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Abstract

Plaster waste reduction

Madelene Eriksson och Line Verheij

The Construction sector is the industry that generates the second most waste after 
the mining industry in Sweden. Therefore, reducing waste is a primary issue for the 
sector. JM AB have a new environmental goal to reduce waste. The company 
separated their waste into fractions in order to study them individually. This report 
is the result of a survey of the waste fraction facade plaster. The investigation is 
made for thick plaster that is “scrubbed” with a board with nails in order to get the 
proper appearance (Swedish: “rivputs”). 

The purpose of the study is to see how much waste the plaster process represents 
and what it will take to reduce this fraction of the waste. Interviews, study visits and 
a literature study was made collect information about the process.

Calculations shows that about 20% of all plaster materials are thrown away. An 
important aspect is that approximately 18% of the plaster materials is ”scrubbed 
away” to get the right structure of the facade. Therefore, a new material or a new 
method to apply the plaster would be required to eliminate this 18% of the waste.

About 2% of all plaster material turns into waste when cleaning the pipe that is used 
to apply the plaster on the wall. Shortening of the pipe would reduce waste and 
affect the method for the labors who work with plaster at the construction site. To 
implement such a change at JM AB, an investment is required.
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SAMMANFATTNING 
 
Minskning av avfall är en primär fråga för byggsektorn, både ur ett ekonomiskt- 
och ett miljömässigt perspektiv. För att generera mindre avfall har JM AB delat 
upp sitt avfall i olika områden för att studera dem (med avseende på vikt) var för 
sig. Den här rapporten är resultatet av en undersökning av området puts och dess 
spill. Det finns flera olika sorters puts. I denna studie undersöks produkten 
tjockputs som rivs då den är populär att applicera på nybyggnationer. Putstypen 
används främst för dess hållfasthet mot sprickor och andra skador mot fasaden, 
samt sitt estetiska uttryck. 

Syftet med studien är att kartlägga hur mycket spill putsprocessen står för och 
vad som krävs för att minska spill från putsarbeten. För att komma fram till 
resultatet har intervjuer genomförts med berörda parter inom byggsektorn. 
Studiebesök har utförts på två flerbostadsprojekt som även har varit 
referensprojekt för beräkningar. En litteraturstudie har också fullföljts, både 
inom Lean, som verktyg för effektiviseringsprocessen, och fasadmaterialet puts. 

Beräkningar visar att ca 20 % av all rivputs som blandas slängs. En viktig 
aspekt är att ca 18 % av det blandade bruket rivs av för att ge fasaden rätt 
struktur. Det krävs därför ett nytt putsmaterial för att eliminera rivspillet.  

Ca 2 % av det blandade bruket är spill från slangen som uppkommer när den 
rengörs. En förkortning av slangen skulle påverka metoden för hantverkarna som 
arbetar med puts i byggproduktionen. För att genomföra en sådan förändring hos 
JM AB så krävs investeringar. 
 
Nyckelord: Avfallsminskning, putsspill, rivputs, Lean, putsprocessen 
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ORDLISTA 
 
Utfällning   En process varvid ett fast ämne uppkommer ur en 

lösning. 

HTB-ficka    Ett kärl där torrt putsbruk förvaras.  

Putsspruta   Ett munstycke som sprutar puts på fasaden. 

Ädelputs  En traditionell puts består av krossad marmor, kalk, 

cement, färgpigment. 

Fyllnadsmassa  En restprodukt i form av som efter behandling på 

återvinningscentral kan återanvändas. 

Receptur  En beståndsdel som ändrar materialets egenskaper. 

Exempelvis kan en receptur ändra härdningstiden för 

ett material 

 
FÖRKORTNINGAR 
 

CFE   Certifierad fasadentreprenör 

SPEF Branschorganisation för murat och putsat byggande 

i Sverige 

JM JM AB 

Kg/kvm BTA  Kilo per kvadratmeter bruttoarea.  
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1. INLEDNING 
Avfallsmängder är en faktor som påverkar byggföretag både ekonomisk och 
miljömässigt. Transport, återvinning och förbränning av avfall utgör en stor del 
av Sveriges koldioxidutsläpp (Naturvårdsverket, 2016). I denna rapport 
redovisas undersökningar av avfallsfraktionen, spill från fasadputs, för JM AB.  
 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 JM AB 
JM AB är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och 
bostadsområden. De finns i Sverige, Norge och Finland och har sin tyngdpunkt 
i storstadsområden och universitetsorter. Deras största delmarknader är 
storstadsområdena Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Oslo-
området i Norge. (JM AB, 2017) 
 

1.1.2 JM:s strukturerade arbetssätt 
Processer för att strukturera arbetssättet på JM AB implementerades i fyra steg 
under en tioårsperiod: Strukturerad projektering (år 2003), strategiska inköp (år 
2004), strukturerad försäljning (år 2008) och strukturerad produktion (år 2010). 
Strukturerad produktion är det arbetssätt som är mest utarbetad enligt Lean. 
Strukturerad produktion består av flera delar som bygger på varandra 
(Byggindustrin, 2011). JM:s sätt att tolka och arbeta med Lean Construction 
illustreras i figur 1.1. 

Grunden av huset på bilden står för värderingar. Det är i den änden JM börjar 
när de vill förändra eller se över en process. När ett gemensamt mål samt en 
vision är bestämd ses verksamhetens 
flöden och standarder över och 
omarbetas om det behövs. 
Behovsstyrda leveranser bygger på 
Just In Time (se s. 7) och med hjälp 
av standardiseringar bygger JM:s 
hantverkare rätt från början.  
Vad som är rätt från början är bestämt 
i standardiseringen vilket leder till att 
överproduktion minskar. 
Hantverkarnas sämsta och bästa 
resultat jämnas därmed ut.  

Dessa byggstenar tillsammans 
med engagemang och lagarbete 

 Figur 1.1 – Strukturerad produktions uppbyggnad 
(JM AB, 2017)  
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främjar god kundfokus, NKI (nöjd kundindex), och ständiga förbättringar. JM 
anser att förbättringarna ska ses som en cykel. Produktionen kan alltid förbättras 
och effektiviseras ytterligare (Olsson, 2017). 
                                                
Monteringsanvisningar 
JM:s mål med strukturerad produktion är bland annat att minimera fel i 
produktionen och därmed öka kvalitén på den färdiga produkten till kund. För 
att arbeta mot det målet implementerades monteringsanvisningar. De tas fram 
av arbetsgrupper som består av hantverkare och tjänstemän. Idag finns ca 55 
stycken monteringsanvisningar som används i produktionen. Innan det fanns en 
standard för olika byggmoment löste hantverkarna problemen på olika sätt, med 
varierande resultat. Se figur 1.2, skottavlan till vänster som ett exempel på detta. 
Monteringsanvisningarna resulterar i att alla gör enligt standard vilket förenklar 
förbättringsprocessen eftersom det går enklare att felsöka resultatet. Se figur 1.2, 
skottavlan till höger som ett exempel på detta. 

 
Figur 1.2 – Skottavlan till vänster visar hantverkarnas olika resultat innan monteringsanvisningar 
introducerades. Skottavlan till höger visar resultat efter monteringsanvisningar (JM AB, 2017). 

Monteringsanvisningarna utvecklas ständigt genom förbättringsförslag som 
skickas in av personalen. Se figur 1.3 för att förstå hur ett förbättringsförslag tar 
sig genom organisationen (Olsson, 2017). 

 
Figur 1.3 – Förbättringsförslagens väg genom JM:s organisation. Från idé till verklighet (JM AB, 2017). 

Slöseri och värdeskapande tid 
I alla processer finns slöseri av tid och värdeskapande tid. För att illustrera, se 
figur 1.4. Värdeskapande tid är sådant som ger värde för kunden, exempelvis 
målning av väggar och montering av innerväggar. Det finns också sådant som 
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inte är värdeskapande men nödvändigt, exempelvis planering och möten. 
Slutligen finns det moment som enbart är slöseri, exempelvis omarbete, 
förflyttning av material och tid som går åt till återkommande frågor.  

