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FÖRORD
Detta examensarbete är den sista och avslutande delen i vår civilingenjörsutbildning på
Väg och Vatten vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har utförts i
samarbete med Institutionen för Byggvetenskap, KTH och Region Hus Stockholm
Nord, Skanska Sverige AB.
Vi har med detta examensarbete fått möjligheten att få en inblick i Skanskas
verksamhet. Vi har träffat många människor och tagit del av deras erfarenheter av
bostadsbyggande. Att få se hur det går till i ”verkligheten” har varit ett mycket bra
komplement till utbildningen på KTH.
Vi vill rikta ett tack till alla som vi på något sätt varit i kontakt med, för det vänliga och
engagerade bemötande vi fått. Vi vill också tacka Skanska och Institutionen för
Byggvetenskap, KTH, för att vi fick möjlighet att göra detta examensarbete. Ett
speciellt tack till vår handledare Mia Rodrick på Skanska och Folke Björk på KTH för
deras hjälp.
Eftersom vi inte hade någon specifik ansvarsfördelning under arbetets gång - men ändå
måste redovisa en sådan nu - så skedde fördelningen genom lottning, där resultatet blev
krona, dvs. Tomas ansvarar för ytterväggarna och Tobias för bjälklagen.

Stockholm, december 2004

Tomas Bjöör

Tobias Kempe
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SAMMANFATTNING
Detta
examensarbete
jämför
och
utvärderar
olika
bjälklagskonstruktioner som är vanliga vid flerbostadsproduktion.

ytterväggs-

och

Genom en noggrann och väl genomförd projektering får man en bra grund till det
fortsatta arbetet. Eftersom projekteringen påverkar hela produktionsprocessen är det ett
viktigt moment som inte bör undervärderas eller åsidosättas.
En viktig slutsats är att tidigt i processen bestämma vilken typ av bjälklag och
ytterväggar som ska användas. Det finns många kriterier som påverkar valet och dessa
beror på bland annat projektets form och tidpunkt. Det är viktigt att identifiera de
styrande faktorerna för objektet i fråga. Exempel på sådana faktorer kan för bjälklagen
vara spännvidder, material- och produktionskostnad, installationsmöjligheter och
uttorkningstid. För ytterväggar kan de vara t.ex. tjocklek, material- och
produktionskostnader, U-värde och prefabriceringsgrad.
Det finns ingen ultimat ytterväggs- eller bjälklagskonstruktion som passar i alla lägen.
Förutsättningarna varierar varför man i varje projekt bör identifiera de faktorer som
påverkar och styra valen efter dessa.
För att kunna jämföra och utvärdera de olika konstruktionslösningarna för väggar och
bjälklag har en matris tagits fram. Matrisen används vid våra rekommendationer av
vägg- och bjälklagskonstruktioner till kvarteret Snöflingan på Kungsholmen i
Stockholm.
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SUMMARY
This master thesis compares and evaluates different kinds of external wall- and floor
structures that are frequently used in production of multi-unit dwellings.
A well prepared planning makes a solid ground throughout the whole project from the
beginning until the end. Since the planning effects the building process it is significant
not to underestimate its importance.
An important conclusion is to, early in the production, determine which kind of external
wall- and floor structures to be used. There are many criterions that affect the decision
and some of these depend on the shape of the object as well as the time aspects. It is of
great importance to identify the key factors of the object. An example of these might be
the thickness of the wall- and floor structure, possibilities of installation, the drying time
of the included materials, degree of prefabrication and production cost etc.
Our master thesis has showed us that there is not only one true answer to our questions.
There are no external wall- and floor solution that suits every circumstance. Each object
has its own unique issues that have to be taken in consideration.
To be able to compare and evaluate the different kinds of constructions we have created
two matrices in which you can put the unique issues of your project. The matrices
calculate and evaluate your project and in the end you find a suitable solution for your
object. We have used the matrices in our evaluation of the project “Kv Snöflingan” in
Stockholm.
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INLEDNING
Vid nyproduktion av flerbostadshus finns det flera alternativ av ytterväggs- och
bjälklagskonstruktioner att välja mellan. För att producera en gångbar och
konkurrenskraftig lösning måste många olika aspekter beaktas. Varje projekt har olika
förutsättningar som styr vilka egenskaper som är viktiga för just det projektet. Inom
Skanska finns det många erfarenheter och ett stort kunnande hos de anställda. Det finns
dock inget samlat skrivet material som beskriver vilka alternativ som finns att tillgå och
vilka för- och nackdelar dessa har. Genom att utvärdera de olika alternativ som finns
kan risker som t.ex. upprepningsproblem uppmärksammas och reduceras.

SYFTE
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera olika ytterväggar och
bjälklagskonstruktioner som är vanliga inom Skanska samt, utifrån denna utvärdering,
ge förslag på lämpligt utförande på i det framtida bostadsprojektet ”Snöflingan” vid
Lindhagensplan på Kungsholmen i Stockholm.

METOD
Information har samlats in med hjälp av intervjuer, arbetsplatsbesök och
litteraturstudier. Ett drygt 30-tal intervjuer med personer verksamma i olika stadier av
byggprocessen har utförts. Våra handledare gav förslag på lämpliga personer som sedan
intervjuades, under 1 - 3 timmar, på deras arbetsplatser. Under intervjuerna kom ibland
namn på nya personer upp som, om de ansågs intressanta, kontaktades och intervjuades.
Det kom även tips på kompletterande litteratur som letades upp och studerades.

OMFATTNING, AVGRÄNSNING
Examensarbetet är på 20 poäng vilket ger en naturlig gräns för arbetets omfattning.
Fasaden på ytterväggarna i kvarteret Snöflingan ska vara av puts, detta bestämmer vilka
alternativ av Skanskas föreskrivna ytterväggar som studeras, nr 1, 2 och 3.
Bjälklagskonstruktionerna har i samråd med våra handledare begränsats till håldäck
med Granab golvregelkonstruktion (i första hand studeras HD/F 120/19), håldäck med
pågjutning och avjämning (i första hand studeras HD/F 120/27), plattbärlag med
pågjutning och massiva bjälklag med avjämning.

LÄSANVISNING
Upplägget på ”analyskapitlen” är sådant att det vid läsning från pärm till pärm kan
uppfattas som repetitivt. Tanken med denna rapport är inte att den ska läsas i ett sträck
från början till slut utan snarare fungera som en uppslagsbok där man slår upp det
stycke/kapitel man vill ha information om.
Läsaren kan få vägledning om vilka avsnitt som kan vara intressanta att fördjupa sig i
genom att först studera de sammanfattande tabellerna samt matriserna i det bifogade
Excelprogrammet.
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FUNKTIONSKRITERIER
Nedan följer en kort introduktion av de olika kriterierna som analyseras i rapporten.

Projektering
I projekteringen tas många viktiga beslut som påverkar hela byggprocessen och därmed
också slutprodukten. Avsnittet belyser några viktiga punkter som bör beaktas.

Tillverkning
En kort beskrivning om hur den prefabricerade delen av konstruktionen tillverkas.

Montage
En stor del av konstruktionen prefabriceras och levereras till byggarbetsplatsen där den
monteras. För att effektivisera produktionen krävs ett väl fungerande förfarande under
monteringen.

Fogar
Efter monteringen fogas elementen för att bland annat uppnå ljud-, brand- och
täthetskrav.

Puts
Alla väggarna har puts som fasadmaterial. De två putstyperna som behandlas är tjockoch tunnputs, vilka båda appliceras på plats. Utförande, uppbyggnad och olika
egenskaper behandlas.

Installationer
Beskriver vilka installationsmöjligheter som föreligger med de olika konstruktionerna.

Prefabricering
En hög prefabriceringsgrad effektiviserar byggandet då moment flyttas från
byggarbetsplatsen och utförs i en bättre lämpad miljö.

Fukt
För att få en fungerande konstruktion är det av stor betydelse att den är fuktsäker. För
att uppnå en god fuktsäkerhet är viktigt att förstå de olika materialens funktion och hur
de samverkar i konstruktionen. Fukten kan annars bidra till olägenheter som mögel och
bakterietillväxt.

Brand
Brandavsnittet beskriver några krav som ställs vid nybyggnation av bostäder.
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Ljud
I detta avsnitt behandlas ljudreduktionsförmåga samt stegljudsnivå för väggar och
bjälklag för att uppnå fastställda ljudkrav. En allmän beräkningsmetod med exempel
behandlas även.

Miljö
De ingående materialen i konstruktionerna utvärderas med hjälp av en livscykelanalys
som inkluderar bland annat basprodukt, produktanpassning, bruksskede och
återanvändning.
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YTTERVÄGGAR
VÄGG 1

20
50
150
120

KC-Puts
Lättklinkerbetong
Cellplast
Betong

Figur 1 Vertikalsnitt Vägg 1

Egenvikt ≈ 375 kg/m²
U ≈ 0,263 W/m²°C
Ljudreduktion R´W + Ctr,50 ≈ 40-45 dB(A)
Kostnad ≈ 2600 kr/m²
Skanska föreskriver [1]:
20 mm Kalkcementputs
Putsningen utförs på plats så att en fogfri fasad erhålls med undantag för
eventuella dilationsfogar.
50 mm

Lättklinkerbetong
Lättklinkerbetongen fungerar som putsbärare och till viss del isolermaterial.

150 mm Expanderad polystyrencellplast
Isoleringen skall vara typgodkänd och får inte innehålla flamskyddsmedel.
120 mm Betong
Den bärande delen av ytterväggen. Dimensioneras objektsvis.

Projektering av Vägg 1
En viktig punkt för att för att få ytterväggen att fungera tillfredställande är att plåtbeslag
projekteras och utförs korrekt. Genom att arkitekten samarbetar med en plåtsakkunnig
ökar möjligheten att utforma lösningar för utsatta detaljer. När inköpsprocessen senare
tar vid är det viktigt att ställda krav och funktioner uppmärksammas vid eventuellt byte
av material.
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Alla väsentliga detaljer ska finnas dokumenterade i projekthandlingarna innan
byggstart. Exempel på sådana detaljer är [1]:
Anslutningar vid fönster/dörrar, både in- och utvändigt.
Anslutningar vid fogar, genomföringar och infästningar.
Anslutningar vid grund och takfot.
Anslutningar vid bjälklag och stålpelare.
Anslutningar vid balkonger, loftgångar och terrasser.
Anslutningar vid materialövergångar.
Under de intervjuer som författarna har gjort har vissa åsikter återkommit som är viktiga
att beakta i ett tidigt stadium, helst redan under projekteringen:
Tidsplanering med tid för uttorkning.
Färdig projektering för alla ingjutningar och ursparningar.
Kostsamt att göra förändringar på ett element efter att det är gjutet.
Lyftkranen ska dimensioneras med tanke på räckvidd och kapacitet för det
mest extrema fallet.

Tillverkning av Vägg 1
Vägg 1 tillverkas och gjuts på fabrik. Det första momentet i produktionen är
lättklinkerbetongen som gjuts på ett formbord med ingående armering. Cellplasten
monteras direkt på lättklinkerbetongen och bildar ett isolerande skikt i väggen.
Armering och installationer monteras innan det avslutande inre betongskalet anbringas.
Den inre betongen gjuts direkt ovanpå den spårade cellplasten vilket ger god
vidhäftning. Betongskikten binds samman av en förbindelsearmering som sträcker sig
genom cellplasten och är ingjuten i de båda skikten. Betongen fördelas jämt i formen
och vibreras vid behov. Efter att elementet uppnått tillräcklig hållfasthet flyttas de till
eventuell mellanlagring innan transport till byggarbetsplatsen.
Eftersom cellplasten är diffusionstät torkar bara väggen ut åt ett håll, ensidig uttorkning.

Montering av Vägg 1
De prefabricerade väggelementen levereras i bestämd montageordning till
byggarbetsplatsen. De lyfts med kran, i fastmonterade öglor eller lyftok, direkt från
transporten upp till bjälklaget. Elementen sänks sakta ner till sin plats där de strax innan
placering justeras i höjdled med plastklossar varpå elementen sänks ner tillfullo på sin
plats. Innan elementet hakas loss lodas elementen in och stabiliseras med stag. Då
elementens läge är tillfredsställande svetsas de samman. Elementen är tunga, vilket inte
bara påverkar storleken på lyftkranen utan också arbetsmiljön. Vissa arbetsmoment, till
exempel när elementen skall passas in eller fönster ska monteras, innebär stora
påfrestningar för montörerna. I de fall där fönster kommer förmonterade i
väggelementet undviks ett tungt och arbetskrävande moment. För att inte fönstren skall
skadas av alkaliskt vatten från betongen bör de täckas in.
En strävan är att monteringen skall gå så snabbt som möjligt vilket lättare uppnås med
en korrekt projektering. Elementen ska levereras ”just in time”. Avvikelser och
komplikationer kan få stora konsekvenser.
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Systemet med prefabricerade element ger möjlighet till att få ”tätt hus” snabbt vilket
innebär att huset kan börja värmas för att få ett bra arbetsklimat samt för att få igång
uttorkningen.

Fogar
Elementen är sammanfogade genom
svetsplåtar och gjuts även ihop i skarvarna.
De vertikala skarvarna har en avlång
ihålighet som fylls med cementbruk. För att
hela fogen skall fyllas utan håligheter är det
viktigt att bruket vibreras utmed hela fogen.
Figur 2 Horisontalsnitt ytterväggsfog

Eftersom elementen placeras på plastklossar
bildas ett mellanrum mellan element och
bjälklag som behöver fyllas. De horisontala fogarna gjuts igen med undergjutningsbruk
och ska också de vibreras för att undvika luftfickor. Undergjutningsbruket fungerar som
kraftöverföring mellan bjälklag och element. För att skapa en luft- och ljudtät fog krävs
ett tryck utmed hela den gjutna fogen varför vibreringen är viktig för att fylla ut alla
håligheter.
I avsikt att undvika kulörskiftningar vid elementskarvar är det enligt Skanska Tekniks
erfarenhet bra om de yttersta 20 - 30 mm av fogen utfylls med ett bruk som har liknande
egenskaper som lättklinkern.

Tjockputs
Tjockputs av KC-bruk (kalkcement) är mineraliskt baserat och diffusionsöppet.
Beståndsdelarna är ballast av sand och/eller dolomit som sammanbinds av ett
bindemedel av kalk och/eller cement. Däröver tillkommer tillsatser av luftporbildare
(<0.01 %) och cellulosaderivat (<0.05 %).
Putssystemet tar och avger vatten inom putstjockleken och fungerar som ett
vattenmagasin. [2]

Utförande
Ett galvaniserat putsnät placeras centriskt över elementfogar och hörn. Nätet, som är
400 mm brett, placeras på distanser och förstärks med diagonal armering vid alla
fasadöppningars hörn för att minska risken för krympsprickor. Efter att det första
putsskiktet, grundningen, (5 mm tjockt) applicerats fästs ett putsnät över hela fasadytan.
Putsnätet är till för att eliminera ytliga sprickor i fasaden och ska placeras så att den till
slut hamnar mitt i det andra putsskiktet. Det andra putsskiktet, utstockningen, påföres
efter det att grundningen härdat erforderlig tid, vanligtvis ett till två dygn.
Putslagren ska byggas upp så att det innersta lagret är det starkaste. Arbetstemperaturen
vid putsningen får inte underskrida +5 ºC och konstruktionen måste skyddas mot
nederbörd, alltför snabb uttorkning och frost. För- och eftervattning ska utföras med rätt
mängd vatten så att putsen härdar på rätt sätt. För att få det bästa och framförallt det
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förväntade resultatet på putsen är det bra om beställare, putsentreprenör och
putsleverantören gemensamt arbetar fram bygghandlingarna för putsen. Alla föreskrifter
som bestäms ska följas och leverantören bör rådfrågas innan eventuellt utbyte av
material sker.
För att kunna ta upp rörelser hos byggnaden utförs dilationsfogar som med fördel
förläggs i elementskarvar. Författarna har gjort ett besök hos forskaren Kenneth Sandin
i Lund som dock ifrågasatte om dilationsfogar verkligen tjänade sitt syfte. Sandin menar
att olika test utförts som visar att sprickbildningen på en fasad med dilationsfogar är lika
stor som på en fasad utan dilationsfogar. [3]

Sprickbildning
Putsbäraren av lättklinker är tillverkad i en svag betong. Tanken är att lättklinkerskivan
ska uppnå sin spricklast innan putsskiktet uppnår sin. [3] På så vis ska inte rörelser och
sprickor i lättklinkern skada putsskiktet. Många fasader med tjockputs uppvisar ändå
synliga sprickor. Även om putsutförandet är klanderfritt finns inga garantier för att
sprickor inte uppkommer. Under besöket i Lund berättade Kenneth Sandin om ett
pågående forskningsprojekt med syftet att få fram metoder att förebygga
sprickbildningen. Bland annat framkom att grövre ballast och fiberinblandning i
putsbruket minskar bredden på sprickorna. Dessutom reducerar ett extra armeringsnät
av glasfiber i yttre delen av putsen sprickbildning markant. Armering av glasfiber är
också lättare att arbeta med än armering av stål. Detta kan leda till bättre
arbetsutförande - och därmed resultat - genom att det blir mindre svårt att få armeringen
i rätt läge i putsskiktet. [4]

Installationer
Den prefabricerade väggen kan förberedas med installationer. Ofta är väggen förberedd
med eldosor och VP-rör för de elektriska installationerna. VP-rören ligger invändigt i
väggen och går exempelvis från dosor ner mot bjälklaget där de mynnar ut mot
bjälklaget. På bjälklaget kan rören gjutas in eller döljas på andra sätt beroende på val av
bjälklag.

