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Abstract 

The building pace of multi apartment houses in Sweden is at a high level and is increasing. 

This induces demands of a quick building process. One solution to quicken the building 

process is the use of prefabricated elements. The authors’ task, in collaboration with WSP 

Sverige AB, is to develop an aiding tool for engineers who compare different slabs, one cross 

laminated wood, two precast concrete components and one construction cast in-place. The 

goal is to produce a table that considers factors that affects the choice of structure and 

presents which of the slabs that is most cost effective.   

 

The paper was compiled over a period of 10 weeks and limited to slabs in multi-apartment 

buildings supported on two sides that meet relevant requirements for dimensioning, consider 

hydration time with set conditions, delivery time regarding production time for the precast 

components and environmental effects considering CO2-equivalent emissions in the 

production stage. The results of the study are founded on literature and interviews, 

calculation-aids and computational programs that are common in the industry.  

 

The outcome shows that:  

 wood generates the least amount of carbondioxide emissions of the slab alternatives 

 concrete is, from a fire- and acoustic perspective, the most suitable material  

 the cross laminated slab renders the highest cross-section and the highest cost per 

square meter 

 hollow core slabs has the shortest delivery time 

 the conventionally reinforced precast slabs and the in-situ cast floor slabs have the 

longest hydration times 

 the in situ slab is the most cost effective slab of the four that have been compared.  

 

Keywords: Slabs, CLT, hollow core slab, precast slab, in situ cast concrete slab.  
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Sammanfattning 

Byggnadstakten av flerbostadshus i Sverige ligger på en hög nivå och ökar. Detta medför krav 

på en snabb byggprocess. En lösning för att snabba på byggprocessen är användandet av 

prefabricerade delar. Författarnas uppgift, i samarbete med WSP Sverige AB, är att utveckla 

ett hjälpmedel för konstruktörer som jämför fyra olika bjälklag, varav ett i korslimmat trä, två 

prefabricerade betongelement och en platsgjuten konstruktion. Målet är att framställa en tabell 

som beaktar faktorer som påverkar valet av stomsystem och som presenterar vilket av 

bjälklagen som är mest kostnadseffektivt.  

 

Rapporten sammanställdes under 10 veckor och avgränsades till bjälklag i flerbostadshus 

upplagda på två stöd som uppfyller relevanta krav för dimensionering, beaktar torktid med 

fasta förutsättningar, leveranstid avseende produktionstid hos de prefabricerade elementen 

och miljöpåverkan avseende CO2-ekvivalenta utsläpp i produktionsskedet. Studiens resultat 

grundar sig på litteraturstudier och intervjuer, kalkylhjälpmedel och beräkningsprogram som 

är vanliga i branschen. 

 

Resultatet visar att: 

 trä genererar lägst koldioxidutsläpp av bjälklagsalternativen 

 betong är, ur ett brand- och ljudperspektiv, det lämpligaste materialet  

 korslimmade träbjälklaget får den högsta byggnadshöjden och den högsta kostnaden 

per kvadratmeter  

 håldäcksbjälklag har den kortaste leveranstiden 

 det slakarmerade plattbärlag samt det platsgjutna betongbjälklaget har längst torktid 

 den platsgjutna bjälklagskonstruktionen är det mest kostnadseffektiva bjälklaget av de 

fyra som har jämförts.  

 

Nyckelord: Bjälklag, KL-trä, Håldäck, Plattbärlag, Platsgjutet betongbjälklag. 
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Terminologi 

Ballast 

Ett samlingsbegrepp för sand, grus och sten [16, s.23]. 

 

Brandcell 

En brandcell är en separerad del i en byggnad vari en brand kan uppkomma och pågå utan att 

sprida sig till andra delar i en byggnad eller till andra byggnader inom en viss definierad 

tidsrymd [48]. 

 

Egenfrekvens 

Antalet svängningar per sekund hos en konstruktion 

 

Förspänd betongkonstruktion - förspänt plattbärlag och håldäck (HD/F): 

Armeringen spänns före tillverkningen av prefabricerade betongelement. När betongen härdat 

släpps spänningen och armeringen vill då krympa till sin normala storlek. Då uppstår 

tryckspänning i betongen [82].  

 

Slakarmerad betongkonstruktion - slakarmerat plattbärlag och platsgjuten konstruktion: 

Konstruktionerna utförs med ospänd armering [82]. 

 

Vattencementtal 

Vattencementtal, vct-tal, är kvoten mellan andel vatten och cement i betong[16, s.23]. 

 

Generaliserbarhet 

Att resultatet gäller generellt för den aktuella marknaden [83]. 

 

Reliabilitet 

Graden av tillförlitlighet. I vilken utsträckning samma värde uppnås om undersökningen 

upprepas [81]. 

 

Validitet 

I vilken utsträckning det som avses mäta faktiskt mäts och inget annat [81]. 

 

Pågjutning/Övergjutning 

Gjutning på det befintliga (prefabricerade) bjälklaget.    

 

RF 

Relativ fuktighet  

 

BBR  

Boverkets byggregler 
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SBUF 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

 

Stämp 

Stöd för till exempel formbord  
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1. Introduktion 

Byggandet av flerbostadshus ligger idag på den högsta nivån sedan miljonprogrammet och det 

fortsätter att öka. Kapaciteten inom byggsektorn är en reglerande faktor för ett ökat byggande 

och troligtvis är även kommunerna en begränsande faktor [1]. För att underlätta och snabba på 

byggprocessen kan element som produceras, helt eller delvis, på förhand användas. Det 

dominerande materialet inom bygg och anläggning är idag betong, enligt svensk betong [2] 

men korslimmat trä ger nya möjligheter och det vinner mark på den svenska 

byggnadsmarknaden. Korslimmat trä kan komplettera eller ersätta betong som stommaterial 

vid nybyggnation och renovering [3].  

 

Ett bjälklag är en horisontellt bärande byggnadsdel som skiljer våningar eller utrymmen åt. 

Till exempel en inredd våning ifrån en annan, en krypgrund från en lokal eller en vind från 

översta våningen [4]. I detta examensarbete jämförs fyra olika bjälklagstyper, tre av betong 

och ett av trä. Med hjälp av jämförelsen ska ett hjälpmedel utvecklas som underlättar valet av 

bjälklag i projekteringsfasen vid nybyggnation eller ändring av flerbostadshus. Arbetet 

kommer att genomföras i samarbete med WSP Sverige AB på byggprojekteringsavdelningen i 

Sundsvall. Handledare från WSP är Mikael Andersson assisterad av Lars Svensson, Pär 

Westerlund och Stefan Ivarsson. Handledare från Mittuniversitetet är Fredrik Hermansson. 

1.1 Syfte   

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett hjälpmedel för konstruktörer som jämför ett antal 

olika typer av bjälklag på ett överskådligt sätt. 

1.2 Mål 

Målet är att framställa en tabell som beaktar vikt, kostnad, miljöpåverkan, leveranstid och 

torktid (betong) för bjälklag som underlättar projekteringen för flerbostadshus. 

1.3 Forskningsfråga  

Vilken bjälklagskonstruktion är mest kostnadseffektivt för bjälklag fritt upplagt på två stöd 

med en spännvidd på 5,5 meter? 

1.4 Avgränsningar 

Alternativen utgörs av fyra (4) jämförbara bjälklag med samma spännvidd, bredd och 

belastning: platsgjutet bjälklag, håldäck (HD/F), korslimmat trä och plattbärlag. 

För att examensarbetet inte ska bli för omfattande kommer arbetet att avgränsas till: 

 flerbostadshus mellan fem (5) och sexton (16) våningar 

 bjälklag fritt upplagt på två stöd 
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 en standardhöjd och bredd på de prefabricerade elementen och en höjd och bredd på 

det platsgjutna bjälklaget  

 en pågjutningshöjd för håldäck och en för plattbärlag 

 torktid med fasta förutsättningar avseende utomhustemperatur, luftfuktighet, vind, 

vattencementtal och betongtemperatur vid härdning. Arbetet omfattar inte 

vintermerkostnader 

 leveranstid avseende produktionstid för de prefabricerade elementen hos producenter 

efter lagd order vecka 16 år 2017 med klara och kompletta projekteringsunderlag  

 miljöbedömningen behandlar resursanvändande och klimatbelastning avseende CO2-

ekvivalenta utsläpp i produktionsskedet. Den behandlar inte miljö och hälsofarliga 

egenskaper, social hållbarhet och ansvarsfulla materialval i leverantörskedjan. 
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2. Teori 

God arkitektur och hållbart byggande kan fås genom nyttjande av prefabricerade element; en 

förtillverkad konstruktionsdel. Den industriella byggprocessen är effektiv och medför låga 

kostnader [5]. Undersökningar har visat att upp till en tredjedel av resursåtgången i 

byggskedet är slöseri. Genom att industrialisera processen blir den mer slagkraftig och 

resurserna kan istället användas för till exempel en bättre funktion, en högre kvalitet och ge 

lägre kostnader vilket gynnar brukarna [6].  

 

En byggnad ska vid uppförande eller ändring uppfylla en mängd krav. Utöver de laster den 

utsätts för ska bland annat ljud-, energihushållnings- och brandkrav uppfyllas [7]. Dessa blir 

ibland styrande för en konstruktionsdels utformning och påverkar därmed kostnaden för 

densamma. I byggbranschen är betong det dominerande materialet för alla konstruktionsdelar 

men efterfrågan på byggnader i trä har ökat de senaste åren [2,3,8,9].  

 

En del av stommen till alla byggnader utgörs av bjälklag, det horisontella element som bär 

last på varje våningsplan, och överför dem till bärande väggar, pelare eller grund [10]. 

Bjälklag utförs antingen helt prefabricerade, delvis prefabricerade eller som platsgjutna 

konstruktioner. De kalkyleras separat för givna dimensioner i bredd och längd men med olika 

höjdmått. Höjdmåtten skiljer sig för de olika konstruktionstyperna därför att de får olika 

kapacitet beroende på ingående material och utformning. För att göra bjälklagstyperna 

jämförbara anpassas de till den last som är given för bostäder (2,0kN/m
2
). De jämförbara 

bjälklagskonstruktionerna benämns också som funktionell enhet. 

 

Prefabricerade element är förtillverkade i fabrik under kontrollerade former. De levereras till 

byggarbetsplatser och monteras direkt eller nära i tiden till leverans. I jämförelse med 

platsbyggda konstruktioner kan kvalitén på prefabricerade element bli högre på grund av 

förtillverkning under jämna, kontrollerade och förutsägbara förhållanden [11].  

2.1 Trä 

Det finns utrymme för trä att vara en vanligare produkt i den svenska byggsektorn än vad den 

är idag. Skogen täcker 70 % av Sveriges landyta och beståndet växer, tillväxten är större än 

avverkningen sedan 1990-talet. Av de 90 miljoner m
2
 skog som avverkas årligen går 45 % till 

sågverken, 45 % till massaindustrin och resterande till bioenergi i första ledet. 55 % av det 

som går till sågverken blir till sågade trävaror och ungefär ⅔ går till export. Restprodukterna 

går i andra ledet vidare till bioenergi, massa- och pappersbruk [12]. 
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Figur 1. Skogens kretslopp [12, s.17]. 

