva konstruktionen analyserades för att spara tid, vilket i 

slutändan ledde till ett ras av hela byggnaden.  

Jonsson menade att byggprocessen på 70- och 80-talen inte var lika stressig som 

idag3. Det var generellt bättre framförhållning i byggbranschen och det fanns tid att 

tänka igenom och planera ett projekt på ett sätt som inte finns idag. Både 

konstruktören och Jonsson säger att dagens stress bidrar till att fel uppstår i 

byggprojekt. Révai (2012) anser att byggherrar idag ställer krav som kan anses vara 

orimliga där produktionstider pressas så mycket det går samtidigt som kvaliteten ska 

vara hög. Korta byggtider kan innebära att arbetsförhållandena blir stressiga och att 

risken för olyckor ökar. Ett exempel på detta gavs av Statens Haverikommission 

(2013) där pelarna vid Ystadraset modifierades under hög stress på arbetsplatsen. 

3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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Josephson och Hammarlund (1999) beskriver att byggbranschen från ett 

organisatoriskt perspektiv består  

av tillfälliga organisationer med många olika aktörer. De menar också att stress 

verkar vara vanligt förekommande i dessa tillfälliga organisationer, något som 

bekräftas av vad konstruktören och Jonsson berättade under intervjuerna3,4. Under 

ett byggprojekt är flera olika aktörer inblandade som inte är med under hela 

projektet. Organisationen byter utseende kontinuerligt under processen fram till att 

projektet är färdigställt och organisationen bryts upp. Brencich (2010) lyfter fram ett 

exempel på ett ras av en industribyggnad, där flera ingenjörer var inblandade utan 

att någon hade en övergripande bild av projektet. Ett liknande problem kan ha 

funnits på Malmö Airport då det varit många olika entreprenörer inblandade i 

terminalens olika om- och tillbyggnationer.   

En annan komponent som också kan leda till stress beskrivs av Eyrolle och Cellier 

(2000). Att bli avbruten i sitt arbete kan leda till stress och bidra till att fel begås. 

Även Eyrolle och Cellier poängterar vikten av att organisationen som leder arbetet 

väger in människans känslighet mot avbrott i arbetet, för att förebygga och minska 

de problem som kan uppstå. Flera av de fel som upptäcktes under fallstudien kan 

troligen vara direkta resultat av ett avbrott under arbetet och som lett till att skruvar 

glömts dras åt eller helt glömts bort att monteras. Dessa fel borde dessutom rimligen 

ha fångats upp genom de föreskrivna egenkontrollerna.  

6.4.5 Procedurer  

Egenkontroller som används idag i byggbranschen kan anses vara procedurer likt 

checklistor. Konstruktören som intervjuades förklarade att egenkontrollerna bör 

användas som en minnesfunktion eller som en checklista efter varje avslutat 

moment för att fånga upp fel eller missade moment4. Problemet idag är att 

egenkontrollerna inte används på rätt sätt och en orsak kan vara att de oftast fylls i 

under slutet av ett projekt eftersom det ses som pappersarbete istället för ett 

kvalitetsarbete. Brencich (2010) menar att konstruktionsprocessen aldrig får 

undermineras av att kontrollprocedurer bara blir papper som ska fyllas i. 

Det är intressant att läsa om hur procedurer och checklistor används i flygindustrin 

och sjukvården jämfört med vad som framgår i intervjuerna. Konstruktören menade 

att egenkontrollsystemet fungerar dåligt medan Jonsson hävdade att dagens 

regelverk är tydligt och bra utformat men att problemet ligger i att efterlevnaden 

bitvis är för låg3. Federal Aviation Administration (2000) menar att många av de 

flygolyckor som inträffat går att koppla till avsteg från procedurer och förmodligen 

finns det ett liknande samband även i byggbranschen där egenkontroller i form av 

procedurer brister då avsteg verkar ske ofta. Sammanfattningsvis går det säga att en 

väl genomtänkt procedur inte får avsedd effekt, om disciplinen hos användaren inte 

finns att följa proceduren. 

 

 

3 Joel Jonsson, Ingenjör, Vislanda, den 6 maj 2019. 
4 Konstruktör, telefonintervju, den 7 maj 2019. 
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7 Diskussion 

7.1 Teori och metod 

7.1.1 Litteratur 

Det teoretiska underlaget kring utförandekontroller av stålkonstruktioner var 

begränsat. En stor del av forskning och rapporter som behandlar fel i 

stålkonstruktioner fokuserar på dimensioneringsprocessen. Flera av dessa rapporter 

var dock till hjälp eftersom de innehöll beskrivningar av utförandefel som påträffats 

i samband med byggnadsras.  

Eftersom litteraturunderlag för utförandekontroller var delvis svårt att finna 

konsulterades stålbyggnadskontrollant Joel Jonsson som gav söktips och 

tillhandahöll ett antal rapporter som inte tidigare påträffats. 

7.1.2 Intervjuer  

Intervjuer med sakkunniga från olika delar av byggbranschen behövdes som ett 

komplement till litteraturen för att ge en bild av hur dagens kontrollsystem fungerar 

och behovet av kontroll av stålbyggnader. Totalt har fyra intervjuer genomförts 

vilket varit en viktig del av arbetet. Eftersom arbetet gått ut på att identifiera vad 

som påverkar säkerheten negativt för byggnadskonstruktioner i stål var det 

betydelsefullt att få in många aspekter från olika delar av byggbranschen. Eftersom 

det var relativt få som ställde upp på intervju och andra återkom för sent blev 

urvalet mindre än planerat, vilket gör att arbetets resultat ger exempel på åsikter som 

finns i byggbranschen. Något som kunnat göras annorlunda med intervjuerna hade 

varit att kontakta de tillfrågade ännu tidigare, vilket hade kunnat göra att fler ställt 

upp. 

Något som var svårt inför intervjuerna var att ta fram relevanta frågor eftersom 

författarnas erfarenhet på området var begränsad. Eftersom bilden av hur 

kontrollsystemet upplevdes eller hur det användes av de intervjuade inte var helt 

klar, fick vissa följdfrågor ställas under intervjuerna. Några av de frågor som 

ställdes var också upprepningar av tidigare frågor och gav därför ibland inga nya 

svar. Dessutom var inte alla frågor helt anpassade för de intervjuade 

fastighetsförvaltarna, varför dessa frågor hänvisades till en person som är mer insatt 

i ämnet men kontakt uteblev på grund av begränsad tid. Flera av intervjuerna 

spelades in för att vid senare tillfälle kunna gå tillbaka och lyssna till vad som sagts. 

Vid första intervjun framgick att ljudmaterialet skulle bli omfattande och ta många 

timmar i anspråk att lyssna igenom och transkribera.  På grund av detta togs beslutet 

efter första intervjun att istället föra detaljerade anteckningar direkt under 

intervjuerna för att minska efterarbetet.  

7.1.3 Fallstudien 

Kravet på att bli eskorterad vid tillträde till airside ledde till flera avbrott i arbetet 

och ibland med kort varsel, vilket vissa gånger resulterade i att förberedelser inte 

alltid gick att göra i den grad som önskats. Ett konstaterande som kunde göras efter 
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genomförd fallstudie var att det finns många utmaningar med att jobba på en 

flygplats med olika säkerhetszoner, till exempel dörrar som bara får öppnas av 

vakter, utrustning som inte går att flytta och områden som inte får överbryggas med 

stegar eller likande. Eftersom fallstudieobjektet är en flygplats kommer troligen 

åtgärder av stålkonstruktionen att försvåras och ta längre tid att genomföra jämfört 

med vanliga byggnader. 

I Sutinens (2011) rapport behandlades flera detaljer som planerades att inspekteras 

på nytt inom ramen för aktuell fallstudie, men på grund av bristfälliga beskrivningar 

gick vissa detaljer inte att återfinna. Stålbyggnadskontrollant Joel Jonssons 

platsbesök under fältstudien var viktigt eftersom författarna saknar erfarenhet av att 

genomföra inspektioner och hjälpen som erhölls var betydande. Det gick också att 

konstatera att Jonsson även borde konsulterats före planeringen av inspektionen för 

att säkerställa att rätt saker inspekterades, att inspektionerna genomfördes korrekt 

och att checklistan utformades rätt. Checklistan som skulle användas vid 

inspektionerna var inte helt komplett och kan ha varit en bidragande orsak till att 

checklistan inte användes.  

Genomförandet var bitvis svårt då ritningsunderlaget inte var komplett, något som 

var känt sedan tidigare. Beslut togs på första uppstartsmötet med driftledningen på 

Malmö Airport att upprätta en tidslinje där alla om- och tillbyggnationer av 

terminalen skulle redovisas på ett överskådligt sätt. Tidslinjen var viktig för att 

skapa en förståelse kring hur byggnadsdelarna hänger ihop samt vilka årtal de 

byggts och den blev därför ett utmärkt hjälpmedel under arbetet. Upprättandet av 

tidslinjen var intressant då det innebar ritningsläsning i både gamla och nya 

handlingar där flera nya kunskaper förvärvades. Till hjälp med ritningsarbetet fanns 

en person från Swedavia som var väl insatt i flygplatsens ritningar och som blev en 

ovärderlig tillgång. Det bristfälliga underlaget resulterade tyvärr i att flera 

antaganden fick göras vid beräkning av pelaren i bilaga C. Detta gör att det erhållna 

resultatet inte kan anses vara exakt men eftersom beräkningen för pelaren uppvisade 

god marginal antogs detta inte vara ett problem.  

Valet av fältstudie med en okulär inspektion som metod visade sig fungera väl och 

det hade varit svårt att få fram motsvarade resultat om strukturens status på annat 

sätt. En punkt som dock hade kunna gjorts annorlunda hade varit att hålla tätare 

kontakt med Malmö Airport före första veckan på plats, då perioden med fördel 

kunnat flyttas en vecka framåt. Väl på plats visade det sig att en stor del av 

personalen var upptagen med ett stort projekt, vilket resulterade i mindre tid till 

eskortering på airside och tillgång till skylift. En framflyttning av fallstudien hade 

inneburit mindre stress och gett en ökad flexibilitet att undersöka byggnaden. 

7.1.4 Tidsplanering  

Under arbetet framgick att vald frågeställning och avgränsning gett ett brett och 

omfattande område att undersöka avseende litteratur, intervjuer, fallstudie samt 

lagar och regelverk. Kursens avsatta tid för examensarbetet var 10 veckor, men 

arbetet började cirka tre månader före kursstart med två uppstartsmöten tillsammans 

med Swedavia samt en genomgång och sortering av ritningsmaterial. 

Ritningsunderlaget blev omfattande, vilket gjorde arbetet svåröverskådligt och att 
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flera timmars extra arbete fick läggas på att leta fram ritningar som sedan tidigare 

valts ut och dokumenterats. 

Uppskattningen av genomförandetiden visade sig inte stämma mot planeringen och 

korrigeringar genomfördes löpande under arbetet. Från början var det tänkt att flera 

entreprenörer skulle intervjuas men istället prioriterades att genomföra en intervju 

med en person från olika sektorer av byggbranschen.  

Efter första fältstudieveckan blev författarna tvungna att omgående sammanställa ett 

brev till Swedavia för att informera om ett antal allvarliga fel som upptäckts. Detta 

var helt oförutsett och tog tid i anspråk, vilket försköt arbetet flera dagar. Något som 

kunde gjorts annorlunda med arbetet hade varit att välja strängare avgränsningar och 

istället studera ett av de behandlade områdena i större detalj eftersom arbetet blev 

större än förväntat.  

7.2 Resultat och analys 
Målet med arbetet var att identifiera vad som påverkar säkerheten negativt för 

byggnadskonstruktioner i stål och ge förslag på möjliga åtgärder. Något som gick att 

konstatera efter arbetets genomförande var att många byggnadsdelar i fallstudien 

uppvisade utförandefel som hade gått att upptäcka vid en korrekt utförd 

egenkontroll eller vid en stålbyggnadskontroll av tredje part. Frågan som då ställs är 

om dagens kontrollsystem verkligen fungerar som det är tänkt eller om det finns ett 

behov att se över gällande lagstiftning.  

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) anger att byggherren ska se till att 

byggåtgärder som denne utför eller låter utföra, genomförs i enlighet med de krav 

som gäller för åtgärden enligt PBL, föreskrifter eller beslut som har meddelats med 

stöd av lagen. Att byggherren är ansvarig för egenkontrollen kan vara ett 

problemområde som bör undersökas vidare eftersom byggherren i många fall en är 

beställare utan produktionstekniska kunskaper och som många gånger inte har den 

kompetens som krävs för att kunna ansvara för kvaliteten i ett byggprojekt. För att 

åtgärda problemet med ansvarsfrågan kan det vara bättre att ansvaret för 

egenkontroller överförs på utföraren alternativt att byggnadsnämnden tar på sig en 

större roll när det gäller att informera byggherrar om deras ansvar. Detta skulle 

kunna leda till en ökad medvetenhet hos både byggherrar och entreprenörer om 

deras ansvar och behovet av att ta in en tredje part för hjälp med kontroll.  

I Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) beskrivs att när en byggnadsnämnd 

prövar behovet av att konsultera en sakkunnig för kontroll ska nämnden ta särskild 

hänsyn till risken för allvarliga personskador som kan uppstå om åtgärden eller 

byggnadsverket inte uppfyller föreskrivna krav. Det som går att ifrågasätta är hur 

ofta en byggnadsnämnd faktiskt tar ett beslut om sakkunnig i stål till byggprojekt 

där det skulle kunna behövas, så som offentliga eller samhällsviktiga byggnader. 

Efterlevnaden av PBL uppfattas bitvis som låg vad det gäller egenkontrollsystemet 

och en anledning till detta kan vara få eller inga påföljder när lagen överträds. I flera 

fall som presenterats i arbetet är det tydligt att bristen på påföljd kan leda till 

problem som innebär direkt fara för liv och egendom.  
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Under fältstudie upptäcktes flera byggnadsdelar som uppvisade allvarliga brister i 

utförandet efter flera avslutade entreprenader. En reflektion var att många av felen 

som dokumenterades inte var svårtillgängliga eller svåra att upptäcka och att en 

okulär inspektion var fullt tillräcklig för att hitta felen. Frågan som uppstod var hur 

andra liknande byggnader ser ut efter entreprenader genomförda under främst 90-

talet och framåt. Brevet till Swedavia (se bilaga F) resulterade i att flygplatsen 

beslutade att avvakta med tre planerade projekt, i väntan på utredning av de 

allvarligare felen som påträffades i utrikes ankomsthall.  

