PRODUKTKATALOG

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA

LÖNSAMMA SCHAKTARBETEN
✔ Sänk dina kostnader per meter för färdig schakt
✔ Många arbeten görs i genomsnitt 25% snabbare med spontkassetter
✔ Utför ditt grävarbete med mindre avstägningar
✔ Minimera hantering av schaktmassor
✔ Dyrt att schakta? Gräv mindre!
✔ Spontsystemen tillverkas efter

9001

✔ Minskar CO2 utsläppen genom minskade transporter av schaktmassor

HYR, KÖP, LEASA
VÅRT LÖFTE - KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD EKONOMI OCH SÄKERHET PÅ DINA VA SCHAKTER

Masshanteringen på en arbetsplats där schaktning för VA pågår, står för betydande belopp. Med spontkassetter
sänker du kostnaderna för tippavgifter, inköp av material, transporter, återställning av asfalt med ca 50 %. Kontakta
våra experter redan idag och låt dem dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper från 36 år i branschen.

TA BORT FLASKHALSAR I PRODUKTIONEN
arbetsplats ger ofta betydande väntetider för t ex rörläggare och grävmaskin. Att använda spontkassetter ger en
arbetsplats som är rationell, lättplanerad och fungerar smidigt. De ekonomiska fördelarna är uppenbara för såväl
beställare som entreprenör.

FÖR DEN MILJÖMEDVETNE
-

SÄKRA ARBETSPLATSER

Vid upprättandet av den lagstadgade arbetsmiljöplanenskall även risken för ras bedömas. Med spontkassetter kan
säker arbetsmiljö genom att föreslå spontkassetter som metod i anbudshandlingar.

FINANSIERING
Hyr, köp eller leasa

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Linjärt Spontsystem

Ökar din framdrift på större djup, 4 -12 meter.

Alla delar kan tryckas ner eller dras upp separat vilket ger låg friktion
(stämp, stolpar och sidoplåtar).
Enkel montering, sidplåtarna fälls in från sidan i stolparna vid
marknivå.
Bäst ekonomi och säkerhet på djup mellan 4-12 meter.
Bäst för de större jobben.
Bra för att platsgjuta konstruktioner.
Billigare montage av långa underjordiska tankar!
Vanligaste konkurrerande metod: Spontplankor med tvångsstyrning
(dyr metod).
Fördel: snabbt, mycket bättre ekonomi och framdrift,
inga vibrationer.

Modullängd
Längd glidskenor
Spontskivornas höjd
Vertikal öppning
(Maximal rördiameter)

Linjärt Spontsystem
2,22-6,35 m (2,13-6,38 m)
5,13-9,13 m (4,13 m)
1,32-2,32 m
variabel

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Linjärt Spontsystem med styrelement för spontplankor

Lämpligt när det går mycket korsande ledningar, serviser
och kablar samt vid större djup.
Detta system kan med fördel kombineras med Linjärt Spontsystem.

Modullängd
Längd glidskenor
Spontelementens höjd
Vertikal öppning
(Maximal rördiameter)

Linjärt Spontsystem
3,70 m (3,88-4,13 m)
5,13-9,13 m (4,13 m)
1,00 m
variabel
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Hyr spontsystem hos Bygg & VA service
Gräv mindre, arbeta säkrare och spara pengar med vårt spontsystem.
Bygg & VA service.
Schaktarbeten som ska utföras på gator, torg eller andra platser innebär att schaktgropar utan spont kräver stora släntlutningar för att arbetet
ska kunna utföras överhuvudtaget. Ofta är rasrisken stor, vilket försvårar arbetet och gör det riskfyllt för dina medarbetare.

Onödiga kostnader och hinder i ditt schaktarbete?

Ju mer släntning som krävs, desto mer massor måste du ta hand om, vilket innebär en hel del onödiga kostnader för arbetet.
av schaktgropens storlek.
Kontakta Bygg & VA service redan idag och låt våra experter dela med sig av sina erfarenheter.