JM har genom sina standardiseringar av arbetsmoment, tidplaner och 
mötesstrukturer lyckats minska slöseri och öka andelen värdeskapande tiden. 
Exempelvis infördes ett mötesschema för byggarbetsplatser som JM:s 
hantverkare, underentreprenörer och platsledning skulle följa för att minimera 
kommunikationsmissar. Standardiserade tidsplaner har också införts för att 
minska slöseri på tid, samt olika processkartor och ett ständigt uppdaterat 
verksamhetssystem. Mer om Lean och slöseri finns att läsa i den teoretiska 
bakgrunden. 

JM:s senaste målsättning inom det strukturerade arbetssättet är att minska 
byggavfallet därmed även den miljöpåverkan avfallet avger (Olsson, 2017).  

 
Figur 1.4 – Värdeskapande tidens andel ökar om slöseri-tiden minskar. Lean jämförs med normala, och 
vanliga synsätt inom byggproduktion (JM AB, 2017). 

1.1.3 Avfall 
Byggsektorn genererar en tredjedel av allt avfall som uppkommer och en 
fjärdedel av allt farligt avfall i Sverige (Naturvårdsverket, 2016). Sedan 2010 
har JM:s avfallsmängder legat på en konstant nivå kring 29 kg/m2 BTA per år 
och det bör minskas om Sverige ska nå sina miljömål. Det måste också minska 
om JM ska nå sina koncernövergripande aspekter och mål inom hållbarhet. 
Våren 2016 satte JM:s ledningsgrupp ett nytt verksamhetsmål som innebär att 
avfallsmängden ska minskas till 5 kg/m2 BTA per år, 2025. Delmålet är att 
halvera avfallet till 2021, alltså till 15 kg/m2 BTA per år (JM AB, 2016). 

För att nå målen har JM:s miljö- och hållbarhetsavdelning genomfört en 
utredning för att ta reda på rotorsakerna till avfallets uppkomst samt åtgärder för 
att hantera rotorsakerna. De genomförde flera workshops med olika teman med 
deltagare från bland annat materialindustrin, projektering, produktion, inköp och 
miljö. Fasadmaterial i form av puts, bruk och tegel var ett sådant tema.  
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Med hjälp av uppskattningar och plockanalyser från tidigare examensarbeten 
har JM kommit fram till att spill och rester står för 51% av dagens avfall vilket 
är lika med 14,9 kg/m2 BTA per år. Putsspill står för 0,2 kg/m2 BTA per år vilket 
är ca 1,3% av det totala spillet. Se figur 1.5 (JM AB, 2016).  

 
Figur 1.5 – JM:s uppskattningar om spill (JM AB, 2016). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka och kartlägga putsprocessen och metoder 
som kan minska spill när putsning av fasader utförs. Utredningar har gjorts om 
kloka val av maskin och slanglängd med hänsyn till tid, kostnad och logistik. 
Minskningen av från fasadmaterial, däribland putsspill, är ett delområde av tio 
fokusområden i JM:s satsning att minska byggavfallet inom koncernens 
bostadsproduktion. 
 

1.3 Frågeställningar 
Hur går putsprocessen till? Vilka putsmaskiner används i nyproduktion? Vilken 
längd på putsslang är optimal med avseende på avfallsmängd, tid, logistik och 
kostnad? Hur stor är spillmängden? Hur mycket och med vilka åtgärder kan 
putsspillet inom JM:s byggproduktion minska som mest? 
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2. METOD 
I detta kapitel redovisas vilka metoder som har använts under studiens gång. 
Kvantitativa undersökningar har nyttjats för att samla in grundläggande fakta. 
Även kvalitativa intervjuer med personer i olika befattningar inom puts- och 
byggbranschen har utförts. 
 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs i början av arbetet för att inhämta kunskap om 
olika sorters puts och metoder, samt teorier om effektiviseringsarbete. En 
förståelse om ämnet uppnås genom en litteraturstudie och genomförs för att 
undvika samma misstag som tidigare undersökningar råkat ut för. Handbok 
utgiven av Svensk byggtjänst, branschtidningar, AMA Hus, 
materialleverantörers hemsidor är exempel på material som ska studeras. 
Vetenskapliga artiklar om Lean Construction kommer tillföra förståelse för JM:s 
arbetssätt: Strukturerad produktion.  
 

2.2 Studiebesök 
Tre studiebesök genomförs vid olika stadier av putsprocessen på två skilda 
byggarbetsplatser. De är belägna i Uppsala och Stockholm. Båda projekten 
byggs av JM AB i egen regi. Ett studiebesök är en pedagogisk metod för att 
förstå en process.  
 

2.3 Intervjustudie 
Fakta om hur putsprocessen utförs i praktiken inhämtas via intervjuer. 
Intervjupersonerna har olika befattningar och jobbar för skilda företag, en 
putsleverantör, två underentreprenörer samt JM. Avseendet med intervjuerna är 
att få inblick i personernas tankar och pågående tillvägagångssätt för att 
minimera avfallet. Intervjufrågor finns i bilaga 1–3. 
 

2.4 Beräkningar 
En nulägesanalys av mängden spill som puts generar framtas genom 
beräkningar. Indata från intervjuer, studiebesök och bygghandlingar har använts 
för att få fram både rivspill och spill från putsslang. Utvecklingsförslag på 
putsprocessens slanglängd och redskap har tagits fram och undersökts. För att 
komma fram till dessa förslag användes metoden Demings hjul.  
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2.5 Avgränsningar 
Studien baseras på avfallet som uppkommer vid putsning av fasader. I och med 
att detta är ett arbete på 15 hp har vi valt att begränsa vårt ämne till att endast 
undersöka flerbostadshus i nyproduktion som är 6 våningar höga. Förenklingar 
när det gäller beräkningen av putsspillet har gjorts. Tex är beräkningarna 
baserade på att hela fasaden är putsad. Det spill som uppkommer av att allt 
putsbruk inte fastnar på fasaden när den appliceras är inte heller medräknat. En 
annan avgränsning är att en djupare studie på materialets beståndsdelar och dess 
utvecklingsmöjligheter inte har genomförts. 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
3.1 Lean Construction 
Lean Construction är en metod som används för att effektivisera 
produktionsprocessen i byggbranschen. Principen bygger på att identifiera 
värdet av slutprodukten ur kundens perspektiv och utifrån det resurseffektivisera 
byggprocessen (Lean Construction Institute, 2017). 

Lean Construction är en vidareutveckling av Lean. Skillnaden mellan 
metoderna är att Lean är specificerad för industrier i fabriker och Lean 
Construction för byggproduktion. (Chartered Institute of Procurement & Supply, 
2017). Inom Lean använder man den engelska termen waste. Termen står för 
arbetare som använder resurser utan att producera något värde för produktionen. 

Lean bygger på att eliminera waste från produktionen. Exempel på waste är: 
misstag som kräver rättelse; förflyttning av material, arbetare eller maskiner utan 
ändamål; överproducering; väntetider; lager av material som inte behövs för 
tillfället (James P.Womach, 1996). Lean Construction bygger på två arbetssätt 
som förbättrar produktionen, dessa beskrivs nedan. 

	

3.1.1 Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
Plan-Do-Check-Act är en teori för kontinuerligt förbättringsarbete inom LEAN. 
De fyra stadierna sker i en cykel och kallas Demings hjul (figur 3.1). I det första 
steget identifieras mål, syfte, teori, samt metoder för att mäta framgång i 
förbättringsarbetet. Det andra steget sätter planen i verk. I det tredje steget mäts 
framgång av arbetet och problem som uppstått diskuteras. Det fjärde och sista 
steget i cykeln innefattar utvärdering och lärdomar av den genomförda 
processen. I det stadiet sker en analys som kan leda till omformuleringar av 
första steget. Då det är en cykel återupprepas hela processen utan avbrott vilket 
resulterar i ett moments ständiga utveckling (The Deming Institute, 2016).  