Prefabricering
Vägg 1 har en hög prefabriceringsgrad vilket flyttar moment från byggarbetsplatsen till
en fabrikslokal. Fabrikslokalen är en väl fungerande produktionsplats både
arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt. Gjutning och härdning sker under
kontrollerade förhållanden tack vare det stabila klimatet som fabrikslokalen medger.
Väggarna tillverkas med maskiner anpassade för produktionen av vana arbetare. Allt
detta bidrar till att få en väl fungerande produkt. Utlokaliseringen av produktionen
ställer krav på en väl utförd och detaljerad projektering. Betongens uttorkningstid måste
beaktas liksom fabrikörens leveranskapacitet. Ett allvarligt projekteringsfel kan få stora
konsekvenser på byggarbetsplatsen och i slutändan också förändra produkten. Att på
plats tvingas justera prefabricerade betongväggar är inte bra, eftersom fördelarna av den
höga prefabriceringsgraden går förlorade.
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Fukt
Vägg 1 betraktas som en fuktsäker vägg men i likhet med andra byggnadsdelar finns det
detaljer som bör uppmärksammas för att uppnå en säker konstruktion. Då
lättklinkerbetong och KC-puts har dåliga rostskyddande egenskaper i förhållande till
betong ska rostfri armering användas i lättbetongen och en rostfri och syrafast
förbindelsearmering användas mellan betonginnerskiva och lättklinkerskiva.
Materialen i väggen är inte känsliga för fukt eller benägna att mögla vilket gör väggen
fuktsäker i produktionsskedet. Den innehåller dock byggfukt som ska torkas ut, vilket är
viktig att ta hänsyn till. Material som appliceras på insidan kan annars få mögelpåväxt.
Cellplasten är relativt tät vilket medför att väggens uttorkning kan liknas vid ensidig
uttorkning. Cellplasten bakom lättklinkern saknar kapillärsugande egenskaper och kan
inte transportera bort vattnet vilket innebär att det kan förflyttas långa sträckor via
skarvar och springor. Dock måste vattnet ta sig förbi lättklinkerbetongen innan det når
cellplasten. Lättklinkerbetongen kan fungera som ett vattenmagasin som tillsammans
med putsen drar åt sig vatten som sedan diffunderar ut när betingelserna ändras. För att
reducera fuktbelastningen på fasaden rekommenderas tak- och gavelutsprång på minst
500 mm och genom att använda profilerade cellplastskivor minskas risken ytterligare
för att vattnet ska nå in till den bakomvarande betongen. För att vatten inte ska kunna
passera den inre betongskivan är det mycket viktigt att fogar och genomföringar i
betongskivan är korrekt utförda så att väggen blir lufttät.
I vissa speciella situationer bör man ta kontakt med en sakkunnig för att utreda det bästa
förfarandet. Sådana situationer kan till exempel vara när mycket täta skikt, såsom en
väggmatta i våtrum, ska appliceras mot betongen eller när skikt av organiska material
stängs in mellan betongen och ett tätt skikt. [5]

Brand
Beroende på väggens utformning finns det olika aspekter som bör observeras. Nedan
följer några allmänna råd vid branddimensionering, hämtade ur Boverkets Byggregler
(BBR). Endast utvalda delar har använts.
”Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning att
utrymning och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår för
personer som vistas i närheten.” [6]
”Ytterväggar skall utformas så att
-
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väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion
gentemot andra brandceller.
brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med
hänsyn till byggnadens ändamål samt möjligheterna till
brandsläckning.
risken för spridning av brand via fönster begränsas och delar
av väggen inte faller ned vid brand. Dock bortses från
nedfall av t.ex. glassplitter, mindre putsbitar och liknande

om detta inte bedöms förhindra eller väsentligen försvåra
brandsläckning och om utrymning ändå kan ske utan risk för
personskador.” [6]
För ytterväggar i en Br1-byggnad kan byggnadsdelar utföras i klass EI 60, förutsatt att
en brand kan släckas av räddningstjänsten inom 60 minuter. [6]
Brandklass
d (ensidig brandpåverkan)
d (tvåsidig brandpåverkan)
Tabell

REI 30
60
100

1 Minsta betongtjocklek
Vägg med ospänd armering.

REI 60
80
130
d

(mm)

REI 90
100
160
vid

REI 120
120
190
olika

REI 180
140
230

brandtekniska

klasser.

Tabellen är baserad på att väggens bärförmåga utnyttjas till 100 %. Om tillåten last inte
utnyttjas fullt ut ökar brandmotståndet hos väggen väsentligt. [7]
Brännbart material kan användas som isolermaterial förutsatt att det skyddas mot brand
utifrån av obrännbart material. Isolermaterialet skall avbrytas på ett sådant sätt att en
brand inuti väggen hindras att spridas förbi brandcellsskiljande byggnadsdelar. Det
föreskrivs även att luftspalter som helt eller delvis begränsas av ett brännbart material
skärs av vid bjälklagen med ett obrännbart material som har en mot brand erforderlig
beständighet. [8]
För att förhindra brandspridning i vertikalled ska det finnas ett avstånd på minst 1.2
meter i höjdled mellan två fönster. Om avståndet underskrids skall ett av fönstren
utföras i lägst brandteknisk klass E 15. [6]
Fasaden på högre byggnader (max åtta våningsplan) får bekläs med träpanel på
bottenvåning, ytor i sidled mellan fönster samt under balkonger. Balkongplattan bör då
sluta tätt mot väggen och ha ett obrännbart räcke. Om byggnaden är utrustad med
automatisk vattensprinkleranläggning, får fasaden förses med panel utan begränsning av
omfattningen. [8]

Ljud
Vägg 1 ljudreduktionsförmåga är (exkl. fönster, dörrar och installationer) 40 - 45 dB.
[1] Det är dock den sammansatta ljudreduktionen av vägg och de olika försvagningarna
som tillsammans ska ge tillräcklig ljudreduktion för att uppfylla de ställda ljudkraven.
När dörrar, fönster och uteluftsdon tas med i beräkningen kommer
ljudreduktionsförmågan att sjunka ytterligare. Det är därför ytterst viktigt att detaljerna
blir noggrant utförda för att minska försämringen av ljudisoleringen. Slutgiltigt
utförande och detaljprojektering bör utföras av en ljudkonsult. I trafikutsatta miljöer
krävs det att väggen detaljdimensioneras för att säkerställa att bestämda krav uppnås.
En yttervägg ska kunna reducera en viss nivå av trafikbuller. Idag finns det tre olika
klasser, A, B och C, varav klass A motsvarar det högsta kraven. Vid nyproduktion av
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flerbostadshus är det idag vanligt att projektera för klass B på lägenhetsskiljande
väggar. [9]
Utrymme

Typ av krav

Klass A

Klass B

Klass C

Bostadsrum

LpA

22 dB

26 dB

30 dB

LpA Fmax

37 dB

41 dB

45 dB

LpA

27 dB

31 dB

35 dB

Kök

Tabell 2 [10] Ljudnivåer inomhus från trafikbuller. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta (LpA)

och maximala (LpA
gånger per natt.

Fmax)

ljudtrycksnivåer. Värden för LpA

Fmax

får överskridas 5

Allmänt om beräkning av ljudredukionsförmåga
Vid projektering och beräkning av ljudreduktionsförmåga för en vägg skall
rumsutformningen, ytterväggens olika försvagningar t.ex. fönster och uteluftsdon
beaktas. Även värden på fasadreflexer samt trafikens sammansättning, hastighet och
avstånd till yttervägg påverkar. För att beskriva en väggs ljudreduktion används
trafikbullerreduktionstalet R´W. Korrektionstermen Ctr,50 används vid lågfrekvent buller
som t.ex. trafikbuller i stadsmiljö, tågbuller vid låga hastigheter och låg- och
medelfrekvent industribuller. Ju högre R´W + Ctr,50
är desto bättre
ljudreduktionsförmåga har väggen. Formeln som används är:
R´W + Ctr,50 > L´u─L´i─10*log(S/V) ─5 där
R´W + Ctr,50 = Den sammansatta fasadens ljudreduktion i stadsmiljö.
L´u = Ljudnivån utanför fasaden inkl. fasadreflex (+3dB)
L´i = Ljudnivån i rummet
S = Fasadens area mot rummet (m²)
V = Rummets volym (m³) [9]
Som exempel räknar vi här ut ljudreduktionsförmågan för en fasad på ett av husen vid
Lindhagensplan varvid följande förutsättningar erhålls:
L = 67 + 3 = 70 dB(A), dimensionerande gatutrafikbuller utanför fasaden inkl
u

fasadreflex
L = 30 dB(A), krav på ljudnivå inomhus
i

Rum med volym 65 m³ och fasadarea 14 m².
Kravet på fasadens ljudreduktion blir då:
R´ +C
w

tr,50

> 70 - 30 - 10*log(14/65) - 5 = 70 - 30 + 6,7 - 5 = 41,7 ≈ 42 dB(A)

Detta gäller den, av trafikbuller, mest utsatta fasaden.
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Miljö
KC-puts [11]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Sand
Cement
Kalciumhydroxid

60 - 80 %
5 - 10 %
5 - 10 %

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt.

Bruksskedet

Motverkar
vatteninträngning.
underhållsbehov

Rivning

Knackas ned från
fyllnadsmaterial.

fasaden.

Har
Kan

återkommande

återanvändas

som

Lättklinkerbetong [12]
Godkänd av Skanska.
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Leca lättklinker
70%
Cement
16%
Vatten
14%

Produktanpassning

Monteras med hjälp av kran. Produkten måttanpassas vid
produktionen.

Lagring

Levereras till byggarbetsplats utan mellanlagring.

Bruksskedet

Har god bärande- och värmeisolerande förmåga. Är även
fukttålig och har god ljudisolerande- och ljudabsorberande
förmåga. Den prefabricerade konstruktionen blir också snabbt
en tät klimatskärm. Lättklinkerbetong är obrännbar och
skyddar mot brandspridning. Har inget underhållsbehov.
Livslängden är mycket lång, >100år.

Rivning

Prefabricerade element demonteras med hjälp av
kranutrustning. Armering och svetsförband skärs av. Element
kan återanvändas eller krossas och återvinnas.

Inomhusmiljö

TVOC under detektionsgränsen.
Enskilda VOC under detektionsgränsen.
Formaldehyd under detektionsgränsen.
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Cellplast [13]
Godkänd av Skanska
ρ=20 kg/m³
λ=0,036 W/m°C
Basprodukt

100 % styren som är en restprodukt från oljeindustrin. Olja är
en ändlig resurs med begränsade tillgångar.

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt. Tillskärningen sker manuellt med
enkla handverktyg eller snickerimaskiner.

Bruksskedet

Minskar
byggnadens
energibehov.
Har
inget
underhållsbehov. Erfarenhetsmässigt är livslängden minst
lika lång som byggnadens livslängd.

Rivning

Produkten är lätt att demontera då den vanligen är löst infäst.
Produkten är ej komposterbar utan bör återvinnas genom
användning i ursprunglig form eller granulering till ny
cellplast

Inomhusmiljö

TVOC <50µg/m²h
Enskilda VOC under detektionsgränsen
Formaldehyd under detektionsgränsen

Betong [14]
Godkänd av Skanska.
ρ=2400kg/m³
λ=1,7W/m°C
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Grus och sten
70-85%
Cement
10-22%
Vatten
5-9%
Mineralfiller
0-10%
Armering
1-2,5%

Produktanpassning

Monteras med hjälp av kran. Produkten måttanpassas vid
produktionen. Tungt arbete och arbetsmiljön vid montering
kan anses som farlig då tunga betongblock skall passas in
vilket sker med handkraft.

Lagring

Levereras till byggarbetsplats utan mellanlagring.
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Bruksskedet

Minskar byggnadens energibehov genom betongens förmåga
att ackumulera överskottsvärme. Den prefabricerade
konstruktionen blir också snabbt en tät klimatskärm.
Betongen bidrar starkt till att väggen har en bra
ljuddämpande förmåga. Betong är obrännbar och skyddar
mot brandspridning. Har inget underhållsbehov. Livslängden
är mycket lång, >100år.

Rivning

Prefabricerade element demonteras med hjälp av
kranutrustning. Armering och svetsförband skärs av. Element
kan återanvändas eller krossas och återvinnas.

Inomhusmiljö

TVOC under detektionsgränsen.
Enskilda VOC under detektionsgränsen.
Formaldehyd under detektionsgränsen.

13

VÄGG 2

6-10 Tunnputs
150 Cellplast
150 Betong

Figur 3 Vertikalsnitt Vägg 2

Egenvikt ≈ 380 kg/m²
U ≈ 0,250 W/m² °C
Ljudreduktion R´W + Ctr,50 ≈ 40 - 45 dB(A)
Kostnad ≈ 2350 kr / m²
Skanska föreskriver [15]:
6-10 mm Tunnputs
Putsningen utförs på plats så att en fogfri fasad erhålls med undantag för
eventuella dilationsfogar. Tunnputsen är vattenavvisande.
150 mm Expanderad polystyrencellplast
Isoleringen skall vara typgodkänd och får inte innehålla flamskyddsmedel.
120 mm Betong
Den bärande delen av ytterväggen. Dimensioneras objektsvis.
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Projektering av Vägg 2
En viktig punkt för att för att få ytterväggen att fungera tillfredställande är att plåtbeslag
projekteras och utförs korrekt. Genom att arkitekten samarbetar med en plåtsakkunnig
ökar möjligheten att utforma lösningar på utsatta detaljer. När inköpsprocessen senare
tar vid är det viktigt att ställda krav och funktioner uppmärksammas vid byte av
material.
Alla väsentliga detaljer ska finnas dokumenterade i projekthandlingarna innan
byggstart. Exempel på sådana detaljer är [15]:
Anslutningar vid fönster/dörrar, både in- och utvändigt.
Anslutningar vid fogar, genomföringar och infästningar.
Anslutningar vid grund och takfot.
Anslutningar vid bjälklag och stålpelare.
Anslutningar vid balkonger, loftgångar och terrasser.
Anslutningar vid materialövergångar.
Under de intervjuer som författarna har gjort har vissa åsikter återkommit som är viktiga
att beakta i ett tidigt stadium, helst redan under projekteringen:
Tidsplanering med tid för uttorkning.
Färdig projektering för alla ingjutningar och ursparningar.
Kostsamt att göra förändringar på ett element efter att det är gjutet.
Lyftkranens ska dimensioneras med tanke på räckvidd och kapacitet för
det mest extrema fallet.

Tillverkning av Vägg 2
Vägg 2 tillverkas och gjuts på fabrik. Det första momentet i produktionen är cellplasten
som läggs ut på botten i formen. Armering och installationer monteras innan betongen
anbringas. Betongen gjuts direkt ovanpå den spårade cellplasten som ger god
vidhäftning. Betongen fördelas jämt i formen och vibreras vid behov. Efter att elementet
uppnått tillräcklig hållfasthet flyttas de till eventuell mellanlagring innan transport till
byggarbetsplatsen.
Eftersom cellplasten är diffusionstät torkar bara väggen ut åt ett håll, ensidig uttorkning.

Montering av Vägg 2
De prefabricerade väggelementen levereras i bestämd montageordning till
byggarbetsplatsen. De lyfts med kran, i fastmonterade öglor eller lyftok, direkt från
transporten upp till bjälklaget. Elementen sänks sakta ner till sin plats där de strax innan
placering justeras i höjdled med plastklossar varpå elementen sänks ner tillfullo på sin
plats. Innan elementet hakas loss lodas elementen in och stabiliseras med stag. Då
elementens läge är tillfredsställande svetsas de samman. Elementen är tunga, vilket inte
bara påverkar storleken på lyftkranen utan också arbetsmiljön. Vissa arbetsmoment, till
exempel när elementen skall passas in eller fönster ska monteras, innebär stora
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påfrestningar för montörerna. I de fall där fönster kommer förmonterade i
väggelementet undviks ett tungt och arbetskrävande moment. För att inte fönstren skall
skadas av alkaliskt vatten från betongen bör de täckas in.
En strävan är att monteringen skall gå så snabbt som möjligt vilket lättare uppnås med
en korrekt projektering. Elementen ska levereras ”just in time”. Avvikelser och
komplikationer kan få stora konsekvenser.
Systemet med prefabricerade element ger möjlighet till att få ”tätt hus” snabbt vilket
innebär att huset kan börja värmas för att få ett bra arbetsklimat samt få igång
uttorkningen.