Se räkneexempel
Schaktningsarbete på bussgata

Schaktningsarbete på villagata

Varje spontsektion sparar ca 7 000 kronor

Varje spontsektion sparar ca 2 800 kronor

I ett arbete på en normal Bussgata kan du spara ca 7 000
kronor på varje spontkassett i form av mindre tippavgifter,
tranporter, återköp av material, tid för grävare och nya
gatubeläggningar.

Nedan visar vi ett exempel på vilka extrakostnader som
uppstår vid schaktning på en villagata utan spontkasetter.

Nedan visar vi ett exempel på vilka extrakostnader som
uppstår vid schaktning utan spontkasetter.
I exemplet är schaktdjupet 2,5 meter, schaktbottenbredden 1,25
meter och schaktlängd 3,4 meter (= spontkassettens längd).
För att åstadkomma denna schakt hanteras ca 10,6 kubikmeter
schaktmassor.
För att minska risken för ras måste kanterna på schakten släntas,
vilket innebär schaktning, transport och tippning av ytterligare
10,6 kubikmeter per löpmeter schakt. Dessutom måste nytt
fyllningsmaterial i samma mängd inköpas. Detta innebär givetvis
onödigt stora kostnader.

I exemplet utan spont blir extrakostnaderna hela 2 039
kronor per löpmeter.
Förutsättningar
Djup
Släntlutning
Schaktbottenbredd
Asfalt 22 cm
Trottoar med granitkantsten
Trottoarbeläggning plattor

Totalt extrakostnader per löpmeter

För att minska risken för ras måste enligt lag kanterna på schaktet
släntas, vilket innebär hantering av ytterligare 10,6 kubikmeter
schaktmassor.
Detta innebär onödigt stora kostnader. I detta exempel blir
extrakostnaderna ca 822 kronor per löpmeter.
I ett arbete på en normal villagata kan sparas ca 2 800 kronor på
varje spontkassett i form av färre, tranporter, mindre återköp av
material, tid för grävare och nya gatubeläggningar.

I exemplet utan spont blir extrakostnaderna hela 822
kronor per löpmeter.
Förutsättningar
Djup
Släntlutning
Schaktbottenbredd
Asfalt 15 cm
Trottoar med granitkantsten
Trottoarbeläggning plattor

2,5 meter
2:1 (lagen 1:1)
1,25 meter

Extra kostnader för släntning
H2,5 x B1,25 x L3,4 x 2 (HÖ+VÄ) =10,6 M3
Borttransport av massor 30 min boggiebil
Tippavgift
Återköp material 12ton x 60kr/ton
Transport av retur massor 30 min boggiebil
Extra tid för grävare 30 min
Extra asfalt 22cm 4,25 m2 220:- m2 för att täcka
område ovanför släntlutning
Plattor 4,25 m2 400:- 7m2 inkl montage
Granitkantsten monterad 700:- lpm
Total extrakostnad längd motsv. spontlängd

I exemplet är schaktdjupet 2,5 meter, schaktbottenbredden 1,25
meter och schaktlängd 3,4 meter (= spontkassettens längd).
För att åstadkomma denna schakt hanteras ca 10,6 kubikmeter
schaktmassa.

250:400:720:250:
300:935:1 700:2 380:6 935:-

2 039:-

2,5 meter
2:1 (lagen 1:1)
1,25 meter

Extra kostnader för släntning
H2,5 x B1,25 x L3,4 x 2 (HÖ+VÄ) =10,6 M3
Borttransport av massor 30 min boggiebil
Tippavgift
Återköp material 12ton x 60kr/ton
Transport av retur massor 30 min boggiebil
Extra tid för grävare 30 min
Extra asfalt 15cm 8,5 m2 150:- m2 för att täcka
område ovanför släntlutning
Total extrakostnad längd motsv. spontlängd

250:400:720:250:
300:1 275:-

Totalt extrakostnader per löpmeter

822:-

2 795:-
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Magnum Spontkassetter

För större rördiametrar.