 
Figur 3.1 – Demings hjul, PDCA (Verheij, 2017) 
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3.1.2 Just-In-Time (JIT) 
Just In Time är ett arbetssätt som styrs av efterfrågan. Målet med JIT är att 
minska överproduktion och minska lagerhållning. Resultatet blir en produktion 
där leveranserna styrs av vilken tid olika moment utförs. JIT resulterar alltså i 
mindre waste (Petersson, 2009). 
 

3.2 Putsad fasad 
Putsfasader skyddar hus från väder och vind. Det yttersta skiktet kan färgas i 
olika kulörer och ytputsen kan appliceras i olika strukturer. Ytputsen kan också 
vara färgad när den läggs på vilket resulterar i färre appliceringstillfällen. Puts 
skapas av bindemedel, ballast och vatten. Det finns olika typer av puts. 
Traditionell kalkputs och hydraulisk kalkputs applicerades på byggnader innan 
år 1950 och kalkcementputs används idag i olika utföranden. Kalkcementputsen 
är tät och inte lika fuktgenomsläpplig som kalkputsen vilket gör det svårare för 
fukttransport genom materialet (Byggförlaget, 1998).  
 

3.2.1 Tjockputssystem 
En av många putsmetoder är att putsa bruket direkt på isoleringen som är fäst på 
ytterväggen. Systemet kallas tjockputssystem och är det system som JM främst 
använder vid putsade fasader. Entreprenören som utför arbetet bör ha klarat 
utbildningen CFE som hålls av organisationen SPEF. Utbildningen täcker 
ämnen som systemets uppbyggnad, funktion och montage (Svensk byggtjänst, 
2011). Fasadsystemet är en tvåstegstätad, dränerad putsfasad (Weber, Saint-
Gobain, 2017). Innan putsprocessen genomförs monteras ett väderskydd på 
ställningen runt fasaden för att skydda den mot väder och vind. Väderskyddet 
hindrar även brukstänk från att hamna på arbetsplatsen under processens gång. 
Nederbörd och blåst påverkar både arbetarnas produktivitet och fasadens 
blivande kvalité (Svensk byggtjänst, 2011). Om temperaturen är lägre än 5°C 
måste värme tillsättas innanför väderskyddet för att putsen ska kunna härda 
(Byggtjänst, 2014). 

Montaget av en putsad fasad sker i flera steg. Genomföringar i väggen, 
exempelvis fönster, balkongbjälklag och andra genomföringar, måste förberedas 
och tejpas så att ingen fukt tränger in i fasaden. Tejpen ska alltid appliceras på 
torrt underlag. Runt genomföringar och balkongbjälklag appliceras även ett skikt 
av en fuktisolerande, svart, flexibel massa.   

När alla förberedelser är klara monteras isoleringsskivor som sätts fast med 
speciella fästen. I fästena monteras armeringen. Montage av förbockad plåt till 
stuprör, lister i fasadens underkant samt foglister i rörelsefogar måste monteras 
innan armeringen. Armeringen hängs på fasaden och låses fast av en bockad stav 



 9 

som tillåter putsen att röra sig, detta för att minimera risken för sprickor i 
fasaden.  

Det första putslagret, grundputsen, ska vara minst 10mm och måste vara 
tjockare än det andra lagret. Det består av en grovputs och stryks ut med 
handverktyget ”putsbräda”. Med hjälp av borststrykningar uppnås sedan rätt 
struktur för att nästa lager ska fästa. Grundputsen ska fuktas i minst tre dygn. 

Andra skiktet är också en grovputs som är ca 10 mm tjock och kallas ytputs. 
Den stryks ut med samma handverktyg och genom metoden spikrivning uppnås 
den rätta strukturen. Med spikrivning menas att 2 mm rivs bort från fasaden. 
Strukturen är jämn men har en riven känsla. Det är viktigt att skära upp 
rörelsefogar senast efter två dygn så att putsen inte spricker. När putsen är torr 
appliceras färgen i två skikt och måste torka helt mellan skikten (Weber, Saint 
Gobain, 2017). 
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4. RESULTAT 
4.1 Intervjuer 
4.1.1 Underentreprenörer 
Tre intervjuer med putsentreprenörer genomfördes. Personerna som intervjuades 
hade olika befattningar och kom från två olika företag. Den ena var hantverkare, 
den andra var arbetsledare och den tredje var produktionsledare. För att kunna 
beskriva den information som samlats in från intervjuerna så döps företagen till 
Företag 1 och Företag 2. På Företag 1 jobbar hantverkaren och arbetsledaren. På 
Företag 2 jobbar produktionsledaren. Intervjufrågorna hittas i bilaga 1. 
 
Slang 
Båda företagen använder sig helst av en armerad gummislang som är 60 m lång. 
Det är en optimal längd eftersom en längre slang gör att det blir tungt för pumpen 
och svårjobbat för yrkesarbetarna. Båda företagen har en innerdiameter på 
slangen som är 32 mm. Det finns även slangar som är 28 mm i diameter men då 
är risken stor att bruk fastnar i slangen så det blir stopp säger arbetsledaren från 
Företag 1. Företag 1 köper oftast in egna slangar medan företag 2 hyr allt 
material som behövs för att putsa. 

Slangen som främst används tillverkas i ett helt stycke och är inte uppdelad i 
sektioner. Om en längre slang behövs eller om hyrföretaget inte har en slang inne 
som är 60 m så kan den sättas ihop i sektioner. De som erbjuds är antingen 40 
eller 20 meter. Produktionsledaren berättar att 80 m slang kan behövas om det 
råder platsbrist på bygget och putsfickan måste placeras längre bort från fasaden. 
Målet är dock att alltid använda 60 m för att minska spill och förbättra 
arbetsmiljön för hantverkarna. 

Livslängden på slangarna är enligt båda företagen ungefär 10 projekt, vilket 
motsvarar ca fyra år. Enligt hantverkaren kan en gammal slang oförberett spricka 
vilket påverkar arbetsmiljön och säkerheten. Arbetsledaren säger att det är svårt 
att bedöma skicket på en hyrslang och därför köper de in slangar till sina projekt. 
För grundputs och ytputs används samma slang. För färgning används en slang 
som har en mindre diameter. 
 
Putsficka/Blandare 
Företag 1 använder sig av en så kallad HTB-ficka (förklaras i ordlista) med 
storsäckstopp. Via storsäckstoppen fylls fickan upp med bruk från 1-tonssäckar. 
Den fylls med maximalt 10 ton torrt bruk. Putsfickan är uppställd på en ställning 
som är 2,5x2,5 m och på den är en automatblandare monterad. Till blandaren är 
det torra putsbruket och vatten inkopplat. Vattenmängden kan regleras beroende 
på vilken konsistens putsen ska uppnå. Från blandaren skickas putsen vidare till 
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en putsspruta som sedan pumpar ut bruket i slangen och ut på fasaden. 
Putssprutan har ett automatiskt system så att den inte överproducerar puts vilket 
medför att det aldrig rinner över. 

Företag 2 använder sig också av en HTB-ficka, dock utan storsäckstopp. Den 
fylls på i fabrik med 10 ton torrt bruk och levereras sedan till byggarbetsplatsen. 
Därefter går putsen genom en automatblandare och vidare till en putsspruta likt 
ovan.  
 
Material/Struktur 
Båda företagen använder sig av ett underlagsbruk (grundputs) som kallas 340 
och ett fasadbruk (ytputs) som kallas 342 från leverantörens fasadsystem. 
Strukturen de använder sig av kallas rivputs. Det är en tjockputs med riven yta. 
En del av ytputsen rivs av efter att den lagts på. Företag 1 river bort ca 3–5 mm 
puts och Företag 2 ca 2–3 mm. Grundputsen är 10 mm och ytputsen är 10–14 
mm tjock innan rivning. 
 