 

Trä används normalt i många delar av en byggnad. Allt från bärande stomsystem, 

lägenhetsavskiljande delar och ytskikt [12,13]. Skogsindustrierna anger nio (9) skäl till att 

bygga med trä i sin tidskrift Forum för Bioekonomi [14, s.19]: 

 

1. Växande skog binder koldioxid från atmosfären som fortsätter lagras i virket under hela dess 

livslängd. 

2. Till skillnad från betong är trä en förnyelsebar råvara. 

3. Trä är överlägset betong i miljöhänseende eftersom produktion av betong bidrar till stora 

utsläpp av växthusgaser. 

4. Trä kräver förhållandevis lite energi för att sågas och bearbetas. 

5. Träelementets hanterbarhet gör att utsläppen får transporter minskar. 

6. Trä är ett lätt material som kan bära tunga vikter. Det möjliggör en hög grad av prefabricering, 

vilket stärker kvalitetsförutsättningarna, minskar svinnet och slöseriet och kortar byggtiderna 

på byggarbetsplatsen rejält. 

7. Industriellt träbyggande får positiva samhällseffekter, som ett ömsesidigt gynnsamt 

ekonomiskt utbyte mellan olika delar av landet och arbetstillfällen utanför storstadsområdena. 



 

5 
 

8. Genom prefabricering förvandlas byggarbetsplatsen mer till en montageplats. Det är tyst och 

störningarna för de omkringboende minimeras samtidigt som det ger en bättre arbetsmiljö. 

9. Uttjänta trähus kan rivas och restmaterialet hanteras med mindre klimatpåverkan än 

motsvarande betonghus. Trädetaljer kan återvinnas som de är eller som råvara till exempelvis 

träfiberskivor. 

 

I den här rapporten studeras korslimmat trä som bjälklagsalternativ.  

2.1.1 Korslimmat träbjälklag 

Korslimmat trä är en skiva uppbyggd av vinkelräta lager av limmade bräder eller plank som 

bland annat kan användas som bjälklag, väggar eller i takkonstruktioner [13]. Produkten 

benämns i Sverige som KL-trä, crosslam eller X-lam i England och KLH i Tyskland och 

Österrike. Tidigare kallades det för massivträ men på grund av förväxlingsrisken med andra 

produkter undviks det idag [15]. 

 

 
Figur 2. Användningsområden för korslimmat trä [13, s.5] 

2.2 Betong 

Betong är en kombination av sten, grus och sand som tillsammans med en pasta av cement 

och vatten hålls samman. Betong består av ca 80 % ballast (sten, grus, sand), 14 % cement, 6 

% vatten och en eller flera tillsatsmedel kan tillsättas för att förbättra vissa materialegenskaper 

och på så sätt öka byggkonstruktionens livslängd [16]. Betong är ett naturmaterial och är som 

byggnadsmaterial starkt, hållfast, ljudisolerande och har goda brandegenskaper [17]. Abetong 

[17, s.2] anger fem unika skäl för betong: 

 

1. Betongens hållbarhet - Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Än idag finns det 

betongbyggnader kvar från romartiden. Tillverkningen av cement är dock energikrävande. 

Men betong är som skogen, den binder koldioxid under hela sin livslängd – upp till hälften av 

den koldioxid som avges vid cementtillverkningen. Totalt sett används det lika mycket energi 

för att tillverka en kubikmeter betong som en kubikmeter träreglar.  

2. Betong sparar energi - En stor fördel med betong är dess termiska massa som ger en 

temperaturstabilitet. Detta sparar energi och ger behagligt inomhusklimat.  

3. Betong möglar inte - Betong är ett oorganiskt material som ger en god boendemiljö utan fukt 

och mögel.  

4. Betong begränsar bränder - Betong brinner inte. Betong kan förhindra att bränder utvecklas till 

storbränder. Betong ger lägre försäkrings- och skadekostnader, skyddar liv och underlättar 

evakuering.  
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5. Betong dämpar lågfrekvent ljud - Materialet står enkelt emot lågfrekvent ljud som bastoner 

och dunsljud. Hus med betongstommar klarar lätt av högsta ljudklass. En betongstomme ger 

en god ljudisolering med måttliga konstruktionstjocklekar. 

 

Under en tioårsperiod har behovet av prefabricerade betongelement ökat. Genom att använda 

prefabricerade element ökar produktiviteten på byggarbetsplatsen och omkostnader för 

byggprojekt sänks; användandet av prefabricerade elementen minskar byggtid och behovet av 

arbetskraft [6,11].  

 

Ett klimatsmart hus, som lagrar och avger energi utifrån aktuell väderlek, kan fås genom att 

bygga med betongstomme; flerbostadshus med en stomme av betong ger ett jämnare 

inomhusklimat. Användandet av betong i flerbostadshus ger en lång livslängd, minimerar 

behovet av underhåll och ger ett brandsäkert hus som skyddar liv [18].  

2.2.1 Platsgjutet betongbjälklag 

Att tillverka ett platsgjutet betongbjälklag medför, som benämningen antyder, att alla moment 

utförs på plats; de praktiska delarna formbygge, armering, gjutning och alla efterarbeten görs 

på byggarbetsplatsen [19]. Nedan beskrivs de ingående momenten, material och vilken 

utrustning som kan användas.  

2.2.1.1 Att bygga form 

För att kunna gjuta en konstruktion av något slag behövs en form att gjuta i som begränsar 

betongens utbredning i höjd, bredd och längd. Ungefär som ett badkar begränsar vatten. Det 

finns olika system att använda vid formbygge. Det kan vara en form som sitter kvar efter 

gjutningen och blir en del av konstruktionen, till exempel plattbärlag, eller en form som tas 

bort. Det senare, som behandlas här, finns det olika lösningar för [20]. Här beskrivs det som 

kallas för valvform av formbord.  

 
Figur 3. Traditionell formunderbyggnad som visar konstruktionens delar [21]. 
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formbord till valv monteras, precis som traditionellt formbygge, på stämp. Formborden 

ersätter det som i figur 5 ovan illustreras som bockryggar, reglar och inbrädning vilket sparar 

tid och arbetsmoment [20]. 

 
Figur 4. Monterade formbord [22]. 

2.2.1.2 Installationer 

I platsgjutna betongbjälklag finns möjligheten att förlägga installationer som till exempel 

vatten, ventilation och el/data/tele i eller utanför konstruktionen. Valet styr samordningen på 

arbetsplatsen [23]. Den här rapporten avhandlar inte installationer och samordning av 

arbetsmoment. 

2.2.1.3 Armering 

Krafter och moment sprids på olika sätt i en betongplatta beroende på hur den är upplagd, på 

två, tre eller fyra sidor av konstruktionen, och på hur många längsgående stöd den är upplagd 

på. Hur dessa krafter och moment sprids avgör hur armeringen ska organiseras i formen. Om 

ett bjälklag är upplagt på två motstående stöd fördelas krafter och moment längsgående och 

armering placeras då i den riktningen. Om det är upplagt på fler sidor armeras det även för de 

krafter och moment som sprids i den riktningen. Är en betongkonstruktion upplagd på annat 

sätt än två mot varandra stående upplag blir det alltid störst krafter och moment i den korta 

riktningen. Den benämns därför som huvudriktning och det är i den riktningen 

huvudarmeringen placeras. Huvudarmeringen ligger alltid under sekundärarmeringen i en 

konstruktion som bär last ovanifrån därför att avståndet från armeringen till lastbärande sida, i 

höjdled, är avgörande för vilken effekt armeringen gör [16]. Armering läggs och monteras löst 

i form styckevis, som nät eller iläggningsfärdiga enheter [24]. 

2.2.1.4 Gjutning 

Vid gjutning ska betongen bli tät, homogen och flyta ut i formen, runt armeringen och 

eventuella installationer. Det görs med självkompakterande betong eller genom att vibrera 

betongen med till exempel en stavvibrator, vibrerande sloda eller vibratorbrygga [25-27].  
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Figur 5. Vibrering med stavvibrator [27]. 

2.2.1.5 Avjämning 

För att få en jämn betong kan olika metoder användas. Det är vanligt att använda lasermätare 

för att få rätt höjd och justera med en så kallad sloda. Slodor finns med och utan motor där 

modellen med motor kombinerar avjämning och vibrering för tunna betongkonstruktioner 

vilket eliminerar det föregående momentet vibrering med stavvibrator. Är kraven på en jämn 

yta höga används en vibratorbrygga som går på fasta banor [26, 28]. 

 
Figur 6. Avjämning med sloda [29]. 
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Figur 7. Packning, ytvibrering och avjämning med vibratorbrygga och fasta banor [28]. 

2.2.1.6 Glättning 

Efter det att betongen har stelnat efter gjutning glättas ytan för att ta bort ojämnheter, skapa en 

slät yta och stärka betongen [28].  

 
Figur 8. Betongglättning med handhållen glättare [30]. 

2.2.1.7 Härdning 

När betongen har behandlats efter gjutning ska den mogna för att få de egenskaper den är 

dimensionerad för. Det är då viktigt att hindra det vatten som ännu inte är bundet i betongen 

från att dunsta och begränsa värmeutstrålningen för att betongen ska få hårdna i en lagom 

takt, annars kan den spricka och förlora viktiga egenskaper. Detta görs enkelt genom att täcka 

betongytan. Är det inte möjligt göra det direkt kan till exempel tillsatsmedlet membranhärdare 

användas eller betongen vattnas.  

 

På vintern är det extra viktigt att hålla betongen varm när den hårdnar. Då kan det vara 

nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa en lyckad konstruktion till exempel genom att 

ändra betongreceptet, säkerställa att det är varmt runtom genom uppvärmning eller gjuta in 

värmetrådar. Hållfasthetsutvecklingen hos betong varierar beroende på olika parametrar som 

till exempel betongkvalitet, vct-tal och temperatur [31, 32]. De behandlas inte vidare i den här 

rapporten. 



 

10 
 

 
Figur 9. Betongens hållfasthetstillväxt vid konstant betongtemperatur för betongkvaliteten 

C25/30 [32]. 

2.2.1.8 Rivning form 

Innan en bjälklagsform kan rivas är det viktigt att betongen har nått tillräcklig hållfasthet för 

att undvika nedböjning och bestående sprickbildning. Vanligtvis är det 70 procent av den 

slutgiltiga hållfastheten, 25Mpa för betongkvalitet C25/30, men ibland ställs högre krav [32]. 

Byggs det i flera våningar kan det vara nödvändigt att behålla säkerhetsstämp i flera våningar 

för att ett tidigare gjutet bjälklag inte själv klarar lasten från ett nygjutet bjälklag [33].  

2.2.2 Håldäck-HD/F 

Håldäck (figur 10) är en typ av betongbjälklag med förspänd armering och längsgående 

kanaler vilket gör det till ett förhållandevis lätt betongbjälklag. Betongelementen kan ha långa 

spännvidder, vilket ger stora möjligheter till flexibla planlösningar och minskar behovet av 

antalet bärande konstruktionsdelar [34]. 

 

    

Figur 10. Håldäck [34].  

 



 

11 
 

Håldäck armeras i underkant och gjuts normalt i hållfasthetsklassen C40/50. Elementen 

tillverkas med hjälp av glidformsgjutning; Undersidan gjuts mot en stålform medan en maskin 

formar kanter och ovansida (figur 11) [35]. 

 
Figur 11. Produktion av håldäck [34].  