Fogar
Elementen är sammanfogade genom
svetsplåtar men gjuts också ihop i
skarvarna. De vertikala skarvarna
har en avlång ihålighet vari en
cementbruksfog läggs. För att hela
fogen skall fyllas utan håligheter är
det viktigt att bruket vibreras utmed
hela fogen. Eftersom elementen
placeras på plastklossar bildas ett Figur 4 Horisontalsnitt ytterväggsfog
mellanrum mellan element och
bjälklag som behöver fyllas. De horisontala fogarna gjuts igen med undergjutningsbruk
och ska också de vibreras för att undvika luftfickor. Undergjutningsbruket fungerar som
kraftöverföring mellan bjälklag och element. För att skapa en luft- och ljudtät fog krävs
ett tryck utmed hela den gjutna fogen varför vibreringen är viktig för att fylla ut alla
håligheter.

Tunnputs
Innan putsningen påbörjas är det viktigt att se till att underlaget är plant. Inga större
förskjutningar, t.ex. avvikelser i djupled mellan bjälklagskant och vägg, får förekomma.
När isolerskivorna av cellplast monteras skall det tillses att skivan ligger an mot
underlaget till 100 % eller att klisterbruket som används fyller ut helt så att skivan inte
fjädrar. För att säkra cellplastskivornas infästning fästes de även
mekaniskt med fästelement som skruvas i väggen.
Det första putsskiktet appliceras direkt på cellplasten till 3–4 mm
tjocklek varefter armeringsnät av glasfiber arbetas in i putsen. Putsen
jämnas ut och skall därefter härda något dygn innan det andra skiktet
(2–3 mm) påförs. Ytan bearbetas ut till god planhet och strukturen
anpassas till den efterkommande ytbehandlingen. Exempel på
ytstrukturer är slätputs, stänkputs, slamning och spikriven yta. [16]

Figur 5 Mekanisk
infästning för
cellplasten.

Tunnputsen är uppbyggd av antingen silikater, silikonhartser eller akrylater.
Materialsammansättningen medger ett relativt tunt putsskikt som är slutet och
hydrofoberande, dvs. vattenavstötande mot utifrån kommande vatten. Tjockleken är ca
sex mm och varierar med putssystemen. Det tunna skiktet kan medföra att den
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bakomliggande väggens ojämnheter och fogar inte alltid döljs. Det medför även att
fasaden blir känslig för mekanisk åverkan. I lägen där slag och stötar mot fasaden kan
förväntas, till exempel på bottenvåning, avråds det från att använda putstypen.
Den hydrofoberande egenskapen för med sig att det vid regn direkt bildas en vattenfilm
på ytan som medför att det rinner mycket vatten på fasaden. Detta ställer stora krav på
genomtänkta lösningar av vattenavledande beslag. Eventuella sprickor eller andra
skador i ytskiktet kommer också att matas med mycket vatten som, om det kommer in
bakom ytskiktet, kan transporteras långa sträckor. Vatten som tränger in i väggen har
ingen eller liten möjlighet att torka ut. [15]

Installationer
Den prefabricerade väggen kan förberedas med installationer. Ofta är väggen förberedd
med eldosor och VP-rör för de elektriska installationerna. VP-rören ligger invändigt i
väggen och går exempelvis från dosor ner mot bjälklaget där de mynnar ut mot
bjälklaget. På bjälklaget kan rören gjutas in eller döljas på andra sätt beroende på val av
bjälklag.

Prefabricering
VSB2 har en hög prefabriceringsgrad vilket flyttar moment från byggarbetsplatsen till
fabrikslokalen. Fabrikslokalen är en väl fungerande produktionsplats både
arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt. Gjutning och härdning sker under
kontrollerade förhållanden tack vare det stabila klimatet som fabrikslokalen medger.
Väggarna tillverkas med maskiner anpassade för produktionen av vana arbetare. Allt
detta bidrar till att få en väl fungerande produkt. Utlokaliseringen av produktionen
ställer krav på en väl utförd och detaljerad projektering. Betongens uttorkningstid måste
beaktas liksom fabrikörens leveranskapacitet. Ett allvarligt projekteringsfel kan få stora
konsekvenser på byggarbetsplatsen och i slutändan också förändra produkten. Att på
plats tvingas justera en prefabricerad betongvägg är inte bra, eftersom fördelarna av den
höga prefabriceringsgraden går förlorade.

Fukt
Vägg 2 betraktas som en fuktsäker vägg men i likhet med andra byggnadsdelar finns det
detaljer som bör uppmärksammas för att uppnå en säker konstruktion.
Materialen i väggen är inte känsliga för fukt eller benägna att mögla vilket gör väggen
fuktsäker i produktionsskedet. Den innehåller dock byggfukt som ska torkas ut, vilket är
viktig att ta hänsyn till. Material som appliceras på insidan kan annars få mögelpåväxt. I
vissa speciella situationer bör man ta kontakt med en sakkunnig för att utreda det bästa
förfarandet. Sådana situationer kan till exempel vara när mycket täta skikt, såsom en
väggmatta i våtrum, ska appliceras mot betongen. Eller när skikt av organiska material
stängs in mellan betongen och ett tätt skikt. Efter att cellplasten applicerats kan väggens
uttorkning liknas vid ensidig. Detta på grund av att cellplasten är relativt diffusionstät.
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Ytterväggen saknar en tryckutjämnande luftspalt bakom fasadskiktet och fungerar
därför enligt principen för enstegstätning. För att kunna använda väggen vid
slagregnsutsatta lägen är det viktigt att tätningar och plåtarbeten utförs med stor
noggrannhet. Vid slagregn bildas det en vattenfilm på ytan som utsätter eventuella
sprickor eller andra otätheter i fasaden för stora mängder fritt vatten. Cellplasten bakom
saknar kapillärsugande egenskaper och kan inte heller transportera bort vattnet vilket
innebär att det kan förflyttas långa sträckor via skarvar och springor.
Fuktbelastningen på fasaden kan reduceras med ordentliga tak- och gavelutsprång på
minst 500 mm. Genom att använda profilerade cellplastskivor minskas risken ytterligare
för att vattnet ska nå in till den bakomvarande betongen. Eftersom vatten inte ska kunna
passera den inre betongskivan är det mycket viktigt att fogar och genomföringar i
betongskivan är korrekt utförda så att väggen blir luft- och fuktsäker. [15]

Brand
Beroende på väggens utformning finns det olika aspekter som bör observeras. Nedan
följer några allmänna råd vid branddimensionering, hämtade ur Boverkets Byggregler
(BBR). Endast utvalda delar har använts.
”Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning att
utrymning och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår för
personer som vistas i närheten.” [6]
”Ytterväggar skall utformas så att
-

väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion
gentemot andra brandceller.
brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med
hänsyn till byggnadens ändamål samt möjligheterna till
brandsläckning.
risken för spridning av brand via fönster begränsas och delar
av väggen inte faller ned vid brand. Dock bortses från
nedfall av t.ex. glassplitter, mindre putsbitar och liknande
om detta inte bedöms förhindra eller väsentligen försvåra
brandsläckning och om utrymning ändå kan ske utan risk för
personskador.” [6]

För ytterväggar i en Br1-byggnad kan byggnadsdelar utföras i klass EI 60, förutsatt att
en brand kan släckas av räddningstjänsten inom 60 minuter. [6]
Brandklass
d (ensidig brandpåverkan)
d (tvåsidig brandpåverkan)
Tabell
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REI 30
60
100

3 Minsta betongtjocklek
Vägg med ospänd armering.

REI 60
80
130
d

(mm)

REI 90
100
160
vid

REI 120
120
190
olika

REI 180
140
230

brandtekniska

klasser.

Tabellen är baserad på att väggens bärförmåga utnyttjas till 100 %. Om tillåten last inte
utnyttjas fullt ut ökar brandmotståndet hos väggen väsentligt. [7]
Brännbart material kan användas som isolermaterial förutsatt att det skyddas mot brand
utifrån av obrännbart material. Isolermaterialet skall avbrytas på ett sådant sätt att en
brand inuti väggen hindras att spridas förbi brandcellsskiljande byggnadsdelar. Det
föreskrivs även att luftspalter som helt eller delvis begränsas av ett brännbart material
skärs av vid bjälklagen med ett obrännbart material som har en mot brand erforderlig
beständighet. [8]
För att förhindra brandspridning i vertikalled ska det finnas ett avstånd på minst 1.2
meter i höjdled mellan två fönster. Om avståndet underskrids skall ett av fönstren
utföras i lägst brandteknisk klass E 15. [6]
Fasaden på högre byggnader (max åtta våningsplan) får bekläs med träpanel på
bottenvåning, ytor i sidled mellan fönster samt under balkonger. Balkongplattan bör då
sluta tätt mot väggen och ha ett obrännbart räcke. Om byggnaden är utrustad med
automatisk vattensprinkleranläggning, får fasaden förses med panel utan begränsning av
omfattningen. [8]

Ljud
Vägg 2 ljudreduktionsförmåga (exkl. fönster, dörrar och installationer) 40 - 45 dB. [15]
Det är den sammansatta ljudreduktionen av vägg och de olika försvagningarna som
tillsammans ska ge tillräcklig ljudreduktion för att uppfylla de ställda ljudkraven. När
dörrar, fönster och uteluftsdon tas med i beräkningen kommer ljudreduktionsförmågan
att sjunka ytterligare. Det är därför ytterst viktigt att detaljerna blir noggrant utförda för
att minska försämringen av ljudisoleringen. Slutgiltigt utförande och detaljprojektering
bör utföras av en ljudkonsult. I trafikutsatta miljöer krävs det att väggen
detaljdimensioneras för att säkerställa att bestämda krav uppnås.
En yttervägg ska kunna reducera en viss nivå av trafikbuller. Idag finns det tre olika
klasser, A, B och C, varav klass A motsvarar det högsta kraven. Vid nyproduktion av
flerbostadshus är det idag vanligt att projektera för klass B på lägenhetsskiljande
väggar. [9]
Utrymme

Typ av krav

Klass A

Klass B

Klass C

Bostadsrum

LpA

22 dB

26 dB

30 dB

LpA Fmax

37 dB

41 dB

45 dB

LpA

27 dB

31 dB

35 dB

Kök

Tabell 4 [10] Ljudnivåer inomhus från trafikbuller. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta (LpA)

och maximala (LpA
gånger per natt.

Fmax)

ljudtrycksnivåer. Värden för LpA

Fmax

får överskridas 5
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Allmänt om beräkning av ljudredukionsförmåga
Vid projektering och beräkning av ljudreduktionsförmåga för en vägg skall
rumsutformningen, ytterväggens olika försvagningar t.ex. fönster och uteluftsdon
beaktas. Även värden på fasadreflexer samt trafikens sammansättning, hastighet och
avstånd till yttervägg påverkar. För att beskriva en väggs ljudreduktion används
trafikbullerreduktionstalet R´W. Korrektionstermen Ctr,50 används vid lågfrekvent buller
som t.ex. trafikbuller i stadsmiljö, tågbuller vid låga hastigheter och låg- och
medelfrekvent industribuller. Ju högre R´W + Ctr,50
är desto bättre
ljudreduktionsförmåga har väggen. Formeln som används är:
R´W + Ctr,50 > L´u─L´i─10*log(S/V) ─5 där
R´W + Ctr,50 = Den sammansatta fasadens ljudreduktion i stadsmiljö.
L´u = Ljudnivån utanför fasaden inkl. fasadreflex (+3dB)
L´i = Ljudnivån i rummet
S = Fasadens area mot rummet (m²)
V = Rummets volym (m³) [9]
Som exempel räknar vi här ut ljudreduktionsförmågan för en fasad på ett av husen vid
Lindhagensplan varvid följande förutsättningar erhålls:
L = 67 + 3 = 70 dB(A), dimensionerande gatutrafikbuller utanför fasaden inkl
u

fasadreflex
L = 30 dB(A), krav på ljudnivå inomhus
i

Rum med volym 65m³ och fasadarea 14 m².
Kravet på fasadens ljudreduktion blir då:
R´ +C
w

tr,50

> 70 - 30 - 10*log(14/65) - 5 = 70 - 30 + 6,7 - 5 = 41,7 ≈ 42 dB(A)

Detta gäller den, av trafikbuller, mest utsatta fasaden.

Miljö
Tunnputs [17]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Sand
Cement
Silikonharts
Akrylatpolymer

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt.

Bruksskedet

Motverkar
vatteninträngning.
underhållsbehov
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60 - 80 %
5 - 10 %
0-5%
0-5%

Har

återkommande

Rivning

Knackas ned från
fyllnadsmaterial.

fasaden.

Kan

återanvändas

som

Cellplast [13]
Godkänd av Skanska
ρ=20kg/m³
λ=0,036W/m°C
Basprodukt

100% styren som är en restprodukt från oljeindustrin. Olja är
en ändlig resurs med begränsade tillgångar.

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt. Tillskärningen sker manuellt med
enkla handverktyg eller snickerimaskiner.

Bruksskedet

Minskar
byggnadens
energibehov.
Har
inget
underhållsbehov. Erfarenhetsmässigt är livslängden minst
lika lång som byggnadens livslängd.

Rivning

Produkten är lätt att demontera då den vanligen är löst infäst.
Produkten är ej komposterbar utan bär återvinnas genom
användning i ursprunglig form eller regranulering till ny
cellplast

Inomhusmiljö

TVOC <50µg/m²h

Betong [14]
Godkänd av Skanska.
ρ=2400kg/m³
λ=1,7W/m°C
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Grus och sten
70-85%
Cement
10-22%
Vatten
5-9%
Mineralfiller
0-10%
Armering
1-2,5%

Produktanpassning

Monteras med hjälp av kran. Produkten måttanpassas vid
produktionen. Tungt arbete och arbetsmiljön vid montering
kan anses som farlig då tunga betongblock skall passas in
vilket sker med handkraft.

Lagring

Levereras till byggarbetsplats utan mellanlagring.
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Bruksskedet

Minskar byggnadens energibehov genom betongens förmåga
att ackumulera överskottsvärme. Den prefabricerade
konstruktionen blir också snabbt en tät klimatskärm.
Betongen bidrar starkt till att väggen har en bra
ljuddämpande förmåga. Betong är obrännbar och skyddar
mot brandspridning. Har inget underhållsbehov. Livslängden
är mycket lång, >100år.

Rivning

Prefabricerade element demonteras med hjälp av
kranutrustning. Armering och svetsförband skärs av. Element
kan återavnändas eller krossas och återvinnas.

Inomhusmiljö

TVOC under detektiongränsen.
Enskilda VOC under detektiongränsen.
Formaldehyd under detektiongränsen.
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VÄGG 3

6-10
50
13
170
170
0,2
13

Tunnputs
Cellplast
Glasroc
Stenull mellan
Stålreglar s450
Plastfolie
Gips

Figur 6 Vertikalsnitt Vägg 3

Egenvikt ≈ 48 kg/m²
U ≈ 0,228 W/m² °C
Ljudreduktion R´W + Ctr,50 ≈ 35 - 40 dB(A)
Kostnad ≈ 2050 kr / m²

Skanska föreskriver [18]:
6-10 mm Tunnputs
Putsningen utförs på plats så att en fogfri fasad erhålls med undantag för
eventuella dilationsfogar. Vattenavvisande.
50 mm

Expanderad polystyrencellplast
Isoleringen skall vara typgodkänd och får inte innehålla flamskyddsmedel.

8 mm

Vindskiva
Oorganisk av typen Glasroc. Minskar risken för svamppåväxt till skillnad
från den traditionella utegipsskivan (GNU) som är organisk.

170 mm Stenull
170 mm Ytterväggsreglar och ytterväggsskenor
Båda slitsade och av stål. Stålprofilerna ska vara varmförzinkade med minst
275 g/m².
0,2 mm Plastfolie
Produkten skall vara godkänd enligt SPFs verksnorm 2000/2001.
13 mm

Gipsskiva
I miljöer med hårt slitage kan dubbla skivor användas.
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Projektering
För att få ytterväggen att fungera tillfredställande är det av största vikt att plåtbeslag
projekteras och utförs korrekt. Genom att arkitekten samverkar med en plåtsakkunnig
ökar möjligheten att anpassa lösningarna till projektet i fråga. När inköpsprocessen
senare tar vid är det viktigt att ställda krav och funktioner beaktas vid eventuella utbyten
av specificerade material. Alla väsentliga detaljer ska finnas dokumenterade i
projekthandlingarna innan byggstart. Exempel på sådana detaljer är [18]:
Anslutningar vid fönster och dörrar, både in- och utvändigt.
Anslutningar vid fogar, genomföringar och infästningar.
Anslutningar vid grund och takfot.
Anslutningar vid bjälklag och stålpelare.
Anslutningar vid balkonger, loftgångar och terrasser.
Anslutningar vid materialövergångar.