Efter genomgång av litteratur, intervjuer och material från fallstudien gick det att 

konstatera att mänskliga misstag är vanligt förekommande i byggproduktion. Att 

fela är mänskligt och förmodligen kommer fel alltid att uppstå. Frågan är hur felen 

ska fångas upp på ett bättre sätt än idag. 

Inom flygindustrin och sjukvården används checklistor och standardiserade 

procedurer för att upptäcka misstag och undvika fel. Byggbranschens motsvarighet 

till checklistor är tidigare beskrivna egenkontroller. Det byggbranschen saknar 

jämfört med flygindustrin och sjukvården verkar vara inarbetade rutiner och 

disciplin att följa bestämda procedurer. En väl framtagen egenkontroll får inte 

avsedd verkan om rutiner saknas för att säkerställa att uppsatta procedurer alltid 

följs.  

Något som också kan påverka att procedurer inte följs i byggbranschen är stress, 

men såväl flygindustrin som sjukvården är också bitvis ansatta av höga stressnivåer. 

Problemet kring att följa procedurer handlar förmodligen istället om attityd och 

inställning till rutiner. Uppenbart är att det krävs en attitydförändring till rutiner 

kring egenkontroller i byggbranschen för att komma till rätta med dagens problem, 

men att ändra attityd och tankesätt tar lång tid. För flygbranschen har omställningen 

pågått i flera decennier till att vara där den är idag och ett försök i brittisk sjukvård 

visade att förändring i tankesätt kan vara svåra att implementera på en arbetsplats då 

det gamla ”sitter i väggarna”. 

Ett problemområde som hänger ihop med attityd är hur egenkontrollerna används 

och att de idag verkar ha blivit en pappersprodukt på vissa områden. Flera av de 

intervjuade svarade att de upplevt att egenkontroller de sett kan ha blivit ifyllda i 

efterhand och genom ett sådant användningssätt försvinner en stor del av 

möjligheten att kunna upptäcka allvarliga fel. Kvalitetspärmen på Malmö Airport 

från entreprenaden 1999 är ett exempel där en kvalitetspärm tagits fram och blivit 

överlämnad till kunden men som vid närmare granskning visats vara bristfällig 

eftersom pärmen bland annat saknar egenkontrollsprotokoll. Det går att ifrågasätta 

varför entreprenören överlämnade inkompletta handlingar till byggherren och hur 

kvalitetsarbetet egentligen gått till.  

En fråga som uppstod under arbetets gång var om det fanns behov av återkommande 

inspektioner i befintliga byggnader. Det som gick att konstatera var att det kan 

finnas ett behov av att ha uppföljning i byggnader, oavsett stommaterial, då 

byggnader kan råka ut för sättningar eller liknande som kan ge upphov till 

strukturella förändringar. Det som går att konstatera är att egenkontrollsystemet inte 

verkar fungera som det är tänkt och att det för byggnader som är uppförda eller 
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ombyggda efter lagändringen 1995 kan finnas ett större behov av att göra 

inspektioner för att fastställa den verkliga statusen på strukturen. Inspektionen som 

genomfördes under fältstudien avslöjades flera allvarliga brister från entreprenaden 

som genomfördes 1999. Flera av felen som dokumenterades under fältstudien borde 

ha upptäckts genom de föreskrivna egenkontroller som ska ha genomförts under 

byggtiden. Det ska tilläggas att totalentreprenören ansvarig för utbyggnaden 1999 är 

en av Sveriges största byggföretag och att det är lätt att tro att de stora aktörerna 

aldrig gör fel, vilket fallstudien motbevisar.  

Det ska poängteras att brister i egenkontrollsystemet inte kan anses vara unikt för 

just stålkonstruktioner, utan brister med egenkontroller verkar vara ett utspritt 

systemfel med dagens lagstiftning, vilket har framkommit i såväl teori som 

genomförda intervjuer.  

Det är viktigt att framhålla den öppna inställning som Malmö Airports nya 

driftledning har och deras vilja att komma till rätta med de problem som uppstått i 

terminalens stålkonstruktion åren före deras tillträdande. Utan deras fulla hjälp med 

att få tillgång till såväl byggnader som ritningsmaterial hade inte fältstudien varit 

möjlig att genomföra.  

En reflektion som uppkom under arbetet var att eurokoden förutsätter att 

stålbyggnader monteras korrekt enligt SS-EN 1090-2:2018 men att en stor del av 

branschens fokus ligger på projekteringen och inte utförandet. Under arbetet har 

ingen forskning påträffats som visar hur felaktigt en byggnadsdel kan monteras eller 

hur stora avsteg från en bygghandling det går att göra utan att säkerheten riskeras. 

Utförandekontroller borde få lika stor uppmärksamhet och fokus som 

dimensioneringskontroller. Vad spelar det för roll om allt ser bra ut på en ritning om 

det inte speglar verkligheten?  
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8 Slutsatser 

Slutsatser som går att dra efter genomfört arbete är följande:  

 Säkerheten påverkas negativt för byggnadskonstruktioner i stål som 

genomgår flera ändringar under dess livslängd, främst på grund av att 

efterlevnaden av dagens egenkontrollsystem är bristfällig. Detta leder till att 

fel inte upptäcks som skulle ha fångats upp om egenkontrollerna utförts 

korrekt. 

 Utförandefel är vanligt förekommande inom byggbranschen. 

 Det finns ett behov av att se över dagens kontrollsystem där 

egenkontrollerna inte verkar fungera som avsett. 

 Det kan finnas ett behov av att återgå till det gamla systemet med 

myndighetskontroll eller att införa krav på någon form av 

tredjepartskontroller. 
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Bilagor 

Bilaga A: Tidslinje 

Bilaga B: Okulär inspektion 

Bilaga C: Last och pelarkapacitet enligt Eurokod 0 och 1 

Bilaga D: Kantavstånd 

Bilaga E: Ystadraset 

Bilaga F: Brev till Swedavia 

 



Bilaga A, 1: (10) 

 

Bilaga A, Tidslinje 

 

1972 – Ursprunglig terminalbyggnad 

 
Vy från syd-väst.

Vy från nord-ost. 

 

 

  



Bilaga A, 2: (10) 

 

1978 – Tillbyggnation av bl.a. restaurang   

 

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 

 

 



Bilaga A, 3: (10) 

 

1987 – Tillbyggnation av inrikes ankomsthall och kontorsytor

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 



Bilaga A, 4: (10) 

 

1991 – Tillbyggnation av entré, incheckningshall, pir och kontorsytor vån 3

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 



Bilaga A, 5: (10) 

 

1999 – Tillbyggnation utrikes ankomsthall och bagagehanteringsramp

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 



Bilaga A, 6: (10) 

 

2002 – Tillbyggnation av pirspets och gång i söder för tredje land passagerare

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 

 



Bilaga A, 7: (10) 

 

2003 – Tillbyggnation av incheckningshall, säkerhetskontroll samt trapphus

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 



Bilaga A, 8: (10) 

 

2007 – Tillbyggnation på norra sidan av piren

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost.  



Bilaga A, 9: (10) 

 

2009 – Tillbyggd återvinningsstation

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 

 

 

 

 



Bilaga A, 10: (10) 

 

2015 – Tillbyggnation under pirspets för tredje land resenärer  

och hiss till marken 

 
Vy från syd-väst.

 
Vy från nord-ost. 



 

 

Bilaga B, 1: (87) 

Bilaga B, Okulär inspektion 

Innehållsförteckning över objekt från okulär inspektion på Malmö Airport 

2019-04-01 till 2019-04-05  

2019-04-25 till 2019-04-26 

Nedan gjorda bedömningar (högra kolumnen) 

 1= acceptabel risk 

 2= bör ytterligare undersökas 

 3= bör undersökas omgående, oacceptabel risk 

 

 

 

Risk 

Nr: 1 Objekt: 
Fackverksbalk 

Byggnadsår: 1972 Position: Längs systemlinje S00 

mellan S99 och T07. 
1 

Nr: 2 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1972, 

ombyggnadsår okänt. 

Position: S00 S99 2 

Nr: 3 Objekt: Takås Byggnadsår: 1972 Position: Längs systemlinje S00 

mellan T07 T15. 
1 

Nr: 4 Objekt: Takås Byggnadsår: 1972. Position: Längs systemlinje S00 

mellan T23 T31. 
1 

Nr: 5 Objekt: Takås Byggnadsår: 1972 Position: Längs systemlinje S00 

mellan T07 T15. 
1 

Nr: 6 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1972 Position: S00 T39 1 

Nr: 7 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, 

ombyggnadsår okänt. 

Position: S06 S99, plan 2. 1 

Nr: 8 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972 Position: S06 T07 1 

Nr: 9 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972 Position: S06 T31 1 

Nr: 10 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972 Position: S06 T39 2 

Nr: 11 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, 

ombyggnadsår okänt. 

Position: S18 T47 2 

Nr: 12 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1987. 

Position: S30 S99 1 

Nr: 13 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1987 Position: S36 T07 1 

Nr: 14 Objekt: Balk  Byggnadsår: 1987 Position: S48 S99 2 

Nr: 15 Objekt: Pelare 

och dragstag. 

Byggnadsår: Pelare 1972, 

ombyggt 1991. 

Position: Längs systemlinje S99 

mellan S06 S00, plan 3. 
1 

Nr: 16 Objekt: Balk  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: R88 S91 2 

Nr: 17 Objekt: Balk Byggnadsår: 1972, ombyggt 

1991. 

Position: R88 S99 2 

Nr: 18 Objekt: Balk  Byggnadsår: 1972, ombyggt 

1991. 

Position: R94 S91 2 

Nr: 19 Objekt: Pelare 

och balk 

Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S00 S91 2 

Nr: 20 Objekt: Pelare 

och balk 

Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S06 S91 2 

Nr: 21 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S12 S99 2 

Nr: 22 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S18 S99 3 

Nr: 23 Objekt: Balk Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S24 S91 2 

Nr: 24 Objekt: Balk  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S30 S91 2 

 



 

 

Bilaga B, 2: (87) 

Nr: 25 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1999 Position: R88 S99 3 

Nr: 26 Objekt: 
Fackverk 

Byggnadsår: 1999 Position: R88 T15 3+ 

Nr: 27 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1999. 

Position: R88 T31 3 

Nr: 28 Objekt: 
Fackverk 

Byggnadsår: 1999 Position: Längs R88, hela 

fackverket. 
1 

Nr: 29 Objekt: Takås Byggnadsår: 1999 Position: R88 T23-T31 2 

Nr: 30 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1999 Position: R82 T31 plan 2 2 

Nr: 31 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1999 Position: R82 T31 plan 3 2 

Nr: 32 Objekt: Balk Byggnadsår: 1999 Position: R82 T31 till S99 plan 3 2 

Nr: 33 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 2003 Position: Ytterpelare längst T07 

och T31 nya delen av 

incheckningshall. 

1 

Nr: 34 Objekt: Z-

profiler 

Byggnadsår: 2003. Position: Nyaste delen av 

incheckningshallen, från stomlinje 

S46 till S70. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 3: (87) 

Ritning med systemlinjer för det undersökta området 

 

Källa: Swedavia Malmö Airport.  

Utrikes ankomsthall 

Avgångshall 

Incheckingshall 

 

 



 

 

Bilaga B, 4: (87) 

Brev från Joel Jonsson (2019-05-05) i samband med hjälp av gradering av fel 

Av 1949 års Byggsvetsnormer kompletterade 1961 framgår: 

Projektering 

1:5 Projektering av svetsade konstruktioner, som utföras enligt dessa normer, skall ske genom 
konstruktör, som äger härför erforderlig kompetens. 
 

1:6 Vid projektering av svetsade konstruktioner skall, förutom hållfasthetsberäkningar och 
arbetsbeskrivning, även detaljerad svetsplan upprättas med angivande av icke blott 
svetsningens ordningsföljd för konstruktionen i dess helhet utan även sättet för utförande 
av de enskilda svetsarna. 
osv.. 
 

Utförande 

1:7 Utförandet av svetsade konstruktioner, för vilka dessa normer skola gälla, skall överlämnas 
endast åt tillverkare som äger härtill kompetent arbetsledning med beprövad och väl 
vitsordad erfarenhet i avseende på svetsade konstruktioners utförande samt kunniga 
svetsare och för det avsedda arbetet erforderlig utrustning. 

  
Kontroll och besiktning 

6:1 Beställaren eller vederbörande myndighet äger rätt att kontrollera att svetsarbetet utföres 
på fackmässigt sätt enligt dess normer. 

  
Normutveckling 

1970  Stålbyggnadsnorm 70 i flera delar 

 StBK-N1 Stålbyggnadsnorm 

 StBK-N2 Byggsvetsnorm 

 StBK-N3 Skruvförbandsnorm 

 StBK-N4- Rostskyddsnorm 

 StBK-N5-Tunnplåtsnorm 

1987 BSK Bestämmelser för stålkonstruktioner 

1994 BSK 94 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner 

1999 BSK 99 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner 

2007 BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner 

2008 SS-EN 1090-2:2008+A1:2011     

 (standard på Europanivå tillsammans med Eurokoder och EKS) 

2018 SS-EN 1090-2:2018    

 (standard på Europanivå tillsammans med Eurokoder och EKS) 

2018 SS-EN 1090-4:2018 

(standard som behandlar ”tunnplåtskonstruktioner”) fanns tidigare i SS-EN 1090-2. 



 

 

Bilaga B, 5: (87) 

Nedan följer utdrag från EKS 11 (dagens gällande regler) 

Projektering och utförande 

21 § En konstruktion ska 

1. projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt, 

2. projekteras så att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att avsedd utformning 

    uppnås och så att förutsatt underhåll kan ske, och 

3. utföras enligt upprättade bygghandlingar. 

Vid utförandet ska tillses att avvikelser från nominella mått inte överstiger 

gällande toleranser enligt bygghandlingarna. 

Avvikelser från bygghandlingar eller åtgärder som inte anges på någon bygghandling, 

såsom håltagningar, ursparningar och slitsar, får utföras först sedan det 

klarlagts att byggnadsverksdelens funktion inte äventyras. Samråd ska ske i 

erforderlig grad med den som ansvarar för konstruktionshandlingarna. 

För stabilisering under monteringstiden ska provisorisk stagning anordnas. 

(BFS 2015:6). 

 
Allmänt råd 

I projekt där olika personer utför olika delar av projekteringen bör en 

särskilt utsedd person samordna de olika delarna. (BFS 2015:6). 