 

Betongelementen får därför en slät undersida som kan målas utan förbehandling och 

ovansidan beläggs vanligtvis med en pågjutning [35]. Betongelement har ett brett 

användningsområde och håldäck är ett bra val när stora ytor ska täckas med bjälklag. De kan 

till exempel användas för industri-, kontors- och bostadsbyggnader [34, 36]. 

2.2.3 Plattbärlag 

Plattbärlag (figur 12) är ett betongelement som delvis tillverkas på fabrik och delvis på plats. 

På så sätt kan de prefabricerade fördelarna kombineras med det platsgjutna byggandets 

flexibilitet som gör att konstruktioner kan anpassas till rådande miljö och läge. Plattbärlaget 

ingår i ett enhetligt och samverkande betongbjälklag när det är färdiggjutet [37, 38]. 

 

 
Figur 12. Plattbärlag innan pågjutning med synliga armeringsstegar [37].  

 

Den prefabricerade delen gjuts, med förspänd eller slak armering, mot en stålform för att få en 

slät undersida [37]. Armeringen består av armeringsstegar och erforderlig 

underkantsarmering. Armeringsstegarna förstyvar plattbärlaget under transport och montering 
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och fungerar sedan som armering mellan den prefabricerade och den platsgjutna delen [39]. 

Plattbärlag är färdigarmerade i huvudriktningen, det vill säga i plattans bärriktning, och 

plattan kan vid behov kompletteras med armering i sekundärriktningen om plattan ska ha 

bärförmåga i två riktningar [40]. Plattbärlag ger enligt Abetong [41] fördelar i jämförelse 

med:  

 platsgjutna bjälklag - genom kortare byggtid, bättre mätnoggrannhet och en renare 

arbetsplats vilket medför en renare arbetsplats för en trygg och säker arbetsmiljö 

 håldäck - genom bättre ljudegenskaper, lägre bygghöjder och formfrihet. 

2.3 Miljö 

Klimatet har alltid varierat mellan kalla och varma perioder men den temperaturökning som 

ses nu beror till stor del på oss människor. De senaste årtiondena har förändringar i klimatet 

orsakat stora effekter på naturliga och mänskliga system, på alla kontinenter och i 

världshaven. Effekterna på ekosystemen är tydligast. I många regioner påverkar förändrade 

regnmönster, smältsnö och smältis de hydrologiska förutsättningarna för kvalitet och kvantitet 

på vattenförsörjningen. Djurarter som lever i hav, på land och i luften har förändrat sina 

säsongsmönster, migrationsmönster och interaktioner arter emellan som svar på ett förändrat 

klimat. Studier som sträcker sig över många regioner och grödor visar att det är vanligare att 

negativa effekter på skördemängder överväger fördelarna av ett förändrat klimat [42].  

 

Att bedöma vilken total miljöpåverkan byggbranschen har är svårt och komplicerat. Det är 

inte bara koldioxidutsläpp, miljö- och hälsofarliga egenskaper och sociala faktorer att ta 

hänsyn till utan en mängd fler parametrar [43]. Förutsättningen för allt liv på jorden är 

växthuseffekten. Den uppstår av att värmestrålning absorberas av de så kallade 

växthusgaserna och gör att medeltemperaturen är ungefär 30 grader högre än vad den annars 

skulle vara. En av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid men vattenånga, metan och 

lustgas räknas också hit. Växthusgaserna påverkar klimatet olika och har olika livslängd men 

för att kunna jämföras beräknas de i förhållande till koldioxid och mätvärdet benämns som 

koldioxidekvivalenter [44]. 

 

Utsläppen av växthusgaser förstärker växthuseffekten. Sedan mitten av 1800-talet har andelen 

koldioxid ökat i atmosfären med ungefär 35 procent och jordens medeltemperatur med 0,7 

grader sedan början av 1900-talet. Det är under denna period som användningen av bensin, 

diesel, kol, naturgas och olja successivt ökat [44-46]. Utsläppen från byggprocesser 

motsvarade 2012 ungefär 17 procent av det rapporterade utsläppet av växthusgaser i Sverige. 

Utsläppen av koldioxid utgörs bland annat av transport, energianvändning och materialval, 

uppströms och nedströms i byggprocessen [47]. 

 

 
Figur 13. Uppströms och nedströms klimatpåverkan i byggprocessen [47]. 
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2.4 Brand 

Dimensioneringskraven för brand styrs av en mängd olika faktorer som till exempel vilken 

typ av byggnad som avses, vilken verksamhetsklass det gäller och vilken typ av 

dimensionering, förenklad eller analytisk, som tillämpas. Reglerna återfinns bland annat i 

Boverkets byggregler, Boverkets allmänna råd om brandbelastning och Eurokoderna. Krav 

ställs beroende på vilken funktion som ska uppfyllas och hur länge. De betecknas med en 

bokstav, har efterföljande siffror och delas in i olika klasser, bärande (R) och avskiljande (EI) 

hos byggnadsdelar, ytskikt och brandceller med mera. E står för integritet (täthet) och I för 

isolering. Ett bjälklag med brandskyddskravet REI60 ska klara av en brandbelastning under 

60 minuter utan att dess bärförmåga, integritet och isoleringsförmåga påverkas [7, 48, 49].  

På grund av komplexiteten hos branddimensionering är en brandkonsult vanligtvis inblandad 

när ett byggnadstekniskt brandskydd ska utformas [personlig kommunikation. Mikael 

Andersson WSP. 2017-03-27].  

2.5 Ljud  

Bortsett ifrån byggnadens placering och ljudnivån kring byggnaden  måste alltid ljudnivåerna 

i en byggnad uppfylla kraven i Boverkets Byggregler (BBR). Byggnader med bostäder ska 

därför vara designade så att störande ljud begränsas från att uppstå och spridas, detta för att 

undvika besvärlighet för människors hälsa [50].  

 

Ljudklassningen av bostäder delas in i olika ljudklasser (A, B, C och D) [51]. Ljudklass B 

upplevs ha en 50 % bättre ljudmiljö än ljudklass C, och ljudklass A betraktas som 100 % 

bättre. Ljudklass D kan bli aktuellt vid ombyggnation, där ljudklass C inte går att nå [52]. I 

SIS standard [51 s.11-12] beskrivs ljudklasserna övergripande: 

 

Ljudklass A – är utformad för att motsvara en bostad med mycket högklassig ljudmiljö och 

kan utgöra ett konkurrensmedel för dem som prioriterar ljudmiljön högt. Mycket få människor 

kan förväntas vara besvärade av ljudmiljön i bostäder med denna ljudklass.  

 

Ljudklass B – är utformad för att motsvara en bostad med väsentligt bättre ljudmiljö än 

samhällets minimikrav och är lämplig för bostäder där god ljudmiljö prioriteras. Studier har 

visat att antalet människor som är besvärade av ljudmiljön kan förväntas vara färre än hälften i 

bostäder med ljudklass B än i bostäder som endast uppfyller allmänt råd enligt BBR.  

 

Ljudklass C – är uppfylld om byggnaden uppfyller de föreskrifter och allmänna råd om skydd 

mot buller och ljudnivå i bostadsrum som föreskrivande myndigheter ställer på nybyggda 

bostäder. Vid denna standards fastställande gäller avsnitt 7:21 i den vid byggsamråd beslutade 

utgåvan i Boverkets Byggregler, BBR, och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ljudnivå 

inomhus, FoHMFS 2014:13, som för bostäder omfattar utrymmen för sömn, vila och daglig 

samvaro.  

 

Ljudklass D – representerar låg ljudstandard och är avsedd att tillämpas som en lägsta nivå för 

när utrymmet är lämpligt som bostad, och utgör ett komplement till föreskrifter och allmänt 

råd enligt Boverkets Byggregler avsnitt 7:4, ändring av byggnad, som inte har någon lägsta 

accepterad nivå redovisad. Vid ändring av byggnad ska man alltid eftersträva att uppfylla 



 

14 
 

minst ljudklass C. Ljudklass D ska endast tillämpas på de egenskaper, skiljekonstruktioner 

eller utrymmen där ljudklass C inte kan uppnås på ett estetiskt, tekniskt eller ekonomiskt 

försvarbart sätt. 

 

Ljudkravet tar hänsyn till luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå från installationer, 

ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor samt efterklangstid [51]. 

2.6 Dimensioner 

Dimensioner för bjälklag styrs av en mängd faktorer. Utöver bärförmåga kan även stabilitet, 

värme- och ljudisolering och brandkrav kan vara styrande [53].    

2.7 Leveranstid 

Tiden från order till leverans kallas för leveranstid. Leveranstiden innefattar bland annat 

tidsåtgången för administrations- och orderbehandling, konstruktion och tillverkning [54].   

2.7.1 Prefabricerade element 

Leveranstiden hos prefabricerade trä- och betongelement beror på olika faktorer, och tiden för 

leverans kan således variera mycket beroende på dessa. En faktor kan vara kapaciteten 

producenterna har, det vill säga hur mycket de kan producera inom en given tidsram. Stora 

företag har större kapacitet än mindre företag. Faktorer som kan vara styrande är 

produktionstider för de olika bjälklagstyperna och beställningstrycket. 

2.8 Montage 

Montering av trä- och betongbjälklag kräver diverse resurser och består av olika moment som 

till exempel kontroll av element, koppling- och lyft av element. Efter transport ska bjälklagen 

kontrolleras visuellt för bland annat sprickor, större krosskador och stora avflagningar 

(betong) som kan misstänkas reducera elementens bärförmåga [7]. Lyft av element sker med 

kran.  

2.9 Torktid 

Produktionstiden på en arbetsplats beror av många faktorer. Torktiden kan vara en dessa. För 

prefabricerade element i trä [13] är det ett moment som inte påverkar själva byggtiden utan 

ligger innan leverans. Torktiden hos betong beror på olika faktorer eftersom det är en produkt 

som består av olika ingående material och mognaden av blandningen beror av typ av cement, 

temperatur och härdningsförhållanden [16]. Tiden kan således variera mycket. Enligt 

lathunden som SBUF tagit fram, beror torktiden på fem olika faktorer, se bilaga 1. 
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2.10 Kostnad 

Vad priset för en produkt uppgår till är ofta en av de viktigaste parametrarna vid val produkt. 

Det utgörs bland annat av kostnader för transport, montering, arbetsledning, krankostnad och 

efterarbeten [55]. Detta arbete avser inte behandla transport och arbetsledning. Slutkostnaden 

för bjälklagen beaktar momenten som beskrivits ovan.   
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3. Metod  

När en ny byggnadsdel för bostäder projekteras förefaller det för författarna som att det finns 

väl etablerade föreställningar om vilket typ av bjälklag som lämpar sig bästa att använda. 

Arbetet ämnar undersöka huruvida dessa åsikter stämmer överens med hur det faktiskt är samt 

utforma ett hjälpmedel som åskådliggör detta. Nedan presenteras hur arbetet planerats och 

genomförts. 

 

1. Den grundläggande kravbilden för bjälklag i bostäder undersöks. 

2. Arbetet fördelas mellan författarna. 

3. En definition av de funktionella enheterna för respektive bjälklag utformas utifrån 

litteraturstudier, intervjuer och produktspecifika programvaror och handböcker som 

Concrete beam, Pro-guiden och Bidcon. (Brand-, ljudkrav och standarddimensioner 

för olika produkter kan vara styrande.) 