Tillverkning av regelstomme och vindskiva
Endast en del av väggkonstruktionen förtillverkas innan den monteras in i byggnaden.
Denna del är väggens plåtregelstomme, som kläs med vindskivor. Om konstruktionen
tillåter sätts även fönster och dörrar in.
Ett alternativ är att tillverka väggarna i en fältverkstad på byggarbetsplatsen.
Fältverkstaden kräver yta på byggarbetsplatsen samt någon form av tillfällig eller
befintlig montage- och förvaringshall. En fältverkstad kräver även tillgång till mer
arbetskraft på bygget än om väggen skulle produceras på en snickerifabrik. En fördel är
att monteringen av väggar sker i takt med att de produceras i fältfabriken och eventuella
systematiska projekterings- eller produktionsmissar får inte så stora konsekvenser då
produktionen snabbt kan förändras. Detta tack vara ett det inte finns så många väggar i
lager som behöver revideras. Ett snabbare produktionsled tillåter också senare ändringar
i projekteringen av väggarna.
Det andra alternativet är att tillverka väggarna i en snickerifabrik. Man flyttar då
tillverkningsprocessen till en byggnad där förutsättningarna är mer gynnsamma. Detta
beskrivs mer ingående under rubriken ”Prefabricering”.

Montering
Vid monteringen av det förtillverkade elementet spelar det ingen roll om väggen
kommer från fabrik eller tillverkats i en fältverkstad. Eftersom väggen är relativt lätt
finns inga större krav på lyftkranskapacitet. Väggen lyfts med krokar eller stroppar i
stålband som är fästa på hammarbandens överkant. Efter montaget klipps stålbandet av
och viks in i mellan bjälklag och yttervägg. Efter att väggen har passats in i sitt läge
fästs den exempelvis med kraftiga vinklar eller med genomgående förankring.
Väggelementet kommer snabbt på plats men det återstår mycket efterarbete på plats för
att uppnå tätt hus.

24

Färdigställande
För att skydda ytterväggskonstruktionen från fukt monteras invändig isolering,
plastfolie och invändig gips först när klimatskalet är tätt. Om väggelementen
förtillverkas med isolering och plastfolie krävs mycket stor noggrannhet vid
användandet. Orenheter på stenullen kan bidra till mögel, så fukt får absolut inte
tillföras väggen efter montaget av plastfolien. Detta kräver en väl genomtänkt och
genomförd strategi.
För att uppnå så bra materialkvalitet som möjligt bör förvaringen av material på
byggarbetsplatsen ske under tak, luftat och avskiljt från marken. På så sätt minskas
risken för skador och nedsmutsning. Materialet ska lagras så kort tid som möjligt och en
mottagningskontroll ska utföras och jämföras mot ställda kvalitetskrav. Eventuella
brister ska bokföras och reklameras omgående.
Träreglar har ersatts av stålreglar som är okänsliga för fukt men som ska skyddas mot
jord och smuts, som kan inverka negativt på stålreglarnas värmeisoleringsfunktion.
Organiskt material kan även vara en bidragande faktor vid uppkomst av mögel. [18]

Fogar
De lätta utfackningsväggarna monteras mellan bärande stålpelare som brandtätas och
isoleras med brandskyddsskiva och mineralull. Varje element måste noggrant drevas
runt hela konstruktionen för att skapa en tät och isolerande yttervägg.

Tunnputs
Innan putsningen påbörjas är det viktigt att se till att underlaget är plant. Inga större
förskjutningar, t.ex. avvikelser i djupled mellan bjälklagskant och vägg, får förekomma.
När isolerskivorna av cellplast monteras skall det tillses att skivan ligger an mot
underlaget till 100 % eller att klisterbruket som används fyller ut helt så att skivan inte
fjädrar. För att säkra cellplastskivornas infästning fästes de även
mekaniskt med fästelement som skruvas i väggen.
Det första putsskiktet appliceras direkt på cellplasten till 3–4 mm
tjocklek varefter armeringsnät av glasfiber arbetas in i putsen. Putsen
jämnas ut och skall därefter härda något dygn innan det andra skiktet
(2–3 mm) påförs. Ytan bearbetas ut till god planhet och strukturen
anpassas till den efterkommande ytbehandlingen. Exempel på
ytstrukturer är slätputs, stänkputs, slamning och spikriven yta. [16]

Figur 7 Mekanisk
infästning för
cellplasten.

Tunnputsen är uppbyggd av antingen silikater, silikonhartser eller akrylater.
Materialsammansättningen medger ett relativt tunt putsskikt som är slutet och
hydrofoberande, dvs. vattenavstötande mot utifrån kommande vatten. Tjockleken är ca
sex mm och varierar med putssystemen. Det tunna skiktet kan medföra att den
bakomliggande väggens ojämnheter och fogar inte alltid döljs. Det medför även att
fasaden blir känslig för mekanisk åverkan. I lägen där slag och stötar mot fasaden kan
förväntas, till exempel på bottenvåning, avråds det från att använda putstypen.
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Den hydrofoberande egenskapen för med sig att det vid regn direkt bildas en vattenfilm
på ytan med följd att det rinner mycket vatten på fasaden. Detta ställer stora krav på
genomtänkta lösningar av vattenavledande beslag. Eventuella sprickor eller andra
skador i ytskiktet kommer också att matas med mycket vatten som, om det kommer in
bakom ytskiktet, kan transporteras långa sträckor. Vatten som tränger in i väggen har
ingen eller liten möjlighet att torka ut. [15]

Installationer
Alla installationer utföres på plats på bygget. Det är viktigt att vara noggrann med
plastfolien för att bibehålla lufttätheten i väggen. Om plastfolien flyttas in en bit i
isolerskiktet kan installationerna dras utan att plastfolien skadas.

Prefabricering
Det finns ett antal fördelar med att flytta tillverkningen från byggarbetsplatsen till en
fabrik. Fabrikslokalen är en väl fungerande produktionsplats både arbetsmiljömässigt
och kvalitetsmässigt. Ofta finns det tillgång till ett större lagerutrymme som borgar för
en fuktsäker produkt tack vare det stabilare klimatet. Väggarna tillverkas med maskiner
anpassade för produktionen vilket innebär att snickerifabriken kan specialisera sig på
sin produkt och serietillverka element på ett helt annat sätt än vad som kan göras ute i
fält. Det underlättar också logistikarbetet då leveranser av byggnadsmaterial till fabriken
inte krockar med andra leveranser som ska till bygget.
Dock är prefabriceringsgraden relativt låg. Av fukttekniska skäl prefabriceras väggen
endast med plåtregelstomme, vindskiva samt eventuella fönster och dörrar. Det krävs
mycket efterarbete med tätning av fogar och färdigställande av väggen. Den låga
prefabriceringsgraden för med sig att grundtanken med prefabricering inte uppnås helt.
En strävan med prefabriceringen är att arbetsplatsen skall vara en montageplats dit de
prefabricerade elementen levereras ”just in time”. Detta bland annat för att undvika
lagring, slitage och långa produktionstider på byggarbetsplatsen.

Fukt
Ytterväggen saknar en tryckutjämnande luftspalt bakom putsen och fungerar därför
enligt principen för enstegstätning. Vid slagregn kommer det snabbt att bildas en
vattenfilm på ytan som utsätter eventuella sprickor eller andra otätheter i fasaden för
stora mängder fritt vatten. Cellplasten bakom putsen saknar kapillärsugande egenskaper
och kan inte transportera bort vattnet vilket innebär att det kan förflyttas långa sträckor
via skarvar och springor i isolerskiktet. För att kunna använda väggen vid
slagregnutsatta lägen är det ytterst viktigt att tätningar och plåtarbeten utförs med stor
noggrannhet. För att reducera fuktbelastningen rekommenderas det tak- och
gavelutsprång på minst 500 mm. Anslutningar vid pelare, innerväggar och bjälklag bör
utformas så att vattnet avleds nedåt-utåt. Drevspalten i fönstren utformas så att
vatteninträngning förhindras. Innan starten av montaget ska det vara planerat vart
eventuellt vatten som kommer in på bjälklaget ska ta vägen. För att vattnet ska kunna
rinna av bjälklaget monteras utfackningsväggarna på plastklossar. Vattnet som rinner
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över bjälklagskanten ska avledas så att det hindras från att rinna ner i
utfackningsväggarna på våningarna under.
Det är även mycket betydelsefullt att ytterväggen blir lufttät för att minimera risken för
att vatten ska tränga in bakom putsen och vidare in i väggen. Genom att utföra
anslutningar vid t.ex. bjälklag, innerväggar och stålpelare rätt är chansen större att
lufttäthet åstadkoms. För att ytterligare minska risken för att vatten ska komma in till
vindskyddsskivan ska profilerade cellplastskivor användas. [18]

Vindskiva
Den traditionella utegipsskivan är numera förbjuden inom Skanska. Det har visat sig att
beständigheten mot fukt inte var så god som det tidigare troddes. Ersättningsmaterialet
är en glasfiberbaserad skiva som tillverkas i USA av Gyproc (därav smeknamnet USAskiva). Det egentliga namnet är Glasroc. Skivan innehåller inget organiskt material
vilket gör den säker ur fuktsynpunkt. Omdömet från yrkesarbetare som arbetet med
skivan är gott. Den kan i stort sätt hanteras likadant som en traditionell gipsskiva. Det
har dock framkommit att glasfiberarmeringen kan framkalla viss klåda varför handskar
rekommenderas vad hanteringen.

Plastfolie
Väggens lufttäthet styrs i stor grad av plastfolien. Förutom att vatteninträngningen
minskar så begränsas även energiförlusterna. Det finns många känsliga punkter som är
viktiga att beakta för att undvika felaktigheter och otätheter. Utförande och
arbetsordning vid detaljer som till exempel anslutningar, genomföringar och överlapp
bör finnas redovisade i bygghandlingarna. Materialleverantörernas anvisningar kan
också ge god vägledning.
För att kontrollera utförandet rekommenderas en provtryckning i ett tidigt skede för att
kontrollera tätheten och se om arbetet med plastfolien är korrekt utfört. Ett felaktigt
utförande ökar risken för konvektionsskador. Kombinationen invändigt övertryck och
en otät vägg kan få förödande konsekvenser. Inneluften som är varm och fuktig
transporteras via konvektion genom väggens otätheter och kondenserar i de kallare
delarna varpå fukt och mögelskador kan uppkomma. [18]

Brand
Beroende på väggens utformning finns det olika aspekter som bör observeras. Nedan
följer några allmänna råd vid branddimensionering, hämtade ur Boverkets Byggregler
(BBR). Endast utvalda delar har använts.
”Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning att
utrymning och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår för
personer som vistas i närheten.” [6]
”Ytterväggar skall utformas så att
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-

väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion
gentemot andra brandceller.
brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med
hänsyn till byggnadens ändamål samt möjligheterna till
brandsläckning.
risken för spridning av brand via fönster begränsas och delar
av väggen inte faller ned vid brand. Dock bortses från
nedfall av t.ex. glassplitter, mindre putsbitar och liknande
om detta inte bedöms förhindra eller väsentligen försvåra
brandsläckning och om utrymning ändå kan ske utan risk för
personskador.” [6]

För ytterväggar i en Br1-byggnad kan byggnadsdelar utföras i klass EI 60, förutsatt att
en brand kan släckas av räddningstjänsten inom 60 minuter. [6]
Brännbart material kan användas som isolermaterial förutsatt att det skyddas mot brand
utifrån av obrännbart material. Isolermaterialet skall avbrytas på ett sådant sätt att en
brand inuti väggen hindras att spridas förbi brandcellsskiljande byggnadsdelar. Det
föreskrivs även att luftspalter som helt eller delvis begränsas av ett brännbart material
skärs av vid bjälklagen med ett obrännbart material som har en mot brand erforderlig
beständighet. [8]
För att förhindra brandspridning i vertikalled ska det finnas ett avstånd på minst 1.2
meter i höjdled mellan två fönster. Om avståndet underskrids skall ett av fönstren
utföras i lägst brandteknisk klass E 15. [6]
Fasaden på högre byggnader (max åtta våningsplan) får bekläs med träpanel på
bottenvåning, ytor i sidled mellan fönster samt under balkonger. Balkongplattan bör då
sluta tätt mot väggen och ha ett obrännbart räcke. Om byggnaden är utrustad med
automatisk vattensprinkleranläggning, får fasaden förses med panel utan begränsning av
omfattningen. [8]

Ljud
Vägg 3 ljudreduktionsförmåga är (exkl. fönster, dörrar och installationer) 35 - 40 dB.
[18] Det är dock den sammansatta ljudreduktionen av vägg och de olika
försvagningarna som tillsammans ska ge tillräcklig ljudreduktion för att uppfylla de
ställda ljudkraven. När dörrar, fönster och uteluftsdon tas med i beräkningen kommer
ljudreduktionsförmågan att sjunka ytterligare. Det är därför ytterst viktigt att detaljerna
blir noggrant utförda för att minska försämringen av ljudisoleringen. Slutgiltigt
utförande och detaljprojektering bör utföras av en ljudkonsult. I trafikutsatta miljöer
krävs det att väggen detaljdimensioneras för att säkerställa att bestämda krav uppnås.
En yttervägg ska kunna reducera en viss nivå av trafikbuller. Idag finns det tre olika
klasser, A, B och C, varav klass A motsvarar det högsta kraven. Vid nyproduktion av
flerbostadshus är det idag vanligt att projektera för klass B på lägenhetsskiljande
väggar. [9]
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Utrymme

Typ av krav

Klass A

Klass B

Klass C

Bostadsrum

LpA

22 dB

26 dB

30 dB

LpA Fmax

37 dB

41 dB

45 dB

LpA

27 dB

31 dB

35 dB

Kök

Tabell 5 [10] Ljudnivåer inomhus från trafikbuller. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta (LpA)

och maximala (LpA
gånger per natt.

Fmax)

ljudtrycksnivåer. Värden för LpA

Fmax

får överskridas 5

Allmänt om beräkning av ljudredukionsförmåga
Vid projektering och beräkning av ljudreduktionsförmåga för en vägg skall
rumsutformningen, ytterväggens olika försvagningar t.ex. fönster och uteluftsdon
beaktas. Även värden på fasadreflexer samt trafikens sammansättning, hastighet och
avstånd till yttervägg påverkar. För att beskriva en väggs ljudreduktion används
trafikbullerreduktionstalet R´W. Korrektionstermen Ctr,50 används vid lågfrekvent buller
som t.ex. trafikbuller i stadsmiljö, tågbuller vid låga hastigheter och låg- och
medelfrekvent industribuller. Ju högre R´W + Ctr,50
är desto bättre
ljudreduktionsförmåga har väggen. Formeln som används är:
R´W + Ctr,50 > L´u─L´i─10*log(S/V) ─5 där
R´W + Ctr,50 = Den sammansatta fasadens ljudreduktion i stadsmiljö.
L´u = Ljudnivån utanför fasaden inkl. fasadreflex (+3dB)
L´i = Ljudnivån i rummet
S = Fasadens area mot rummet (m²)
V = Rummets volym (m³) [9]
Som exempel räknar vi här ut ljudreduktionsförmågan för en fasad på ett av husen vid
Lindhagensplan varvid följande förutsättningar erhålls:
L = 67 + 3 = 70 dB(A), dimensionerande gatutrafikbuller utanför fasaden inkl
u

fasadreflex
L = 30 dB(A), krav på ljudnivå inomhus
i

Rum med volym 65 m³ och fasadarea 14 m³.
Kravet på fasadens ljudreduktion blir då:
R´ +C
w

tr,50

> 70 - 30 - 10*log(14/65) - 5 = 70 - 30 + 6,7 - 5 = 41,7 ≈ 42 dB(A)

Detta gäller den, av trafikbuller, mest utsatta fasaden.
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Miljö
Tunnputs [17]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Sand
Cement
Silikonharts
Akrylatpolymer

60 - 80 %
5 - 10 %
0-5%
0-5%

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt.

Bruksskedet

Motverkar
vatteninträngning.
underhållsbehov.

Rivning

Knackas ned från
fyllnadsmaterial.

fasaden.

Har
Kan

återkommande

återanvändas

som

Cellplast [13]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

100% styren som är en restprodukt från oljeindustrin. Olja är
en ändlig resurs med begränsade tillgångar.

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt. Tillskärningen sker manuellt med
enkla handverktyg eller snickerimaskiner.

Bruksskedet

Minskar
byggnadens
energibehov.
Har
inget
underhållsbehov. Erfarenhetsmässigt är livslängden minst
lika lång som byggnadens livslängd.

Rivning

Produkten är lätt att demontera då den vanligen är löst infäst.
Produkten är ej komposterbar utan bär återvinnas genom
användning i ursprunglig form eller granulering till ny
cellplast

Inomhusmiljö

TVOC <50µg/m²h

Glasroc vindskiva [19]
Godkänd av Skanska.
Ny produkt, finns ej på marknaden. Informationen nedan är ungefärlig.
Basprodukt
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Gips
Glasfiber

95%
5%

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt. Tillskärningen sker manuellt med
enkla handverktyg eller snickerimaskiner.

Lagring

Lagras och skyddas mot väta och smuts.