Den skrivning som fanns i 1949 års byggsvetsnorm (kompletterad 1961) är i stort, i sak, 

samma regler som återfinnes i senare och dagen regelverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislanda 2019-05-05 

 

 

Joel Jonsson  

Ingenjör Joel L Jonsson A 



 

 

Bilaga B, 6: (87) 

Nr: 1 Objekt: 
Fackverksbalk 

Byggnadsår: 1972. Position: Längs systemlinje S00 

mellan S99 och T07. 

 

Bild 1.1: Skada på fläns i stående stag i fackverskbalk påträffades på byggarbetsplatsen för polisens 

kommande omklädningsrum. 

 
 

Bild 1.2: Närbild av skadan. 

 
 

 

 

 

Skada på fläns. 

Skada på fläns. 



 

 

Bilaga B, 7: (87) 

Nr: 2 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1972, ombyggnadsår 

okänt. 

Position: S00 S99 

 

Bild 2.1: Brandskyddsfärg ej intakt på flera objekt i området över tullen. Bör ses över och kompletteras. 

 
 

Bild 2.2: Ångblåsor har uppstått under brandskyddsfärgen vilket resulterar i att den släpper och flagnar 

av, varpå brandskyddet försvinner på stålkonstruktionen.  

 
 

 

 

 

 

Brandskyddsfärg som 

flagar på en balk. 

Ångblåsa under 

brandskyddsfärg. 

Brandskyddsfärg som 

flagar på en balk. 



 

 

Bilaga B, 8: (87) 

Nr: 3 Objekt: Takås Byggnadsår: 1972. Position: Längs systemlinje S00 

mellan T07 T15. 

 

Bild 3.1: Ej åtdragen skruv från 1972, som blivit målad.  

 
 

Nr: 4 Objekt: Takås Byggnadsår: 1972. Position: Längs systemlinje S00 

mellan T23 T31. 

 

Bild 4.1: Avlånga monteringshål i takås. Ej korrekt utförande.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avlånga hål. 



 

 

Bilaga B, 9: (87) 

Nr: 5 Objekt: Takås Byggnadsår: 1972. Position: Längs systemlinje S00 

mellan T07 T15. 

 

Bild 5.1: Ej åtdragen skruv som håller takås i utrikes ankomsthall.  

 
 

Nr: 6 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1972 Position: S00 T39 

 

Bild 6.1: Pelare bakom passkontroll för ankommande där möjlig rörelse av balken mot söder undersöks. 

 
 

 

 

 

 

 

Glapp mot pelare. 

Dåligt dragen skruv.  



 

 

Bilaga B, 10: (87) 

 

Bild 6.2: Glappet mot pelaren uppmättes till 5,8 mm längst ut mot underkanten av klacken med hjälp av 

skjutmått. Överkant ej mätt, då undertaket ej gick att flytta helt. 

 
 

Bild 6.3: Bild som visar detalj av balk som möjligen rört sig. Skruvarna från balken sitter gängade direkt 

i godset på pelaren varpå rörelse av balken kan leda till urdragning av gängorna i pelaren. Uppföljning 

kanske krävs av byggnadsdelar som rört sig och skruvarnas infästning? 

 
 

 

 

 

 

Glapp mellan pelare 

och balk 5,8 mm. 



 

 

Bilaga B, 11: (87) 

 

Bild 6.4: Bild som visar principen för infästningen mellan balk och pelare samt arbetsgång vid 

tillverkningen, ritad 1970. 

 

 

 
 

Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 430-007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 12: (87) 

Nr: 7 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggnadsår 

okänt.  

Position: S06 S99, plan 2. 

 

Bild 7.1: Pelare vid tullfiltret.  

 
 

Bild 7.2: Någon gång har förstärkning gjorts av befintlig IPE-balk genom att svetsa dit en U-balk i 

underflänsen. Polisens nya omklädningsrum vilar på detta bjälklag. Brandskyddsfärg flagnar, vilket 

innebär ett ej intakt brandskydd. De förstärkta balken sträcker sig söder ut mellan S06 S99, S00 S99 och 

R94 S99.  

 
 

 

 



 

 

Bilaga B, 13: (87) 

 

Bild 7.3: Svetsen som håller U-balken, är avbruten flera segment om ca.100mm. Oklart om det är utfört 

korrekt.  

 
 

Nr: 8 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972 Position: S06 T07 

 

Bild 8.1: Pelare placerad i ankomstservice förråd i utrikes ankomsthall. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 14: (87) 

 

Bild 8.2: Bilden visar ett av två glapp mellan balk och pelare. 

 
 

Bild 8.3: Mätning av det större glappet med skjutmått gav en öppning på ca 5 mm.  

 
 

Bild 8.4: Glappet på andra sidan av samma pelare S06 T07 är mindre och på samma sida av stomlinje 

S06 som den större springan. Dock kunde inte detta glapp mätas på grund av tillgänglighetsproblem.  

Uppföljning kanske krävs av byggnadsdelar som rört sig och skruvarnas infästning? 

 
 

Kommentar: Pelaren som balken med det större glappet ansluter till i andra änden (S06 T15) visade 

inga glapp, vilket kan indikera att balken fortfarande ligger i rätt position i byggnaden men att pelaren 

S06 T07 kan ha roterat ur sitt läge.  

Glappet på pelare S06 T07:s baksida är på samma sida stomlinjen, vilken motsäger en rotation av pelare. 

Troligtvis har pelaren haft dessa två glapp ända sedan monteringen 1972.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 15: (87) 

Nr: 9 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972 Position: S06 T31 

 

Bild 9.1: Undersökning av balkinfästning på rörpelare.  

 
 

Bild 9.2: Ett glapp mättes med skjutmått till 4 mm. 

 
 

 

 

Bild 9.3: Skruv monterad närmare ändplåtens ytterkant än på övriga pelare. Centrum skruv till kant är ca 

20 mm, vilket inte överensstämmer med ritning som anger 33 mm. Uppföljning kanske krävs av 

byggnadsdelar som rört sig och skruvarnas infästning? 

 
 



 

 

Bilaga B, 16: (87) 

Nr: 10 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972 Position: S06 T39 

 

Bild 10.1: Pelare som eventuellt har vridit sig innanför passagerar-backspärren. 

 
 

Bild 10.2: Glapp mellan pelare och balk mot norr. Ej möjlig att mäta vid tillfället.  

 
 

 



 

 

Bilaga B, 17: (87) 

 

Bild 10.3: Möjlig förskjutning av balk där färg kan ha skavts av på grund av rörelse. Under den vita 

färgen sticker grön färg fram på pelare S06 T39. Uppföljning kanske krävs av byggnadsdelar som rört sig 

och skruvarnas infästning? 

 
 

Nr: 11 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggnadsår 

okänt. 

Position: S18 T47 

 

Bild 11.1: Pelare som förstärkts med flänsar. Pelaren har blivit påkörd flera gånger enligt 

flygplatsdriften.  

 
 

 

 

 

Avskavd färg. 



 

 

Bilaga B, 18: (87) 

 

Bild 11.2: Flänsarna ska vara svetsade hela vägen för att förhindra spaltkorrosion, men här har glapp 

lämnats i svetsen. Hade flänsarna varit bredare hade även frostsprängning varit ett problem. 

 
 

Bild 11.3: Rostangripna och icke fackmässigt utförda svetsar i toppen av pelaren. 

 
 



 

 

Bilaga B, 19: (87) 

Nr: 12 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1972, ombyggt 

1987. 

Position: S30 S99 

 

Bild 12.1: Pelare från 1972 som blivit påskarvad 1987 när terminalen byggdes ut och takhöjden ökades 

vid inrikes ankommande bagageband. Pelartoppen från 1972 blev bortskuren och en ny pelare svetsades 

på plats ståendes på en cirkulär plåt mellan pelarna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelare från 1987. 

Pelare från 1972. 



 

 

Bilaga B, 20: (87) 

 

Bild 12.2: Bilden visar en ritning från 1984, då tillbyggnationen projekterades. För infästning av balk 

mot pelare hänvisar ritningen till typdetalj som finns nedan i bild 12.3.  

 
Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 430-068. 

 

 

Bild 12.3: Ritning som visar hur infästning med skruvar mellan pelare och balk ska se ut.  

 
Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 430-068. 

Plåt mellan pelare.  



 

 

Bilaga B, 21: (87) 

 

Bild 12.4: Närbild på skarven mellan gammal och ny pelare. Den nya övre pelaren är placerad 

excentriskt ovanpå den gamla pelaren. Pelaren är förskjuten både mot väster och söder.  

 
 

Bild 12.5: Bilden visar övre pelarens förskjutning söderut längs systemlinje S99.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 22: (87) 

 

Bild 12.6: Skruvar saknas på samtliga sidor av balken.  

 
 

Bild 12.7: På södra sidan av pelaren saknas skruvhålen i balkens ändplåt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomt skruvhål. 

Avsaknad av skruvhål. 



 

 

Bilaga B, 23: (87) 

 

Bild 12.8: Fastsättning av balkar som kunnat identifieras är en svets i underkant av vardera balk. Det bör 

utredas om denna fastsättning är tillräcklig. Teknisk experten (Joel Jonsson) uppgav en tumregel att 1 

cm2 skruv bör motsvara 3 cm2 svets.  Det ska noteras att montören vill frångå information från 

bygghandlingar, i det här fallet om att skruva fast balkarna, måste konstruktören konsulteras samt en 

avvikelserapport skrivas. Det är bara tillåtet att svetsa i en stålkonstruktion om det står så i en 

bygghandling, står det inte det tar montören själv på sig ansvaret för utförandet och hållfastheten. 

 

Notera att den övre pelaren är förskjuten åt vänster i bild (väster ut).  

 
 

Bild 12.9: I underkant går det se spår i underflänsen av skruvhål där skruvarna till pelartoppen satt förut.  

 
 



 

 

Bilaga B, 24: (87) 

Nr: 13 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1987 Position: S36 T07 

 

Bild 13.1: Pelare med topplåt där skruvhålen är felaktiga (avlånga). Skruvhål ska bara vara någon 

millimeter större än skruven då förbanden bygger på anliggning, inte friktion. Skruvarna borde ha större 

brickor. Dessa fel är ett återkommande problem på hela påbyggda delen från 1987.  

Dessutom är balken i denna punkt snett monterad och livplåtarna linjerar inte med pelarens väggar.  

 
 

 

Bild 13.2: De balkar som vilar på pelaren möter inte varandra rakt på, utan har en förskjutning på ca 2 

cm. 

 
 

 

 

Felaktiga (avlånga) 

skruvhål.  

Livplåtar har 

felaktig placering.   

Takås ligger excentriskt 

över pelaren.   

Liv på balkar ligger 

inte i linje.  



 

 

Bilaga B, 25: (87) 

 

Bild 13.3: Glappet mellan livet på balkarna är ca 23 mm.  

 
 

Nr: 14 Objekt: Balk.  Byggnadsår: 1987. Position: S48 S99. 

 

Bild 14.1: Pelare vid inrikes bagageband mot ytterväggen i norr saknar både skruv och skruvhål. Istället 

är balken svetsad runt om mot pelaren. Balken vilar inte heller på klackar likt de andra pelarna i 

konstruktionen.  

 
 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 26: (87) 

 

Bild 14.2: Ritning som visar pelaren längs ut vid inrikes bagageband.  

 
Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 420-053.  

 

Bild 14.3: Ritning 31:53 visar att balken ska ligga på klackar och vara svetsad i överkant. 

 
Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 430-069. 

 



 

 

Bilaga B, 27: (87) 

Nr: 15 Objekt: Pelare 

och dragstag. 

Byggnadsår: Pelare 1972, 

ombyggt 1991. 

Position: Längs systemlinje S99 

mellan S06 S00, plan 3. 

 

Bild 15.1: Bild som visar pelare och dragstag på plan tre i polisens omklädningsrum. Dragstaget som 

syns på bilden är två ihopmonterade U-profiler. Ett liknande stag, i motsatt riktning ska sitta två fack norr 

ut längs systemlinje S99 men har av någon anledning blivit borttaget under en ombyggnation 1991. Se 

objekt nr 21 och 22. I Inspectas rapport från 2011 ifrågasattes om staget fanns, vilket kan konstateras att 

det gör.   

 

 
 

Bild 15.2: Detalj av infästning av dragstag. 

 
 

 

 



 

 

Bilaga B, 28: (87) 

 

Bild 15.3: Närbild av pelartopp som visar en avsaknad skruv på samma sida som RHS-rör ansluter på 

ovansida IPE-balk från 1972. RHS-röret är en del av yttertakskonstruktionen till taket på våning tre som 

byggdes till över terminalen 1991. RHS-röret är svetsat i IPE-balken.  

 
 

Bild 15.4: Ej fackmannamässigt utförd svetsning av RHS-rör mot befintligt bärverk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsaknad skruv till 

IPE-balk 

RHS-rör från ny 

takkonstruktion 



 

 

Bilaga B, 29: (87) 

Nr: 16 Objekt: Balk  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: R88 S91 

 

Kommentar: 1991 breddades passagerarytorna i terminalen cirka tre meter mot framsidan av 

huvudentrén och ett antal I-balkar monterades mot befintliga pelare och balkar från 1972.  

Se även pelare objekt nr 18, 19, 20, 23, 24, för liknande utförande.  

 

Bild 16.1: Pelare mot restaurang Husman, tidigare yttervägg 1972.  

 
 

Bild 16.2: Balk som skarvats på i livet av original IPE-balk från 1972.  

 
 

 

 

R88 

S91 

 



 

 

Bilaga B, 30: (87) 

 

Bild 16.3: Exempel på fina svetsar, till skillnad från svetsar i liknande objekt, se nr 18, 23, 24. Området 

är avslaggat och målat efter svetsning men antas saknas brandskyddsfärg. Om brandskyddsfärg saknas 

måste ny appliceras för att återställa brandskyddet. På bilden syns också bortskrapad original 

brandskyddsfärg, troligen innehållande asbest.  

 

 
 

Bild 16.4: Brandskyddsfärgen från 1972 är skadad på baksidan och måste ersättas med ny 

brandskyddsfärg. 

 
 

 

 

Bortskrapad 

brandskyddsfärg på 

original balken från 1972. 



 

 

Bilaga B, 31: (87) 

Nr: 17 Objekt: Balk Byggnadsår: 1972, ombyggt 1991 

eller 1999 

Position: R88 S99 

 

Kommentar: PCB påträffades i området.  

Bild 17.1: Pelare vid restaurang Husman och vad som 1972 var terminalens slut och yttervägg i söder.  

 
 

Bild 17.2: Monterad balk är mycket dåligt kapad och brandskyddsfärg har ej återställts efter montage.  