Putsprocesssen 
Både företag 1 och 2 beskriver att de på en dag kan hinna med att putsa 200–450 
kvm grundputs och ca 150–200 kvm ytputs. Ytputsen tar längre tid att applicera 
på grund av detaljarbete vid genomföringar och fönster. Båda företagen yttrar 
att förberedelserna tar ca 1 månad för 500 kvm. Förberedelserna innebär 
försegling, isolering, tejpning och nätning. 

Arbetslaget består av 3 personer. En sprutar, en slätar ut och en sätter käppar 
(brädor) vid fönstersmygarna. Det tar tre dagar för grundskiktet att torka och ca 
1,5–2 veckor för ytputsen att torka. Om det är varmt, speciellt på sommaren så 
måste putsfasaden vattnas för att minimera risken för sprickbildning.  
   När slangen ska rengöras vid dagens slut trycks en liten skumgummiboll in i 
slangen. Vatten kopplas sedan på så att bollen trycker ut det putsbruk som finns 
kvar när arbetsdagen är slut. Det som spolas ut från slangen går inte att 
återanvända enligt företagen. Spillet från slangen samlas upp i bigbag-säckar och 
sorteras sedan som fyllnadsmaterial-avfall. Ibland spolas det ut direkt på 
marken, men det händer allt mer sällan menar arbetsledaren på Företag 1. 

Fasaden behöver värmas upp vintertid när temperaturen är under 5°C. Det 
görs med hjälp av gasolvärmare som placeras längst ned på ställningen. 
Väderskyddet runt ställningen förhindrar värmen från att sippra ut. Innanför 
skyddet kan underentreprenörerna putsa. På sommaren tas väderskyddet ned och 
ersätts av ett tunt nät som fungerar som stänkskydd och skydd om något verktyg 
eller liknande skulle tappas. Skydd runt fasad installeras alltid enligt båda 
företagen.  
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Tidigare försök att minska spill 
Företag 1 jobbar kontinuerligt med att minska spillet genom att stänga av spjället 
på HTB-fickan i rätt tid. Det medför att det torra bruket inte blandas med vatten. 
Därmed kan hantverkarna använda den sista färdigblandade putsen i putssprutan 
så att putsspillet minskas. Någon större satsning på att minska spillet har dock 
inte genomförts.  

Företag 2 berättar att de tidigare har försökt att minska spill genom att 
använda den puts som trycks fram genom slangen av gummibollen. För att 
lyckas få fram bruket med jämn hastighet fick de lov att pumpa vatten genom 
putssprutan. Problemet var dock att det slet på sprutan då den inte var tillverkad 
för det ändamålet. Det resulterade i klagomål från maskinleverantörerna.  
 

4.1.2 Leverantör 
Via mailkontakt och möte med en expert hos en materialleverantör erhölls 
information om materialet, hur de jobbat med spillminskning och varför rivputs 
är den populäraste metoden på marknaden vid nybyggnationer. Se frågelista i 
bilaga 2. 
 
Rivputs 
Leverantören förklarar att rivputsen är den mest robusta ytputsen på marknaden 
och började användas på 50-talet. Rivputs innebär låg risk för utfällningar på 
grund av att det yttre skiktet spikrivs. Rivningen utförs när skiktet delvis har 
torkat. Det finns ingen annan likvärdig produkt på marknaden med avseende på 
prestanda och livslängd. 
 
Putssystem 
Leverantören erbjuder två system av tjockputs som rivs bort. Serporoc (tjockputs 
20mm) appliceras i tre skikt. Två lager med gråbruk (grundputs och ytputs) samt 
avfärgning. Det krävs normalt tre dygns torktid mellan appliceringarna. 

Serporoc MK 2 rivputs byggs upp med två skikt och förkortar torktiden. Det 
minskar i slutändan projektets produktionstid. Skillnaden från tjockputsen är att 
det yttre lagret är färgat vid appliceringen och har stor motståndskraft mot 
mekanisk påverkan eftersom skiktet är genomfärgat. 

 
Spillminskning rivning 
Enligt leverantören har inga större satsningar gjorts för att minska spillet. På 
nybyggnadsprojekt läggs putsspill, främst det spill som rivs, ibland under 
dräneringsmassor. Putsen blandas eller grävs ned i jorden som fyllnadsmassa 
(ovanstående företeelsen är inte tillåten på JM:s arbetsplatser). Leverantören 
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arbetar med att säkerhetsställa att det inte medför miljömässig skada. Den 
företeelsen är inte tillåtna på JM:s arbetsplatser. 
 
Spillminskning slang 
Leverantören förklarar att en receptur har tagits fram i Finland som gör att 
härdningsprocessen i bruket reagerar långsammare. Det främjar möjligheten att 
spara bruk som finns i slangen tills nästa arbetsdag. I nuläget slängs det bruk 
som finns kvar i slangen vid dagens slut. Produkten är än 
nu inte aktuell i Sverige än, då den inte är anpassad efter svensk standard, 
dessutom är recepturen röd kulör och skulle inte passa den svenska metoden.  
 
4.1.3 JM Norge 
Efter mailkontakt med två norska arbetsledare erhölls svar att det är ovanligt 
med putsade fasader i Norge. I Norge putsas fasaderna för hand, den sprutas 
alltså inte på. Varför tillvägagångssätten skiljer sig mellan JM Norge och JM 
Sverige hade arbetsledarna inget svar på. Till följd av olika arbetssätt, kan denna 
studie om putsspill inte tillämpas på JM Norges byggproduktion. 
 
4.2 Studiebesök 
Studiebesök har genomförts på två av JM:s bostadsprojekt där putsning på fasad 
pågick. Syftet med studiebesöken var att uppnå en djupare förståelse om 
putsprocessen. Studiebesöket dokumenterades med anteckningar och foton. 
 
4.2.1 Referensprojekt A 
Referensprojekt A består av två huskroppar med totalt 109 lägenheter. Fasaden 
består mestadels av puts men har även vissa partier med tegel och träpanel. 
Studiebesöket delades upp i två besök för att se olika delar av processen. 

I figur 4.1 illustreras projektets utformning ovanifrån. Fastighetsgränsen 
angränsar nära de två husen, vilket har lett till att projektet haft ont om utrymme 
för exempelvis maskiner och kranar. 

 
Figur 4.1 – Referensprojekt A (JM AB, 2017) 
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Maskiner 
Putsstationen var placerad på den vänstra kortsidan, vid den blå pricken, när 
studiebesöket ägde rum. Från stationen putsades halva huset innan den flyttades 
till andra kortsidan för att nå hela fasaden. Putsstationen består av en HTB-ficka 
med strorsäckstopp. Under denna sitter en automatblandare som blandar bruk 
och vatten som sedan, via en putsspruta, pumpas upp i slangen.  Under 
putsprocessen användes en 60 m slang. När den inte räckte skarvade de på en 20 
m slang för att nå sista biten. Se figur 4.2 och 4.3.  

   
           

Förarbete 
Under första besöket som gjordes på projektet pågick förarbete inför putsningen 
i form av tätning, isolering och nätning.  
 
Grundputs   
Vid det andra besöket var grundputsningen redan gjord. Den färdiga 
grundputsytan såg ut enligt figur 4.4 och 4.5. Det är en väldigt grov yta som är 
till för att ytputsen ska fästa bra. 

                   
Figur 4.4 – Grundputs (Studiebesök A, 2017)        

Figur 4.2 – HTB-ficka med storsäckstopp 
(Studiebesök A, 2017).          

Figur 4.3 – Putsslang fäst på ställning 
(Studiebesök A, 2017) 

Figur 4.5 – Grundputs under takfot 
(Studiebesök A, 2017) 
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Ytputsning  
Vid samma besök undersöktes själva processen för att spruta puts, det var då 
ytputsen. Figur 4.6 visar hur det kan se ut. Det blandade bruket har gått via 
slangen genom ett munstycke som är ihopkopplad men en slang med tryckluft. 
Luften sprider putsen i munstycket för att få ett jämnt flöde och bra spridning.  