Bruksskedet

Bidrar till byggnadens lufttäthet. Ytskiktet av klass 1,
tändskyddande beklädnad. Livslängden är minst lika lång
som byggnadens livslängd

Rivning

Produkten är lätt att demontera då den vanligen är
fastskruvad i reglarna. Återvinnas genom användning i
ursprunglig form eller som råvara vid nyframställning.

Stenull [20]
Godkänd av Skanska.
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Oorganiska fibrer 97% 82%
Diabas
8%
Dolomit
10%
Olivin
Bakelit

2,8%

Olja 0,2%

0,2%

Mineralolja

Återvunnet material

0 - 11,4%

Slaggcement

Produktanpassning

Hanteras med truck eller kran. Tillskärningen sker manuellt
med enkla handverktyg eller snickerimaskiner.

Lagring

Lagras och skyddas mot väta och smuts.

Bruksskedet

Minskar byggnadens energibehov. Effektiv ljudabsorbent.
Obrännbar och skyddar mot brandspridning. Har inget
underhållsbehov. Erfarenhetsmässigt är livslängden normalt
lika lång som byggnadens livslängd.

Rivning

Produkten är lätt att demontera då den vanligen är löst infäst.
Produkten är ej komposterbar men kan deponeras utan
restriktioner. Bakeliten kan energiutvinns.

Inomhusmiljö

TVOC <20µg/m²h
Enskilda VOC inga ämnen >5µg/m²h
Formaldehyd<15µg/m²h
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Stålreglar och skenor [21]
Godkända av Skanska.
Basprodukt

Produkter med mycket god tillgång
Varmförzinkat stål
62%
20%
18%

Järnmalm
Återvunnet stålskrot
Kol

Produktanpassning

Hanteras med truck, kran eller pallyft. Klipps med plåtsax
eller enkla kapverktyg.

Lagring

Inga större krav men produkten bör skuddas mot smuts som
kan minska isolerförmågan.

Bruksskedet

Slitsade reglar och skenor för lätta ytterväggskonstruktioner.
Har inget underhållsbehov. Livslängden är minst lika lång
som byggnadens livslängd.

Rivning

Produkten är lätt att demontera och vikas eller klippas till
hanterbara bitar. Rester kan återanvändas eller återvinnas.

Inomhusmiljö

TVOC Inget
Enskilda VOC inga

Plastfolie [22]
Godkänd av Skanska.
Basprodukt

100% Polyeten som är en restprodukt från oljeindustrin. Olja
är en ändlig resurs med begränsade tillgångar.
LDPE
99,9%
Färgämne
0,01%

Produktanpassning

Hanteras med pallyft eller manuellt. Tillskärningen sker
manuellt med enkla handverktyg.

Lagring

Skyddas mot smuts.

Bruksskedet

Verkar som fukt- och luftspärr. Har inget underhållsbehov.
Livslängden är normalt lika lång som byggnadens livslängd.

Rivning

Produkten är lätt att demontera. Produkten kan återvinnas,
deponeras eller förbrännas.

Inomhusmiljö

TVOC ingen information
Enskilda VOC ingen information
Formaldehyd ingen information
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Gips [23]
Godkänd av Skanska.
Basprodukt

Gips kommer från tre olika källor; Gipssten från naturtäkter,
returgipsskivor samt industrigips tillverkad av kalksten,
vatten och svaveldioxid. Kartongen tillverkas av returpapper.

Produktanpassning

Kan hanteras manuellt. Tillskärningen sker manuellt med
enkla handverktyg eller snickerimaskiner.

Bruksskedet

Används invändigt i väggar och brandskiljande
konstruktioner. Livslängden är minst lika lång som
byggnadens livslängd.

Rivning

Produkten är lätt att demontera då den vanligen är
fastskruvad i reglarna. Återvinnas genom användning i
ursprunglig form eller som råvara vid nyframställning.

Inomhusmiljö

TVOC inga
VOC inga
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ÖVERSIKTLIG JÄMFÖRELSE AV YTTERVÄGGARNA
Vägg 1

Vägg 2

Vägg 3

DATA
U-värde
Tjocklek
Egenvikt
Stomtyp

0,263 W/m² °C
340 mm
375 kg/m²
Betong

0,250 W/m² °C
310 mm
380 kg/m²
Betong

0,228 W/m² °C
250 mm
48 kg/m²
Stålpelare och balk

EKONOMI
Kostnad

2600 kr/m²

2350 kr/m²

2050 kr/m²

BRAND
Brandskydd

OK

OK

Utföres på plats

LJUD
Ljudreduktion

40 - 45 dB

40 - 45 dB

35 - 40 dB

TILLVERKNING
Tillverkning på fabrik

Ja

Ja

Ja, eller på plats

MONTERING
Arbetsmiljö
Tid
Tätt hus

Tunga moment
Snabbt montage
Direkt efter montage

Tunga moment
Snabbt montage
Direkt efter montage

Lättare moment
Mycket efterarbete
Efter efterarbetet

PUTS
Typ av puts

Tjockputs

Tunnputs

Tunnputs

PREFABRICERING
Prefabriceringsgrad

Hög

Hög

Låg

FUKT
Behov och form av uttorkning
Fukttålighet

Ja, ensidig
Stor

Ja, ensidig
Mindre

Nej, torr metod
Minst

MILJÖ
Miljövänliga material?

Ja

Ja

Ja
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HÅLDÄCKSELEMENT MED GRANAB

22 Spånskiva
150 Granab
185 Håldäck
Figur 8 Vertikalsnitt Håldäckselement med
Granab

Spännvidd ≈ 9.5 m
Tjocklek ≈ 375 mm
Kostnad ≈ 1250 kr/m²

Projektering
Under de intervjuer som har gjorts har vissa åsikter återkommit som är viktiga att
beakta i ett tidigt stadium, helst redan under projekteringen:
-

-

-
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Håldäckselementen kan kompletteras med Granab övergolv för att uppnå
kraven på stegljudsnivå.
HD/F 120/19 kan användas med maximala spännvidden 9.5 m.
Lyftkranens räckvidd och kapacitet ska dimensioneras efter det tyngsta
elementet.
Granabs golvregelsystem introducerades i Skanska för ett par år sedan.
Vidareutveckling av systemet pågår kontinuerligt. Systemet är
fortfarande tämligen nytt varför det är viktigt att informera om
konstruktionen och arbeta in rutiner för montering.
I tidigare projekt har Skanska använt sig av ett uppreglat övergolvsystem
bestående av kilar och träreglar. Detta system följdes av många problem
och har fått rivas upp och bytas ut i flera fall. Detta har gett ”övergolv”
en dålig klang inom företaget som, till viss del, Granabs golvregelsystem
oförtjänt fått klä skott för. Deras system har inget med Skanskas
uppreglade övergolvssystem att göra.
Boende som flyttar in i sina nybyggda bostäder upplever ibland att golvet
sviktar. Det har bland annat visat sig att höga vitrinskåp som står längs
väggen skallrar och vibrerar när man går förbi. Genom att informera
ägaren om golvets egenskaper och funktion, till exempel med ett
informationsblad, kan kanske frågetecknen angående golvet rätas ut. Det
gäller att få de boende att se golvets positiva egenskaper. Påpeka att det
faktiskt ska svikta lite och att om vitrinskåpen förankras i väggen så
dämpas skallrandet.

Tillverkning av HD/F-plattor
Elementens tillverkas på 80-120 m långa gjutbäddar. Maskinen gjuter en lång sträng av
betong och skapar samtidigt de inre hålen. Beroende på leverantör varierar hålens form,
antal och storlek men elementen är ur hållfasthets- och deformationssynpunkt i stort sett
likvärdiga. Plattorna gjuts i hållfasthetsklass K50 eller K60 med förspänd armering i
underkant. Efter gjutning sågas elementen upp i rätt längder och två dräneringshål
borras i undersidan på varje kanal. Efter att håldäcket har torkat ut kan dräneringshålen
spacklas igen. Elementens undersidor kan utan någon ytterligare förbehandling målas.
På översidan monteras en övergolvskonstruktion.

Montering av HD/F-plattor
De prefabricerade plattorna levereras i montageordning till byggarbetsplatsen där de
med kran lyfts upp på sin plats. Elementen finjusteras i längd- och tvärriktningar varpå
de sänks ner på väggar och/eller balkar. Monteringen går snabbt efter att utsättningen är
gjord.
Elementen kan böja upp sig efter montaget. Hur stor denna uppböjning blir beror på
lagringsförhållanden, lagringstid samt tid för avspänning. Figuren redovisar
approximativa värden som får betraktas som riktvärden. [24]

Figur 9 Uppböjning vid montering

Fogar
Efter monteringen skall håldäcket foggjutas längs med och även vinkelrät mot
elementen. Fogningen skall sörja för bjälklagets brand och ljudtätning samt klara av att
överföra krafter, såsom förskjutningskrafter och skjuvkrafter, mellan elementen. Det
kan förekomma vidhäftningsproblem mellan fogmassan och HD/F-plattan som har till
följd att den målade fogen i undersidan av bjälklaget spricker. Genom att lägga en
silikonfog i elementskarven, innan målningsbehandlingen, kan felet avhjälpas. För att
skapa de bästa förutsättningarna för en väl fungerande fog ska det vid utförandet tillses
att fogen är fri från skräp och att den fylls väl.
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Granab golvregelkonstruktion
Montering och uppbyggnad
Golvregelsystemet är uppbyggt av justerskruvar, stödkloss, dämpelement samt
stålreglar som spånskiva och parkett vilar på.

Figur 10 Uppbyggnad av Granabs system 7000

Reglarna kommer måttanpassade och förpackade för respektive lägenhet. Innan
golvreglarna läggs ut är det viktigt att bjälklagsytan är ren och städad. Det är också
mycket viktigt att monteringsanvisningarna följs.
Vid diskussion med Fredrik Blom på Granab betonade han värdet av att följa
monteringsanvisningarna. Exempelvis kan skruvarna släppa från underlaget och ge
upphov till klonkljud i konstruktionen om bjälklagsytan inte är ren när skruvarna
förankras. Justerskruvarna måste även fästas ordentligt i bjälklaget och det föreskrivna
regelavståndet hållas för att uppnå full funktion.
Författarna föreslår att information om systemet och montageanvisningar framförs till
de som ska arbeta med systemet. Detta är nödvändigt för att skapa förståelse för hur
systemet fungerar och skall monteras samt dess svaga punkter.
Installationer som el-dragningar, avlopps- och tappvattenrör läggs med fördel ut på
bjälklaget innan regelsystemet monteras. Efter att golvreglarna monterats är det
fördelaktigt att lägga ut golvspånskivorna. Annars kan både människor och material
skadas i den försämrade arbetsmiljön.

100- och 7000-systemet
Granab har två olika serier på sitt golvsystem, 100-systemet och 7000-systemet. Det
senare är framtaget i ett samarbete med Skanska, tänkt för att användas i Skanskas ”Stål
och Betonghus”. Skillnaderna mellan systemen är inte så stora. Reglarna i 7000systemet är lite styvare och medger ett större avstånd mellan reglarna vilket för med sig
att antalet infästningspunkter minskar och montagetakten ökar. Enligt Fredrik Blom kan
7000-systemet läggas i en hastighet på 5–6 m² per timme. Motsvarande siffra för 100systemet är 4–5 m².
Vidare är utförandet och utseendet på systemens komponenter lite olika, se figurer
nedan. Utseendet på stödklossen och regelutförandet skiljer sig åt men en mera direkt
skillnad är systemens bygghöjder. 7000-systemets har större flexibilitet och bygghöjden
kan ändras mellan 70–270 mm exklusive golvbeläggning, motsvarande siffror hos 100systemet är 30–180 mm. [25]
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Figur 11 Ingående komponenter i 100- och 7000-systemen

Installationer
Granabkonstruktionen ger mycket
goda möjligheter att förlägga alla
installationer fritt på håldäcket men
dolt under golvytskiktet. Eventuella
installationer som inte förläggs
under Granabgolvet kan dras i
innerväggar eller installationsväggar.

Prefabricering

Figur 12 Installationsmöjligheter på bjälklaget

HD/F-plattorna prefabriceras i fabrik och levereras till byggarbetsplatsen. Därmed
flyttar man tillverkningsmomentet från byggarbetsplatsen till en fabrik där
förutsättningarna ofta är överlägset bättre. Fabrikslokalen är en väl fungerande
produktionsplats både arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt. Gjutning och härdning
sker under kontrollerade förhållanden tack vare det stabila klimatet.
Granabs golvreglar är kapade, längdmärkta och paketerade lägenhetsvis. Dämpelement
och stödklossar är förmonterade.

Figur 13 Ett paket färdigt att levereras
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Fukt
Bjälklag med HD/F plattor betraktas som en relativt torr byggmetod då plattorna
prefabriceras och därmed har börjat torka ut när de levereras till byggarbetsplatsen.
Skruvar, klossar och stålreglar i golvsystemet är av oorganiskt material men blandas
med parkett och spånskivor som är organiska. Det gör att det totala systemet innehåller
organiskt material och blir något känsligare för fukt. Fukthalten i elementen varierar
beroende på ett flertal faktorer så som t.ex. lagringstid efter gjutning, exponering av fritt
vatten etc. När fogarna gjuts tillsätts fukt och fukthalten i konstruktionen ökar. Vid
håltagning efter montage utsätts ofta bjälklaget för fukt från kylvattnet som rinner in i
kanalerna.
HD/F plattan har förborrade dräneringshål som ibland, av olika anledningar, inte
fungerar tillfredställande. För plattornas uttorkning är det av stor vikt att vatten i
kanalerna kan rinna ut, därför måste hålen undersökas och i aktuella fall åtgärdas.
Håldäcksplattorna självtorkar snabbt och oftast är det foggjutningarna som är
dimensionerande för uttorkningstiderna.
Det är viktigt att tidigt i projekteringen göra en förbedömning av hur långa
uttorkningstiderna är. Om analysen visar att tidplanen är för tajt för uttorkningen finns
det då som regel fortfarande tid att påverka eller förändra någon av faktorerna som
påverkar uttorkningstiden. Programmet TORKAS 2.0 är ett bra hjälpmedel för att själv
beräkna uttorkningstider. Programmet kan erhållas från www.fuktcentrum.lth.se eller
Skanska Teknik.
Innan spånskiva och golytskikt läggs ut ska den relativa fukthalten i HD/F-plattorna
understiga 80 % och halten i foggjutningen understiga 90 %. Fuktmätningar i betong
skall utföras enligt RBK, Rådet för Byggkompetens, och en av dem auktoriserad
fukttekniker. Se vidare på www.rbk.nu
Mätning skall ske på det ställe med sämst förutsättningar vad gäller tjocklek på
konstruktionen och uttorkning.
Granabkonstruktionen tillsätter ingen ytterligare fukt till konstruktionen, så när
golvytskiktet lagts ut fortsätter uttorkningsprocessen. Inget ytskikt anbringas direkt på
bjälklaget, uttorkningen förblir tvåsidig.
Om en vattenledning av någon anledning springer läck kan det dröja innan den upptäcks
då Granabsystemet döljer installationerna. Men vid eventuellt utbyte av installationer
krävs dock ingen bilning då installationerna ligger löst på bjälklaget.

Brand
För att skydda sig mot brand finns det två sorters brandskydd, dels det förebyggande
dels det släckande. Det släckande skyddet utgörs av brandkårsinsats eller manuella och
automatiska släcksystem. Det förebyggande brandskyddet skall hindra uppkomst och
spridning av brand, säkerställa utrymning och skapa gynnsammare förutsättningar för
släckningsarbetet.
”Betongelementstommar har god brandsäkerhet, det vill säga bibehållen bärförmåga
under längre brandtid. Detta innebär dock inte ett självklart skydd mot brandspridning.
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Här bör t.ex. genomföringar vid anslutningar mellan brandceller och till yttertak
utformas med erforderlig brandgastätning.” [26]
Material har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner
karakteriseras av god förmåga att motstå brand och dimensioneringen kan i princip
alltid åstadkommas till belåtenhet. De bidrar inte till ökad brandbelastning och behöver
oftast inte brandisoleras. Om stomme och brandavskiljande delar såsom bjälklag,
väggar och tak utformas i betong blir den brandavgränsande funktionen väl säkerställd.
Dessutom kan betongkonstruktioner ofta, helt eller delvis, återanvändas efter en brand.
Detta kan ha en stor ekonomisk betydelse.
För vissa konstruktioner som just bjälklag erbjuds en snabb och enkel dimensionering
med hjälp av tabellmetod. Med utgångspunkt från erforderlig brandklass och olika
konstruktionsfall
kan
minimidimensioner
samt
armeringens
erforderliga
centrumavstånd bestämmas ur färdiga tabeller och diagram.
För bjälklag i en Br1-byggnad kan byggnadsdelar utföras i klass REI 60, förutsatt att en
brand kan släckas av räddningstjänsten inom 60 minuter. [6]
Brandklass
Minsta tjocklek (mm)

REI 30
80

REI 60
80

REI 90
100

REI 120
160

REI 180
175

Tabell 6 [7] Minsta plattjocklek vid olika brandtekniska klasser. Platta med ospänd armering.