Kapning uppfyller ej kraven för de tre kapningsklasser som finns i SS-EN1090-2:2018.  fackmässigt 

utfört.  

 
 

 

 

 

 

 

Placering av gamla 

ytterväggen 1972.  



 

 

Bilaga B, 32: (87) 

 

Bild 17.3: Skruv håller på att krypa igenom skruvhålet. Bör kompletteras med påsvetsade plåtar i över 

och underkant fläns eller i alla fall borra ett nytt hål med ny skruv på vardera sidan om infästningen. 

Skruvhålet ska aldrig synas under skruvhuvud och bör åtminstone ha en större bricka. Att använda sig av 

avlånga skruvhål är inte ett korrekt utförande.   

 
 

Bild 17.4: Flänsarna är ej svetsade i överkant. Detta förfarande var dock normalt utförande vid tiden för 

byggnationen 1972. 

 
 

 

 

 

 

Avlånga skruvhål, 

ej korrekt.  

För liten bricka. 



 

 

Bilaga B, 33: (87) 

Nr: 18 Objekt: Balk  Byggnadsår: 1972, ombyggt 

1991. 

Position: R94 S91 

 

Bild 18.1:  
Balk har svetsats på befintlig konstruktion på baksidan, varpå brandskyddsfärg har bränts och släppt från 

stålet. För att återställa brandskyddet bör ytan ersättas med ny brandskyddsfärg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 34: (87) 

 

Bild 18.2: Svetsar är ej färdiga då de inte slaggats och kontrollerats av svetsaren. Innan svetsning utförs 

ska ytorna vara rena, torra och fria från färg men i detta fall är svetsen lagd direkt på befintlig färg. 

Bedömning görs också att påsvetsad balk inte är brandskyddsfärgad och måste då tillsammans med 

närliggande ytor målas på nytt för att återställa ett fullvärdigt brandskydd.  

 
 

Bild 18.3: Detalj av en ej fackmannamässigt utförd svets med undermålig svetskvalité och där slagg 

fortfarande kvarstår.  

 
 

 

Slagg. 

Svetsning utförd i befintlig 

brandskyddsfärg. 

Svetsning utförd i färg. 



 

 

Bilaga B, 35: (87) 

Nr: 19 Objekt: Pelare 

och balk 

Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S00 S91 

 

Bild 19.1: Balk från 1972 ovanpå pelartopp har i livplåten och flänsen fått en balk påsvetsad 1991 

vinkelrätt originalbalken.  

  
 

Bild 19.2: Svetsen från andra sidan mot livet har värmt upp plåten så att brandskyddsfärgen blivit 

skadad. Brandskydd bör kompletteras.  

 
 

 

 

 

Original pelare och balk. 

Påsvetsad I-balk 1991. 

S00 

S91 

 



 

 

Bilaga B, 36: (87) 

 

Bild 19.3: Påsvetsad I-balk som visar ett område där gammal brandskyddsfärg skrapats bort på ett 

korrekt sätt före svetsning. I-balken är också vitmålad till skillnad från objekt nr 16, 18, 23, 24. Om det är 

brandskyddsfärg är oklart.  

 
 

Bild 19.4: Ej korrekt utförda skruvförband. Skruvhål ska vara runda och bara någon millimeter större än 

skruvhålet och inte avlånga då förbandet bygger på anliggning. 

 



 

 

Bilaga B, 37: (87) 

Nr: 20 Objekt: Pelare 

och balk. 

Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991  

Position: S06 S91 

 

Bild 20.1. Balk från 1972 ovanpå pelartopp har i livplåten och flänsen fått en balk påsvetsad 1991 

vinkelrätt originalbalken. Förmodligen har man svetsat med isoleringen på plats då brännmärken finns i 

isoleringen och att den satt fast i den smälta färgen. Att isoleringen satt fast indikerar att svetsaren aldrig 

synat av på baksidan efter svetsjobbet. Ej fackmässigt utfört.  

 
 

Bild 20.2: Bilden visar samma svets i detalj. 

 
 

 



 

 

Bilaga B, 38: (87) 

 

Bild 20.3: Påsvetsad I-balk som visar ett område där gammal brandskyddsfärg skrapats bort på ett 

korrekt sätt före svetsning. I-balken är också vitmålad till skillnad från objekt nr 16, 18, 23, 24. Om det är 

brandskyddsfärg är oklart.  

 

Bild 20.4: Färg har skavt bort från pelaren och blottar stålet. Komplettering av brandskydd bör göras.  

 
 

 



 

 

Bilaga B, 39: (87) 

Nr: 21 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991 

Position: S12 S99 

 

Bakgrund: 1991 byggdes entrén i terminalen om, se bilaga A över terminalens olika tillbyggnadsår. Vid 

ombyggnationen tog man bort ett lågt tak på framsidan och höjde taket en våning för att ge en luftig och 

stor entré. Vid ombyggnationen togs två IPE-balkar bort som låg på elevationslinje S99 mellan pelarna 

S24, S18 och S12. När man tog bort balkarna togs även ena dragstaget bort i elevationslinjen (S99). 

Något nytt ersättande stag har inte gått att hitta.  

Se även objekt nr 20.  

 

Bild 21.1: Bild som visar pelare S12 S99. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borttaget dragstag. 

Borttagen IPE-balk. 



 

 

Bilaga B, 40: (87) 

 

Bild 21.2: Detalj av borttaget dragstag vid pelartopp S12 S99.  

 
 

Bild 21.3: Avsaknad av skruv till takås. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 41: (87) 

Nr: 22 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991.  

Position: S18 S99 

 

Bakgrund: 1991 byggdes entrén i terminalen om där ett tak, som var en våning längre än övriga 

avgångshallens tak, revs på framsidan. Vid ombyggnationen togs två IPE-balkar bort som låg på 

elevationslinje S99 mellan pelarna S24, S18 och S12 som orsakade dubblerad knäcklängd för pelare S99 

S18. För att bära upp det nya entrétaket, lades två balkar till som då anslöts högst upp på pelartoppen.  

Statiska beräkningar går inte att hitta på den dubblerade pelarlängden och den ökade lasten i pelartoppen 

från det nya yttertaket. 

När man tog bort originalbalkarna halvvägs upp på pelaren togs även ena dragstaget bort i 

elevationslinjen (S99). Något nytt ersättande stag har inte gått att hitta.  

Se även objekt nr 19. 

Ritningar som dokumenterar hur konstruktionen för det nya entrétaket ser ut är bristfälligt. Allt som finns 

är två planritningar som visar två IPE-balkar som i ”v-formation” sträcker sig från fasaden till toppen av 

pelare S18 S99. För att få en bild av hur lasten förs ner gjordes en noggrann dokumentering av hur balkar 

är monterade för att senare genomföra en pelarknäckningsberäkning.  

 

Bild 22.1: Bilden nedan visar hur taken såg ut på terminalbyggnaden i slutet av 70-talet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelare S18 S99 
Tak på lågdel framför 

avgångs- och ankomsthall. 



 

 

Bilaga B, 42: (87) 

 

Bild 22.2: Nedan visas en bild tagen 2019 över hur terminalen ser ut idag med den nya entrén från 1991. 

 
 

Bild 22.3: Visar hur avgångshallen såg ut före ombyggnationen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De lägre taken på framsidan revs och 

ersattes med en kontorsvåning. 

Nytt entrétak, en 

våning högre upp med 

Uppstickande tak. 

Pelare S18 S99. 

Balkar som bär upp 

betongbjälklag på 

halva pelarhöjden.  

Dragstag som idag saknas. 

Höjdskillnad ca 1,4 m 

mellan originaltak och 

tak från 1991. 



 

 

Bilaga B, 43: (87) 

 

Bild 22.4: Bilden nedan visar en vy över hur entrén och pelare S99 S18 ser ut idag. 

 
 

Bild 22.5: Elevationsritning som visar pelare och fackverkstakstol längs systemlinje S18.  

Fackverksbalken vilar på pelare S99 S18 (vänster i bilden) och på pelare S18 T13.  

S18 T31 har en godstjocklek på 12,5 mm medan S99 S18 har en godstjocklek på 7,1 mm. 

 
Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 410-006. 

S18 S99 

Pelare S99 S18. 

Nivå yttertak 

förut.  

Takåsar från 1972. 

Se text vid bild 13.  



 

 

Bilaga B, 44: (87) 

 

Bild 22.6: Elevationsritning som visar pelare och dragstag längs elevationslinje S99. 

 
 

Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 410-003. 

 

Bild 22.7: Pelare S12 S99 visar fortfarande klackarna där IPE-balken från 1972 låg som höll 

betongbjälklaget till taket på terminalens framsida.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S18 S99 

S12 S99 



 

 

Bilaga B, 45: (87) 

 

Bild 22.8: Pelare S18 S99 har idag en reklamplats monterad runt pelaren som döljer klackarna till 

balkupplaget, men det går fortfarande att se var infästningen till dragstaget satt före ombyggnationen 

1991.  

 
 

Bild 22.9: Detalj av fackverkstakstolens infästning vid pelartoppen (S18 S99) innanför den nya entrén.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 46: (87) 

 

Bild 22.10: Skruvar till takåsar är för korta och ej ordentligt dragna.  

 
 

Bild 22.11: Skruvar till takåsar på motstående sida av fackverksbalken, där ena skruven saknas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 47: (87) 

 

Bild 22.12: Vid ombyggnationen där entrétaket höjdes löstes lastuppbärningen av det nya yttertaket 

genom att lägga två IPE-balkar i ”V-formation” från pelare S18 S99 ut mot fasadlivet på terminalens 

framsida.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPE-balkar från 

entrétak till pelare. 

Pelare S18 S99. 



 

 

Bilaga B, 48: (87) 

 

Bild 22.13: Lastöverföring från IPE-balkarna sker via ett horisontellt RHS-rör ner till ett stående RHS-

rör som vilar på ovankanten av fackverkstakstolen från 1972.  

Två diagonala RHS-rör är monterade för att ta upp horisontella krafter som kan uppstå i IPE-balkarna 

och dessa två RHS-rör är monterade på underkant av flänsen på en takås. Takåsen som RHS-rören är 

monterade i är takås i bild 4 och 11. Takåsen saknar en skruv och sitter med tre skruvar istället fyra.  

 
 

Bild 22.14: IPE-balk ut mot entrétaket.  

 
 

 

 

 

Mot pelartopp 

S18 S99 

Undertak i entré. 

Nytt yttertak 1991. 

Riktning mot pelare S18 S99 

RHS 

Horisontellt RHS-rör.  

Stående RHS-rör. 



 

 

Bilaga B, 49: (87) 

 

Bild 22.15: Visar lastnedförning från nya IPE-balkar via RHS-rör mer till pelaren.   

 
 

Bild 22.16: Visar olämpligt montage av RHS-rör mot takåsens underfläns. Istället för att montera RHS-

röret så röret träffar med dess centrumlinje i radien på takåsbalken har man förlängt underkanten på 

takåsflänsen och inte gjort någon förstärkning. Lastöverföring ej optimal.  

I nederkant syns skruvhål som saknar skruv mellan takåsbalken och fackverkstakstolen.  

I bild 11 kan man ana att den röda färgen, på bilden nedan, har runnit ner i det tomma skruvhålet.  

Skruv bör sättas dit. Färgen ifrågasätts om den är brandskyddsfärg eller rostskyddsfärg, bör undersökas.   

 
 

 

 

 

Pelartopp. 

Anslutning av diagonalt RHS-

rör mot underfläns av takås. 

Skruv som saknas mellan 

takåsbalk och pelartopp. 

Eftermonterad plåt i 

flänsens underkant.  

Korrosion på takås.   



 

 

Bilaga B, 50: (87) 

 

Bild 22.17: Ritning som visar entrétakets konstruktion. I övrigt är konstruktionen dåligt dokumenterad i 

de ritningar som finns att tillgå i Malmö Airports arkiv.  

 
 

Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 420-065. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelare S18 S99 



 

 

Bilaga B, 51: (87) 

Nr: 23 Objekt: Balk Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S24 S91 

 

Kommentar: PCB påträffades i området.  

Bild 23.1: Pelare i väntområde norr om huvudentrén.  

 
 

Bild 23.2: Bild som visar pelartopp med avskuren balk mot entré och påskarvad balk mot väster.   

 
 

Avkapad IPE-balk 

mot entré. 

Ny balk från 1991. 



 

 

Bilaga B, 52: (87) 

 

Bild 23.3: Bilden visar motsatt sida av balk monterad 1991. Brandskyddsfärg är skadad och kräver 

åtgärd för att återställa brandskydd. Svets utförd i isolering som bränt fast i området.  

 
 

Bild 23.4: Avkapad balk mot entré som inte är fackmannamässigt utfört och saknar dessutom 

brandskyddsfärg. Balken mot väster saknar möjligtvis brandskyddsfärg, åtgärd krävs för att återställa 

brandskydd. Troligen ser pelare S12 S91 ut på samma sätt, men var inte möjlig att kontrollera p.g.a. 

känslig verksamhet.  

 
 

 

 

 

 

Fastbränd isolering. 

Avskuren balk mot 

entré. Brandskydd 

skadat.  

Skador i färg.  



 

 

Bilaga B, 53: (87) 

 

Bild 23.5: Illa utförd svets och möjligtvis svetsad direkt på befintlig brandskyddsfärg, vilket inte är ett 

fackmässigt utförande.  

 
 

Bild 23.6: Bilden visar en troligen ej avslaggad svets som blivit övermålad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 54: (87) 

Nr: 24 Objekt: Balk  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1991. 

Position: S30 S91 

 

Kommentar: PCB påträffades i området.  

Bild 24.1: Pelare placerad vid förvaringsskåp i väntområde norr om entré.  

 
 

Bild 24.2: Påsvetsad balk mot söder saknar möjligtvis brandskyddsfärg, vilket måste åtgärdas för att 

återställa brandskyddet.  

 
 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 55: (87) 

 

Bild 24.3: Påsvetsad balk är underligt placerad och fastsatt. Flänsar är illa avkapade, vilket ger intrycket 

att det ej är fackmannamässigt utfört. Liven på originalbalkarna är inte sammansvetsade och den nya 

balken är placerad excentriskt där höger fläns är fastsvetsad i nederkant mot livet, men övre höger fläns 

inte är fast svetsad (enligt bild nedan). Livet på den nya balken sitter enbart fastsvetsat i livet på den 

norra originalbalken.  

 
 

Bild 24.4: Bilden visar motsatt sida av balk monterad 1991. Brandskyddsfärg är skadad och kräver 

åtgärd för att återställa brandskydd.  

 
 

 

 

 

 

Svets. 