 
Figur 4.6 – Ytputs sprutas på fasad (Studiebesök A, 2017) 

De var tre personer som arbetade tillsammans. En person sprutade puts, en 
person ”skånskade” (slätade ut putsen med en putsbräda) och den sista personen 
”käppade” (satte brädor i föstersmygen för att kunna skära mot en rak yta). 

 
Figur 4.7 – Käpp i fönstersmyg (Studiebesök A, 2017) 

Rivning 
När pusten har blivit hård på ytan börjar rivningen. Ytan rivs av 2–4 mm för att 
få rätt struktur med en spikbräda. (figur 4.8) 

 
Figur 4.8 – Rivning av ytputs med en spikbräda (Studiebesök A, 2017) 
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4.2.2 Referensprojekt B 
Det andra projektet som besöktes kallas här referensprojekt B. Det innefattar 130 
lägenheter och är som högst sex våningar. Fasaden mot innergården är till stor 
del putsad. Den har vissa partier med träpanel och stora partier med tegel på 
fasaden mot nord och öst. Se figur 4.9.  

 
Figur 4.9 – Referensprojekt B (JM AB, 2017) 

Maskiner 
Den blå pricken i figur 4.9 visar var putsfickan stod i förhållande till byggnaden. 
Det blå strecket visar vilken del av fasaden som de putsade när studiebesöket 
gjordes. Projektet använde sig av en HTB-ficka som kom fylld med torrt bruk 
till arbetsplatsen. Principen hur bruket blandas är samma som i referensprojekt 
A. Slangen de använde sig var 80 m och till den hade de en skarvslang på 20 m 
för att komma åt att putsa hela ytan. På grund av att garagebjälklaget är placerat 
under innergården går det inte att ställa putsfickan närmare än den blå pricken 
där den stod när besöket gjordes. Garagebjälklagen klarar endast ca 200 kg/m2 

och putsstationen väger mer.  

          
Figur 4.10 – Automatblandare och 
pump (Studiebesök B, 2017) 

Figur 4.11 – Putsslang 
(Studiebesök B, 2017) 
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Förarbete 
När besöket gjordes hade förarbetet precis avslutats. De hade tätat, isolerat och 
nätat. Ytan såg ut enligt figur 4.12 och 4.13.  

               
   

 
Grundputs  
När studiebesöket ägde rum höll grundputsen på att torka så de sprutade inte 
någon puts den dagen. Grundputsen såg ut enligt figur 4.14 och 4.15.  
 
Ytputsning  
Eftersom grundputsen var under torktid fanns det inte mycket ytputs att se. Det 
var endast en liten strimma av ytputs som även den var under torkning. Nästa 
steg var att den ytan skulle rivas. I figur 4.15 ses skillnaden mellan ytputsen och 
grundputsen. 
 

           
  

Figur 4.12 – Isolering (Studiebesök B, 2017) Figur 4.13 – Isolering runt balkongöppning 
(Studiebesök B, 2017)         

Figur 4.14 – Ytputs innan rivning 
(Studiebesök B, 2017)  

Figur 4.15 – Ytputs innan rivning 
(Studiebesök B, 2017) 
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Verktyg 
De verktyg som används för rivputs är en spikbräda som ger rätt struktur. Innan 
spikrivningen så används ett verktyg som heter skånsk, kallas också putsbräda, 
för att släta ut putsen efter sprutning. (figur 4.16 och 4.17 

        
  

Färdig yta 
När ytputsen är sprutad och riven ska sista lagret med färg appliceras. När ytan 
är färgad är fasaden färdig och det absolut sista steget är att täcka av fönstren.  

    
   

Spill under ställning när putsarbetet är klart 
När putsarbetet är genomfört ligger det mycket spill från rivningen under 
ställningen.  

 
Figur 4.20 – Rivning och annat avfall under ställning (Studiebesök B, 2017) 

Figur 4.16 – Två olika typer av spikbrädor 
(Studiebesök B, 2017)    

Figur 4.17 – Skånsk, putsbräda 
(Studiebesök B, 2017) 

Figur 4.18 –Färgning m skyddsplast på 
fönster. (Studiebesök B, 2017)   

Figur 4.19 – Färdig fasad 
(Studiebesök B, 2017)                        
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4.3 Beräkningar 
4.3.1 Beräkning av putsspill 
För att fastställa den teoretiska mängden putsspill har beräkningar gjorts utifrån 
referensprojekten. Spill från slang, spill från rivning och total använd mängd 
exklusive spill har beräknats. Ett genomsnitt av hur mycket de putsar per dag har 
tagits fram med hjälp av intervjustudien. Båda projekten putsar nedanstående 
mängd kvadratmeter per dag.  
 
Grundputs:  400 m2/dag 
Ytputs:  150 m2/dag 
 
Beräkningarna gjordes i två olika fall. Ett bästa och ett sämsta fall utifrån 
genererat avfall, fall 1 och fall 2. I fall 1 var tjockleken på putsen 22 mm innan 
rivningsprocessen, sedan rivs 2 mm av. I fall 2 är tjockleken 24 mm och 4 mm 
rivs av. 

För att kunna jämföra de två projekten har beräkningarna utgått från att all 
fasadyta är putsad trots att den i verkligenheten även har inslag av tegel och 
träpanel.  

För att förstå beräkningsgången, se bilaga 4. 
 
Felkällor 
Det kan bli stopp i slangen så att produktionstiden blir längre, då kommer 
slangspillet öka. Antalet mm som rivs bort varierar bland annat på grund av den 
mänskliga faktorn, att allt bruk inte fastnar på väggen och väderlek vilket bidrar 
till att avfallsmängden från rivningen kan öka.  
 
Indata:  
Tabell 4.1 – Indata referensprojekt (JM AB, 2017) 

Referensprojekt A  
BTA: 14 700 m2 

Fasadyta: 4 215 m2 

Antal dagar för putsning: 39 

Referensprojekt B 
BTA: 17 236 m2 

Fasadyta: 5 298 m2 

Antal dagar för putsning: 48 
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Slangspill 
Den första beräkningen visar hur mycket spill som kommer från putsslangen. Se 
figur 4.21. Enheten är kg/m2 BTA. Y-axeln redovisar hur många kg/m2 BTA 
som projektet kommer generera och x-axeln visar olika slanglängder, 60, 80 och 
100 m. Om projekten skulle använda en 80 m slang under hela byggtiden skulle 
alltså det totala slangspillet sluta på 4998 kg för referensprojekt A och 6205 kg 
för B. 

 
Figur 4.21 – Spill från olika slanglängder från både referensprojekt A och B. 

Spill från rivning 
Vid rivningen kan det skilja hur många millimeter som rivs bort. Bland annat 
beroende på vem som utför arbetet eller vilka väderförhållanden det är. Därför 
delades denna beräkning upp i två fall. Fall 1 är enligt handboken och fall 2 
beskriver hur det i värsta fall kan se ut i verkligheten utifrån avfallsmängd. Se 
indata nedan.   
Tabell 4.2 – Indata Fall 1 och Fall 2  

Fall 1:  
Putsens tjocklek: 22 mm 
Antal mm som rivs bort: 2mm  

Fall 2:  
Putsens tjocklek: 24 mm 
Antal mm som rivs bort: 4mm  
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Enligt figur 4.22 till utläses att det kan 
skilja mycket beroende på vem som 
putsar eller hur förhållandena ser ut. 
Om referensprojekt A skulle putsa 
enligt fall 1 skulle det totala rivspillet 
landa på 16 905 kg. Skulle de istället 
putsa enligt fall 2 skulle det totala 
rivspillet istället bli 33 663 kg.  

När samma bräkningar görs för 
referensprojekt B blir resultatet 21 200 
kg resp. 42 400 kg.  
 
 
 
 
 

 
 
Total använd mängd puts exklusive spill 
För att kunna jämföra andelsstorlekarna av 
spillmassor, beräknades det blandade 
bruket som används när rivningen är 
genomförd och spillet från slangen har 
subtraherats. Se figur 4.23. Den totala 
mängden puts exklusive spill påverkas inte 
av de två olika fallen, då tjockleken på 
putsen efter rivning är densamma.  