Ljud
Granab har med hjälp av ljudkonsultföretag utfört ljudmätningar på olika utföranden av
Granabsystemen på håldäck och kommit fram till följande resultat.
Utförande
HD/F
120/19
Granabsystemets höjd
70 mm inkl. golvytskikt
HD/F
120/19.
Granabsystemets höjd
150
mm
inkl.
golvytskikt
med
isolering 70 mm

Tabell

7

Luftljud

Stegljud

System

58 dB

51 dB

100

58 dB

48 dB

100

[25]

Uppmätta

ljudnivåer

Luftljud = Vägd luftljudsisolering, R’w+C50-3150
Stegljud = Vägd stegljudsnivå, L’n,w+CI,50-2500

Lägsta tillåtna luftljudsnivå Rw+C50-3150.
Ljudklass A: 61 dB
Ljudklass B: 57 dB
Ljudklass C: 53 dB
Luftljudisoleringen skall vara så hög som möjligt.

41

Högsta tillåtna stegljudsnivå Lnw +C I,50-2500.
Ljudklass A: 48 dB
Ljudklass B: 52 dB
Ljudklass C: 56dB
Stegljudsnivåvärdet skall vara så lågt som möjligt.
En jämförelse av uppmätta värden och krav för olika ljudklasser visar att HD/F 120/19
med Granabs golvregelsystem uppfyller kraven för klass B.

Miljö
Håldäckselement (HD/F) [27]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Grus och sten
70 - 80 %
Cement
13 - 20 %
Vatten
5 - 10 %
Armeringsstål
2-5%

Produktanpassning

Monteras med hjälp av kran. Produkten måttanpassas vid
produktionen.
Tungt arbete och arbetsmiljön vid montering kan anses som
farlig då tunga betongblock skall passas in vilket sker med
handkraft.

Lagring

Levereras till byggarbetsplats för direkt montage.

Bruksskedet

Betong kan ackumulera överskottsvärme och därmed bidra
till minskad energiförbrukning och jämnare inomhusklimat i
byggnader. Betong är obrännbart och skyddar mot
brandspridning. Den prefabricerade konstruktionen blir i
produktionen snabbt en tät klimatskärm. Har ringa
underhållsbehov och en livslängd på mer än 50 år.

Rivning

Produkten demonteras på samma sätt som den monteras. Kan
återanvändas eller krossas och användas som ballast i ny
betong eller som fyllnadsmaterial.

Inomhusmiljö

TVOC under detektionsgränsen
Enskilda VOC under detektionsgränsen
Formaldehyd under detektionsgränsen
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Granab [25]
Godkänd av Skanska.
Basprodukt

Golvregel av zinkbelagt stål- alternativt obehandlat stål,
tjocklek 1,5 mm. Sviktelement av elastomer.
Stödkloss och nivåjusterskruv av polypropen.

Produktanpassning

Monteras enligt monteringsanvisningar direkt på råbjälklag
och nivåjusteras på ett arbetsmiljöriktigt sätt med
ergonomiska
specialutformade
verktyg.
Produkten
måttanpassas med förmonterade kloss- och dämpelement vid
tillverkning för respektive projekt.

Lagring

Levereras till byggarbetsplatsen för lagring på plats.

Bruksskedet

Ett snabbmonterat övergolv med effektiv stegljudsdämpning
och luftljudsisolering utan att tillföra fukt. Skapar flexibilitet
vid ledningsdragning i utrymmet mellan under- och övergolv.

Rivning

Produkten demonteras på samma sätt som den monteras. Alla
delar kan återanvändas eller återvinnas till nytt basmaterial.

Inomhusmiljö

TVOC under detektionsgränsen.
Enskilda VOC under detektionsgränsen.
Formaldehyd under detektionsgränsen.
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HÅLDÄCKSELEMENT
AVJÄMNING

MED

PÅGJUTNING

OCH

15 Avjämning
50 Pågjutning
265 Håldäck
Figur 14 Vertikalsnitt Håldäckselement med pågjutning och avjämning

Spännvidd ≈ 12 m
Tjocklek ≈ 330 mm
Kostnad ≈ 1250 kr/m²

Projektering
Under de intervjuer som författarna har gjort har vissa åsikter återkommit som är viktiga
att beakta i ett tidigt stadium, helst redan under projekteringen:
-

Håldäckselementen kan kompletteras med en 50 - 70 mm pågjutning för
att uppnå kraven på stegljudsnivå.
Spännvidd på HD/F 120/27 är 12,0 m.
Ursparningar för installationer kan göras i håldäckens längsgående
riktning. I viss mån även tvärs elementen.
Endast elledningarna kan dras i pågjutningen.
Lyftkranens räckvidd och kapacitet ska dimensioneras efter det tyngsta
elementet.

Betongelementföreningen tar bland annat upp följande punkter värda att beakta vad
gäller pågjutning och avjämning av bjälklaget [24].
-

Pågjutning och avjämning måste anpassas efter de belastningar som
bjälklaget kommer att utsättas för, vad gäller kvalité och tjocklek.
Bjälklagsplattans upphöjning (överspänning).
Plushöjder vid trapphus, angränsande byggnader och byggnadsdelar.

Tillverkning av HD/F-plattor
Elementens tillverkas på 80-120 m långa gjutbäddar. Maskinen gjuter en lång sträng av
betong och skapar samtidigt de inre hålen. Beroende på leverantör varierar hålens form,
antal och storlek men elementen är dock ur hållfasthets- och deformationssynpunkt i
stort sett likvärdiga. Plattorna gjuts i hållfasthetsklass K50 eller K60 med förspänd
armering i underkant. Efter gjutning sågas elementen upp i rätt längder och två
dräneringshål borras i undersidan på varje kanal. Efter att håldäcket har torkat ut kan
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dräneringshålen spacklas igen. Elementens undersidor kan utan någon ytterligare
förbehandling målas. Översidan belägges med pågjutning och avjämning.

Montering av HD/F-plattor
De prefabricerade plattorna levereras i montageordning till byggarbetsplatsen där de
med kran lyfts upp på sin plats. Elementen finjusteras i längd- och tvärriktningar varpå
de sänks ner på väggar och/eller balkar. Monteringen går snabbt efter att utsättningen är
gjord.
Elementen kan böja upp sig efter montaget, hur stor denna uppböjning blir beror på
lagringsförhållanden, lagringstid samt tid för avspänning. Figuren redovisar
approximativa värden som får betraktas som riktvärden. [24]

Figur 15 Möjlig uppböjning vid montege

Fogar
Efter monteringen skall håldäcket foggjutas längs med och även vinkelrät mot
elementen. Fogningen skall utgöra ett underlag för den efterkommande pågjutningen
samt sörja för bjälklagets brand och ljudtätning. Foggjutningen skall även klara av att
överföra krafter, t.ex. förskjutningskrafter och skjuvkrafter, mellan elementen. Det kan
förekomma vidhäftningsproblem mellan fogmassan och HD/F-plattan som har till följd
att den målade fogen i undersidan av bjälklaget spricker. Genom att lägga en silikonfog
i elementskarven, innan målningsbehandlingen, kan felet avhjälpas. För att skapa de
bästa förutsättningarna för en väl fungerande fog ska det vid utförandet tillses att fogen
är fri från skräp och att den fylls väl.

Gjutning
Pågjutning och avjämning skall bidra till att göra bjälklagets yta jämn och plan. Då
avjämningsmassa är dyrare än betong är målet att ha ett så tunt skikt som möjligt. På
avjämningen läggs sedan golvet.
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Pågjutning
Pågjutningen läggs i tjocklekar på 30-70 mm. Hållfasthetsklassen på betongen ligger
mellan K30 och K40.
Pågjutningen ska klara de yttre belastningar och den krympning som den utsätts för.
Funktionsdugligheten ska inte påverkas av krympsprickor och vidhäftningsbrott, se
figur 16 (så kallad bom och kantresning). Flera faktorer kan relateras till materialets
förmåga att motstå de inre spänningar det utsätts för:
-

Cementtyp. Lägre krympning hos material baserade på aluminatcement än
på portlandcement.
Skikttjocklek. Tjockare material ger ökad krympkraft.
Stenstorlek. Större stenar ger mindre krympning.
Vattencementtalet. Mindre vattenmängd ger mindre krympning.
Mängd cement. Större cementhalt ger större krympning.
Vidhäftning mellan avjämning och bjälklag.
Ytdraghållfastheten i underlaget.

Sprickbildning längs med plattupplag orsakade av rörelser i stommen kan begränsas
genom att göra pågjutningen tjockare och använda en bättre betongkvalitet med
armering över plattupplag. [24]

Avjämning
Avjämningens primära uppgift är att göra bjälklaget plant och jämt. Då
avjämningsmassa är dyrare än betong är målet att ha ett så tunt skikt som möjligt. På
avjämningen läggs sedan golvet. Det förekommer två vanliga avjämningstyper som
båda läggs i skikttjocklekar på 5-30 mm:
-

Självutjämnande avjämningsmassa som utan behandling flyter ut till en jämn
yta.
Grövre avjämningsmassa som har vissa flytegenskaper och som måste
bearbetas vid läggningen. Krympningen som sker då materialet härdar är
mindre än för självutjämnande massor.

En ytdraghållfasthet i underlaget och en vidhäftning mellan underlaget och avjämningen
som båda är större än 1 Mpa ger för de vanligaste avjämningsmaterialen, goda
möjligheter att undvika bom. [24]

Figur 16 Vidhäftningsbrott
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Installationer
HD/F-plattorna erbjuder möjligheter att förlägga installationer i längdled endera genom
placering i plattans befintliga kanal eller genom urspårningar i plattan. Elledningar gjuts
fördelaktigt in i den överliggande pågjutningen. Övriga installationer som inte förläggs i
bjälklaget kan dras i innerväggar eller installationsväggar. Alternativet är att dra synliga
installationer utanpå vägg.

Prefabricering
HD/F-plattorna prefabriceras i fabrik och levereras till byggarbetsplatsen. Därmed
flyttar man tillverkningsmomentet från byggarbetsplatsen till en fabrik där
förutsättningarna ofta är överlägset bättre. Fabrikslokalen är en väl fungerande
produktionsplats både arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt. Gjutning och härdning
sker under kontrollerade förhållanden tack vare det stabila klimatet.

Fukt
Bjälklag med HD/F plattor betraktas som en relativt torr byggmetod då plattorna
prefabriceras och därmed har börjat torka ut när de levereras till byggarbetsplatsen.
Fukthalten i elementen varierar beroende på ett flertal faktorer så som t.ex. lagringstid
efter gjutning, exponering av fritt vatten etc. När fogarna gjuts och pågjutningen och
avjämningen anbringas tillsätts fukt och fukthalten i konstruktionen ökar. Vid
håltagning efter montage utsätts ofta bjälklaget för fukt från kylvattnet som rinner in i
kanalerna.
HD/F plattan har förborrade dräneringshål som ibland, av olika anledningar, inte
fungerar tillfredställande. För plattornas uttorkning är det av stor vikt att vatten i
kanalerna kan rinna ut, därför måste hålen undersökas och i aktuella fall åtgärdas.
Håldäcksplattorna självtorkar snabbt och oftast är det fog- och pågjutningar som är
dimensionerande för uttorkningstiderna.
Det är viktigt att tidigt i projekteringen göra en bedömning av hur långa
uttorkningstiderna är. Om analysen visar att tidplanen är för tajt för uttorkningen finns
det då som regel fortfarande tid att påverka eller förändra någon av faktorerna som
påverkar uttorkningstiden. Programmet TORKAS 2.0 är ett bra hjälpmedel för att själv
beräkna uttorkningstider. Programmet kan erhållas från www.fuktcentrum.lth.se eller
Skanska Teknik.
Innan ytskikt anbringas måste den beräknade fukthalten kontrolleras på plats. Mätning
skall ske på det ställe som har sämst förutsättningar vad gäller tjocklek på
konstruktionen och uttorkning. I Hus AMA 98 finns riktlinjer för kritiska RF-nivåer för
olika ytmaterial:
- Parkett på plastfolie
- Linoleum
- Plastmatta
- Klinker på tätskikt
- Parkett, direktlimmad

95 %
90 %
85 %
85 - 100 %
60 - 85 %
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Fuktmätningar i betong skall utföras enligt RBK, Rådet för Byggkompetens, och en av
dem auktoriserad fukttekniker. Se vidare på www.rbk.nu
Efter att golvbeläggningen har lagts ut minskas uttorkningstakten eftersom bjälklaget då
bara kan torka ut åt ett håll, s.k. ensidig uttorkning. [28]

Brand
För att skydda sig mot brand finns det två sorters brandskydd, dels det förebyggande
dels det släckande. Det släckande skyddet utgörs av brandkårsinsats eller manuella och
automatiska släcksystem. Det förebyggande brandskyddet skall hindra uppkomst och
spridning av brand, säkerställa utrymning och skapa gynnsammare förutsättningar för
släckningsarbetet.
”Betongelementstommar har god brandsäkerhet, det vill säga bibehållen bärförmåga
under längre brandtid. Detta innebär dock inte ett självklart skydd mot brandspridning.
Här bör t.ex. genomföringar vid anslutningar mellan brandceller och till yttertak
utformas med erforderlig brandgastätning.” [26]
Material har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner
karakteriseras av god förmåga att motstå brand och dimensioneringen kan i princip
alltid åstadkommas till belåtenhet. De bidrar inte till ökad brandbelastning och behöver
oftast inte brandisoleras. Om stomme och brandavskiljande delar såsom bjälklag,
väggar och tak utformas i betong blir den brandavgränsande funktionen väl säkerställd.
Dessutom kan betongkonstruktioner ofta, helt eller delvis, återanvändas efter en brand.
Detta kan ha en stor ekonomisk betydelse.
För vissa konstruktioner som just bjälklag erbjuds en snabb och enkel dimensionering
med hjälp av tabellmetod. Med utgångspunkt från erforderlig brandklass och olika
konstruktionsfall
kan
minimidimensioner
samt
armeringens
erforderliga
centrumavstånd bestämmas ur färdiga tabeller och diagram.
För bjälklag i en Br1-byggnad kan byggnadsdelar utföras i klass REI 60, förutsatt att en
brand kan släckas av räddningstjänsten inom 60 minuter. [6]
Brandklass
Minsta tjocklek (mm)

REI 30
80

REI 60
80

REI 90
100

REI 120
160

REI 180
175

Tabell 8 [7] Minsta plattjocklek vid olika brandtekniska klasser. Platta med ospänd armering.

Ljud
Ingemansson Technology AB har på uppdrag av Skanska Prefab AB utfört
ljudmätningar på konstruktioner av HD/F plattor för att utreda vilka krav på
ljudisolering som konstruktionerna klarar av att uppfylla. Mätningarna visar
konstruktionerna som uppfyller:
-
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Klass C med säkerhet
Klass C med marginal och klass B i vissa fall
Klass B med säkerhet

Ljudklassningen har skett enligt svensk Standard SS 02 52 67 –”Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader - bostäder”. Ljudklassningen antar 200 mm
betongväggar eller icke-genomgående lättväggar som anslutande konstruktioner.
Uppfylld ljudklass gäller både steg- och luftljud.
Resultat [29]
Bjälklag

Övergolv + golvbeläggning

Ljudklass

HD/F 120/19 (300 kg/m2) 50 mm pågjutning med avjämning
+ Airolen + parkett

C med säkerhet,
B i vissa fall

HD/F 120/19 (300 kg/m2) 10 mm Stepisol + 50 mm pågjutning
med avjämning + Airolen + parkett

B med säkerhet

HD/F 120/27 (350 kg/m2) 25 mm pågjutning med avjämning
+ Airolen + parkett

C med säkerhet,
B i vissa fall

HD/F 120/27 (440 kg/m2) 25 mm pågjutning med avjämning
+ Airolen + parkett

B med säkerhet

HD/F 120/27 (350 kg/m2) 50 mm pågjutning med avjämning
+ Airolen + parkett

B med säkerhet

HD/F 120/27 (350 kg/m2) 10 mm Stepisol + 50 mm pågjutning
med avjämning + Airolen + parkett

B med säkerhet

Miljö
Håldäckselement (HD/F) [27]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Grus och sten
70 - 80 %
Cement
13 - 20 %
Vatten
5 - 10 %
Armeringsstål
2-5%

Produktanpassning

Monteras med hjälp av kran. Produkten måttanpassas vid
produktionen.
Tungt arbete och arbetsmiljön vid montering kan anses som
farlig då tunga betongblock skall passas in vilket sker med
handkraft

Lagring

Levereras till byggarbetsplats för direkt montage.

Bruksskedet

Betong kan ackumulera överskottsvärme och därmed bidra
till minskad energiförbrukning och jämnare inomhusklimat i
byggnader. Betong är obrännbart och skyddar mot
brandspridning. Den prefabricerade konstruktionen blir i
produktionen snabbt en tät klimatskärm. Har ringa
underhållsbehov och en livslängd på mer än 50 år.
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Rivning

Produkten demonteras på samma sätt som den monteras. Kan
återanvändas eller krossas och användas som ballast i ny
betong eller som fyllnadsmaterial.