Mellanrum liv på 

originalbalkar.  

Ej fastsvetsad 

i överkant.  

Skadad 

brandskyddsfärg.  



 

 

Bilaga B, 56: (87) 

Nr: 25 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1999 Position: R88 S99 

 

Kommentar: I Inspectas rapport från 2011-11-14 (Sutinen 2011) skriver besiktningsmannen om detta 

objekt: ”Något bör göras”. Ingen åtgärd är registrerad vid inspektionen 2019-04-03. 

Bild 25.1: Västra pelaren som håller fackverksbalk längs systemlinje R88 i utrikes ankomsthall. 

Utförandet är under all kritik och inte fackmannamässigt gjort i något avseende. 

 
 

 

Bild 25.2: Bilden visar hur konstruktionen såg ut innan fackverksbalken tillkom. 

 
 

Takstolsbalk till 

kontorsvåning påbyggd 

ovanpå terminalen 1991. 

Pelare från 1991. 



 

 

Bilaga B, 57: (87) 

 

Bild 25.3: Fackverksbalken vilar på ett dåligt avsågat RHS-rör ovanpå pelartoppen, vilket resulterar i att 

kontaktytan mellan pelare och balk är minimal. Skillnad i skruvhålseriens centrummått för topplåten och 

för fackverksbalkens plåt är påtaglig och skruvhålen överlappar inte. Hålen har istället skurits ut med 

skärbrännare för att kunna passa in skruvarna, men då utrymmet inte tillät längre hål, sattes istället 

skruvarna på diagonalen för att ändå kunna fästa konstruktionen. Glappet mellan balkens plåt och 

pelartopp är ca 9 mm. Åtgärd krävs före nästa snöperiod.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstånd mellan centrum skruvhål – 405mm. 

Avstånd mellan centrum skruvhål – 295mm. 



 

 

Bilaga B, 58: (87) 

 

Bild 25.4: Närbild av norra skruven som sitter snett. Bricka saknas under samt muttrar bedöms vara 

felaktiga av typen DIN-muttrar.  

 
 

Bild 25.5: Närbild av samma skruv och skruvhål där det är tydligt att skärbrännare använts för att bredda 

skruvhålet.  

 
 

Utskuret skruvhål. 

Utskuret skruvhål. 



 

 

Bilaga B, 59: (87) 

 

Bild 25.6: Närbild av samma skruv (mot norr) och skruvhål. 

 
 

Bild 25.7: Ovansida av samma skruv (norr) som kryper ner i skruvhålet. För liten bricka och olämpligt 

utformat hål.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Utskuret skruvhål. Utskuret skruvhål. 

Utskuret skruvhål. 



 

 

Bilaga B, 60: (87) 

 

Bild 25.7: Skruv och skruvhål sett från underifrån. Bricka saknas och olämpligt utformat hål.  

 
 

Bild 25.8: Detalj av bilden ovan (mot norr). 

 
 

Utskurna skruvhål. 

Utskuret skruvhål. 



 

 

Bilaga B, 61: (87) 

 

Bild 25.9: Skruv på södra sidan.  

 
 

Bild 25.10: Skruv på södra sidan, bild tagen underifrån.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskuret skruvhål. 

Utskurna skruvhål. 



 

 

Bilaga B, 62: (87) 

 

Bild 25.11: Detalj av de RHS-rör som bär upp balken kontorstaket ligger på. Varken utskärning av RHS-

röret eller svetsning är fackmannamässigt utförd. Notera även glipan mellan plåten RHS-rören fasts i och 

resten av konstruktionen.  

 
 

Bild 25.12: Svets ser ut att ha blivit utförd på en målad yta vilket är ett utförandefel. Brandskyddsfärg 

måste åtgärdas för att återställa brandskydd.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Glipa mellan plåtar. 

Bristfälligt utförd 

svets. 

Bristfälligt skuret RHS-rör. 

Bränd färg. 

Ej fackmässigt utförd svets. 



 

 

Bilaga B, 63: (87) 

 

Bild 25.13: RHS-rör som för ner en del av takets laster är inte korrekt utförd. Svets saknas i framkant.  

 
 

Bild 25.14: Svets på baksida av stående RHS-rör som visar ej avslaggad svets.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 64: (87) 

 

Bild 25.15-18. Vid pelarinfästningen finns flertalet svetsporer av varierande storlek.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 65: (87) 

Nr: 26 Objekt: 
Fackverk 

Byggnadsår: 1999 Position: R88 T15 

 

Bild 26.1: Ett allvarligt fel hittades i utrikes ankomsthall där takfackverket har svetsats ihop på ett 

mycket tvivelaktigt sätt med hjälp av en okänd plåt. Ett vertikalt vinkeljärn är böjt i samma punkt, men 

bedöms inte vara av betydelse, då den markerade stången i fackverket enligt knutpunktsmetoden är en så 

kallad nollstång d.v.s. utan betydande krafter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående skarvplåt. 

Böjt vinkeljärn. 



 

 

Bilaga B, 66: (87) 

 

Bild 26.2: Närbild av skarven som svetsas samman med hjälp av en okänd plåt. Skarven är inte utförd 

efter ritning då någon skarv inte finns utsatt. För att kunna göra denna typ av skarv bör man använda så 

kallat ”Z-stål. Gällande regelverk vid tidpunkten för uppförandet bör ha varit BSK 94.  
Då plåten belastas med dragkraft i tjockleksriktningen, kan stålet brista i försvagade snitt, s.k. 

skiktbristning. Skiktbristningen kan uppstå vid svetsning eller på grund av dragkrafter i 

tjockleksriktningen. Eftersom skiktbristningen sker plötsligt och utan förvarning dvs. ett sprött brott är 

det av oerhört stor vikt att stålet är av rätt kvalité. 

 

Vid ståltillverkning kan det vid gjutning ansamlas rester av smältan i mitten av ett stålgods, om inte rätt 

omrörning av skett före stränggjutning. För att kunna tillverka en fackverksbalk så som den ser ut på 

Malmö Airport med en stående plåt mellan underramarna måste ett par krav uppfyllas, bland annat: 

 

•Intyg på att plåten är i klass ”Z-stål” som är gjuten på rätt sätt och som tål dragkrafter i 

tjockleksriktningen. Denna plåt benämndes i BSK 94 ”tillverkningskontrollerad plåt i klass TP 3”  

(SS-EN 10 164-Z25). 

•Efter utförd svetsning skall oförstörande provning utföras för att verifiera att montaget uppfyller de krav 

som ställs och dokumenteras. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plåt av okänd kvalité. 



 

 

Bilaga B, 67: (87) 

 

Bild 26.3: Funnen ritning över konstruktionsdel visar ingen skarv och ingen plåt. 

Det går inte verifiera att plåten som monterats är i klass ”Z-stål”. Oavsett om plåten i fråga är i ”Z-stål” 

eller inte så måste byggherren förvissa sig om att tillräcklig säkerhet finns i punkten, något som i 

dagsläget är okänt.  

 

Utredning bör göras före nästa snöperiod.  
 

 
Källa: Swedavia Malmö Airport, arkivnummer 50 01 00 333-014. 

 

Bild 26.4: Detalj av skarvplåten visar att de två sammanfogade balkarna inte livar, vilket belastar plåten 

mellan dessa ytterligare.  

 
 

 

 

 

Ingen skarv utsatt. 

Olika höjd på balkar. 



 

 

Bilaga B, 68: (87) 

 

Bild 26.5: Samma som bilden ovan med måttskala. 

 

 
 

Bild 26.6: Bilden visar skarvplåten och underliggande fackverksbalkar som böjer upp kring plåten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skarvplåten. 



 

 

Bilaga B, 69: (87) 

 

Bild 26.7: Elkabel är felaktigt dragen genom plåten och svets saknas i underkant av plåten, ett område 

där dragkraften som ska överföras genom svetsen är mycket hög. 

 
 

Bild 26.8: Svetsporer i underkant av stumsvets i underram. 

 
 

 

 

Svets saknas i underkant. 



 

 

Bilaga B, 70: (87) 

 

Bild 26.9: Svetspor i stumsvets i underram.  

 
 

Bild 26.10: Ojämn stumfog i underram.  

 
 

 



 

 

Bilaga B, 71: (87) 

 

Bild 26.11: Svetssprut som ej rengjorts före målning samt porer.  

  
 

Bild 26.12: Ej fackmässigt utförd svets i snedstag.  

  
 

Bild 26.13: Detalj av bilden ovan som vissar märken i godset på diagonalen.  

 
 



 

 

Bilaga B, 72: (87) 

 

Bild 26.14: Ej fackmässigt utförd svets i underramen med svetssprut kvar före målning.  

 
 

Bild 26.15: Svetspor i underram.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B, 73: (87) 

 

Bild 26.16: Takåsbalk ligger inte mot takfackverket och enda kontaktpunkt är där svetsar ligger. 
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Nr: 27 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 1972, ombyggd 

1999. 

Position: R88 T31 

 

Bild 27.1: Bilden visar ursprunglig pelare och balk från 1972 som sedan byggts till med en pelare ovan 

på balken när Malmö Airport 1999 byggde ut ankomsthallen. Pelaren skruvades fast i den befintliga IPE-

balkens övre fläns och sedan gjöts en ”krage” runt pelaren för att imitera befintlig betongkonstruktion.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befintlig pelare och 

IPE-balk från 1972. 

Ny pelare 1999.  
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Bild 27.2: Visar hela pelaren med fackverkstakstol på östra sidan av utrikes ankomsthall.  

 
 

Bild 27.3: Bild som visar skruvarna för pelarpåskarvningen.  

 
 

 

Skruvar i överflänsen 

till den övre pelaren.  
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Bild 27.4: Livavstyvningar som saknar svets mot överfläns är vanligt förekommande på delar från 1972. 

Dock borde projektören 1999 föreskrivit en förlängning av livavstyvningarna så att de svetsas ihop med 

den övre flänsen för att kunna föra ner lasten på lämpligt sätt från den nya pelaren ovanför. 

 
 

Bild 27.5: Pelare R88 T31 i ankomsthallen upplevs luta jämfört med originalpelarna.  

Bild tagen från balkong mellan avgångshall och ankomsthall.  
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Bild 27.6: Mätning med vattenpass av övre pelaren visar en liten lutning.  

 
 

Bild 27.7: Lutningen mättes med elektroniskt vattenpass. Vinkel vågrätt till pelaren var 88,80 vilket ger 

en lutning på pelaren på 1,2. Att pelaren lutar 1,2 innebär att pelartoppen rört sig ungefär 60 mm från 

lodlinjen. I regelverket SS-EN1090-2:2018 ”Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: 

Stålkonstruktioner” föreskrivs för pelare i en våning, max avvikelse från lodlinje ∆=± h/300.  

Pelaren som skarvades på 1999 är 2877 mm upp till underkant topplåt, vilket ger en maximal tillåten 

deviation på 9,6 mm.  Det innebär att avvikelsen är cirka sex gånger större än tillåten avvikelse. 

Antagandet för uträkningen bygger på att den övre pelaren anses vara en egen pelare, då pelaren och 

bjälklaget från 1972 som den sitter monterad i inte uppvisar någon lutning. 

 

Det ska förtydligas att beräkningarna är ungefärliga, då noggrannare instrument än digitalt vattenpass 

inte fanns att tillgå. Pelaren bör undersökas om detta är ett olämpligt montage som kan innebära fara. 

Om en pelare inte går att montera enligt gällande regelverk gäller inte de beräkningar som är gjorda, 

därför måste montören kontakta konstruktören för att kontrollera om alternativ montering fungerar.  
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Bild 27.8: Nedre pelardelen (original från 1972) står i lod i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning.  
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Nr: 28 Objekt: 
Fackverk 

Byggnadsår: 1999 Position: Längs R88, hela fackverket.  

 

Bild 28.1: Tveksamt montage i fackverksbalk från 1999 där man använt armeringsjärn för att skarva ihop 

de stående vinkelprofilerna. I fackverksbalkarna från 1972 har man placerat vinkel järnen rygg mot rygg 

och svetsat ihop dem utan andra plåtbitar mellan. Den tekniska experten (Joel Jonsson) angav att 

armeringsstål generellt inte är utformat för att svetsas i. Armeringsstål har en annan kolekvivalent än 

vanligt stål, vilket gör att det inte är svetsbart, därför ifrågasätts detta utförandet. Det finns standarder 

idag som beskriver svetsning i armeringsstål av viss kvalitet, men i detta fall är det högst sannolikt 

”vanligt” armeringsstål som använts, då jobbet gjordes för 20 år sen.  

 
 

Bild 28.2: Närbild på ett snett monterat armeringsjärnen med svetsrester i fackverkstakstol från 1999.  
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Nr: 29 Objekt: Takås Byggnadsår: 1999 Position: R88 T23-T31 

 

Bild 29.1: På en takås i nya delen av incheckningshallen från 1999 påträffades ett skruvförband där fel 

skruvdimension används till den översta skruven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel skruv- och 

mutterdimension. 
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Nr: 30 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1999 Position: R82 T31 plan 2. 

 

Bild 30.1: I utrikes ankommande sydöstra hörn ligger en pelare bakom en rullport. Ovan pelaren ansluter 

två balkar, där två skruvar inte var åtdragna alls.  

 
 

Bild 30.2: Bild av position på de två skruvarna som enbart är handdragna.  

 
 

 

Pelaren. 

Lösa skruvar. 
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Bild 30.3: Lösa skruvar och olämpliga hål. Hålen ska ej vara avlånga utan ska vara runda och bara några 

millimeter större än skruven.  

 
 

Bild 30.4: Lösa skruvar sett från sidan. Bör åtgärdas.  

 
 

 

 

 

 

Lösa skruvar och 

avlånga skruvhål. 
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Nr: 31 Objekt: Pelare Byggnadsår: 1999 Position: R82 T31 plan 3 

 

Bild 31.1: RHS-pelare som håller balk över fönster mot söder i utrikes ankomsthall lutar i samma 

riktning som pelare R88 T31. Lutningen mättes med digitalt vattenpass till 0,6.  
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Nr: 32 Objekt: Balk Byggnadsår: 1999 Position: R82 T31till S99 plan 3 

 

Bild 32.1: Balken ovanför fönster mot söder har ett tveksamt utförande. Skruvförband och skarvar 

mellan olika balkdelar bör utföras med jämnstarka egenskaper som balken. Ändplåten för skruvarna 

borde gå ner under balken för att ge skruvarna en längre hävarm att hålla emot momentet i skarven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändplåtarna borde gå ner 

under balken vid skarven.  