4. Produktspecifik kvalitativ och kvantitativ data eftersöks och selekteras för de 

funktionella enheterna med hjälp av leverantörer, Bidcon och Pro-guiden. 

5. Bjälklagsalternativen kalkyleras för respektive funktionell enhet. (Påverkansfaktorer 

inkluderar bland annat persontimmar, maskiner, utrustning och material.)  

6. Leverans och ledtider beräknas och sammanställs utifrån insamlad data. (Relevanta 

parametrar är bland annat torktid för betong, leveranstid beroende av aktuellt (april 

2017) beställningstryck hos leverantörer och monteringstider för de prefabricerade 

elementen. Beräkningarna för torktid utförts i beräkningsprogrammet BI Dry med de, 

för arbetet, aktuella förutsättningarna.) 

7. Miljöaspekterna koldioxidutsläpp och materialval definieras och beskrivs. 

8. Resultatet sammanställs och presenteras i tabellform. 

 

Nedan presenteras det som beaktats i arbetet med rapporten och de verktyg som använts för 

de olika bjälklagstyperna. 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ data 

Kvantitativ data är numerisk. Den kan definieras och beskrivas väl på en skala som till 

exempel svarar på frågorna “hur mycket?” eller “hur ofta?”. Kvalitativ data är kategorisk till 

sin natur och svara på frågor som “vad är?”, “vad betyder?” eller “hur sker?” [56].  

 

Arbetet med att samla in data för olika bjälklag är av både kvalitativ och kvantitativ natur och 

har gjorts genom intervjuer, litteraturstudier och bransch- och produktspecifika verktyg som 

till exempel Bidcon, Concrete beam och Pro-guiden. Datainsamlingen och sammanställningen 

beskrivs nedan. 
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3.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier genomfördes, dels för att skapa den uppfattning inom området som krävs och 

dels för att samla in information avseende de olika beaktningsområdena för bjälklagstyperna. 

Litteraturstudierna består av tryckt litteratur och internetbaserade källor samt tidigare 

examensarbeten. Datainsamlingen utgår från enskilda eller sammansatta nyckelord som 

bjälklag, betong och prefabricerat i databaser via Mittuniversitetets bibliotek, Google schoolar 

och ämnesspecifika böcker. 

3.3 Intervjuer och övrig kommunikation 

Att kommunicera med kompetenta personer i byggbranschen är en viktig del i arbetet med att 

skapa en tydlig helhetsbild av praxis, problematik och lösningar som står till grund för val av 

och utformning av bjälklagskonstruktioner. Intervjuer med branschkunniga personer utfördes 

kontinuerligt. Konstruktörerna på byggprojekteringsavdelningen på WSP i Sundsvall 

intervjuades för råd, vägledning och information. Representanter för de prefabricerade trä- 

och betongelementen kontaktades för priser, leveranstider och övrig data via mail och telefon.  

 

Frågorna till konstruktörerna och producenterna som intervjuas är av specifik karaktär och 

antas vara generaliserbara i branschen på grund av konkurrenssituationen gentemot 

konstruktörer och producenter hos andra företag. Konstruktörerna har erfarenheter av 

branschen, vissa över trettio (30) år, och olika specialistområden vilket stärker reliabiliteten i 

intervjuerna. Det har förts dialog med olika anställda hos betongproducenterna, som gett 

liknande svar, vilket stärker reliabiliteten. Tyvärr har kontakt med den svenska producenten 

(Martinsons) av korslimmade träbjälklag uteblivit, och informationen har istället erhållits 

genom en kund till denne, vilket sänker reliabiliteten i resultatet. Frågorna som ställts till 

konstruktörer och till respektive producent har varit av specifik karaktär och det minimerar 

risken för missförstånd i intervjuer och övrig kommunikation vilket anses göra validiteten 

hög.  

3.4 Bidcon & Byggmästarnas kostnadskalkylator (BK 

2016) 

Kostnaden för ett projekt är beroende av material och produktionsmetod. Det gäller att hitta 

den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller ställda krav och Lexcon/Bidcon är ett 

digitalt hjälpmedel för att säkerställa just detta. Bidcon innehåller en omfattande databas med 

uppslagsböcker och kalkylposterna går enkelt att anpassa till projektets förutsättningar om så 

önskas. Enhetspriserna i programmet uppdateras två gånger per år och kan även justeras 

manuellt. Detta gör att reliabiliteten i kostnadsundersökningen är hög. För att enkelt och 

snabbt kunna sammanställa material till projektet så finns en kalkylsammanställning, där 

också maskiner och arbetare ingår [57]. Det finns många fördelar med programmet som ger 

stöd i kalkylarbetet och Elecosoft [57] som bland annat tillverkar digitala hjälpmedel för 

byggbranschen nämner några av dem:   

 

 Välj dina konstruktionslösningar från våra gedigna pris- och tidsatta uppslagsböcker 
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 Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förutsättningar som gäller i ditt projekt 

 Kontrollera och justera enhetstider och materialpriser 

 Dokumentera strukturerat och professionellt med hjälp av proffsiga rapporter och utskrifter. 

 

För att genomföra en kostnadsjämförelse bjälklagen emellan krävs det att en kalkylering 

utförs för de funktionella enheterna. Kalkyleringen kommer bland annat att utföras i 

programmet Lexcon/Bidcon Bygg & anläggning med stöd av byggmästarnas 

kostnadskalkylator. De är verktyg som används av företag, bland annat WSP, på den svenska 

marknaden idag vilket det gör att kalkylerna är generaliserbara och valida. Reliabiliteten för 

de funktionella enheterna eftersträvas genom noggrann förundersökning och uppföljning av 

ingående material, maskiner och personal.    

3.5 Concrete Beam 

Concrete Beam är ett program baserat på Eurokod 1992-1-1, dimensionering för 

betongkonstruktioner - allmänna regler och regler för byggande, som Strusoft AB tagit fram. 

 I det designas och analyseras kontinuerliga balkar och plattor [58]. Programmet kommer att 

användas som verktyg för att kontrollera att det platsgjutna bjälklaget klarar aktuell belastning 

för dess funktionella enhet, vilket gör att reliabiliteten för kontrollen är hög. Validiteten 

säkerställs genom att använda relevant data för den givna konstruktionen som till exempel den 

dimensionerande höjden för tvärsnittet, samma betongkvalitet och belastningsfall som i övriga 

betongbjälklag. Eftersom kontrollen baseras på eurokoderna så finns en generaliserbarhet 

inom Europa.   

3.6 BI Dry 2.1 

Betongindustri AB har lanserat ett koncept för fuktsäkert betongbyggande, BI Dry. Det är ett 

nyutvecklat digitalt uttorkningsprogram som levererar säkra prognoser för Betongindustris 

betongprodukter till alla typer av konstruktioner. Programmet grundar sig på utprovade och 

tillförlitliga betongprodukter vid namn TorkBI som är testade i de flesta miljöer [59].  

TorkBI är en samling av betongkvaliteter med testade betongsammansättningar som gör 

förkortade uttorkningstider möjliga. Normalt levereras TorkBI med byggcement och det 

hanteras och gjuts som normal betong [60].  

 

Betongprodukten som studerats för aspekten torktid är TorkBI-5 luft och är i hållfasthetsklass 

C25/30 med ett vct-tal på 0,66. De förutsättningar som påverkar uttorkningstiden är följande:  

 gjutning sker 2017-06-05 

 betongen ska uppnå 90 % relativ fuktighet innan golvbeläggning kan utföras 

 täckning med PE-folie sker inom 1 timme efter gjutning. Folien friläggs efter 3 dygn  

 rivning av form sker 7 dygn efter gjutning (platsgjutet betongbjälklag) 

 en golvbeläggning med lamellparkett och ett fuktskydd av plastfilm 

 klimatet ska vara styrt till 20° Celsius lufttemperatur med 70 % RF 

 betongtemperaturen ska vara 20° Celsius. 
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För att beräkna torktiden hos betongen kommer BL Dry 2.1 användas som verktyg. 

Specificiteten i underlaget ovan säkerställer reliabiliteten. Uttorkningsberäkningarna är 

baserade på TorkBI från Betongindustri AB vilka är medlemmar i betongföreningen Svensk 

Betong vilket gör att resultaten bör vara generaliserbara och det entydiga resultatet ger 

validitet; med samma förutsättningar och med samma betongprodukt, TorkBI, fås ett identiskt 

resultat avseende torktid oavsett vem som utför beräkningen.  

3.7 Pro-guiden 

Data för bjälklaget i korslimmat trä utgår från Martinsons publikation handbok i KL-trä där 

Pro-guiden ingår. 

 

KLH i Österrike har jämförbara produkter i sina publikationer vilket indikerar att datan är 

generaliserbar för den Europeiska marknaden. Specificiteten i underlaget gör att validiteten är 

hög; den konstruktionslösning som beaktats är utförligt beskriven i handboken. Den bedöms 

som tillförlitlig utifrån de intervjuer som utförts med konstruktörer på WSP och kunder till 

Martinsons. 

3.8 Sammanställning  

Avslutningsvis utfördes en sammanställning som presenteras i tabellform. Den baseras på den 

data som samlats in under litteraturstudier och intervjuer samt kostnader och beräkningar som 

framställts med hjälp av de olika programmen. 

 

3.9 Arbetsfördelning 

Avseende fördelningen mellan författarna arbetade Filip Kareliusson i huvudsak med de 

prefabricerade betongelementen, ljudkrav, beräkningarna i Bidcon och BI Dry och Thomas 

Lipecki med trä, miljö, brand, referenshantering och övergripande med betong. Författarna 

har diskuterat, kompletterat och korrigerat samtliga ämnesområden, disposition och språk 

gemensamt och löpande. 
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4. Resultat 

I denna del av rapporten gestaltas arbetets resultat. Resultatet baseras på metoden som 

presenterats tidigare i rapporten. Nedan följer resultatet indelat i arbetets olika 

beaktningsområden och ett resultatblad finns bifogat, se bilaga 13.   

4.1 Miljö 

Den största klimatbelastningen i byggbranschen har länge hänförts driftfasen av en byggnad 

men en rapport från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges 

byggindustrier [47] menar att det inte stämmer utan att det för ett svenskt flerfamiljshus i 

betong rör sig om en 50/50 fördelning uppström och nedströms. De menar att det har gjorts 

stora förbättringar nedströms men att den ökade kostnads- och därmed tidspressen på 

byggprojekt har gjort att energifördelningen har förskjutits uppströms genom att bland annat 

torktiderna förkortas med hjälp av en ökad energianvändning. Anledningen till detta menar de 

beror på okunskap om byggprocessens klimatbelastning hos politiker och tjänstemän i 

offentlig sektor, entreprenörer, leverantörer och privata beställare och ett regelverk som bara 

ställer krav på energikrav nedströms. För att minska klimatbelastningen uppströms kan 

användningen av korslimmade träbjälklag, nya typer av cement och utvecklingen av CCS-

tekniken (koldioxidavskiljning och lagring) vara alternativ [12, 61]. 