Inomhusmiljö

TVOC under detektionsgränsen
Enskilda VOC under detektionsgränsen
Formaldehyd under detektionsgränsen

Avjämningsmassa [30]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Portlandcement
Aluminatcement
Slaggcement
Natriumnitrit

Produktanpassning

Se till att luftväxlingen är god under arbete med produkten.
Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Nöddusch
och ögondusch bör finnas på arbetsplatsen. Andnings-, ögon-,
hand- och hudskydd ska användas. I kontakt med vatten
bildas Kalciumhydroxid som är frätande.

Bruksskedet

Avjämningsmassan
brandspridning.

Rivning

Deponeras enligt lokala föreskrifter

Inomhusmiljö

Inga resultat föreligger från ekotoxikologiska test. Inga kända
negativa effekter på miljön.
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1-5%
10 - 30 %
10 - 30 %
< 0.3 %
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MASSIVT BJÄLKLAG MED AVJÄMNING

15 Avjämning
220 Massivt bjälklag
Figur 17 Vertikalsnitt Massivt bjälklag med
avjämning

Spännvidd ≈ 9 m
Tjocklek ≈ 245 mm
Kostnad ≈ 1400 kr/m²

Projektering
Under de intervjuer som författarna har gjort har vissa åsikter återkommit som är viktiga
att beakta i ett tidigt stadium, helst redan under projekteringen:
Betongelementföreningen tar bland annat upp följande punkter värda att beakta vad
gäller pågjutning och avjämning av bjälklaget. [24]
-

Pågjutning och avjämning måste anpassas efter de belastningar som
bjälklaget kommer att utsättas för, vad gäller kvalité och tjocklek.
Bjälklagsplattan har inte lika stor upphöjning (överspänning) som HD/Fplattor.
Plushöjder vid trapphus, angränsande byggnader och byggnadsdelar.

Tillverkning av massiva bjälklagselement
Elementen formgjuts i bäddar med förtagna kanter. De gjuts med förspänd armering i
underkant och kompletteras individuellt med ytterligare armering. Ursparningar för
installationer utförs på plats enligt önskemål. Betongen innehåller mer vatten än den
som används vid gjutning av HD/F men mindre än vid vanlig platsgjutning vilket
påverkar uttorkningstiden.

Montering av massiva bjälklagselement
De prefabricerade plattorna levereras i montageordning till byggarbetsplatsen där de
med kran och lyftok lyfts upp på sin plats. Elementen finjusteras i längd- och
tvärriktningar varpå de sänks ner på väggar och/eller balkar. Monteringen går snabbt
efter att utsättningen är gjord.
Elementen kan böja upp sig efter montaget, hur stor denna uppböjning blir beror på
lagringsförhållanden, lagringstid samt tid för avspänning. Uppböjningen är avsevärt
mindre än på HD/F-plattor.
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Fogar
Efter monteringen skall bjälklaget foggjutas längs med och - i förekommande fall - tvärs
elementen. Fogningen skall utgöra ett underlag för den efterkommande avjämningen
samt sörja för bjälklagets brand och ljudtätning. Foggjutningen skall även klara av att
överföra krafter, t.ex. förskjutningskrafter och skjuvkrafter, mellan elementen. Det kan
förekomma vidhäftningsproblem mellan fogmassan och bjälklagsplattan som har till
följd att den målade fogen i undersidan av bjälklaget spricker. Genom att lägga en
silikonfog i elementskarven, innan målningsbehandlingen, kan felet avhjälpas. För att
skapa de bästa förutsättningarna för en väl fungerande fog ska det vid utförandet tillses
att fogen är fri från skräp och att den fylls väl.

Avjämning
Avjämningens primära uppgift är att göra bjälklaget plant och jämnt samt fungera som
underlag för golvytskiktet. Det förekommer två vanliga avjämningstyper som båda
läggs i skikttjocklekar på 5-30 mm:
-

Självutjämnande avjämningsmassa som utan behandling flyter ut till en jämn
yta.
Grövre avjämningsmassa som har vissa flytegenskaper och som måste
bearbetas vid läggningen. Krympningen som sker då materialet härdar är
mindre än för självutjämnande massor.

En ytdraghållfasthet i underlaget och en vidhäftning mellan underlaget och avjämningen
som båda är större än 1 Mpa ger för de vanligaste avjämningsmaterialen, goda
möjligheter att undvika bom. [24]

Figur 18 Vidhäftningsbrott

Installationer
Installationer kan förläggas i ursparningar som sedan gjuts igen i samband med
avjämningen. Installationer som inte kan förläggs i bjälklaget kan dras dolda i väggar
eller synliga utanpå. Exempel på dolda installationsdragningar är installationsväggar i
badrum. Alternativet att dra installationerna synligt utanpå vägg är vanligt till exempel
med radiatorledningar.
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Prefabricering
De massiva plattorna prefabriceras i fabrik och levereras till byggarbetsplatsen. Därmed
flyttar man tillverkningsmomentet från byggarbetsplatsen till en fabrik där
förutsättningarna ofta är överlägset bättre. Fabrikslokalen är en väl fungerande
produktionsplats både arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt. Gjutning och härdning
sker under kontrollerade förhållanden tack vare det stabila klimatet.

Fukt
Fukthalten i elementen varierar beroende på ett flertal faktorer som t.ex. lagringstid efter
gjutning, exponering av fritt vatten etc. När fogarna sedan gjuts och avjämningen
anbringas tillsätts fukt och fukthalten i konstruktionen ökar. Oftast är det fukten i de
massiva plattorna som är dimensionerande för uttorkningstiderna.
Det är viktigt att tidigt i projekteringen göra en bedömning av hur långa
uttorkningstiderna är. Om analysen visar att tidplanen är för tajt för uttorkningen finns
som regel fortfarande tid att påverka eller förändra någon av faktorerna som påverkar
uttorkningstiden. Programmet TORKAS 2.0 är ett bra hjälpmedel för att själv beräkna
uttorkningstider. Programmet kan erhållas från www.fuktcentrum.lth.se eller Skanska
Teknik.
Efter att golvbeläggningen har lagts ut minskas uttorkningstakten eftersom bjälklaget då
bara kan torka ut åt ett håll, s.k. ensidig uttorkning. Innan ytskikt anbringas måste den
beräknade fukthalten kontrolleras på plats. Mätning skall ske på det ställe med sämst
förutsättningar vad gäller tjocklek på konstruktionen och uttorkning. I Hus AMA 98
finns riktlinjer för kritiska RF-nivåer för olika ytmaterial:
- Parkett på plastfolie
- Linoleum
- Plastmatta
- Klinker på tätskikt
- Parkett, direktlimmad

95 %
90 %
85 %
85 - 100 %
60 - 85 %

Fuktmätningar i betong skall utföras enligt RBK, Rådet för Byggkompetens, och en av
dem auktoriserad fukttekniker. Se vidare på www.rbk.nu [28]

Brand
För att skydda sig mot brand finns det två sorters brandskydd, dels det förebyggande
dels det släckande. Det släckande skyddet utgörs av brandkårsinsats eller manuella och
automatiska släcksystem. Det förebyggande brandskyddet skall hindra uppkomst och
spridning av brand, säkerställa utrymning och skapa gynnsammare förutsättningar för
släckningsarbetet.
”Betongelementstommar har god brandsäkerhet, det vill säga bibehållen bärförmåga
under längre brandtid. Detta innebär dock inte ett självklart skydd mot brandspridning.
Här bör t.ex. genomföringar vid anslutningar mellan brandceller och till yttertak
utformas med erforderlig brandgastätning.” [26]
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Material har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner
karakteriseras av god förmåga att motstå brand och dimensioneringen kan i princip
alltid åstadkommas till belåtenhet. De bidrar inte till ökad brandbelastning och behöver
oftast inte brandisoleras. Om stomme och brandavskiljande delar såsom bjälklag,
väggar och tak utformas i betong blir den brandavgränsande funktionen väl säkerställd.
Dessutom kan betongkonstruktioner ofta, helt eller delvis, återanvändas efter en brand.
Detta kan ha en stor ekonomisk betydelse.
För vissa konstruktioner som just bjälklag erbjuds en snabb och enkel dimensionering
med hjälp av tabellmetod. Med utgångspunkt från erforderlig brandklass och olika
konstruktionsfall
kan
minimidimensioner
samt
armeringens
erforderliga
centrumavstånd bestämmas ur färdiga tabeller och diagram.
För bjälklag i en Br1-byggnad kan byggnadsdelar utföras i klass REI 60, förutsatt att en
brand kan släckas av räddningstjänsten inom 60 minuter. [6]
Brandklass
Minsta tjocklek (mm)

REI 30
80

REI 60
80

REI 90
100

REI 120
160

REI 180
175

Tabell 9 [7] Minsta plattjocklek vid olika brandtekniska klasser. Platta med ospänd armering.

Ljud
Ingemansson Technology AB har på uppdrag av Skanska Prefab AB utfört
ljudmätningar på en konstruktion med massivt bjälklag för att utreda vilka krav på
ljudisolering som konstruktionen klarar av att uppfylla. Ljudklassningen har skett enligt
svensk Standard SS 02 52 67 –”Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader
- bostäder”. Ljudklassningen antar 200 mm betongväggar eller icke-genomgående
lättväggar som anslutande konstruktioner.
Resultat
En ljudmätning på ett 220 mm tjockt massivt bjälklag (500 kg/m²) med 25 mm
avjämning samt parkett klarar ljudklass B med god marginal. [28]

Miljö [14]
Massiva element
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Grus och sten
70 - 80 %
Cement
13 - 20 %
Vatten
5 - 10 %
Armeringsstål
2-5%

Produktanpassning

Monteras med hjälp av kran. Produkten måttanpassas vid
produktionen.
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Tungt arbete och arbetsmiljön vid montering kan anses som
farlig då tunga betongblock skall passas in vilket sker med
handkraft
Lagring

Levereras till byggarbetsplats för direkt montage.

Bruksskedet

Betong kan ackumulera överskottsvärme och därmed bidra
till minskad energiförbrukning och jämnare inomhusklimat i
byggnader. Betong är obrännbart och skyddar mot
brandspridning. Den prefabricerade konstruktionen blir i
produktionen snabbt en tät klimatskärm. Har ringa
underhållsbehov och en livslängd på mer än 50 år.

Rivning

Produkten demonteras på samma sätt som den monteras. Kan
återanvändas eller krossas och användas som ballast i ny
betong eller som fyllnadsmaterial.

Inomhusmiljö

TVOC under detektiongränsen
Enskilda VOC under detektiongränsen
Formaldehyd under detektiongränsen

Avjämningsmassa [30]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Portlandcement
Aluminatcement
Slaggcement
Natriumnitrit

1-5%
10 - 30 %
10 - 30 %
< 0.3 %

Produktanpassning

Se till att luftväxlingen är god under arbete med produkten.
Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Nöddusch
och ögondusch bör finnas på arbetsplatsen. Andnings-, ögon-,
hand- och hudskydd ska användas. I kontakt med vatten
bildas Kalciumhydroxid som är frätande.

Bruksskedet

Avjämningsmassan
brandspridning.

Rivning

Deponeras enligt lokala föreskrifter

Inomhusmiljö

Inga resultat föreligger från ekotoxikologiska test. Inga kända
negativa effekter på miljön.
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obrännbar
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PLATTBÄRLAG MED PÅGJUTNING OCH AVJÄMNING

15 Avjämning
200 Pågjutning
45 Plattbärlag
Figur 19 Vertikalsnitt Plattbärlag med pågjutning
och avjämning

Spännvidd ≈ 7.5 m
Tjocklek ≈ 220 - 250 mm
Kostnad ≈ 1200 kr/m²

Projektering
Under de intervjuer som författarna har gjort har vissa åsikter återkommit som är viktiga
att beakta i ett tidigt stadium, helst redan under projekteringen:
-

Tidsplanering med tid för uttorkning.
Fri spännvidd på plattbärlag är upp till 7.5 m.
Arbetare med erfarenhet att gjuta betong.
Armeringsstation på plats eller inte.
Färdig projektering för alla ingjutningar och ursparningar.
Dyrt att göra förändringar efter gjutning.
Lyftkranens räckvidd och kapacitet ska dimensioneras efter det tyngsta
elementet.

Betongelementföreningen tar bland annat upp följande punkter värda att beakta vad
gäller pågjutning och avjämning av bjälklaget. [24]
-

Pågjutning och avjämning måste anpassas efter de belastningar som den
kommer att utsättas för, vad gäller kvalité och tjocklek.
Plushöjder vid trapphus, angränsande byggnader och byggnadsdelar.

Tillverkning av plattbärlag
Plattbärlagen gjuts med ingående armeringsbalkar i stålformar på fabrik. Det finns
möjlighet att gjuta in eldosor, genomföringar, kantavstängare och räckesfästen etc. som
med digital fullskaleplotter ritas i formen. Metoden ger hög noggrannhet på
ursparningar och ingjutningar då den motverkar ”den mänskliga faktorn”.
Plattornas undersidor kan utan någon förbehandling målas medan översidan på plats
beläggs med en cirka 200 mm tjock pågjutning vilket skapar ett homogent samverkande
betongbjälklag.

56

Montering av plattbärlag
Plattbärlagen levereras i monteringsordning till arbetsplatsen. Elementen finjusteras i
längd- och tvärriktningar varpå de sänks ner på bockryggar och väggar. Innan
transporten kommer är det fördelaktigt om bockryggar och faststämp som skall bära
plattbärlagen under gjutningen monteras och avvägs enligt leverantörens instruktioner.
Arbetet går snabbt då uppbockning och utsättningen är klar. [31]

Figur 20 Montage av plattbärlag

Fogar
Eftersom bjälklaget gjuts på plats med kantplåtar skapar det ett massivt bjälklag som
inte behöver fogas.

Pågjutning
Pågjutningen bidrar till att uppnå bjälklagets
fulla bärighet och är tjockare än pågjutningar
på HD/F-plattor. Bjälklaget armeras oftast
med armering som bearbetas på plats men
möjligheten finns även att få armeringen
färdigbearbetad.
Efter
att
alla
armeringskompletteringar utförts kan el-,
vatten och ventilationsinstallationer monteras
på plattbärlaget.
Plattbärlaget skall vara fritt från smuts och
vattnas i god tid innan gjutning. Betongen
Figur 21 Plattbärlag med armering
skall sakta tillföras och inte störtas ner på
plattbärlaget. Armeringsbalken skall täckas av
minst 30 mm betong. Det är vanligt med en avslutande avjämning för att lättare uppnå
plan yta i rätt höjd.
Bockryggar skall sitta kvar i två våningar under aktuell gjutning.
Pågjutningen skall klara de yttre belastningar och den krympning som den utsätts för.
Funktionsdugligheten ska inte påverkas av krympsprickor. Flera faktorer kan relateras
till materialets förmåga att motstå de inre spänningar det utsätts för:
-

Cementtyp. Lägre krympning hos material baserade på aluminatcement än
på portlandcement.
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-

Skikttjocklek. Tjockare material ger ökad krympkraft.
Stenstorlek. Större stenar ger mindre krympning.
Vattencementtalet. Mindre vattenmängd ger mindre krympning.
Mängd cement. Större cementhalt ger större krympning.
Vidhäftning mellan pågjutning och plattbärlag.
Ytdraghållfastheten i underlaget.

Sprickbildning längs med plattupplag orsakade på grund av rörelser i stommen kan
begränsas genom att göra pågjutningen tjockare och använda en bättre betongkvalitet
med armering över plattupplag. [24]

Avjämning
Avjämningens primära uppgift är att göra bjälklaget plant och jämt. Då
avjämningsmassa är dyrare än betong är målet att ha ett så tunt skikt som möjligt. På
avjämningen läggs sedan golvet. Det förekommer två vanliga avjämningstyper som
båda läggs i skikttjocklekar på 5-30 mm:
-

Självutjämnande avjämningsmassa som utan behandling flyter ut till en jämn
yta.
Grövre avjämningsmassa som har vissa flytegenskaper och som måste
bearbetas vid läggningen. Krympningen som sker då materialet härdar är
mindre än för självutjämnande massor.

Om ytdraghållfastheten i underlaget och vidhäftningen mellan underlaget och
avjämningen är större än 1 Mpa är det, för de vanligaste avjämningsmaterialen,
tillräckligt för att klara sig från bom. [24]

Figur 22 Vidhäftningsbrott

Installationer
Bjälklaget ger goda möjligheter att gjuta in installationer. Det är viktigt att vara
noggrann vid gjutningen så att till exempel inte VP-rör för elledningar proppas igen
eller kläms ihop, eller att fallet på avloppsrören blir fel. En justering efter gjutning
kräver stora arbetsinsatser och kostnader. Alla håltagningar för t.ex. ventilation kan
göras i förväg och pågjutningen ger en brandtät anslutning.
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Prefabricering
Att producera ett bjälklag med plattbärlag kan jämföras med att platsgjuta med
kvarsittande form. Metoden har inga inslag av prefab med undantag för plattbärlaget
och eventuella förbockade armeringar. En industrialiserad process och en plotter som
digitalt ritar ut ingjutna installationer och urtagningar förbättrar kvaliteten på produkten.