Referensprojekt A har vid projektets slut 
använt 168 609 kg puts exklusive spill. 
Projekt B har använt 212 000 kg.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.22 – Spill från rivning för olika fall 

Figur 4.23 – Olika utfall för referensprojekt A, 
total mängd puts exkl. spill 
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Sammanställning 
De separata beräkningarna från spill och rivning sammanställdes i fyra olika 
diagram. Referensprojekt A, fall 1 och 2. De visar hur stora procentandelar de 
två spillfraktionerna utgör, utifrån den mängd som har blandats och använts. En 
likadan sammanställning gjordes för referensprojekt B. Se figur 4.24.  
 

     

   
 
Figur 4.24 – Sammanställning av olika fall av referensprojekt A och B. 
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4.3.2 Lösningsförslag 
Referensprojekt 
Referensprojekt A valdes för att göra en fallstudie på optimal slanglängd. 
Fallstudien inkluderar både slangens längd, arbetstid, arbetsmiljö och kostnad.    

I referensprojektet placeras putsstation på kortsidan av huset. Med putsstation 
menas en putsficka innehållande 10 ton torrt bruk, en automatblandare och 
putsspruta. Från kortsidan nås två sidor av byggnaden vilket gör att byggnaden 
delas upp i fyra sektioner. Slangen behöver vara 60 m för att nå den bortre delen 
av fasaden.  

Utifrån referensprojektet har sju förslag tagits fram för att minska 
slanglängden och därmed dess spill. Den huvudsakliga skillnaden från 
referensprojektet är att putsstationen delas i två delar. I beräkningen kallas de 
del 1 och del 2. Del 1 är en putsficka som är fylld med 10 ton torrt bruk. Del 2 
består av en automatblandare och prutsspruta. När putsstationen delas i två kan 
materialet blandas närmare fasaden. Alla förslag går ut på att del 2 lyfts upp på 
antingen en plattform eller via en saxlift. Det oblandade putsmaterialet blåses 
upp och vatten pumpas upp och putsen kan då blandas närmare fasaden.  

Skälet till att del 1 är placerad på husets kortsida är att putsfickan väger 10 
ton och garagebjälklaget tål inte så mycket vikt. 

Pumpen som ska användas för att blåsa upp den torra, oblandade putsen 
används i betongindustrin vid anläggningsarbeten på hög höjd. Torrt betongbruk 
sprutas upp på högre höjd genom en slang. Tabell 4.3 redovisar de nya, maskiner 
och redskap som behövs till förslagen. Figur 4.25 – 4.32 är förslag som används 
för beräkningar. Resultatet redovisas i tabell 4.4, se beräkningsgång i bilaga 5. 
Tabell 4.3 – Förklaring av hjälpmedel som används i förslag 1–8 

Material till 
förslagen 

Förklaring Fördel Nackdel 

Lufttransport 
torrputs – 
maskin 

- Torr cementputs transporteras upp 
med luft. Blandningen till puts sker 
inte på mark, utan högre upp. 

- Behövs inte spolas ur 
vid rengöring. 

- Ej beprövad på putsmaterial 
(används i betongindustrin) 

- Hyrkostnad 

Ställning - Halvväggs upp på fasaden fästs en 
plattform byggd av ställning. Där 
placeras automatblandaren. 

- Står stabilt 

- Automatblandaren 
placeras högre upp på 
fasaden vilket kortar 
slangen. 

- Ställningen måste hyras. 

- Behövs troligtvis stämp om 
det är garagebjälklag under. 

- Hyrkostnad 

- Monteringstid 

Stämp - Garagebjälklaget tål inte mycket 
vikt och det behöver därför stämpas 

- Inga överbelastningar 
på parkeringsbjälklag 

- Hyrkostnad 

- Monteringstid 

Lift - Liften kan åka upp och ner sex 
våningar. 

- Lättare att få upp 
automatblandaren 

- Hyrkostnad 
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Förslag 1 

 
Figur 4.25 – Fast plattform, halvvägs på 9 m höjd, en på varje långsida 

 

Förslag 2 

 
Figur 4.26 – Fast plattform, halvvägs upp på 9 m höjd, två på varje sida 

 

Förslag 3 

 
Figur 4.27 – Lift, uppgång en på varje långsida 
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Förslag 4 

 
Figur 4.28 – Lift, uppgång på två på varje långsida 

 
Förslag 5 

 
Figur 4.29 – Plattform halvvägs upp kortsida, en på varje kortsida 

Förslag 6 
 

 
Figur 4.30 – Lift kortsida, en uppgång på varje kortsida 
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Förslag 7 

 
Figur 4.31– Anpassa slanglängd utefter vart putsning på fasaden sker. Alltid ta kortast möjlig slanglängd. 

 
Förslag 8 

 
Figur 4.32 – Referensprojekt 
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Tabell 4.4 – Förslag 1–8 ställs mot varandra i tabellen under. 

 
* Verklighetsanpassning resulterar i att 4 rundas uppåt till 5. Slangens längd och spill påverkas inte. 
** Nivåerna är: låg, medium och hög. Nivåerna är uppskattades, läs diskussionen i kap. 5. 
*** Teori står för slangens längd i beräkningarna. 
**** De olika utförandena på standardslang är 20, 60 och 80 m. Avrundning uppåt till närmsta 
standard. 
***** Beräkningsgång på blåmarkerade svar finns att hitta i bilaga. 
 
 
Beräkningar visar att förslag 4, minskar spillet med 66,66 % (beräkningsgång se 
bilaga 5). Verklighetsanpassning av förslag 4 är att addera på en förflyttning av 
del 2 per projekt (se *). Anpassningen genomförs för att minska felmarginalerna 
som exempelvis kan vara logistiken på arbetsplatsen. Den extra förflyttningen 
används till att slangen inte är helt sträckt under sprutningen.  
 

 

Tabel 4.5 – För- och nackdelar med förslag 4 

Fördelar Nackdelar 

Spillet minskar Hyra för saxslift 

Bättre arbetsmiljö, mindre arbetskraft behövs för att 
lyfta upp slangen flera våningar. 

Förankra liften i ställning pga. 
automatblandarens vibrationer. 

Färre stopp i en kortare slang. Blåsa upp torrputs är en obeprövad metod. 

Slangen går sönder färre gånger. Stämp i parkeringsgarage 

Minskar avstånd mellan putsare och automatblandare, 
färre förflyttningar, kortare arbetstid. 

 

Liknande metod med att blåsa upp torrputs används 
inom betongindustrin. 

 

 
 
 



 29 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 
5.1 Slangspill 
Spill från slangen utgör 2–4 % av den totala använda mängden putsbruk vilket 
motsvarar 0,25–0,45 kg/m2 BTA beroende på vilken slanglängd som använts. 
JM:s uppskattning av det totala putsspillet var 0,2 kg/m2 BTA. Uppskattningen 
är låg vid jämförelse av de beräkningar som gjorts i denna rapport där det totala 
spillet beräknades till 1,4 kg/m2 BTA vid optimala rivningsförhållanden och 
användning av en 60 m slang.  

För att minska spillet från slangen behöver underentreprenörerna använda 
kortare slangar. Det skulle vara optimalt att alltid använda max 60 m slang då 
det skulle reducera spillet, samt byta till en kortare standardlängd när avstånden 
tillåter (se förslag 7). Ett motargument mot max 60 m slang är att det inte är 
projektanpassat. Eftersom alla byggarbetsplatser är olika, exempelvis APD-
planer, olika lägen på garagebjälklag eller en förbipasserande väg är det inte 
alltid möjligt max ha 60 m slanglängd.  

Lösningen JM kan genomföra är att anpassa sina metodbeskrivningar och 
ställa kravet att underentreprenörerna max får använda 60 m slang. 
Underentreprenören får sedan åberopa avsteg för att få använda 80 eller 100 m 
slang. 

Recepturen som testats i Finland bör ses över och anpassas efter svenska 
byggkrav. JM saknar kapacitet för sådan forskning, därför bör frågan ställas mot 
materialleverantör så att de undersöker möjligheten vidare. 
 