4.1.1 Trä 

Trä är det enda byggmaterialet som är förnyelsebart. Genom att använda träprodukter kan 

användningen minska av andra icke förnybara material som stål och betong. Dessutom sparas 

1.6 ton Co2 per m
3
 trämaterial, visar en studie. Den energi som går åt för att tillverka sågade 

trävaror är till 80 % från biprodukter i produktionen som bark och spån medan tillverkning av 

stål och betong utgår från ändliga råvaror. Till skillnad från andra byggmaterial, som har ett 

positivt klimatavtryck, har trä ett negativt klimatavtryck då “de utsläpp som sker i samband 

med avverkning, transport och bearbetning är små i jämförelse med inlagrad 

koldioxidmängd” [12, s.9]. Till exempel genererar ett (1) ton betong ungefär 700 kg koldioxid 

[12, 62].  
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Figur 14. Träets koldioxidkretslopp [12]. 

4.1.2 Betong 

Vid tillverkning av betong används normalt cement som bindemedel. Cement framställs 

genom att kalksten bränns och denna process frigör CO2 till atmosfären. 

Svensk betong [63, s.1] skriver att: 

 

Sett ur ett miljöperspektiv har betongen många fördelar:  

 Betong kan återvinnas till 100 %. Den har sitt ursprung i berg och sten och återgår så 

småningom till berg och sten, oftast i form av fyllnadsmaterial. 

 Betong ger energieffektiva hus. Den har hög kapacitet att lagra överskottsvärme som sedan kan 

användas vid underskott. 

 Betong har minst 100 års livslängd och kräver ett minimum av underhåll. 

 Betong innehåller inte utfasningsämnen eller andra ämnen klassade som farliga för hälsa eller 

miljö. 

 Koldioxid släpps ut vid tillverkning av cement. Men utsläppen har tack vare olika åtgärder 

påtagligt minskat de senaste 20 åren. Och betong har precis som träd förmåga att suga upp 

koldioxid från omgivningen under hela livscykeln. 
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 Tung stomme och lufttätt klimatskal är ett tryggt val. Det ger en klimatsäker konstruktion med 

lång livslängd och låg energiförbrukning.  

 

Det är under kontrollerade förhållande inomhus som produktionen av prefabricerad betong 

äger rum, vilket gör att armeringsstål och betong används effektivt som i sin tur gör att 

materialåtgången minimeras. Vår tids flitigast använda byggnadsmaterial är betong och det 

används i hus under långa tidsperioder. Betongen kan efter rivning återvinnas genom 

krossning [64]. I figuren nedan beskrivs betongens kretslopp. 

 
Figur 15. Betongens koldioxidkretslopp [65].  

4.2 Brand 

Betongkonstruktioner anses ha ett tillräckligt brandskydd, medan träkonstruktioner behöver 

någon form av brandskyddsbeklädnad för att klara kraven [66].  

4.2.1 Korslimmat träbjälklag 

För att ett korslimmat träbjälklag ska klara brandkraven måste antingen bjälklaget 

dimensioneras så att det kan brinna en viss tid utan att dess bärighet eller integritet påverkas i 

större omfattning än de krav som är ställda eller isoleras från brandbelastning på något sätt. 

De 5-skiktsskivor som Martinsons tillverkar klarar normalt bärighetskravet vid brand i 60 

minuter. Utöver det har de färdiga lösningar för bjälklag vilka inkluderar KL-träskivan, gips 

och isolering som tillgodoser olika brandkrav [13]. 
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4.2.2 Betong: Håldäck - HD/F, Plattbärlag och Platsgjutet betongbjälklag 

Spjälkning vid brand är ett fenomen som kan drabba tät och fuktig betong och innebär att 

betongen spricker och kan leda till att ytskiktet lossnar [67].  

Brandspjälkningssäkerhet måste beaktas vid tillverkningen av betong i konstruktioner och 

element men det är inte en faktor som påverkar dimensioneringen av betongelementen som 

den här rapporten avser; författarna förutsätter att tillverkarna av betongelement och betong 

följer de rekommendationer som svenska betongföreningen föreskriver [67]. 

4.3 Ljud 

Tunga konstruktioner klarar utan större problem av ställda ljudkrav. Hos lätta konstruktioner 

kan det vara mer problematiskt. Betongbjälklag är en tung konstruktion medan träbjälklag är 

en lätt konstruktion [66]. Vid dimensionering av bjälklag i flerbostadshus är ljudkravet den 

dimensionerande faktorn. Minimikravet för bostäder är ljudklass C [51] och resultatet grundar 

sig på intervjuer, se bilaga 7 och 14.  

4.3.1 Korslimmat träbjälklag 

För att uppfylla ljudkravet används en standardlösning från Martinsons avseende 

lägenhetsavskiljande bjälklag i bostäder. Utöver det massiva träbjälklaget innehåller 

konstruktionen 70 millimeter isolering, 45x220 regel cc1200, 170 millimeter isolering, 

glespanel 28x70 cc300, 13 millimeter gips och ett övergolv innehållande 3 millimeter foam 

samt 14 millimeter parkett [13].  

4.3.2 Platsgjutet betongbjälklag 

Det krävs en total tjocklek på 220 millimeter för att klara av ljudkravet. 

4.3.3 Håldäck - HD/F 

För att klara av minimikravet för ljud i bostäder sker en pågjutning om 100 millimeter på 

HD/F-plattan.  

4.3.4 Plattbärlag 

För att klara av ljudkravet kräver bjälklaget en total tjocklek om 220 millimeter. Plattbärlag 

har en prefabricerad tjocklek på 50 millimeter (slakarmerad) och 70 millimeter (förspänt), det 

ger en pågjutningstjocklek på 170 millimeter för det slakarmerade och 150 millimeter för det 

förspända.  

  4.4 Dimensioner 

Dimensionerna varierar beroende på bjälklagstyp, spännvidd, ljud- och brandkrav. De 

prefabricerade elementen har standardbredder, tjocklekar, längder och pågjuts visst mycket 

beroende på de ovan beskrivna faktorerna ljud och brand.  
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4.4.1 Korslimmat träbjälklag 

Korslimmade träbjälklag tillverkas i en mängd storlekar för olika användningsområden, både i 

Norden och i Europa, för den internationella marknaden. KLH i Österrike har producerat KL-

trä sedan 1999 och tillverkar dimensioner upp till längden 16,5 meter, bredden 2,95 meter och 

höjden 0,5 meter vilka också säljs på den svenska marknaden [68, 69]. I Sverige är 

Martinsons marknadsledande och tillverkar dimensioner upp till längden 16 meter, bredden 

3,0 meter och höjden 0,3 meter. Korslimmade träbjälklag används med fördel i Sverige med 

fribärande spännvidder upp till 7,7 meter och genom att förstärka tvärsnittet med limträbalkar 

går det att uppnå längre spännvidder. Detta ger därmed möjlighet till stora fria ytor [13]. 

Vikten per kvadratmeter framgår av tabell 1 nedan. 

 

Spännvidderna i tabellerna är angivna i meter 

 L130-5s L140-5s L150-5s L160-5s L180-5s L200-5s L230-5s 

 m m m m m m m 

A:1
1
 

2,0 kN/m
2
 

4,6 4,5 5,2 5,7 5,7 6,3 6,8 

A:2
2
  

2,0 kN/m
2
 

4,4 4,3 4,6 5 5 5,6 6 

Vikt 

kg/m
2
 

52 56 60 64 72 80 92 

 

 L210-7s L240-7s L270-7s L280-7s L300-7s 

 m m m m m 

A:1
1
  

2,0 kN/m
2
 

6,3 7,1 7,4 7,4 7,7 

A:2
2
  

2,0 kN/m
2
 

5,6 6,3 6,5 6,6 6,9 

Vikt 

kg/m
2
 

84 96 108 112 120 

1 
Bostäder med Egenfrekvens minimumkrav ≥ 8 Hz, Svikt ≤ 1,3 millimeter vid 3,0 m bjälklagsbredd  

2 
Bostäder med Egenfrekvens rekommenderat för bostäder ≥ 10 Hz, Svikt ≤ 0,9 millimeter vid 3,0 m 

bjälklagsbredd  

Tabell 1. Spännvidder och vikter för de massiva korslimmade träbjälklagen [13]. 

 

Den funktionella enheten för KL-bjälklaget utgörs av två L160-5s-element med 

enhetsbredden 1,2 meter, -längd 5,5 meter och -tjocklek 160 millimeter och 

undertakskonstruktion med reglar, läkt, isolering och gips som bygger 364 millimeter i höjd 

och väger 24 kg/m
2
. Det ger en vikt hos bjälklaget på 88 kg/m

2
. Den totala dimensionen för 
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bjälklaget är således 2,4 meter bred, 5,5 meter lång och 0,524 meter hög. För att uppfylla den 

ljudfunktion Martinsons beskriver förutsätts dock ett övergolv med stegljudsisolering.  

 
Figur 16. Exempel på konstruktionslösning för bjälklag [13]. 

4.4.2 Platsgjutet betongbjälklag 

Platsgjutna betongbjälklag får de dimensioner som det byggs form och armeras för. För 

bjälklagen är ljudkravet dimensionerande och därför antas en funktionell enhet med måtten 

enligt nedan. Vikten baseras på Eurokod 1: Laster på bärverk [70]. 

 bredd: 2,4 meter 

 höjd: 220 millimeter 

 längd, spännvidd: 5,5 meter 

 vikt: 550 kg/m
2
. 

4.4.3 Håldäck - HD/F 

Håldäck gjuts med en standardbredd på 1,2 meter. Önskas en smalare bredd kan elementen 

sågas i fabrik [71]. Höjden varierar mellan 185-, 200-, 270-, 320-, 400- och 500 millimeter 

[72, 73]. På betongelementen utförs en övergjutning, tjocklek varierar beroende på 

projektkrav [71].  

 

Betongelementens spännvidder är beroende på dimension och belastning. Svensk Betong 

beskriver enligt tabellen nedan hur spännvidderna kan variera för håldäck. Belastning i form 

av nyttig last för bostad finns under byggnadskategori. Nyttig last för bostäder är 2,0kN/m
2
. 

Till höger finns olika dimensioner på betongelementen. Enligt tabellen, går det att erhålla 

håldäck HD/F 120/40 med en spännvidd på 17 m som klarar en belastning på 2,0kN/m
2
. 

 

 

 

  

Byggnadskategori HD/F 120/20 HD/F 120/27 HD/F 120/32 HD/F 120/40 

 m m m M 

Bostäder 9 13 15 17 

Tabell 2. Spännvidder för HD/F-plattor i bostäder [74].  
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Håldäck är ett i förhållande till andra massiva betongelement en lätt konstruktion. Detta beror 

på de cylindriska hålrum som finns i konstruktionens längdriktning [11]. I tabellen nedan 

redovisas olika vikter på håldäck som Svensk Betong och kynningsrud nämner beroende på 

dimension. 

 

Beteckning Höjd, mm Massa, ca kg/m
2
 Företag 

HD/F 120/19  185 275 Svensk betong 

HD/F 120/20 200 255-330 Svensk Betong 

HD/F 120/27 265 320-440 Svensk Betong 

HD/F 120/32 320 385-400 Svensk Betong 

HD/F 120/40 400 415-500 Svensk Betong 

HD/F 120/50 500 620 Kynningsrud 

Tabell 3. [72, 73]. 

 

Pågjutningsbetongen som studerats i detta arbete har en tjocklek på 100 millimeter. Betongen 

antas väga 2500 kg/m
3
 [70], vilket ger 2500 x 0,10 = 250 kg/m

2
 för pågjutningen. 