 

 

Bilaga B, 85: (87) 

Nr: 33 Objekt: Pelare  Byggnadsår: 2003  Position: Ytterpelare längst T07 och 

T31 nya delen av incheckningshall. 

 

Bild 33.1: Pelare som håller takfackverket är placerade på utsidan av byggnaden. Konstruktionen är 

rostangripen och skruvhålen är för stora. Pelaren är en av flera i samma utförande längst stomlinje T07 

och T31. 

 
 

Bild 33.2: Detalj av pelare med felaktiga skruvhål. Skruvhål ska ej vara avlånga utan ska vara runda och 

bara några millimeter större än skruven.  

 
 

 

 

Avlånga skruvhål. 
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Nr: 34 Objekt: Z-

profiler 

Byggnadsår: 2003 Position: Nyaste delen av 

incheckningshallen, från stomlinje S46 

till S70. 

 

Bild 34.1: Vid sista utbyggnationen av incheckningshallen användes z-profiler som takås-balkar, vilka 

inte är skarvade korrekt. När z-profiler skarvas ska de läggas med överlapp och skruvarna ska sättas i rad 

längsmed änden av plåten och med ett av tillverkaren angivet avstånd från änden.  

 
 

Bild 34.2: Utförandet på de allra flesta skarvarna är likt utförandet på bilden, där fyra skruvar i ändarna 

är placerade i en snedställd fyrkant. Dessa ska kompletteras med en rak rad med skruvar längst ut vid 

skarven mot ny plåt. Bild 4 visar på ett korrekt exempel på en skarv. 
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Bild 34.3: Utdrag om montering av z-profiler tillhandahållet av Joel Jonsson.  

 
 

Bild 34.4: Exempel på en korrekt utförd skarv i incheckningshallen som möjligen är åtgärdad efter att de 

första skruvarna monterades.  

 
 

 

 

 



Bilaga C, Last och pelarkapacitet enligt Eurokod 0 och 1

Framtagning av laster
Antaganden för takets utformning gjordes enligt figur 1 då förenkling gjordes för att 
underlätta dimensionering. För att ta fram höjden på pelaren som bär takkonstruktionen 
används en ritning med utsatta mått (se figur 2).

Figur 1: Streckad linje anger den antagna formen på taket vid lastberäkningar. 
Entréns uppstickande tak går att se till vänster i figuren. Kanten på taket som 
ligger ovanför pelaren syns mitt i figuren. 

Figur 2: Ritning som anger höjd på konstruktion (arkivnummer 50 01 00 410-006).
Källa: Swedavia Malmö Airport.

Vindlast (Dorn & Oscarsson 2018)
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Vindlast (Dorn & Oscarsson 2018)

≔L1 7.1 m Mått från kant till nederkant entrétak.

≔L2 7.2 m CC-måttet i rikningen nord-syd (mellan pelare).

≔L3 38.0 m Längd på yttertak som bärs upp av fackverksbalk.

≔d 81 m Längden på hustaket.

≔b 52.1 m Bredden på hustaket.

≔hpelare.2våning =-77.6 m 66.78 m 10.82 m Höjden på pelare från grund till tak.

≔htak 950 mm Tjockleken på takkonstruktionen.

≔hbyggnad =+hpelare.2våning htak 11.77 m Total höjd på byggnaden.

≔vb 26 ―
m

s
Referens vindhastighet i Svedala kommun.

≔qp 0.954 ――
kN

m2
Antagande terrängtyp II

≔e =min ⎛⎝ ,b ⋅2 hbyggnad⎞⎠ 23.54 m Gäller för alla vindriktningar.

Zonindelning för plant tak då vinden blåser på kortsidan, vilket i detta fallet är från norr eller söder. 
Då vinden ligger på från öster eller väster uppstår inte inte samma ogynsamma tryck, varav 
uträkningar utelämnas för detta fall.

≔Fb =―
e

4
5.885 m ≔Fd =―

e

10
2.354 m

≔Gb =-b ―
e

2
40.33 m ≔Gd =―

e

10
2.354 m

≔Hb =b 52.1 m ≔Hd =――
⋅2 e

5
9.416 m

≔Ib =b 52.1 m ≔Id =-d ―
e

2
69.23 m

Formfaktorer för plana tak.

≔Fcpe10 -1.8

≔Gcpe10 -1.2

≔Hcpe10 -0.7

≔Icpe10 0.2 kan anta positivt eller negativt tryck. Icpe10

Ogynsammast i detta fall är +0.2.
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≔Icpe10 0.2 kan anta positivt eller negativt tryck. Icpe10

Ogynsammast i detta fall är +0.2.
Formfaktorer för invändig vindlast.

≔cpi.tryck 0.2

≔cpi.sug -0.3

Hela den studerade takdelen befinner sig i Zon I varpå enbart vinlast i denna zon beräknas.

≔we =⋅qp Icpe10 0.191 ――
kN

m2
≔wi =⋅qp abs ⎛⎝cpi.sug⎞⎠ 0.286 ――

kN

m2

Total vindlast som verkar på takfackverket.

≔Atak1991 =⋅―
L1

2
L2 25.56 m2

Mått är ungefärliga då exakta mått både från ritning och 
mätning på plats är svåra att fastslå exakt.≔Atak1972 =⋅―

L3

2
L2 136.8 m2

≔Qk.vind =⋅⎛⎝ +we wi⎞⎠ ⎛⎝ +Atak1991 Atak1972⎞⎠ 77.446 kN

Snölast (Dorn & Oscarsson 2018)

＝s ⋅⋅⋅⎛⎝ +μi μ2.ficka⎞⎠ Ce Ct sk

≔Ce 1.0

≔Ct 1.0

≔sk 1.0 ――
kN

m2

≔μ1 0.8

≔hkant 1.4 m

≔ls =max ⎛⎝ ,⋅2 hkant 5 m⎞⎠ 5 m (Rekommenderade gränsvärden: 5≤    ≤15  ) 

Faktor för snöras ( ) och snödrift ( ).μs μw

≔μs 0

≔γ 2 ――
kN

m3
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≔μs 0

≔γ 2 ――
kN

m3

≔b1 14.1 m

≔b2 L3

Taket över entré sätts till 14.1 m utan att ta b1

hänsyn till takets uppstickande del. Detta studeras 
inte i detalj då en snöficka över det uppstickande 
entrétaket har marginell lastpåverkan på pelaren.

≔μw =―――
⎛⎝ +b1 b2⎞⎠

⋅2 hkant

18.607 ≤ =―――
⋅γ hkant

sk

2.8

≔μw ―――
⋅γ hkant

sk

≔μ2 =+μs μw 2.8 Då ≤ 2.8 väljs till 2.8.μw μw

≔stak =⋅⋅⋅⎛⎝μ1⎞⎠ Ce Ct sk 0.8 ――
kN

m2

≔sficka =⋅⋅⋅⎛⎝ -μ2 μ1⎞⎠ Ce Ct sk 2 ――
kN

m2

Lastberäkning för snölast på pelare.

≔Qtak =⋅stak ⎛⎝ +Atak1991 Atak1972⎞⎠ 129.888 kN

Jämviktsberäkning för snöficka

(↑) ≔RUpplagsreaktion =
⎛
⎜
⎝
――――

⋅⋅ls sficka L2

2

⎞
⎟
⎠

36 kN

(⭯) ＝-⋅RBY.ficka 38.4 m
⎛
⎜
⎝

⋅―――――――
⋅⋅ls sficka ccsystemlinje.N.S

2

⎛
⎜
⎝

+―
ls
3

0.25 m
⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

0

≔RBY.ficka =―――――――――

⎛
⎜
⎝

⋅――――
⋅⋅ls sficka L2

2

⎛
⎜
⎝

+―
ls
3

0.25 m
⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

38.4 m
1.797 kN

≔RAY.ficka =-RUpplagsreaktion RBY.ficka 34.203 kN

Total snölast som verkar på pelare.

≔Qk.snö =+RAY.ficka Qtak 164.091 kN

Egentyngd
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Egentyngd

Takkonstruktion (se ritning 50 01 00 420-041).

≔gpapp1 1.2 ――
kg

m2
Tre lager papp av olika slag används, men då enbart 
beteckning på papp angivits på ritning, fick antagande 
göras kring egenvikt baserat på liknande pappmaterial. 
Papp på Malmö Airport namngavs liknande som idag, dvs 
antal gram per m2 vilket verkar vara standard även idag 
hos tillverkare. (Mataki 2018).

≔gpapp2 2.7 ――
kg

m2

≔gpapp3 1.2 ――
kg

m2

100 mm mineralull á 200 kg/ och 100 mm mineralull i m2

fårorna på trapetsplåten (50% av volymen). Mineralullens 
vikt angavs på ritningen. 

≔gmin.ull 30 ――
kg

m2

Aluminiumfolierad papp angavs på ritningen, men 
då typen av papp inte finns att hitta antogs en 
annan takpapp. 

≔gdiff.spärr 1.2 ――
kg

m2

≔gtrapetsplåt 12.66 ――
kg

m2
Då utritad trapetsplåt inte kunde återfinnas antogs en vikt 
baserat på dagens plåtar. (Rukki u.å.)

Åsarna ligger på ett avstånd av 2.4 m och finns i flera 
sektioner, där varje sektion innehåller 3 IPE 160 och en 
IPE 240 (Tibnor 2018). 

≔gåsar 8.14 ――
kg

m2

≔g 9.82 ―
m

s2
Tyngdaccelerationen som används.

≔gtakkonstruktion =⋅g ⎛⎝ ++++++gpapp1 gpapp2 gpapp3 gmin.ull gdiff.spärr gtrapetsplåt gåsar⎞⎠ 0.561 ――
kN

m2

Antagande att tak från 1991 har samma egenvikt som tak från 1972, då ritning inte fanns att tillgå 
vid beräkning av takkonstruktionen. Plåt från 1991 är 0.8 mm tjock jämfört med 1.0 från 1972, 
vilket anses försumbart.

Takets egenvikt som verkar på pelare.
≔gtak.pelartopp =⋅gtakkonstruktion ⎛⎝ +Atak1991 Atak1972⎞⎠ 91.039 kN

Fackverkstakstol (se ritning 50 01 00 420-017).

≔ρstål 7800 ――
kg

m3
(Dorn & Oscarsson 2018)

≔göverram 1958.2 kg 2 st UNP200 á 25.3 kg/m (se littera 81) (Tibnor 2018).

≔gdiagonal.UNP280 288 kg 2 st UNP280 i fackverkets ändar (se littera 85).
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≔gdiagonal.UNP280 288 kg 2 st UNP280 i fackverkets ändar (se littera 85).

≔gunderram 1404.5 kg 1 st UNP280 i underramen (se littera 84).

≔gIPE270.början 243 kg 2 st diagonala balkar strax innan fackverkets ändar (se 
littera 89).

≔gdiagonala.IPE 1705.7 kg 14 st diagonala balkar av IPE 270 (se littera 90).

≔gIPE.stående 257.6 kg 3 st stående IPE 270 (se littera 86).

≔gvinkeljärn 214.5 kg 16 st stående vinkeljärn i 8 par (se littera 87).

≔gvinkeljärn2 102.8 kg 8 st stående vinkeljärn i 4 par (se littera 88).

≔gplattjärn 265.3 kg 96 st plattjärn över/under överram.

≔gplattjärn2 37.6 kg 8 st L-järn i överram.

≔gknutpunkt 17.7 kg 3 st plattjärn vid tre knutpunkter.

≔glivavstyvningar 10.4 kg Livavstyvningar på balkar IPE160.

Flertalet plåtar och stycken bygger upp en pelarinfästning, varpå varje plåt del anges. En 
pelartopp finns i varje ände av konstruktionen.

≔gpelarinfästning =⋅⋅2 ⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

⋅⎛
⎜
⎜
⎜
⎝+

 ↲++
 ↲++

 ↲+(( ⋅4 (( ⋅⋅100 8 180)))) (( ⋅2 (( ⋅⋅160 12 310))))
(( ⋅⋅256 15 360)) (( ⋅⋅310 30 480))
(( ⋅2 (( ⋅⋅103 15 310)))) (( ⋅⋅280 20 310))
(( ⋅2 (( ⋅⋅120 30 480))))

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

mm3 ⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

ρstål 214.698 kg

Totala egentyngden på fackverkskonstruktionen.
≔gfackverkstakstol =

++++
 ↲++++
 ↲+++göverram gdiagonal.UNP280 gunderram gIPE270.början

gdiagonala.IPE gIPE.stående gvinkeljärn gvinkeljärn2
gplattjärn gplattjärn2 gknutpunkt gpelarinfästning

⎛⎝ ⋅6.71 103 ⎞⎠ kg

≔gfackv.pelartopp =⋅――――
gfackverkstakstol

2
g 32.944 kN

Total egentyngd som verkar på pelartoppen.

≔Gk.pelartopp =+gtak.pelartopp gfackv.pelartopp 123.983 kN
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Nyttig last

≔qk.nyttig 0.4 ――
kN

m2

≔Qk.nyttig =⋅qk.nyttig ⎛⎝ +Atak1991 Atak1972⎞⎠ 64.944 kN

Dimensionering av laster enligt STR-A och STR-B

≔γd 1.0 ≔ψsnö 0.6 ≔ψvind 0.3 ≔ψnyttig 0

STR-A

≔NEd.A =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.35 Gk.pelartopp ⋅⋅⋅γd 1.5 ψsnö Qk.snö

⋅⋅⋅γd 1.5 ψvind Qk.vind ⋅⋅⋅γd 1.5 ψnyttig Qk.nyttig

349.91 kN

STR-B

Snö som huvudlast.
≔NEd.snö =

+
 ↲++⋅⋅γd 1.2 Gk.pelartopp ⋅⋅γd 1.5 Qk.snö ⋅⋅⋅γd 1.5 ψvind Qk.vind

⋅⋅⋅γd 1.5 ψnyttig Qk.nyttig

429.767 kN

Vind som huvudlast.
≔NEd.vind =

+
 ↲++⋅⋅γd 1.2 Gk.pelartopp ⋅⋅γd 1.5 Qk.vind ⋅⋅⋅γd 1.5 ψsnö Qk.snö

⋅⋅⋅γd 1.5 ψnyttig Qk.nyttig

412.63 kN

Nyttig last som huvudlast.
≔NEd.nyttig =

+
 ↲++⋅⋅γd 1.2 Gk.pelartopp ⋅⋅γd 1.5 Qk.nyttig ⋅⋅⋅γd 1.5 ψsnö Qk.snö

⋅⋅⋅γd 1.5 ψvind Qk.vind

428.728 kN

Dimensionerande last.