5.3 Förkorta slanglängd 
Ett annat lösningsförslag för att minska slangspillet var förslag 4. Om det skulle 
genomföras skulle det dagliga spillet från slangen kunna halveras. Efter en enkel 
kostnadsanalys insågs dock att idén är dyr (saxslift, stämp i garage och hyra av 
maskin som blåser upp torrputs) i förhållande till putsbrukets inköpspris. 
  Spillet från slangen slängs uteslutande i fyllnadsmassor och den 
avfallsfraktionen är billig i jämförelse med blandat avfall där rivspill vanligen 
hamnar.  

Ur ett Lean-perspektiv är förslaget realistiskt om kostnaderna bortses. 
Förslaget medför att putstiden avtar, då en kortare slang reducerar antalet stopp 
i slangen. Den icke värdeskapande tiden minskar då automatstationen är närmare 
hantverkarna och de har därför kortare väg att gå för att lösa problem som 
uppstår eller styra putsens konsistens. Slutligen främjar det också arbetsmiljön 
för hantverkarna då en kortare slang är lättare att bära, vilket förkortar 
produktionstiden ut ett långsiktigt perspektiv.  
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Ur en annan synvinkel, där kostnaderna inte bortses, krävs en stor investering.  
JM skulle behöva uppdatera metodbeskrivningar, betala mer för hyrkostnader av 
lift, stämp och maskinen som blåser torr puts. En ekonomisk brytpunkt där 
vinsten är större än kostnaderna blir svår att uppnå på pappret. Det kan dock över 
tid leda till en minskad putstid, som resulterar i en kortare produktionstid. Ur ett 
långsiktigt perspektiv kan det alltså bli lönsamt.  

Förslag 7 liknar dagens putsmetod, skillnaden är att byte av slanglängd ska 
ske oftare. Bytena kommer resultera i att de tre standardslangarna måste finnas 
på arbetsplatsen hela tiden. Hantverkarna måste också dela upp fasaden i fler 
sektioner än tidigare. Förslaget kommer minska slangspillet, men 
produktionstiden blir densamma på grund av att slangen måste bytas oftare.  
 

5.2 Rivspill 
Rivspillet står för 9–16 % av den totala använda mängden putsbruk vilket 
motsvarar 1,2–2,3 kg/m2 BTA. Mängden rivspill kan variera och beror på flera 
faktorer. Den optimala mängden är 2 mm men kan bli upp till 4 mm, det 
framgick från intervjuerna med underentreprenörerna. Till stor del påverkas det 
av vem som putsar och vem som river fasaden. Andra faktorer är exempelvis 
väder, utrymme mellan ställning och fasad samt torktid.  

Rivspill blir dyrare än slangspill att kassera då den kräver mer hantering och 
ofta slängs i blandat avfall. Rivspillet faller ned till marken när det rivs. På 
marken under ställningen finns alltid en plast som är till för att fånga upp det 
spill som uppkommer från putsarbetet. I teorin fungerar detta bra då det enkelt 
går att sortera putsspillet i fraktionen fyllnadsmassor när ställningen rivs. Det är 
dock vanligt att material och spill från andra moment även hamnar under 
ställningen och blandas med putsspillet. Då måste avfallet antingen sorteras på 
byggarbetsplatsen eller slängas i containern för blandat avfall. 

För att minska spillet vid rivning skulle materialet behöva utvecklas. En puts 
som inte behöver rivas skulle vara optimalt. Ur ett Lean-perspektiv är rivningen 
dessutom slöseri av tid (waste). Om rivningen skulle elimineras skulle det: 
minska arbetstiden vid putsning, avlägsna rivspill och den tid det tar för 
markentreprenörer att ta bort spillet samt minska kostnaderna för avfall. Det 
finns en slätputs som inte rivs, i teorin skulle den fungera för att försumma 
rivspill. Den intervjuade materialleverantören menar dock att slätputs inte 
fungerar på nybyggnationer då den spricker när huset sätter sig. Den används 
oftare vid renoveringar av äldre hus. Det är dessutom en ädelputs vilket JM inte 
använder eftersom det inte passar deras byggsystem.  

Alternativet att gräva ner putsspillet som fyllnadsmaterial på 
byggarbetsplatsen skulle vara en lösning för att minska avfallskostnaderna, men 



 31 

kan inte genomföras i nuläget. Först måste materialleverantören säkerställa att 
putsspillet inte har någon negativ påverkan på miljön eller markens hållfasthet.  
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6. AVSLUTNING 
6.1 Slutsatser och rekommendationer 
Tjockputs som rivs är ett väl etablerat fasadsystem i Sveriges 
nybyggnationsprojekt. Dess estetiska uttryck, materialets hållfasthet mot 
sprickor samt korta torktider är faktorer för populariteten. Byggavfallet som 
uppstår under putsprocessen går att minska om en kortare slang används och om 
ett likvärdigt putsmaterial som inte behöver rivas kan utvecklas.  

Förslag som JM bör se över för att minska spillet är att införa en standard för 
hur lång slangen vid putsning ska vara. Förslagsvis kan standarden införas i 
metodbeskrivningar för underentreprenörer och att avsteg eventuellt ska sökas 
om underentreprenören vill använda en längre slang. 

Tjockputssystem bidrar till slöseri ur ett Lean perspektiv. En ändring av 
putsprocessen till ett av förslagen eller en annan putsprodukt som inte behöver 
rivas bort skulle minska både produktionstid och putsspill. 
 

6.2 Förslag på fortsatta studier 
Vidare studier bör genomföras på hur mycket avfall andra fasadmaterial generar. 
I samband med det bör en livscykelanalys av fasadmaterial undersökas, eftersom 
det är viktigt att få med alla parametrar ur ett Lean-perspektiv, exempelvis: 
underhåll, renoveringskostnader och livslängd. Dessa faktorer påverkar 
avfallsmängden över tid. 

Fortsatta studier av en receptur som minskar slangspill vore intressant. Vad 
krävs för att en sådan produkt skulle bli aktuell i Sverige? 

Framtagning av ett putsmaterial som redan vid andra appliceringen har en 
riven känsla, utan rivningsprocessen, skulle både minska produktionstid och 
avfallsmängder. 

En undersökning på vad det skulle innebära ur ett arbetsmiljöperspektiv att 
blanda puts på högre höjd kan vara av intresse. 
   Slutligen rekommenderas forskning på om nergrävning av putsspill ger miljö- 
eller fastighetsmässiga konsekvenser (exempelvis sättningar i mark). 
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BILAGA 1 
Intervjufrågor – Putsspill 
Frågor till: Lagbas puts, arbetsledare & produktionsledare  
Slang 

o Dimension på slangen? (När används vilken, om det finns flera?)  
o Fördelar/nackdelar med de olika dimensionerna? När används större 

dimensioner?  
o Längd på slang?  
o Sätts slangen ihop på plats och hur många bitar består den av i så fall? 
o Fästen på slangen. Hur ser dessa ut? 
o Finns det olika typer av slang?  
o Hur lång är livslängden på en slang?  

Maskin 
o Finns det olika typer av maskiner/putsstationer när man putsar 

flerbostadshus?  
o Är maskinen annorlunda om man putsar ett 6våningshus jämfört med ett 

hus på 12 vån tex.  
Putsfickan 

o Hur fungerar putsfickan?  
o Dimension på putsfickan?  
o Hur fungerar den? Finns det olika på marknaden? 
o Vilken använder ni? En typ eller flera? 

Material 
o Exakt vilken puts, putsar ni med? Vad heter sorten?  
o Innehållsförteckning 
o Bruksanvisning 

Metod 
o Hur blandas putsen?  
o Hur lång tid tar det att putsa en m2?  
o Finns det olika sätt att blanda puts? Används olika metoder och puts i 

olika delar av Sverige (även Norge?)?  
o Används olika metoder olika årstider?  
o Hur rengörs slangen på bästa vis?   
o Hur rengörs kärlet och putsfickan?  
o Hur lång tid tar det för putsen att torka? (olika för olika skikt?)  
o Finns det möjlighet att spara och återbruka blandad puts?  
o Om inte i dagsläget, vad skulle krävas för återbruka materialet?  
o Vad händer med spillet? Återbrukas något? 
o Har ni försökt minska spillet någon gång? Vad kom ni fram till?  

