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● Ett Peablag i Huddinge 
söder om Stockholm har 
byggt en plattform som 
underlättar rengöring av 
betongbasken. Basken 
placeras på plattformen så att 
man kommer åt att spola rent 
den från alla håll.

– Normalt får den hänga i kra-
nen, eller så lägger man den på 
sidan på marken. Men då är det 
svårare att komma åt och ren-
göra den. Dessutom blockeras 
strumpan som hänger under 
basken, säger Amir Palm, be-
tongarbetare (bilden).

Plattformen har plats för två 
betongbaskar. Till vänster på bil-
den står en 750 liters bask som 
används vid gjutning av väggar. 
Den har en strumpa nedtill med 
vilken den våta betongen styrs 
ner i väggformen vid gjutning.

Intill står en större bask som 
används vid gjutning av valv 

Spola basken på bryggan
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Amir Palm rengör betongbaskarna på en spolbrygga i stället för hängande i kranvajern. På så sätt kan byggkranen användas effektivare. 

● I stället för att skruva fast 

gipsskivan mot reglar av stål 

eller trä, gjuts skivan fast 

med klumpar av gipsspackel. 

Metoden är vanlig på brittiska 

byggen där den används på 

väggar av tegel och betong 

där man inte behöver isolera, 

men ändå vill ha en slät yta.

Spackelklumparna placeras 

lodrätt på väggen där reglarna 

normalt placeras.Därefter 

pressas skivan mot plumparna.

Efter drygt två timmar har 

spacklet stelnat och skivan 

sitter som gjuten.

En distanslist vid taket och 

golvet ger rätt avstånd, cirka 

40 millimeter, mellan skiva och 

vägg. 

– Det går snabbare och är 

billigare eftersom man inte 

behöver använda gipsskruv, 

säger Tony Casey,  instruktör 

vid British Gypsoms gipsskola 

utanför London (bilden).

som rymmer 1 500 liter betong. 
Denna saknar strumpa.

Vid gjutning hänger betong-
basken i kranen och fylls med 
betong från en lastbil som levere-
rar betong till bygget.  Betongen 
har olika egenskaper beroende 
på vad den ska användas till, 

därför används fl era baskar.
Efter gjutning placeras bas-

ken på bryggan där den spolas 
ren från betongrester. Därefter 
sprutas formolja på ytorna. Ol-
jan gör att betongresterna släp-
per lätt när basken ska rengöras 
efter nästa gjutning.

Bryggan har tagits fram av 
Peablaget där Nicklas Lillman 
är lagbas.

– Det sparar tid, man får mer 
krantid eftersom man slipper ha 
basken hängande i kranen när 
den ska rengöras, säger han.

KENNETH PETTERSSON

GIPSSKIVAN SITTER SOM GJUTEN 
Brittisk gips-
skiva gjuts fast.
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