 

I arbetet har HD/F-bjälklaget en bredd om 2,4 meter (två stycken element), en höjd på 285 

millimeter (HD/F 120/19 + 100 millimeter pågjutning), en spännvidd på 5,5 meter och en 

totalvikt på 525 kg/m
2
 (HD/F 120/19 + 100 millimeter pågjutning).  

4.4.4 Plattbärlag 

Anpassning och dimensionering av plattbärlagen sker utifrån krav och behov som 

förekommer i enskilda projekt. Normalt har det förspända elementet en tjocklek på 70 

millimeter medan det slakarmerade vanligtvis har en tjocklek på 40-50 millimeter [37]. Det 

prefabricerade elementet gjuts med en standardbredd om 2,4 meter. På arbetsplatsen utförs en 

pågjutning till önskad tjocklek på bjälklaget, detta för att uppnå konstruktiv samverkan [40].  

 

Beteckning Höjd (mm) Bredd (mm) Massa, ca kg/m
2
 

PL 240/5 50  2400 125 

PL/F 240/7 70 2400 160 

Tabell 4. PL - slakarmerade plattbärlag, PL/F - förspända plattbärlag [73].  

 

Det förspända elementet kan hantera spännvidder upp till ca 12 meter och det slakarmerade 

upp till ca 10 meter [37]. I tabellen nedan anges några spännvidder beroende av 

bjälklagstjockleken [40]. 
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Bjälklagstjocklek (mm) Längd max (mm) 

160-170 8 300 

180-190 9 100 

200-210 9 900 

220-230 10 700 

240-250 11 400 

>260 12 000 

Tabell 5. Spännvidder för plattbärlag med fem armeringsstegar [40].  

 

Pågjutningsbetongen som studerats i detta arbete har en tjocklek på 170 millimeter för PL, 

och 150 för PL/F. Betongen väger ca 2500 kg/m3, vilket resulterar i 2500 x 0,17 = 425 kg/m
2
 

för pågjutningsbetongen hos det slakarmerade plattbärlaget och 2500 x 0,15 = 375 kg/m
2
 för 

det förspända plattbärlaget. Det färdiga plattbärlaget får i studien en bredd om 2,4 meter, en 

höjd på 220 millimeter (PL + 170 millimeter pågjutning, PL/F + 150 millimeter pågjutning), 

en spännvidd på 5,5 meter och en totalvikt på 550 kg/m
2
 (PL) och 535 kg/m

2
 (PL/F).  

4.4.5 Sammanfattning 

 
Figur 17. Sammanfattning av vikten hos de olika bjälklagstyperna. 

 

4.5 Leveranstid 

I arbetet har producenterna Martinsons (korslimmat träbjälklag) och Svensk Betongs 

medlemsföretag (håldäck HD/F och plattbärlag) studerats och resultatet är baserat på deras 
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leveranstider. Medlemsföretagen är Strängbetong, Starka Betongelement, Abetong, Contiga, 

Skandinaviska Byggelement och Thomas Betong. Dialoger med personer från respektive 

företag har skett via mail.  

4.5.1 Korslimmat träbjälklag 

Isotimber anger att Martinsons kan leverera korslimmade träbjälklags-skivor i oktober-

november 2017, en leveranstid på 24-32 veckor. En lettisk producent kan leverera i augusti 

vilket betyder en leveranstid på 15-19 veckor [e-post, Jens Karlsson - Customer Relationship 

Manager, 2017-03-28].   

  

Företag Leveranstid i veckor Medelvärde i veckor 

Martinsons 24-32 28 

Lettisk producent 15-19 17 

Tabell 6. Sammanfattning av leveranstid för korslimmat trä. 

4.5.2 Platsgjutet betongbjälklag 

Leveranstiderna för platsgjuten konstruktion är beroende av ingående material. Det vill säga 

tiden det tar för konstruktionens material att levereras till arbetsplatsen där gjutningen ska 

utföras. I detta arbete antas god produktionsplanering, alltså ingen leveranstid. 

4.5.3 Håldäck HD/F 

Strängbetong anger att dem skulle ligga med leverans ca 40 veckor efter lagd order. Det vill 

säga en leveranstid på ca 16 veckor [e-post, Lars Josefsson - Affärschef Syd, 2017-04-19]. 

Starka betongelement kan tidigast leverera vecka 36-38, alltså en leveranstid på ca 20-22 

veckor efter lagd order [e-post, Fredrik Olsson - Projektledare, 2017-04-20]. Contiga har för 

tillfälligt i skrivande stund (vecka 16) högtryck på beställningar av håldäck, och kan i 

dagsläget tidigast leverera HD/F-plattor i september och det ger en leveranstid på ca 19-23 

veckor efter lagd order [e-post, Camilla Hellberg - Försäljningsavdelningen, 2017-04-20].   

 

Företag Leveranstid i veckor Medelvärde i veckor 

Strängbetong 16 16 

Starka Betongelement 36-38 37 

Contiga 19-23 21 

Tabell 7. Sammanfattning av leveranstid för håldäck HD/F.  
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4.5.4 Plattbärlag 

Skandinaviska Byggelement har i dagsläget extremt långa leveranstider och är fullbokade för 

hela 2017 gällande plattbärlag. Dem anger att den skulle ligga med leverans i januari vecka 5 

2018 om order skulle läggas i skrivande stund. Det vill säga en leveranstid på ca 41 veckor [e-

post, Joacim Andersson – Projektledare, 2017-04-19]. Thomas Betong anger att dem har 

leveransmöjligheter för plattbärlag någon gång mellan september och december 2017 efter 

lagd order (vecka 16 2017). Det är en leveranstid på ungefär 20-36 veckor [e-post, Staffan 

Larsson – Försäljningschef, 2017-04-20]. Abetong har i dagsläget möjlighet till leverans i 

januari 2018, en leveranstid på cirka 37-41 veckor om order läggs i skrivande stund (vecka 16 

2017) [e-post, Magnus Fridvall – Divisionschef och Marknadschef Hus Syd, 2017-04-21].  

 

Företag Leveranstid i veckor Medelvärde i veckor 

Skandinaviska Byggelement 41 41 

Thomas Betong 20-36 28 

Abetong 37-41 39 

Tabell 8. Sammanfattning av leveranstid för plattbärlag.  

 

4.5.5 Sammanfattning 

 
Figur 18. Sammanfattning av leveranstiderna för de prefabricerade bjälklagselementen.  
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4.6 Montage 

För att kunna jämföra monteringskostnaden bjälklagen emellan krävs det att jämförelsen sker 

i funktionell enhet. Plattbärlag har en standardbredd på 2,4 meter vilket blir dimensionerande. 

Det betyder att två element av håldäck och KL-trä ska monteras för att den totala ytan 

monterat bjälklag ska bli densamma som plattbärlaget. Det platsgjutna betongbjälklaget har 

en funktionell enhet men ingen direkt montagekostnad eftersom det inte är ett färdigt element.  

 

Den totala ytan som ska monteras är 13,2 m
2
. Spännvidden är 5,5 meter, bredden 2,4. 

Betongarbetare, träarbetare och kranförare kostar enligt Bidcon 330 kr/tim. Hyrkostnaden för 

en mobilkran är 1050kr/tim. 

4.6.1 Korslimmat träbjälklag 

Att montera KL-bjälklag kan göras antingen av entreprenören eller av leverantören. I den här 

rapporten förutsätts att elementen monteras av entreprenören för att få en jämförbar process 

mellan de olika produkterna.  

 

KL-trä är anpassat för att gynna ett effektivt montage och materialet är lättmonterat [75]. I 

bilden nedan ses montage av en KL-skiva.  

 
Figur 19. Montage av korslimmad träskiva [75].  

 

Enligt Martinsons så monteras 20-30 skivor av KL-trä på en dag [e-post, Jens Karlsson - 

Customer Relationship Manager, 2017-03-28]. Monteringstiden baseras på att 30 skivor KL-

trä monteras per dag. Det tar ca 16 minuter att montera en KL-skiva och det antas krävas två 

personer för att utföra monteringen. 16 minuter motsvarar 0,267 ≈ 0,3 timmar. Det ger en 

tidsåtgång på 0,6 timmar för montering av 13,2 m
2
 (två stycken KL-skivor) med hjälp av en 

mobilkran med förare och två stycken träarbetare. Detta motsvarar en monteringskostnad 

enligt Bidcon på 1 224 kr för två stycken KL-skivor.   
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4.6.2 Platsgjutet betongbjälklag 

Det platsgjutna betongbjälklaget kräver ingen montering med kran eftersom det inte finns 

några sammansatta prefabricerade delar som kräver montering på det sättet som avses i den 

här rapporten.  

4.6.3 Håldäck - HD/F 

Monteringen av betongelement sker ofta utan mellanlagring, vanligen sker det direkt i 

monteringsföljden från lastbil till byggnad. Det kan vid transporten till arbetsplatsen uppstå 

skador på betongelementen, därför ska de kontrolleras innan montering. Själva lyftet av 

håldäcksplattorna är beroende på dess utformning, men det utförs antingen med sax eller 

ingjutna DEHA-kulankare (en form av infästning) [11]. Monteringen kräver kran och det 

vanligaste alternativet är de mobila, men vid byggnader med flera våningar kan det vara 

gynnsamt att använda stationära kranar [76]. Till arbetsmiljöplanen ska 

betongelemententreprenörer bidra med information om arbetsmetoder och utrustning inom 

området för monteringen. Ett dokument som ska upprättas är en riskanalys, och den behandlar 

bland annat en riskinventering, riskbedömning och förslag till riskeliminering [77]. 

 

Tidsåtgången för montage skiljer sig något beroende på vilken typ av håldäck som monteras.  

Nedan presenteras en tabell med enhetstider som baserats på projekt som Contiga AB utfört. 

Tabellen beskriver godtyckligt hur lång tid det tar att montera ett betongelement beroende på 

dimension [78].  

Håldäck HD/F dimension Monteringstid per betongelement 

120/20 Ca 11 minuter 

120/27 Ca 11 minuter 

120/32 Ca 12 minuter 

120/38 Ca 16 minuter 

120/50 Ca 20 minuter 

Tabell 9. Enhetstid för montering av ett håldäck [78].   

 

Det tar ca 11 minuter att montera ett håldäck med dimensionen 120/20, det antas vara samma 

monteringstid för 120/19 och att det kommer krävas två personer att utföra monteringen. 11 

minuter motsvarar 0,183 ≈ 0,2 timmar. Det ger en tidsåtgång på 0,4 timmar för montering av 

13,2 m
2
 (två stycken håldäck) med hjälp av en mobilkran med förare och två stycken 

betongarbetare. Detta motsvarar enligt Bidcon en monteringskostnad på 816 kr för två stycken 

håldäck.  

4.6.4 Plattbärlag 

Förberedelser på arbetsplatsen sker innan leveransen av plattbärlagen. Elementstöd i form av 

bockryggar och stämp ska vara monterade och avvägda. Vanligtvis sker transporten till 



 

32 
 

arbetsplatsen med bil och släp. Innan monteringen påbörjas ska en mottagningskontroll 

utföras, en visuell kontroll av plattbärlagen sker avseende på sprickor, mått, renhet, 

ursparningar, märkning och ingjutningsgods m.m. Vid lyft av element (max 1,6 ton) nyttjas 

normalt fyra säkerhetskrokar, element med en vikt över 1,6 ton nyttjas fyra bandstroppar med 

åtta säkerhetskrokar [79]. Krokarna fästs i armeringsstekens knutpunkt, Se figur 4 

 
Figur 20. Lyftkroksplacering på armeringsstege [79].   