B1.1 
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o Lyckade/misslyckade metoder? 
o Putsar man nerifrån och upp?  
o Hur exakt? Ex. Först en bit 3m sedan upp 3m eller kör man hela 

undervåningen först och sedan övervåning.  
o Hur lätt/svårt är det att flytta putsstationen?  
o Går det att ha putsstationen på taket? (Görs ibland utomlands, putsar 

uppifrån och ner) 
o Vikt på station, fylld ofylld? 
o Har ni någon annan innovativ idé?  
o Hur många personer behövs för att göra putsprocessen mest effektiv 

anser ni?  
o Putsar man på samma sätt på ett 6 våningshus som ett 12 våningshus? 
o Går ni med slangen i ställningar eller åker ni bygghiss? 

 
Putsstruktur 

o Vilken putsstruktur gör ni mest till nyproduktion. 
o Slätputsad målad 
o Slätputsad filtad 
o Slätputsad brädriven 
o Slammad kvastad yta 
o Våfflad yta 
o Rivputs fin 
o Rivputs grov 
o Stänkputs fin 
o Stänkputs grov 
o Spritputs fin 
o Spritputs grov 

o Varför används den putsstrukturen mest? 
o Vilken struktur ger mest/minst spill? (Behöver rivas bort minst) 
o Vilken struktur rekommenderar ni till olika projekt? 

  
Putsspill 

o Hur mycket spill uppfattar du det som att det finns kvar i slangen? 
o Hur mycket spill finns kvar i blandaren? 
o Hur mycket puts faller av när man putsar? 

 
Övrigt 

o Känner du att vi fått med allt? Är det någon viktig fråga vi missar?  
o Något ni vill tillägga?  

B1.2 
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BILAGA 2 
Frågor till: Putsleverantör 
Rivputs 

o För- och nackdelar med rivputs? 
o Varför tror du rivputsen är så eftertraktad? 
o Försöker ni förbättra produkten rivputs? 
o Har ni försökt hitta ny vägar för att minska putsspillet? 
o Man river av ca 20 % av fasaden som blir spill. Finns det någon ny 

produkt på marknaden med samma kvalitéer som inte behöver den 
behandlingen? Annat system? Dyrare? Vad krävs? Vi behöver veta mer.  

B2.1 
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BILAGA 3 
Frågor till: JMs avdelning, Strategisk utveckling  
 
Lean 

o Hur länge har JM jobbat med Lean? 
o Berätta hur JM jobbar med Lean. 
o Hur använder JM verktyget Lean för att förbättra en process? 

B3.1 
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BILAGA 4 
Beräkningsgång putsspill 
 
Slangspill  
r 
l  
af 
ad  
Ss  
Ss,BTA  
gputs		
BTA 

Radie (m) 
Längd (m) 
Fasadarea (m2) 
Area/dag (m2/dag) 
Spill från slang (m3) 
Spill från slang (kg/BTA) 
Tunghet puts (kg/m3) 
Brutto Total Area (m2) 
 

𝐒𝐬 = 𝛑 ∙ 𝐫𝟐 ∙ 𝐥 𝐚𝐟
𝐚𝐝

𝑮𝒓𝒖𝒏𝒅𝒑𝒖𝒕𝒔
+ 𝛑 ∙ 𝐫𝟐 ∙ 𝐥 𝐚𝐟

𝐚𝐝
𝒀𝒕𝒑𝒖𝒕𝒔

  

 

 𝐒𝐬,𝐁𝐓𝐀 =
𝐬𝐬	∙	g𝐩𝐮𝐭𝐬
𝐁𝐓𝐀

 
 
Rivspill 
tr 
Sr  
Sr,BTA  

Tjocklek rivning (m) 
Spill från rivning (m3) 
Spill från rivning (kg/BTA) 

 

𝐒𝐫 = 𝒂𝒇 	 ∙ 	 𝒕𝒓   𝐒𝐫,𝐁𝐓𝐀 =
𝐬𝐫	∙	g𝐩𝐮𝐭𝐬
𝐁𝐓𝐀

 
 
Total använd mängd exklusive spill 
tp 
Vtot 

Tjocklek putslager (m) 
Total använd mängd minus spill (m3) 

 

𝑽𝒕𝒐𝒕 = 𝒂𝒇 	 ∙ 	 𝒕𝒑 − 𝐒𝐫  𝐕𝐭𝐨𝐭,𝐁𝐓𝐀 =
𝐕𝐭𝐨𝐭	∙	g𝐩𝐮𝐭𝐬
𝐁𝐓𝐀
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BILAGA 5 
Beräkningsgång lösningsförslag 1-7 
 

1. Behövs torrputs lufttransport torrputs, JA eller NEJ? 
2. Behövs det hyras extra ställning som , JA eller NEJ? 
3. Behövs det hyras stämp, JA eller NEJ? 
4. Behövs det hyras en lift, JA eller NEJ? 
5. Hur många gånger måste ställningsplattform eller lift flyttas om 

förslaget skulle genomföras? Antal gånger? 
6. Säkerheten klassas i Låg, Medium, Hög. 

a. Låg à Prövad metod 
b. Medium à Icke beprövad, nya arbetsmoment som ses som 

genomförbara.   
c. Hög à Ej beprövad och ses inte som genomförbara 

7. Slanglängd 
a. Förslag 1: 32,5+7,5+9=49 m 
b. Förslag 2: 20+9=29 m 
c. Förslag 3: 40 m 
d. Förslag 4: 20 m 
e. Förslag 5: 32,5+7,5+9=49 m 
f. Förslag 6: 40 m 
g. Förslag 7: Olika längder, se bild, beräkning finns:  
h. Förslag 8: 7,5+32,5+18 =58 m  

8. Slanglängderna som finns tillgängliga är 20, 40 eller 60 m slang. I 
denna beräkning avrundas resultatet från nr 7 uppåt till närmaste 
tillgängliga slang. Ex 49 m à 60 m 

9. Produkten som blir enligt slaglängden som räknades ut i steg 7. 
Info: X=0,016^2*3,14 D=Dagar som projektet putsas, 29 dagar.     

a. Förslag 1: X*D*49= __m3 
b. Förslag 2: X*D*29= __m3 
c. Förslag 3: X*D*40= __m3 
d. Förslag 4: X*D*20= __m3 
e. Förslag 5: X*D*49= __m3 
f. Förslag 6: X*D*40= __m3 
g. Förslag 7: Anpassa slanglängd efter position. Fasaden upp i 

sektioner, se bild. Procenten av yta delas upp: 20m à 14 %, 
40m à 50 %, 60m à 26 %. 

1) X*D*14 %*58 m= 
2) X*D*50 %*40 m= 
3) X*D*36 %*20 m= 

Summa av 1,2 & 3 = __m3 
h. Förslag 8: X*D*58= m3             

B5.1 
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10. Produkten som blir enligt slaglängden som räknades ut i steg 8. 
a. Genomförs likadant som steg 9, men avrunda 58 m uppåt till 60 

m, då det inte finns en 58 m slang tillgänglig. 
Summa av 1, 2 & 3 = __ m3 

Text: 

33,33 % =  
E,F	GH

I,JGH   à 100 % - 33,33 % = 66,66 %   

B5.2 
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BILAGA 6 
 
Kostnader 
 

Avfall fyllnadsmassor 220 Kr/ton 

Avfall blandat avfall 1100 Kr/ton 

Materialkostnad 
(Tjockputs 20 mm) 

100 Kr/m2 

Hyra Saxlift (maxhöjd 
16,5 m) 

2061 Kr/dag 

 
 
 
. 
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