Med en stor fri höjd under nedersta stämpen är det möjligt att lägga
rör med en YD på 2,4 meter.
Systemet ger god ekonomi på arbeten ner till 6 meters djup.
Schaktbredden kan justeras upp till ca 4,7 meter.
Konkurrerande metoder är: icke spontad schakt, samt schakt med
lösa spontplankor.
Fördelarna med Magnum är: minskad masshantering, säkrare
arbetsplats. Ökad säkerhet för de arbetsmiljöansvariga hos både
beställare och entreprenör.
Magnum
Spontlängd
2,00- 6,84 m
Höjd på grundenhet 3,15 m / 4,00 m
Höjd på skarvenhet
1,32 m / 2,00 m
Vertikal öppning
2,00 m / 2,46 m
(maximal rördiameter)
vikt
1818-7130 kg

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Linjära Spontkassetter

För större rördiametrar.

Ett mycket bra alternativ ner till 6 meters djup och vid stora
jordtryck.

Spontlängd
Höjd på grundenhet
Höjd på skarvenhet
Vertikal öppning
(maximal rördiameter)
vikt

U-stämpen har en variabel höjd.
Stämp och sidoplåtar kan röras separat i förhållande till varandra.
Konkurerrande metoder: stora släntlutningar eller konventionell
spontning.
Fördelar
rande metoder.

-

Linjära Spontkassetter
3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m
3,00 m / 4,00 m
1,32 m / 2,00 m
variabel
1818-7130 kg

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Medium Spontkassetter

Sveriges mest använda Spontkassett

För uthyrning och entreprenad.
Medium är lämpligt för dig som vill få högsta möjliga framdrift på
hela schaktarbetet.

Lathund för schaktbredd Medium
Stämpmellanrör 0,55m

För djup ner till ca 6 meter.
Den vanligaste kassettlängden är 3,4m.
Max rördiameter eller höjd till undre stämp 1,45 m.
Vanligaste konkurrerande metod: med eller utan släntlutning.
Fördelar: snabbare framdrift av rörschakt = bättre ekonomi, säkrare
arbetsplats.
Mindre kostnader för transporter av material till och från
arbetsplatsen, återställning av t ex asfalt.
Ökad säkerhet för de arbetsmiljöansvariga hos både beställare och
entreprenör.

Medium Spontkassetter
Spontlängd
3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m
Höjd på grundenhet
3,00 m / 4,00 m
Höjd på skarvenhet
1,32 m / 2,00 m
Vertikal öppning
1,45 m
(maximal rördiameter)
vikt
1818-7130 kg

Antal mellanrör Max tryckkraft kN
0
491.000
1
491.000
2
491.000
3
437.000
4
372.000
5
310.000
6
285.000

Innermått cm Yttermått cm
78-122
99-143
133-177
154-198
188-232
209-253
243-287
264-308
298-342
319-363
353-397
374-418
408-452
429-473

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Lättvikts Spontkassetter

Utmärkt för djup mellan 1,6 meter till 3,6 meter.
Dessa är de minsta och lättaste sponten i vårt program.
Konkurrerande metoder är: ospontat som leder till osäkra
arbetsplatser samt ökade kostnader för den som är ekonomiskt ansvarig för schaktningen (entreprenör + beställare).
Lättvikts Spontkassetter
Spontlängd
2,00-4,5 m
Höjd på grundenhet 1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m
Höjd på skravenhet
0,96 m / 1,32 m
Vertikal öppning
0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m
(maximal rördiameter)
Vikt
745-2136 kg

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Spontramar för Spontplank

Kojapo Aluminiumspont

Där många ledningar korsar din schakt.