 

För att utföra monteringen krävs en kran, vid flervåningsbyggnader kan det vara gynnsamt att 

använda en stationär kran, men annars är mobila kranar det vanligaste alternativet [76]. 

Plattbärlagen placeras på bockryggarna och upplag, elementen monteras dikt an i skarvarna. 

Bockryggarna kan därefter justeras så att plattorna ligger korrekt i höjdled. När monteringen 

är klar placeras skarvnät mellan elementfogarna. Därefter armeras bjälklaget ytterligare (om 

konstruktionen kräver det) och avslutningsvis sker en pågjutning för att uppnå avsedd 

bjälklagstjocklek [79].   

 

250-320 m
2
 plattbärlag ryms på en transport till monteringsplats och det tar två till tre timmar 

för två personer att montera hela lasten [41]. Monteringstiden baseras på att en transport tar 

250 m
2
 plattbärlag och tiden för monteringen är 3 timmar. Totalt ryms ca 19 stycken 

plattbärlag/transport. Det resulterar i en monteringstid på ca 10 minuter/plattbärlag. 10 

minuter motsvarar 0,167 ≈ 0,2 timmar, vilket är tidsåtgången för två betongarbetare, en 

mobilkran och en kranförare att montera ett plattbärlag. Det motsvarar en monteringskostnad 

på 408 kr/plattbärlag. Bockryggar inklusive stämp är inte medräknat monteringskostnaden, 

den posten kalkyleras för slutkostnaden.  
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4.6.5 Sammanfattning 

 
Figur 21. Sammanfattning av monteringskostnaden för de prefabricerade bjälklagselementen. 

4.7 Torktid betong 

Nedan presenteras torktiden hos de olika betongbjälklagen. 

4.7.1 Platsgjutet betongbjälklag 

Bjälklaget gjuts till en tjocklek på 220 millimeter och det resulterar i en uttorkningstid på 72 

dygn, se bilaga 11. 

4.7.2 Håldäck - HD/F 

HD/F-plattan har en pågjutningstjocklek på 80 millimeter. Det resulterar i en uttorkningstid på 

30 dygn, se bilaga 8.  

4.7.3 Plattbärlag 

Plattbärlaget har två olika uttorkningstider. Detta eftersom de prefabricerade tjocklekarna är 

annorlunda beroende på om bjälklaget är förspänt eller slakarmerat, vilket resulterar i olika 

pågjutningstjocklekar.   

4.7.3.1 Förspänt 

Det förspända plattbärlaget har en pågjutningstjocklek på 150 millimeter (prefabricerad 

tjocklek 70 millimeter). Det resulterar i en uttorkningstid på 57 dygn, se bilaga 9.  

4.7.3.2 Slakarmerat 

Det slakarmerade plattbärlaget har en pågjutningstjocklek på 170 millimeter (prefabricerad 

tjocklek 50 millimeter). Det resulterar i en uttorkningstid på 72 dygn, se bilaga 10.  
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4.7.4 Sammanfattning  

 
Figur 22. Sammanfattning av torktiderna för betongkonstruktionerna. 

4.8 Kostnad 

För att kunna jämföra kostnaden bjälklagen emellan krävs det att jämförelsen sker för den 

funktionella enheter. Spännvidden för bjälklagen är 5,5 meter, och den dimensionerande 

bredden är 2,4 meter på grund av plattbärlagets standardbredd. Det betyder att två element av 

håldäck och KL-trä ska kalkyleras för att den totala ytan (13,2 m
2
) bjälklag ska bli densamma 

som plattbärlaget, eftersom dem har en standardbredd på 1,2 meter. Det platsgjutna 

betongbjälklaget kalkyleras för 13,2 m
2
.  

 

Kostnaden för bjälklagstyperna är i arbetet baserad på följande faktorer:  

 materialkostnader 

 utrustningskostnader 

 personalkostnader.  

4.8.1 Kortslimmat träbjälklag 

Enligt Isotimber kostar Martinsons korslimmade träbjälklag (L160-5s) 860 kr/m
2
 

[telefonsamtal, Niklas Junel - Försäljningsingenjör, 2017-04-21], vilket resulterar i en kostnad 

på 11 352 kr för 13,2 m
2
. Utöver detta tillkommer konstruktionslösningen för att uppfylla 

ljud- och brandkravet. Material- och arbetskostnader kostar tillsammans 426,14 kr/m
2
, och 

totalt ger det en kostnad på 5 625 kr för 13,2m
2
. Se bilaga 12 för ingående kalkylposter för 

konstruktionslösning. Den totala kostnaden för korslimmat träbjälklag inkluderat montering är 

11 352 + 5625 + 1 224 = 18 201 kr.     

4.8.2 Platsgjutet betongbjälklag 

Ett platsgjutet betongbjälklag blir färdigställt genom tre tydliga moment. De är alla 

kostnadsdrivande och består av förarbeten, gjutning och efterarbeten. Momenten delas upp i 
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kostnadsposter som innefattar material, maskiner och personal. Enligt Bidcon är 

materialkostnaden och arbetskostnaden för det platsgjutna betongbjälklaget 445,71 kr/m
2
 

respektive 246,90 kr/m
2
. Det motsvarar en m

2
-kostnad på 692,61 kr och det ger bjälklaget en 

totalkostnad på 9 142 kr. Se bilaga 6 för ingående kalkylposter. 

4.8.3 Håldäck - HD/F 

Strängbetong [80] påstår att Håldäck HD/F är det mest kostnadseffektiva bjälklaget tack vare 

sin materialsnålhel och bärförmåga. Enligt Bidcon kostar en HD/F 120/19-platta och material 

906,25 kr/m
2
. Efter montering ska efterarbeten utföras, vilket enligt Bidcon kostar 80,52 

kr/m
2
, det vill säga ca 1063 kr för 13,2 m

2
, vilket innebär en kostnad på ca 6 512,5 kr/element. 

Det är en kostnad på 6 512,5 x 2 = 13 025 kr för 13,2 m
2
 håldäck. Se bilaga 3 för ingående 

kalkylposter. Den totala kostnaden för håldäck inkluderat montering är 13 025 + 816 = 13 841 

kr.  

4.8.4 Plattbärlag 

4.8.4.1 Förspänt 

Enligt Bidcon kostar den prefabricerade plattan och material 604,38 kr/m
2
 och för- och 

efterarbetet kostar 196,15 kr/m
2
. Detta motsvarar en m

2
-kostnad på 800,53 kr och det ger 

totalt 10 567 kr. Se bilaga 4 för ingående kalkylposter. Den totala kostnaden för det förspända 

plattbärlaget inkluderat montering är 10 567 + 406 = 10 973 kr.  

4.8.4.2 Slakarmerat  

Enligt Bidcon kostar den prefabricerade plattan och material 518,75 kr/m
2
 och för- och 

efterarbetet kostar 198,40 kr/m
2
. Detta motsvarar en m

2
-kostnad på 717,15 kr och det ger 

totalt 9 466 kr. Se bilaga 5 för ingående kalkylposter. Den totala kostnaden för det 

slakarmerade plattbärlaget inkluderat montering är 9 466 + 406 = 9 872 kr.  
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4.8.5 Sammanfattning 

 
Figur 23. Sammanfattning över kostnaden per kvadratmeter.  

 

 
Figur 24. Sammanfattning över totalkostnaden för den funktionella enheten som inkluderar 

kostnaden för montering. 
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5. Diskussion 

I denna del av rapporten diskuteras väsentliga delar av resultatet. Resultatet har analyserats 

och betydande faktorer diskuteras nedan.   

5.1 Miljöpåverkan 

För att nå de uppsatta klimatmålen i den senaste klimatöverenskommelsen i Paris måste det 

utföras åtgärder på flera fronter och byggsektorn är en sådan. Det finns många sätt att angripa 

koldioxidproblematiken på och de som tas upp behandlar dels materialval och dels en åtgärd 

för att lagra koldioxid där det inte påverkar klimatet, CCS-tekniken, som är under utveckling.  

 

Att ersätta betong med trä är inte hela lösningen utan snarare en del av lösningen som kan 

användas i större omfattning där det passar sig. Bland annat för att minska klimatbelastningen 

för en byggnad och för att hushålla med ändliga resurser som till exempel ballast från våra 

svenska bergtäkter. 

5.2 Brand 

I byggnader ställs det olika krav för byggnadsdelar bland annat beroende på vilken funktion 

de har, vilken del i byggnaden de utgör och vilket ytskikt de har. Det är ett komplicerat 

område och vanligtvis anlitas brandingenjörer i projekteringsfasen för att dimensionera för 

dessa. Här behandlas inte anslutningar och lösningar som tillgodoser alla brandkrav utan 

endast bjälklaget som fristående enhet, därför beskrivs inte krav och lösningar för brand 

vidare. 

5.3 Ljud  

Bjälklagstyperna skiljer sig åt något för att uppfylla ljudkraven. Det korslimmade 

träbjälklaget behöver en komplimenterande konstruktionsdel för att tillfredsställa ljudkraven, 

medan de prefabricerade betongbjälklagen pågjuts till en viss tjocklek. Det platsgjutna 

betongbjälklaget gjuts till avsedd tjocklek för att klara av kraven. 

 

Den prefabricerade HD/F-plattan är en relativt lätt konstruktion i förhållande till de andra 

massiva betongkonstruktionerna och det kan medföra problematik med ljudkravet, därför 

beräknas en pågjutning som ger “tyngd” i bjälklaget och på sätt minimerar risken för 

ljudproblem. Specifik ljuddimensionering beaktas inte för bjälklagen utan utgår från praxis 

för betong och KL-handbokens dimensioneringsexempel. 

5.4 Dimensioner 

Dimensionerna för de färdiga konstruktionerna skiljer sig åt något beroende på vilken 

bjälklagstyp som används. Det korslimmade träbjälklaget har den klart högsta 
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byggnadshöjden på 524 millimeter samtidigt som plattbärlaget och den platsgjutna 

konstruktionen har den lägsta. Den största bidragande orsaken till höjden för träbjälklaget är 

konstruktionslösningen för ljud och brand. 

 

Håldäcket som beräkningarna är baserade på utgår från Svensk Betongs HD/F 120/20 och 

Bidcons HD/F 120/19, den senare beteckningen är en avrundning till närmsta heltal från 

måttet 185 millimeter vilket betyder att skillnaden är 15 millimeter. Då HD/F 120/20 anges 

klara en spännvidd på nio (9) meter bedöms skillnaden inte utgöra ett problem för antagandet 

att de, ur spännviddshänseende, går att likställa för håldäck med spännvidden 5,5 meter som 

beaktas här.   

 

Utöver de dimensionerande enheterna som ingår i beräkningarna tillkommer ett övergolv. För 

KL-bjälklaget är det en förutsättning för att uppfylla ljudkravet i enlighet med Martinsons 

konstruktionslösning. Den beaktar dock en lösning med en tunnare KL-skiva och effekterna 

av en tjockare skiva beräknas inte här eftersom samtliga bjälklagsalternativ saknar övergolv i 

denna jämförelse. Martinsons har heller inte kunnat nås för en kommentar.  