≔NEd =max ⎛⎝ ,,,NEd.A NEd.nyttig NEd.vind NEd.snö⎞⎠ 429.767 kN

Pelarens kapacitet
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Pelarens kapacitet

Tvärsnittsklass Antagande görs på säkra sidan då pelaren 
antas vara av kallformat stål.

≔brör 298.5 mm

≔tf 7.1 mm

≔tw 7.1 mm

≔d =-brör ⋅3 tf 0.277 m

≔fy 220 MPa Stålklass SIS 1311 = 220 MPa

≔ε =
‾‾‾‾‾
――

235

――
fy

MPa

1.034

Tvärsnittsklass cirkulärt rör

=――
brör
tf

42.042 < =⋅50 ε2 53.409 Tvärsnittsklass 1

Beräkning av knäckning

≔i 0.1031 m

≔E 210 GPa

≔γM1 1

≔Apelare 0.0065 m2

≔βcd 1

≔Lpelare 6590 mm

≔Lc =⋅βcd Lpelare 6.59 m

≔λ =―
Lc
i

63.919

≔λc =⋅―
λ

π

‾‾‾‾⎛
⎜
⎝
―
fy
E

⎞
⎟
⎠

0.659

≔α 0.21

≔ϕ =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅α ⎛⎝ -λc 0.2⎞⎠ λc
2 ⎞⎠ 0.765

Bilaga C, :(10)8



≔ϕ =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅α ⎛⎝ -λc 0.2⎞⎠ λc
2 ⎞⎠ 0.765

≔χ =―――――
1

+ϕ ‾‾‾‾‾‾-ϕ2 λc
2

0.866

≔NRd =――――
⋅⋅χ Apelare fy

γM1

⎛⎝ ⋅1.239 103 ⎞⎠ kN

Utnyttjandegrad

=――
NEd

NRd

0.347 Utnyttjandegraden är 34.7 %.
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Bilaga D, Kantavstånd

Skruvhålsplacering på pelare - tex. S06-T31.

Utifrån ritning som illustrerats i figur 1. ska skruv placeras 12 från kant av klack.°

≔tplåt 15.875 mm
Tjocklek påsvetsad klack .

⎛
⎜⎝
―
5

8
''
⎞
⎟⎠

≔dpelare 298.5 mm Diameter pelare.

≔rpelare =――
dpelare

2
0.149 m Radie pelare.

≔r =+tplåt rpelare 165.125 mm Total diameter.

≔Opelare =⋅⋅r 2 π ⎛⎝ ⋅1.038 103 ⎞⎠ mm Omkrets.

Figur 1: Visar hur skruv ska placeras.

=⋅Opelare ――
12

360
34.584 mm Bågradie.

Skruv ska placeras ca 35 mm från kant.
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Bilaga E, Ystadraset 

1 Ras av byggnad under uppförande 

Natten till den 25 maj 2012 rasade en byggnad i Ystad (Statens Haverikommission 

2013). Byggnaden i fråga var under uppförande och skulle bli en vårdanläggning i 

anslutning till en befintlig byggnad. Inga människor befann sig i byggnaden vid 

raset men stora materiella skador uppstod. Projektorganisationen var en 

totalentreprenad med flera underentreprenörer och konsulter inblandade i arbetet. 

Byggnaden som rasade var en tillbyggnation och uppfördes med en stomme 

bestående av prefabricerade betongväggar samt pelare och balkar av stål. Bjälklagen 

var av HDF-skivor. Byggnaden som var under uppförandet bestod av en trevånings 

del och en envånings del.  

Bygglovsansökan lämnades in före 2 maj 2011, då nya PBL SFS 2010:900 trädde i 

kraft, varför projektet utfördes med övergångsbestämmelser för gamla plan- och 

bygglagen ÄPLB från 1987 (Statens Haverikommission 2013). Lagen från 1987 

innehöll bland annat föreskrifter om byggherrens egenkontroller, kontrollplan och 

om när kvalitetsansvarig krävs. Kvalitetsansvarig hade enligt ÄPBL varken 

befogenhet eller skyldighet att själv genomföra kontroller av arbetet, utan skulle 

bara kontrollera att egenkontroller utförts. Krav på byggnadsnämndens platsbesök 

fanns inte i ÄPBL utan tillkom senare.  Byggnaden dimensionerades enligt då 

gällande regelverk (Statens Haverikommission 2013).  

Den primära anledningen till raset var att pelare som dimensionerats för att bära upp 

en våning även ritades in i den del av huset som bestod av tre våningar (Statens 

Haverikommission 2013). Ett sådant designfel borde ha kunnat fångas upp genom 

företagens egenkontroller och interna kvalitetssystem skriver Statens 

haverikommission som därför anser att raset orsakats av brister i den föreskrivna 

kontrollen. Att haverikommission kopplas in på ett husras är unikt. Myndigheten 

utreder normalt olyckor med flyg och andra transportslag (Sydsvenskan 2012). 

Efter raset gick det också att fastställa att ett flertal utförandefel hade skett i 

samband med monteringen av byggnadsdelarna, men som inte varit utlösande faktor 

till raset (Statens Haverikommission 2013). De utförandefel som bland annat 

hittades var följande: 

 RHS-pelarna i den kollapsade delen hade på nedersta våningen kapats av på 

mitten och svetsats ihop igen när det stått klart att pelarna var 20 mm för 

höga. Stressen uppgavs vara mycket hög när problemet uppstod och kranen 

som skulle lyfta bjälklagen på plats stod och väntade. Platschefen tog 

beslutet att montagefirman för stålbyggnationen skulle kapa bort 20 mm av 

pelarna men angav inte vilken metod som skulle tillämpas. Kapningen 

utfördes med vinkelslip och RHS-rören svetsades ihop igen utan någon 

fogberedning. Efter modifieringen av pelarna uppstod ett mellanrum mellan 

pelartopp och balk som borde ha fyllts ut med mellanläggsplåtar men 

istället fylldes glappet med svets. Svetsen lades i ena kanten av pelartoppen 
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och kunde medföra en snedbelastning. Skarvningen av pelaren ansågs inte 

vara fackmässigt utförd och Haverikommissionen skrev om att området där 

svetsen lades är där risk för knäckning är som störts i konstruktionen.  

 En balk bestående av flera armeringsjärn för ingjutning, så kallad 

samverkansbalk i stål valdes av totalentreprenören. Detta var inte den balk 

som projekterats i bygget, utan byttes ut för att spara pengar. Vid bytet av 

balk togs en tredje konstruktörsfirma in. Efter att bytet blivit klarlagt fick 

totalentreprenören in två skriftliga varningar från underentreprenörer som 

avrådde från den nya typen av balk i kombination med resten av byggnaden. 

Totalentreprenören var medveten om att balken var svårare att montera men 

valde att stå fast vid beslutet. Stålmontagefirman hade vid montagetillfället 

inte fått ritningar som visade hur den nya balktypen. Bytet av balk innebar 

att det behövde stämpas under montaget vilket ledde till att 

stålmontagefirman inte kom åt att svetsa alla sidor av pelarna.  

 Samverkansbalken skulle enligt konstruktionen skarvas ihop med en svets i 

flänsen på ett visst ställe, men svetsen blev aldrig utförd.  

 Kopplingar mellan samverkansbalkarna var antingen bristfälligt utförd i 

svetsningen eller saknade helt svetsfog mellan flänsar. 

 Expanderbult för infästning mellan samverkansbalk och betongvägg 

saknades och hål för bult var igenfyllt med en svart massa. 

 Modifiering av samverkansbalk genomfördes på arbetsplatsen där det 

svetsades dit plattjärn som troligen skulle användas vid monteringen av 

prefabricerade väggar. 

 Flertalet infästningar av väggar har inte skett enligt ritning avseende 

installation av dubb.  

 Pelarfötter modifierades av totalentreprenören själv utan att först konsultera 

konstruktionsfirman.  

Beräkningar av RHS-pelare visar att dimensioneringen var korrekt utförd för 

envånings delen men att bärigheten för trevåningsdelen var ungefär hälften av vad 

den behövt vara (Statens haverikommission 2013). 

Ett genomgående drag av utredningen av raset är många inblandade parter och att 

ingen verkade ha haft en övergripande bild av konstruktionen (Statens 

Haverikommission 2013). Frågan om vem som ansvarade för kopplingen mellan 

den nya typen av samverkansbalk och de prefabricerade väggarna kunde inte 

entreprenadingenjören svara på. Det framgår också att de inblandade företagen har 

delade åsikter kring vem som har ansvar, där totalentreprenören hävdar att en av 

konstruktörerna har samordningsansvar genom att det står så i avtalet men 

konstruktören i fråga frånsäger sig detta.  

Arbetschefen i det inblandade bygget säger i Statens Haverikommissions (2013) 

rapport att denne upplever att teknikkonsulter och kontrollen av konstruktionsfrågor 

blivit sämre idag än tidigare. Platschefen konstaterade att gränsdragning mellan 

olika ansvarsområden kan vara svåra och att vanligt är att respektive entreprenör bär 

ansvar för montaget av sin del och att det är svårt att överblicka ett projekt som detta 

med så många inblandade entreprenörer. När det gäller utförandet är platschefen 

osäker om kontrollprotokollet verkligen signerats av någon som sett montaget.  
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Kontrollplanen för bygget bedömdes som normal av Statens haverikommission 

(2013) som också undersökte egenkontrollsprotokoll från bygget. Kommissionen 

kunde konstatera att stålmontagefirman fyllt i tre egenkontrollsprotokoll men att det 

inte framgick när kontrollerna skett samt att endast ett av protokollen var påskrivna. 

Egenkontrollen av dimensioneringen ifrågasätts starkt av kommissionen. 

Konstruktionsfirman kunde inte uppvisa statiska beräkningar av pelarna vid 

förfrågan och enligt Haverikommissionens mening kan det indikera att 

egenkontrollen hade skrivits under utan att någon faktisk kontroll skett av pelarnas 

dimensionering.  

Avvikelsehanteringen i projektet visar vid Statens haverikommissions (2013) 

genomgång att uppfattningen av läget vid bygget är att i princip inga avvikelser 

skett men att kommissionen påpekar att flera händelser borde varit registrerade. 

Statens haverikommision påpekar att det inte fanns något som visar hur 

byggnadsdelens funktion säkerställs när avsteg gjorts från bygghandlingar samt att 

besluten inte verkar ha tagits från rätt nivå eller kompetens. Dagens system med 

avvikelserapporteringen verkar inte fungera och det har antytts från aktörer att 

kvalitetsarbetet inom branschen mest sker på kontorsnivå samt att attityden ute på 

arbetsplatserna är att det löses på eget sätt.  

I utredningen framförs kritik på kontrollsystemet där den kvalitetsansvarige inte 

själv kontrollerar något utan bara sammanställer egenkontrollerna. Statens 

haverkommission (2013) skriver att detta kan leda till att kontrollen bara blir en 

pappersprodukt och inte att själva utförandet faktiskt kontrolleras. 

Under 1995 infördes nya regler kring tillsyn och kontroll och därmed upphörde 

myndighetskontroll av byggnaders dimensionering och beräkning (Statens 

Haverikommission 2013). Statens haverikommission (2013) skriver att eftersom 

inte byggnadsnämnden längre kräver in beräkningar har det lett till att det inte finns 

någon särskild anledning att sammanställa och presentera beräkningar längre. Före 

1995 var det ett krav i lagen att byggnadsnämnden skulle arkivera beräkningar. 

Dagens lag ställer inga krav på att byggnadsnämnden ska arkivera beräkningar på 

byggnader. Bland synpunkter från branschen framförs att vetskapen om att ingen 

kontroll längre sker av någon tredjepart gjort att dokumentation inte längre görs i 

samma utsträckning och att ett stort fel är övertro på egenkontroller. Förbättring i 

dagens lagstiftning är att byggnadsnämnden i flera fall ska genomföra minst ett 

platsbesök.  

Inga formella avsteg har gjorts från bygglagstiftningen, med avseende på kontroll, i 

det rasade huset och Statens haverikommission (2013) avslutar rapporten genom att 

skriva:  

Olyckan orsakades av brister i den föreskrivna kontroll som utförts 

enligt gällande lagstiftning och som tillsammans med de kvalitets- och 

ledningssystem som tillämpades inte lyckades fånga upp de fel som 

begåtts, vilket ledde till att stålpelarna i en del av byggnaden var 

underdimensionerade och inte förmådde att bära de aktuella laster 

som förelåg. 
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Bakgrund 

Arbetet som ligger till grund att detta brev sammanställts är ett examensarbete i byggteknik 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet fokuserar på tredjeparts kontroll av komplexa 

stålbyggnader och de konsekvenser som lagändringar gett. 

Två studenter, Carl Andersson och John Pettersson, utförde en fältstudie på Malmö Airport 

mellan 2019-04-01 och 2019-04-05 där det upptäcktes en rad brister som dokumenterades.  

Sista dagen på undersökningsveckan konsulterades en teknisk expert inom 

stålbyggnadskontroll, ingenjör Joel L. Jonsson. Den tekniska experten fungerar som en slags 

mentor där studenterna visar upp vissa brister de hittat under avsyningen av 

stålkonstruktionen och får tips och förslag hur de ska gå vidare.  

Syfte och mål med examensarbetet 

Arbetets syfte är att undersöka vad som kan hända med säkerheten i komplexa 

byggnadskonstruktioner i stål som genomgår ändringar under dess livslängd (ombyggnad 

och tillbyggnad) och jämföra mot dagens gällande regelverk. 

Målet med arbetet är att identifiera vad som kan påverka säkerheten negativt för 

byggnadskonstruktioner i stål och ge några förslag på möjliga förbättringsåtgärder. 

I arbetet ingår bland annat en fallstudie av en stålbyggnad (utförandeklass 2 EN1090) som 

genomgått flertalet förändringar (avgränsade delar av Malmö Airport) som undersöks 

genom en okulär kontroll.  

Säkerhetsproblemet 

Fredag den 5 april 2019 presenterades ett antal fel (brister) som studenterna påträffat för 

den tekniska experten på plats genom rundvandring på Malmö Airport.  Flera fel (brister) är 

allvarliga, men det mest oroväckande är att tre potentiella fel finns på samma 

konstruktionsdel. Dessa fel kräver bedömning av tekniskt kunnig person och eventuell åtgärd 

ska (enligt vår bedömning) vara utförd före nästa snöperiod. 

 

Objektet som brevet fokuserar på är den yttersta fackverksbalken i utrikes ankomsthall 

med dess infästningar och pelare.  

 Monterad vid utbyggnation 1999.  