Denna typ är ett bra komplement till våra MEDIUM Spontkassetter.
Densitet
Vikt/vägg
Yta
Bredd
Höjd
Max längd
Sträck gräns
Brottgräns
Yttröghetmoment
Böjmotstånd
Tillåten last
E-modul

2.8
5.59
16.77
0.48
345
50
5000
240
270
1039392
31608
39
70000

kg/m

mm
mm
mm

mm4
kN/m

Spontlängd
Höjd på Spontram
Spontdjup

Spontramar för Spontplank
3,40 m / 3,63 m / 4,03 m
0,97 m
variabelt
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Parallell Spontning PV

För djup ner till 7 meter.

En budgetlösning till LINJÄRA Spontsystem.
Alla delar kan tryckas ner eller dras upp separat, vilket ger låg friktion
(stämp, stolpar och sidoplåtar).
Bra för att kunna platsgjuta konstruktioner.
Vanligaste konkurrerande metod: Spontplankor med tvångsstyrning.
Fördelar: bättre ekonomi och framdrift, inga vibrationer.

Spontdjup
Vertikal öppning
(Max rördiameter)
Spontskivans längd
Spontskivans höjd
*Värde för enkelspår

Parallell Spontning Krings
ner till 7,00 m (ner till 4,00 m)*
variabel
2,00 m - 7,00 m
1,30 m / 2,40 m

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
KS 100 Spontkassetter

Världens mest sålda Spontkassett.

För djup ner till 5,2 meter.
Enkelt montage av stämp.
Bra budgetlösning för den som skall köpa sina första spont.
Fördelar: snabbare framdrift av rörschakt = bättre ekonomi, säkrare
arbetsplats.
Minimerade kostnader för transporter av material till och från
arbetsplatsen och återställning av t ex asfalt. Ökad säkerhet för de
arbetsmiljöansvariga hos både beställare och entreprenör.
KS 100 Spontkassetter Krings
Spontlängd
2,00 m - 4,00 m
Höjd på grundenhet 2,40 m / 2,60 m
Höjd på skarvenhet
1,30 m
vertikal öppning
1,51 m / 1,56 m
(max rördiameter)
Vikt
1398-2276 kg

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
KS 60 Lättvikts Spontkassetter

Lättvikts Spontkassetter.

Höjden under nedersta stämp gör detta till ett bra alternativ vid
Låg vikt möjliggör en mindre grävmaskin på arbetsplatsen.
Konkurerande metod är: schakt utan spont. Detta innebär ökade
kostnader för den som är ekonomiskt ansvarig.
(entreprenör + beställare).

KS 60 Spontkassetter Krings
Spontlängd
2,00 m - 3,50 m
Höjd på grundenhet
2,00 m / 2,40 m
Höjd på skarvenhet
1,00 m / 1,30 m
Vertikal öppning
0,99 m / 1,36 m
(max rördiameter)
Vikt
1004-1532 kg

När är risken störst för ras
Faktorer som påverkar säkerheten för dina medarbetare i
rörgravar
• Tjällossning i schaktväggar innebär ökad risk för att block eller
jordmassor rasar in.
• En allt för brant slänt ökar risken för att jordmassor glider ut i
schaktgropen.
• Grundvattentillströmning ökar risken för ras.
• Vibrationer från tillexempel maskiner och fordon innebär
att sammankittningen i jorden brister och risken för ras ökar
väsentligt.
• Tryck från urschaktade massor som ligger för nära kanten.
• Regn
• Sprickor i markytan som fylls av regnvatten.
•
• Sprängning
• Pålning
• Sluttande terräng
• Variation i temperatur

Olycksfall i samband med schaktningsarbeten
ckor varje år enligt arbetsmiljöverket. Olycksfallen beror ofta på
felbedömningar av jordarterna eller på förändringar som inträder
under arbetets gång, till exempel väderlek eller att andra förutsättningar ändras i marken.