 

Betong väger betydligt mer än trä och framför allt, luft. Därför väger de homogena 

konstruktionslösningarna platsgjutet bjälklag och plattbärlag tyngst, följt av håldäck och 

korslimmat trä. Vikten kan ha betydelse vid val av lyftanordning för de prefabricerade 

elementen. Rekommenderad utrustning beaktats för KL-bjälklaget och lyftkapaciteten för de 

prefabricerade betongbjälklagen vid kalkylering. Men det kan finnas svagheter med detta 

eftersom rekommendationen inte nödvändigtvis är baserad endast på lyftkapacitet utan även 

räckvidd och flexibilitet till exempel. En mindre kran för KL-bjälklaget skulle ge en bättre 

ekonomi för den konstruktionslösningen.  

 

Vikterna för de olika produkterna är hämtade från svensk betong, betongindustri och 

Martinsons handbok i KL-trä. För det platsgjutna bjälklaget har vikten för armering inte tagits 

med i beräkningarna eftersom den utgör en förhållandevis liten del och vikten för betongen är 

ungefärlig. Dessa antaganden bedöms inte påverka resultatet i nämnvärd utsträckning.  

5.5 Leveranstid 

Leveranstiderna för de prefabricerade elementen skiljer sig enligt resultatet, vilket är beroende 

av vilken producent som beställningen sker hos och vilket typ av bjälklag det är. 

Leveranstiden kan således variera mycket baserat på kapacitet, produktionsteknik och 

beställningstäthet. Producenter, eller återförsäljare, för samtliga prefabricerade 

bjälklagsalternativ medger att det i dagsläget är ett högt beställningstryck på marknaden och 

att leveranstiderna därför blivit längre. Till exempel har Contiga i dagsläget en leveranstid på 

cirka 21 veckor och vanligtvis brukar den vara på 8-10 veckor; beställningstätheten av 

håldäck gör att leveranstiden förlängs med mer än det dubbla.  

 

Resultatet visar också att plattbärlaget är den konstruktion som överlag har den längsta 

leveranstiden. Vilket kan tyda på att produktionen för plattbärlag, i jämförelse med KL-trä 

och håldäck, tar lång tid.  
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5.6 Montage 

Leverantören Martinsons anger att deras skivor är upp till 16 meter långa och att de monterar 

20-30 skivor per arbetsdag. För att en enhet på 16 meter ska klara de konstruktionsmässiga 

kraven måste den vara upplagd på minst 4 stöd vilket torde vara en faktor vid monteringen. 

Därför valdes montaget för de skivor som arbetet avser, med en spännvidd på 5,5 meter, som 

förhållandevis enkelt och därför antas den kortare montagetiden i intervallet. Det vill säga att 

det antas att montaget tar 16 minuter, för en KL-träskiva med spännvidden 5,5 meter och 

bredden 1,2 meter. I relation till HD/F 120/20 som uppges ha en montagetid om 11 minuter 

torde det vara rimligt.  

 

Abetong anger att 250-320 m
2
 plattbärlag ryms på en transport till monteringsplats och det tar 

två till tre timmar för två personer att montera hela lasten. För att minimera risken för 

felmarginaler har resultatet baserats på sämsta tänkbara scenario, det vill säga att två personer 

monterar 250 m
2
 plattbärlag på tre timmar. Det medför att monteringstiden för bjälklaget är 

längsta möjliga och det resulterar i en högre monteringskostnad.     

 

I denna studie antas ingen montering för det platsgjutna betongbjälklaget då formbygge, 

armering och gjutning sker på plats. Det medför inga monteringskostnader och påverkar 

bjälklagstypen positivt. De lyft som sker för material till det platsgjutna bjälklaget ingår i 

kostnadskalkyleringen i Bidcon.  

5.7 Torktid Betong 

Det slakarmerade plattbärlagen har enligt resultatet (tillsammans med den platsgjutna 

konstruktionen) den längsta uttorkningstiden, vilket väcker en del frågor. 

Pågjutningstjockleken hos den prefabricerade plattan är 170 millimeter och torktiden hos 

betongen är 72 dygn. Den platsgjutna konstruktionen har en tjocklek på 220 millimeter och 

har en uttorkningstid på 72 dygn och således lika lång uttorkning som det slakarmerade 

plattbärlaget trots 50 millimeter tjockare betonggjutning. Det kan bero på att den 

prefabricerade plattan härdat och är relativt tät, vilket försvårar och till och med helt hindrar 

uttorkning nedåt; konstruktionen får en enkelsidig uttorkning, vilket gör att bjälklaget torkar 

ut långsammare än det platsgjutna betongbjälklaget som har dubbelsidig uttorkning. Torktiden 

hos betongen är inte enbart styrd av tjockleken. Torkriktning/ar, enkelsidig/dubbelsidig, för 

konstruktionen är också en styrande faktor.  

 

Torktiden påverkar projekttiden i och med att den färdiggjutna konstruktionsdelen måste 

härda visst mycket innan arbetet kan fortsätta ovan och under konstruktionen men det bortses 

från denna tid eftersom den kan tillskrivas produktionsplanering. 

5.8 Kostnad  

Kostnader för bjälklagskonstruktioner varierar med en mängd olika parametrar. Bland annat 

konstruktionslösningar för ljud, lokala variationer i lönesättning för hantverkare och interna 

och externa prislistor för material och maskiner bland entreprenörer. Detta gör sammantaget 
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att alla kalkyler i projekteringsskedet som bäst blir schablonmässiga. Regionspecifik 

erfarenhet av kalkylering måste, intuitivt, vara avgörande för att reducera felmarginalerna. 

Detta till trots bedöms Bidcon vara ett gediget kalkylverktyg som möter ställda krav i 

projekteringsskedet. Databaserna för kalkylposterna uppdateras regelbundet, har många 

alternativa lösningar och importfunktioner för bland annat skräddarsydda prislistor och kan 

anpassas projektspecifikt med till exempel en objektsfaktor, vinstmarginaler och andra påslag.  

 

Den tydligaste bristen är dock avsaknaden av beräkningar för korslimmade träkonstruktioner 

och här i ligger, för arbetet, den största osäkerhetsfaktorn. Utöver det har svårigheterna att 

kommunicera med producent/leverantör (Martinsons) av korslimmade träbjälklag gjort att 

osäkerhetsfaktorn är förhållandevis störst för detta. Trots det bedöms uppgifterna från 

samarbetspartners till producenter/leverantörer vara tillförlitliga och goda nog för en 

jämförelse.  

 

Inarbetade system, arbetsmetoder och konkurrensutsättning är faktorer som påverkar 

byggbranschen. I Sverige har det byggts både i trä och i betong länge men att betongindustrin 

dominerar bostadsbyggandet är självklart eftersom det länge var förbjudet att bygga högt i trä 

och korslimmat trä är därmed en relativt ny produkt. Detta har gjort att det finns 

kostnadseffektiva- typer av prefabricerade bjälklagselement i betong, system för byggande 

med dessa och platsgjutna konstruktioner och en väl utvecklad konkurrens i betongbranschen. 

Trots detta tar byggandet med KL-trä marknadsandelar i Sverige. Martinsons påstår att de kan 

konkurrera prismässigt, vilket inte har visat sig här, men det kan bero på att arbetet inte 

beaktar totallösningar för bostadsbyggnader. Vidare ställer okunskapen kring det nya 

materialet KL-trä stora krav på leverantörer, återförsäljare och montörer att stödja projektörer 

och entreprenörer i arbetet med produkten. Till lika hög grad som inarbetade metoder och 

system för betongkonstruktioner ger säkerhet vid såväl kalkylering som utförande kan den 

bristande erfarenheten med KL-trä vara en fördyrande faktor både vid kalkylering som vid 

montering av oerfaren personal. 

 

Det korslimmade träbjälklaget är enligt resultatet dyrast och en bidragande faktor är 

konstruktionslösningen för att uppfylla ljud- och brandkravet i bostäder vilken kostar 426 

kr/m
2
. Det finns dock fler lösningar (i Martinsons Handbok i KL-trä) som uppfyller kraven, 

de kanske kan vara ett billigare alternativ än det som beaktats och presenterats i resultatet. 

Trots ett flertal försök att få kontakt med Martinsons har responsen uteblivit, och därför finns 

inga kostnadsuppgifter på konstruktionslösningar utöver den som fungerat att kalkylera i 

Bidcon. Resultatet kan därför visa en högre m
2
-kostnad för det korslimmade träbjälklaget än 

vad som krävs för att uppfylla kraven. Detta kan påverka bjälklaget negativt, då kostnaden är 

en viktig faktor för beställare.   

 

Enligt håldäcksproducenter är HD/F-bjälklaget det mest kostnadseffektivaste 

bjälklagsalternativet på grund av dess materialsnålhet och bärförmåga. Denna studie visar ett 

annat resultat för användande i flerbostadshus. Vid längre spännvidder där antalet bärande 

konstruktionsdelar reduceras kan det vara så, men vid den kortare spännvidden på 5.5 meter 

är det kostnadseffektivaste alternativet ett platsgjutet betongbjälklag.  
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6. Slutsats  

Platsgjutet betongbjälklag är det kostnadseffektivaste bjälklaget utifrån dem 

beaktningsområden som studerats i arbetet.  

6.1 Förslag till fortsatta studier   

 Vilken är den mest ekonomiska konstruktionslösningen för ljud och brand i bostäder? 

 Vilken specifik dimensionering krävs för att uppfylla ljud- och brandkrav i bostäder?  

 Hur kvantifieras, i termer av kostnad, CO2-ekvivalenta utsläpp i byggbranschen? 
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Bilaga 7  

Intervju med Micke Andersson 2017-03-27 

Fråga:  

1. Vilken torktid kan vi räkna med på pågjutningarna på de prefabricerade bjälklagen?  

2. Hur mycket brukar man vanligtvis gjuta på ett håldäck och plattbärlag?  

3. Hur projekterar man för brand?  

 

Svar:  

1. 2-3 veckor brukar räcka. Men räkna med 30 dagar för att vara på den säkra sidan.  

2. Det är beroende på tyngden hos bjälklagen, men vanligen 70-80 millimeter pågjutning för 

bostäder och 50 millimeter för industrier. Vanligen brukar den totala tjockleken efter 

pågjutning på plattbärlag vara 220-230 millimeter. Här är ljudkravet styrande. För att klara av 

ljudkravet i bostäder kräver bjälklagen dimensionerna ovan.  

3. Brand är ganska komplicerat att dimensionera för och en brandkonsult ansvarar vanligtvis 

för det. 
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Bilaga 14 

Intervju med Stefan Ivarsson 2017-05-22 

Fråga:  

1. Vilken betongvikt per kvadratmeter kan vi räkna på?   

2. Hur dimensionerar man för att uppfylla ljudkravet hos betongbjälklag? 

 

Svar:  

1. 2500 kilo per kvadratmeter anger Eurokoden.   

2. Om vikten hos bjälklaget ligger runt 500 kg/m
2
 bör konstruktionen uppfylla kravet, 

förutsatt att andra konstruktionsdelar i byggnaden gör det.   

 