 Fackverkstakstol längs stomlinje R88 

 Berörda pelare R88 S99 och R88 T31 
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 Fackverksbalken har en potentiellt allvarligt fel som ej ännu är helt kartlagd. 

Utöver själva balkens potentiella allvarliga fel finns två fel till, en i vardera pelare som 

fackverksbalken ligger upplagd på.  

 Vid östra stödet (pelare R88 T31) är fackverksbalken monterad på en pelare som 

lutar cirka 1,2 grader och innebär att pelartoppen rört sig ungefär 60 mm från 

lodlinjen enligt beräkningar utförda av studenterna. Regelverket SS-EN1090-2:2018 

”Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner” 

föreskriver för pelare i en våning, max avvikelse från lodlinje ∆=h/300. Pelaren som 

skarvades dit 1999 är 2877 mm upp till underkant topplåt, vilket ger en maximal 

tillåten deviation på 9,6 mm.  

Det innebär att avvikelsen är cirka sex gånger större än tillåten avvikelse. Antagandet 

bygger på att man ser den övre pelaren som en egen pelare, då den undre pelaren 

från 1972 är rak. 

Det ska förtydligas att beräkningarna är ungefärliga, då noggrannare instrument än 

digitalt vattenpass inte fanns att tillgå.  

 På västra stödet (pelare R88 S99) av fackverksbalken är felen betydligt allvarligare. 

Felen som är gjorda vid montaget 1999 är så pass stora att vår tekniska expert sa: 

Östra pelaren. 

Pelare R88 T31. 

 

Västra pelaren. 

Pelare R88 S99. 

 

Fackverksbalk 

från 1999. 
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”Hade detta varit på en byggarbetsplats hade vi avbrutit besiktningen. Riktigt 

skrämmande och det krävs omedelbara åtgärder”.  

 

Nedan kommer vi (Carl och John) att presentera de tre fel som vi upptäckte och diskuterade 

tillsammans med vår tekniska expert kring fackverksbalken. Vi kommer också förklara varför 

dem är potentiellt farliga.  

1) Fackverksbalken 

Fackverksbalken i fråga är den yttersta takstolen i utrikes ankomsthall och monterades 1999 

vid en utbyggnation.  

Enkelt uttryckt är en fackverksbalk som böjs utsatt för två krafter i huvudsak över och 

underram: tryck i överram och drag i underram. Eftersom balken i fråga har stor spännvidd 

(38,4 meter) är krafterna relativt stora och ställer höga krav på hur balken är tillverkad, 

monterad och kontrollerad.  

 

 

Balken verkar vara levererad i två stycken, vilket inte är något konstigt då spännvidden är för 

stor för att kunna transportera den i ett stycke. Balken har sedan skarvats ihop på 

arbetsplatsen. Om man tittar på den ritning vi har fått på balken så ser man att åtminstone 

överramen skulle sammanfogas med en stumfog (en svets där två bitar svetsas ihop i 

Drag. 

Tryck. 

Överram. 

Underram. 
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längdriktningen) och det enda rimliga är att även underramen skulle sammanfogas med en 

stumfog.  

 

 

Istället för att göra en stumfog har man satt dit en stålplatta på tvären och svetsat med en 

förmodad kälsvets på varje sida (en slags svets man kan lägga mellan tex två vinkelräta ytor).  

 

Vår tekniska expert delade med sig av en ovärderlig kunskap när det gäller denna typ av 

utförande:  

 Undvik alltid drag i tjockleksriktningen. 

Som vi beskrev innan är kraften i underramen drag. Dragkraften är relativt stor i en så pass 

lång fackverksbalk som det gäller här. För att förstå problemet vid drag i tjockleksriktningen 

??? 

Plåtar på tvären. 
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måste man ha kunskap om hur stålet reagerar i olika belastningsriktningar. Då plåten 

belastas med dragkraft i tjockleksriktningen, kan plåten stålet brista i försvagade snitt, s.k. 

skiktbristning. Skiktbristningen kan uppstå vid svetsning eller på grund av dragkrafter i 

tjockleksriktningen. Eftersom skiktbristningen sker plötsligt och utan förvarning dvs. sprött 

brott är det av oerhört stor vikt att stålet är av rätt kvalité.  

Vid ståltillverkning kan vissa rester ansamlas i mitten av ett stålgods vid gjutning om man 

inte har rätt omrörning av smältan före stränggjutning. För att kunna tillverka en 

fackverksbalk så som den ser ut på bilden med en stående plåt mellan underramarna måste 

man uppfylla bland annat ett av dessa två krav:  

 Intyg på att plåten är i klass ”Z-stål” som är gjuten på rätt sätt och som tål dragkrafter 

i tjockleksriktningen. Denna plåt benämndes i BSK 94 ”tillverkningskontrollerad plåt i 

klass TP 3” (SS-EN 10 164-Z25). 

 Efter utförd svetsning skall oförstörande provning utföras för att verifiera att 

montaget uppfyller de krav som ställs och dokumenteras.  

I fallet med nämnd fackverksbalk finns ingen plåt inritad på ritningen vid skarven. Det går 

inte heller verifiera att plåten som monterats är i klass ”Z-stål”. Oavsett om plåten i fråga är i  

”Z-stål” eller inte så måste byggherren förvissa sig om att tillräcklig säkerhet finns i punkten, 

något som i dagsläget är okänt. 

 

Vad är faran med detta utförande? 

Faran med detta utförande, om det ej är korrekt utfört och kontrollerat, är att brottet kan 

bli sprött. Det vill säga ett plötsligt haveri utan förvarning där fackverksbalken havererar 

direkt vid en viss belastning. 
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Med tanke på de fel vi hittat, är risken stor att plåten i fråga inte är en plåt i ”Z-stål” och inte 

har genomgått oförstörande provning.  

En bild tagen från sidan visar också att underramen inte linjerar ihop, vilket stärker teorin 

om att man ”löste problemet på plats”. 

 

Svetsen är inte fackmässigt utförd, både med svetsporer och ofullständig svets i underkant, 

vilket är värsta stället att sakna svets på, då dragspänningen är som störst där.  

 
 

Svetspor. 

Ej fullgott svetsförband. 
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Åtgärdsförslag 

Följande måste utföras:  

 Ta fram montageritning för fackverksbalken för att se om vertikal plåt är inritad och 

vilket material som föreskrivits. Se även om skarvningen finns dokumenterad i en 

avvikelserapport eller annan bygghandling.  

 Som komplement krävs även intyg på att använd plåt är i klass Z-stål (SS-EN 10 164-

Z25 ”Stålprodukter med förbättrade deformationsegenskaper i tjockleksriktningen – 

Tekniska leveransbestämmelser”) eller att tillräcklig oförstörande provning (efter 

svetsning) har utförts om plåten inte är i Z-stål.  

Kan inte dessa handlingar framtas måste montaget och utförandet bedömas vara icke 

fackmässigt utfört. Skulle detta vara fallet måste en lösning på detta tas fram i samråd med 

en erfaren stålkonstruktör och utförandet av åtgärden måste göras under tillsyn av 

kompetent stålbyggnadskontrollant.  

2) Lutande pelare i öster 
Vid östra stödet är fackverksbalken monterad på en pelare som lutar cirka 1,2 grader och 

innebär att pelartoppen rört sig cirka 50-60 mm från lodlinjen enligt beräkningar. Det är cirka 

sex gånger så mycket som tillåten avvikelse för pelare enligt SS-EN1090-2:2018. Det ska 

klargöras att beräkningarna är ungefärliga, då noggrannare instrument än digitalt vattenpass 

inte fanns att tillgå, men man kan med blotta ögat se att pelaren lutar.  
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Pelaren är eftermonterad på en befintlig IPE- balk och cirkulär pelare från 1972.  

 

Balk och rak 

pelare från 1972. 

Påskarvad lutande 

pelare från 1999. 
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Genomgående har livavstyvningar inte svetsats i toppen på balkar från 1972, något som på 

den tiden förekom och kan anses vara normalt. Kanske borde det gjorts 1999 när man 

monterade en pelare ovan på balken och där med betydligt ökande belastningen. 

Konstruktören borde ha föreskrivit utfyllnad med en i plåt längst upp och sedan svetsat fast 

livavstyvningarna mot övre flänsen för att ge ökad bärförmåga. Detta bör kanske åtgärdas. 

 

Den motstående pelaren i väster är i lod, vilket skulle kunna indikera att den östra (lutande) 

pelaren har lutat ända sedan montaget då inget annat verkar ha rört sig.  

Vi har inte lyckats identifiera några dragstag i systemlinje R88 i riktning som pelaren lutar i, 

vilket innebär att eventuella krafter som förs in i horisontalled inte tas upp av något stag.  

3) Infästning mellan fackverksbalk och pelare i väster 
Infästning mellan fackverksbalk och pelaren i väster (R88 S99) är under all kritik. Redan i 

Inspectas rapport från 2011-11-14 skriver besiktningsmannen om infästningen: ”Något bör 

göras”. Ingen åtgärd är registrerad vid vår kontroll 2019-04-03.  

Felen som är gjorda vid montaget 1999 är så pass stora att vår tekniska expert sa: ”Hade 

detta varit på en byggarbetsplats hade vi avbrutit besiktningen. Riktigt skrämmande och det 

krävs omedelbara åtgärder [innan snöperioden]”. 

De allvarliga felen är flera: dålig anliggning, felaktiga muttrar, skruvar som är på väg att krypa 

ur sina hål samt skruvar som sitter monterade diagonalt i hålen för att hålserien inte 

stämmer överrens för infästningen. Generellt sett är skruvförbanden tvivelaktiga. 

Livavstyvningar som 

borde förlängts och 

svetsats mot övre flänsen.  

Skruv i balkens övre 

fläns från påskarvad 

pelare. 
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När fackverksbalken monterades 1999 valde man troligen att kapa av en pelare (R88 S99) i 

korridoren vid vinterträdgården som håller upp taket på kontorsvåningen.  

 

Fackverksbalken ligger i dag på rester av ett RHS-rör och har inte den anliggning mot 

topplåten som den ska. Spalten är 9 mm. 

 

Fackverksbalk som 

ansluter på pelaren. 

Pelare till kontorstak 

monterade 1990.  

RHS-rör som ansluter från 

kontorstaketstakstol, 

byggt 1990. 
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Vi mätte att hålserien för pelartoppen är 295 mm respektive 405 mm för fackverksbalken.  

Hålen skiljer med centrummått på 110 mm. För att lösa detta valde montören att skära ur 

stålet så långt det gick i plåten på fackverket, tills muttern gick emot balkens svets. På 

samma sätt karvade montören ur stålet i pelartoppens plåt för att försöka minska felet i 

hålavstånden.  

  

 

 

 

 

 

 

Snedställda skruvar. 

Fackverksbalk utrikes 

ankomsthall vilar på rester 

av RHS-röret. Ordentlig 

anliggning saknas i hela 

området. 

Fackverksbalk. 
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Bild som visar fackverksbalkens modifiering av hålen. 

 

Bild som underifrån visar med skärbrännare skuren plåt i pelartoppen.  

Vissa muttrar bedöms av vår tekniska expert desstutom vara av felaktig typ (DIN-muttrar), 

samt borde skruvhålet täckas av en stor bricka.  

 

Original hål i 

fackverksbalkens plåt. 

Skuren plåt. 
Skruven. 

Pelartopp. 

Fackverksbalk. 

Originalhål.  

Skuren plåt.  
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Bild som visar skruvhuvud och mutter som är på väg att vandra igenom skruvhål. Skruvhål 

borde vara täckt av en stor bricka.  

 

Bild som visar icke fackmässigt utförd kapning av RHS-rör som håller yttertak på 

kontorsvåningen.  

Svets saknas dessutom i underkant och nämns i Inspectas rapport.  

 

Hål urkarvat ända fram till att 

skruven som tar emot svetsen 

på fackverksbalken.  

Originalhål.  

Skruv på väg 

igenom.  

Dålig kapning och 

avsaknad av svets. 
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Bild som visar dåligt utfört svetsjobb ovan på fackverksbalken (icke slaggad svets).  

 

 

 

När man ska åtgärda den västra pelarinfästningen (R88 S99) påpekar vår tekniska expert att 

det finns flera saker som måste beaktas innan något görs: 

 Rör inte infästningen före en konstruktör har undersökt den. 

 Eftersom balken vilar på resterna av RHS-röret är friktionen i anliggningen låg, vidta 

därför lämpliga åtgärder om balken skulle börja röra sig vid lossning av skruvarna. 

Skruvar som sitter snett kan ge upphov till sidokrafter! 

Skruvförbanden måste också åtgärdas på något sätt.  

En konsult med stor erfarenhet inom stålbyggnationer bör konsulteras. 
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Sammanfattning 

Kärnan av budskapet vi vill föra fram redan nu innan examensarbetet är färdigt är att det 

krävs att ni kopplar in en stålbyggnadsexpert som lotsar er igenom hur ni ska lösa det akuta 

problem som finns med fackverksbalken i ankomsthallen. Vi vet att era processer med 

upphandling osv tar tid samt att ni har begränsade resurser att avsätta, därför vill vi säga till 

så fort som möjligt.  

Vår tekniska expert sa att det som gör just dessa tre bristerna akuta är att de sitter i samma 

byggnadsdel och dessa kräver bedömning av tekniskt kunnig person och eventuell åtgärd 

ska vara utförd före nästa snöperiod.  

Ett genomgående drag vi sett under vår vecka vid genomgång av en begränsad del av 

terminalen är att det finns många brister i stålkonstruktionen och att en tredjeparts 

stålbyggnadskontroll högst troligen aldrig blivit utförd (eller bristfälligt utförd) vid olika om- 

och tillbyggnationer. En stålbyggnadskontroll under och efter entreprenadens 

färdigställande borde inte släppt igenom flera av dessa fel.  

Vi har hört på omvägar att ni eventuellt projekterar en annan bagageanläggning in i 

ankomsthallen. Om denna nya anläggning på något vis ska vara projekterad att hänga i 

”fackverksbalken” så förutsätts att ni vidtar lämpliga undersökningar och eventuella 

åtgärder. Att hänga ännu mer vikt på fackverksbalken kan få förödande konsekvenser.   

Vår tekniska expert som har hjälpt oss med en ytterst begränsad del av flygplatsen är 

stålbyggnadskontrollant Joel L. Jonsson.  

Vi önskar framföra vår största tacksamhet för samarbetet så här långt med Swedavia Malmö 

Airport. Vi hoppas vårt underlag, både nu och i den slutliga rapporten, kommer leda till 

något positivt för flygplatsen.  
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