Företagets ansvar

Företag som arbetar med schaktning ska se till att arbetet utförs
på ett säkert sätt. Den anställde har rätt att kräva att arbetet utförs
enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bland annat ska arbetsmiljö-

Minska risken för ras:

Använda stödkonstruktion
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KVL Mini-kassetter

2,5 km
spont!

Framtagen för att hanteras av små grävmaskiner.
Detta är ett system för entreprenören som jobbar med små schakter
för VA-arbeten som t ex byte av villaserviser .
Bäst funktion på djup mellan 1,5 till 3 meter.
Fördelar: säkerhet + bättre ekonomi . Minimerade kostnader för
transporter av material till och från arbetsplatsen och återställning
av t ex asfalt, staket, grindstolpar, häckar etc. Ökad säkerhet för de
arbetsmiljöansvariga hos både beställare och entreprenör.

Spontlängd
Höjd på grundenhet
Höjd på skarvenhet
vertikal öppning
(max rördiameter)
Vikt

KVL Mini-kassetter
2,00 m - 3,50 m
1,50 m / 2,00 m / 2,40 m
0,48 m/ 0,96 m
0,72 m / 0,97 m
489-1283 kg

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Aluminium Spont

Världen lättaste spont?
Kan användas ner till 3 meters djup.
Lätthanterliga, kan bäras av 2 man.
Bästa sponten för servicearbeten och kyrkogårdar .
Fördelar: säkerhet + bättre ekonomi .
Minimerade kostnader för transporter av material till och från
arbetsplatsen och återställning av t ex asfalt, staket, grindstolpar,
häckar etc.

Spontlängd
Höjd på grundenhet
vikt

Aluminium Spont
0,91 m - 3,00 m
0,50 m
29-208 kg
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KKP Spontramar

KKP spontramar, kompletterar KS 100
det förekommer mycket serviser och stickledningar.
Kompletterar KS100 Spont där det förekommer serviser och
stickledningar.
Spontlängd
Höjd på grundenhet
Antal spontplank
Horisontell öppning
Spontdjup

KKP Spontram Krings
2,83 m - 4,07 m
0,48 m/ 1,00 m
14 st KD4 / KD 6
upp till 3,65 m
variabel
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DPV Spontramar

En “spontmaskin”.

Med DPV Spontram så trycker du ner en spontplanka i taget.
Den är framtagen för smala schakter i samband med
ledningsrenoveringar.
Metoden är vibrationsfri.

Spontlängd
Spontdjup
Tryckkraft
Antal spontplank

DPV Spontram Krings
5,50 m / 6,70 m
variabel
7,65 t / 9,00 t
14 st / 18 st
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Skruvstämp

Storlek
0
1
2
3

Horisontell stämp
Arbetsområde
Max cm
Min cm
30
45
45
71
68
114
104
175

Max belastning kN
30
30
30
30

Vikt
5
6,6
8,6
11,8

Körplåtar för uthyrning

Körplåtar för uthyrning
ca 30 mm tjocklek med 4 st lyfthål för säkra lyft med låsbara krokar
2 x 4 meter Ca 2000kg
2 x 6 meter Ca 3000kg

Storlek
0
1
2
3
4

Vertikal stämp
Arbetsområde
Max cm Min. cm
104
175
175
312
198
335
259
395
320
487

Max belastning kN
30
20
20
15
12

Vikt
13,6
21
21,8
25
29,5

SPONTSYSTEM - HYR, KÖP, LEASA
Temporärt Vägsystem

Klarar höga belastningar.

Enkel utläggning och borttagning.
Lite förberedelser och återställning .
Enkel låsning mellan elementen.
Längd
Bredd
Höjd
Vikt
Area
Maximal last

Temporärt vägsystem
2340 mm
3800 mm
160 mm
869 kg
8,892 m2
12 t axeltryck

Linköpingsvägen 7
857 31 Sundsvall
Tel: 060-58 11 95
Fax: 060-58 00 69
info@byggova-service.se
www.byggova-service.se