Fukt
Eftersom bjälklaget är platsgjutet tillförs stora mängder bundet vatten i konstruktionen.
Uttorkningen kan närmast likställas vid enkelsidig uttorkning eftersom plattbärlaget är
relativt tätt. Det är viktigt att tidigt i projekteringen göra en bedömning av hur långa
uttorkningstiderna är. Om analysen visar att tidplanen är för stram för uttorkningen
finns det då som regel fortfarande tid att påverka eller förändra någon av faktorerna som
påverkar uttorkningstiden. Programmet TORKAS 2.0 är ett bra hjälpmedel för att själv
beräkna uttorkningstider och kan erhållas från www.fuktcentrum.lth.se eller Skanska
Teknik.
Efter att golvbeläggningen har lagts ut minskas uttorkningstakten markant eftersom
bjälklaget då bara kan torka ut genom det täta plattbärlaget. Innan ytskikt anbringas
måste den beräknade fukthalten kontrolleras på plats. Mätning skall ske på det ställe
som har sämst förutsättningar vad gäller tjocklek på konstruktionen och uttorkning. I
Hus AMA 98 finns riktlinjer för kritiska RF-nivåer för olika ytmaterial:
- Parkett på plastfolie
- Linoleum
- Plastmatta
- Klinker på tätskikt
- Parkett, direktlimmad

95 %
90 %
85 %
85 - 100 %
60 - 85 %

Fuktmätningar i betong skall utföras enligt RBK, Rådet för Byggkompetens, och en av
dem auktoriserad fukttekniker. Se vidare på www.rbk.nu
I förvaltningsskedet kan vattenskador uppstå om t.ex. en vattenanslutning inte är tät.
Vatten tillförs då bjälklaget och uttorkningstiden för ett redan brunnet bjälklag är
betydligt längre än ett obrunnet. [28]

Brand
För att skydda sig mot brand finns det två sorters brandskydd, dels det förebyggande
dels det släckande. Det släckande skyddet utgörs av brandkårsinsats eller manuella och
automatiska släcksystem. Det förebyggande brandskyddet skall hindra uppkomst och
spridning av brand, säkerställa utrymning och skapa gynnsammare förutsättningar för
släckningsarbetet.
”Betongelementstommar har god brandsäkerhet, det vill säga bibehållen bärförmåga
under längre brandtid. Detta innebär dock inte ett självklart skydd mot brandspridning.
Här bör t.ex. genomföringar vid anslutningar mellan brandceller och till yttertak
utformas med erforderlig brandgastätning.” [26]
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Material har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner
karakteriseras av god förmåga att motstå brand och dimensioneringen kan i princip
alltid åstadkommas till belåtenhet. De bidrar inte till ökad brandbelastning och behöver
oftast inte brandisoleras. Om stomme och brandavskiljande delar såsom bjälklag,
väggar och tak utformas i betong blir den brandavgränsande funktionen väl säkerställd.
Dessutom kan betongkonstruktioner ofta, helt eller delvis, återanvändas efter en brand.
Detta kan ha en stor ekonomisk betydelse.
För vissa konstruktioner som just bjälklag erbjuds en snabb och enkel dimensionering
med hjälp av tabellmetod. Med utgångspunkt från erforderlig brandklass och olika
konstruktionsfall
kan
minimidimensioner
samt
armeringens
erforderliga
centrumavstånd bestämmas ur färdiga tabeller och diagram.
För bjälklag i en Br1-byggnad kan byggnadsdelar utföras i klass REI 60, förutsatt att en
brand kan släckas av räddningstjänsten inom 60 minuter. [6]
Brandklass
Minsta tjocklek (mm)

REI 30
80

REI 60
80

REI 90
100

REI 120
160

REI 180
175

Tabell 10 [7] Minsta plattjocklek vid olika brandtekniska klasser. Platta med ospänd armering.

Ljud
Simmons Akustik & Utveckling AB [32] har beräknat ljudisolering och ljudklass på ett
typrum 5 x 4 m2. Två olika typer av omgivande väggar, lätta och tunga, har simulerats i
beräkningen. Beräkningarna har utförts med fyra olika slags ytskikt.
Beräkningen av ljudisolering och ljudklass har utförts enligt svenska och europeiska
standarder SS-EN 12354:2000 och SS 25267:2004
Tunga väggkonstruktioner
Golvbeläggning
Bjälklag
PB50-170
PB50-200

3 dämpad linoleummatta
typ Forbo Marmoleum
Luftljud
Stegljud
57 dB
54 dB
59 dB
52 dB

14 parkett på 3 foam typ
Tarkett Tarkoflex
Luftljud
Stegljud
56 dB
55 dB
58 dB
53 dB

14 parkett på 5 EPDMskummatta typ Aprobo
Luftljud
Stegljud
57 dB
55 dB
59 dB
53 dB

14 parkett på 3 foam typ
Tarkett Tarkoflex

14 parkett på 5 EPDMskummatta typ Aprobo
dB3
Luftljud
Stegljud
60 dB
54 dB
62 dB
52 dB

Lätta väggkonstruktioner
Golvbeläggning

Bjälklag
PB50-170
PB50-200

3 dämpad linoleummatta
typ Forbo Marmoleum
Decibel
Luftljud
Stegljud
59 dB
53 dB
61 dB
51 dB

Luftljud
58 dB
60 dB

Stegljud
53 dB
51 dB

Tabell 11 PB50-170: Plattbärlag 220 mm inkl. betongpågjutning, ytvikt färdig platta 506 kg/m2.
PB50-200: Plattbärlag 250 mm inkl. betongpågjutning, ytvikt färdig platta 575 kg/m2.
Luftljud
=
Vägd
luftljudsisolering,
R’w+C50-3150
Stegljud = Vägd stegljudsnivå, L’n
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Lägsta tillåtna luftljudsnivå R’w+C50-3150.
Ljudklass A: 61 dB
Ljudklass B: 57 dB
Ljudklass C: 53 dB
Luftljudisoleringen skall vara så hög som möjligt.
Högsta tillåtna stegljudsnivå L’n,w+CI,50-2500.
Ljudklass A: 48 dB
Ljudklass B: 52 dB
Ljudklass C: 56dB
Stegljudsnivåvärdet skall vara så lågt som möjligt.
Bjälklagstjockleken och ytvikten är de stora faktorerna som påverkar vilken ljudklass
bjälklaget klarar. Med ett tjockare bjälklag och högre ytvikt åstadkoms lättare en bättre
ljudklass.
Ljudberäkningarna visar också att de omgivande väggarna har viss betydelse för vilken
ljudklass som uppnås. Med lätta väggar uppnår PB50-200 ljudklass B med alla tre
ytskikten medan bara ett av alternaiven med tunga omgivande väggar uppfyller kravet.
PB50-170 uppfyller villkoren för klass C med alla tre ytskikten oberoende av om
väggarna är lätta eller tunga.

Miljö
Betong [14]
Godkänd av Skanska.
ρ=2400kg/m³
λ=1,7W/m °C
Basprodukt

Förnyelsebara produkter med mycket god tillgång
Grus och sten
70-85%
Cement
10-22%
Vatten
5-9%
Mineralfiller
0-10%
Armering
1-2,5%

Produktanpassning

Monteras med hjälp av kran. Produkten måttanpassas vid
produktionen. Tungt arbete och arbetsmiljön vid montering
kan anses som farlig då tunga betongblock skall passas in
vilket sker med handkraft.

Lagring

Levereras till byggarbetsplats för direkt montage.
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Bruksskedet

Minskar byggnadens energibehov genom betongens förmåga
att ackumulera överskottsvärme. Den prefabricerade
konstruktionen blir också snabbt en tät klimatskärm.
Betongen bidrar starkt till att väggen har en bra
ljuddämpande förmåga. Betong är obrännbar och skyddar
mot brandspridning. Har inget underhållsbehov. Livslängden
är mycket lång, >100år.

Rivning

Prefabricerade element demonteras med hjälp av
kranutrustning. Armering och svetsförband skärs av. Element
kan återavnändas eller krossas och återvinnas.

Inomhusmiljö

TVOC under detektiongränsen.
Enskilda VOC under detektiongränsen.
Formaldehyd under detektiongränsen.

Avjämningsmassa [30]
Godkänd av Skanska
Basprodukt

Portlandcement
Aluminatcement
Slaggcement
Natriumnitrit

Produktanpassning

Se till att luftväxlingen är god under arbete med produkten.
Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Nöddusch
och ögondusch bör finnas på arbetsplatsen. Andnings-, ögon-,
hand- och hudskydd ska användas. I kontakt med vatten
bildas Kalciumhydroxid som är frätande.

Bruksskedet

Avjämningsmassan
brandspridning.

Rivning

Deponeras enligt lokala föreskrifter

Inomhusmiljö

Inga resultat föreligger från ekotoxikologiska test. Inga kända
negativa effekter på miljön.
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1-5%
10 - 30 %
10 - 30 %
< 0.3 %
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ÖVERSIKTLIG JÄMFÖRELSE AV BJÄLKLAG
Håldäckselement med

Håldäckselement med

Massiva bjälklag med

Plattbärlag med

Granab

pågjutning och avjämning

avjämningsmassa

pågjutning och avjämning

DATA
Spännvidd
9.5 m
Tjocklek (inkl. överkonstruktion) ca 375 mm

12 m
330 mm

9m
245 mm

7.5 m
220 - 250 mm

EKONOMI
Kostnad

1250 kr/m²

1250 kr/m²

1400 kr/m²

1200 kr/m²

TILLVERKNING
Tillverkning på fabrik?

Håldäcken

Håldäcken

Massiva bjälklagsplattorna

Plattbärlaget

MONTERING
Arbetsmiljö

Vissa tunga arbetsmoment

Vissa tunga arbetsmoment

Vissa tunga arbetsmoment

Fåtal tunga arbetsmoment

ÖVERKONSTRUKTION
Granab
Pågjutning
Avjämning

Ja
Nej
Nej

Nej
30 - 70 mm
5 - 30 mm

Nej
Nej
5 - 30 mm

Nej
175 - 205 mm
5 - 30 mm

På bjälklaget

I pågjutningen, ev i
kanalerna

I ursparningar

I pågjutningen

PREFABRICERING
Prefabriceringsgrad

Relativt hög

Relativt hög

Hög

Mycket låg

FUKT
Behov av uttorkning

HD/F och fogar
Dubbelsidig

Massiva bjälklag, fogar
och avjämning
Dubbelsidig

Pågjutning och avjämning

Enkel- / dubbelsidig uttorking

HD/F, fogar, pågjutning
och avjämning
Dubbelsidig

Enkelsidig

LJUD
Ljudklass

B

B

B

B och C

MILJÖ
Miljövänliga material?

Ja

Ja

Ja

Ja

INSTALLATIONER
Installationsmöjligheter i / på
bjälklaget
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LINDHAGENSPLAN
På Kungsholmen i Stockholm, öster
om rondellen vid Lindhagensplan
ska kvarteret Snöflingan byggas.
Beställare för projektet är Skanska
Nya Hem som har anlitat
arkitektbyrån ÅWL-Arkitekter för
att rita kvarteret. Kvarteret är en del
av en stor ombyggnation av området
runt Lindhagensplan. Bland annat
ska nuvarande påfarten till Lilla
Västerbron tas bort. På platsen ska
hotell, butiker och bostäder byggas
mot Drottningholmsvägen, Lilla
Västerbron och Rålambshovsleden.
Drottningholmsvägen ska täckas av Figur 23 Tänkt planering av Lindhagensplan
en överdäckning som också fungerar
som en ny påfart till Lilla Västerbron. [33]

Förutsättningar
Bostäderna i kvarteret Snöflingan vetter mot Lilla västerbron, Drottningholmsvägen och
Rålambshovsleden. Dessa vägar är tungt trafikerade och Ingemansson Technology AB
har beräknat att den maximala ljudnivån skulle bli 78 dB(A) mot fasaderna mot
Drottningholmsvägen och Lilla Västerbron. För fasad mot Rålambshovsleden är
motsvarande siffra 70 dB(A). [34] För bostäderna i Snöflingan är målet att uppnå
ljudklass B.

Figur 24 Ljudnivå vid fasader

I Stockholms innerstad krävs det tillstånd för att använda något annat än puts som
fasadmaterial.
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Förslag till val av bjälklag och ytterväggar till kvarteret
Snöflingan
För att kunna ge ett förslag på utförande av bjälklag och ytterväggar används
viktningsmatrisen som finns i bifogat Excel-program. Resultat och motiveringar
redovisas nedan.

Bjälklag
Data

Värdering Motivering

Lång spännvidd (6,5-12 m)

2

Lägenheternas utformning kräver en spännvidd på ca 7 m.

Tunt bjälklag

1

Bjälklagen får högst vara 470 mm för att "få plats" i huset.

4

Vi vill ha en god arbetsmiljö men den behöver inte vara outstanding

Lättåtkomliga installationer

4

Fördelaktigt vid renovering och utbyte av installationer

Stora installationsmöjligheter

2

Genomtänkt rumsfördelning med korta avstånd till schakt

5

Få arbetsmoment på byggarbetsplatsen ökar produktiviteten

5

Ekonomin är en starkt styrande faktor

Kort uttorkningstid

5

För att minska produktionstiden

Uppnå "tätt hus" snabbt

5

För att kunna påbörja uttorkningen och invändiga arbeten

4

Ljudklass B

4

Bra miljöval

Montering
God arbetsmiljö

Överkonstruktion

Prefabricering
Hög prefabriceringsgrad

Ekonomi
Låg kostnad

Fukt

Ljud
God ljudreduktionsförmåga

Miljö
Miljövänliga ämnen

Tabell 12 Användarens indata - bjälklag
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Ytterväggar
Data

Värdering Motivering

Låg egenvikt

2

Kan byggas med tunga väggar. (Burspråken inte medräknade)

Bra U-värde

4

Med tanke på förvaltningssynpunkten

God förmåga att lagra överskottsvärme

4

För att få ett stabilt inneklimat utan stora temperatursvängningar

Smal konstruktion

4

Ju smalare vägg desto mer yta att sälja

2

Vi tror att en väl genomförd projektering kan löna sig på sikt

4

Vi vill ha en god arbetsmiljö men den behöver inte vara outstanding

Dölja underliggande skarvar

4

Skarvarna ska inte synas

Hög mekanisk hållfasthet

2

Nedre plan är inte putsad

Låg sprickbenägenhet

4

Fult och kan påverka funktionen. Dyrt att åtgärda.

5

Få arbetsmoment på byggarbetsplatsen ökar produktiviteten

4

Ekonomin är en starkt styrande faktor

Kort uttorkningstid

5

För att minska produktionstiden

Genomgående bra "Fuktsäkerhet"

5

Kan inte kräva mindre.

Tätt hus

5

För att kunna påbörja uttorkningen och invändiga arbeten

4

Ljudklass B

4

Bra miljöval

Projektering
Tid till sena förändringar i projekteringen

Montering
God arbetsmiljö vid montage

Puts

Prefabricering
Hög prefabriceringsgrad

Ekonomi
Låg kostnad

Fukt

Ljud
God ljudreduktionsförmåga

Miljö
Miljövänliga ämnen

Tabell 13 Användarens indata - ytterväggar
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Resultat
Bjälklag
Håldäckmed Granab golvregelkonstruktion

4,29

Håldäckmed pågjutning och avjämning

3,95

Massivt bjälklag med avjämning

3,68

Plattbärlag med påhjutning

2,59

Ytterväggar
Vägg 1

3,24

Vägg 2

3,17

Vägg 3

3,11

Kommentar
Vårt förslag är alltså att välja HD/F med Granab golvregelkonstruktion tillsammans
med Vägg 1 (betong-cellplast-lättklinker) till kvarteret Snöflingan på Lindhagensplan.
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SLUTSATS
Arbetet med vårt examensarbete har varit väldigt lärorikt och inspirerande för oss. Vi
har fått en inblick i Skanskas verksamhet och fört diskussioner med personer
verksamma i olika stadier i byggprocessen.
Det har varit svårt att få fram skriftlig information som vi kunnat ha nytta av i vårt
arbete. Följden har blivit att ett stort antal intervjuer har genomförts. Dessa har till
övervägande del ägt rum på den intervjuades arbetsplats, vilket gett oss chansen att se
många olika miljöer och byggen. Innan intervjun är det svårt att förutsäga hur mycket
information man kommer att få, detta beror mycket på personen ifråga och dennes
personlighet. Vi har dock alltid fått ett positivt bemötande, personerna har varit
engagerade och trevliga. En nackdel är att varje intervju, med resandet fram och
tillbaka, tar mycket tid i anspråk.
En slutsats vi har kommit fram till är att en bättre projektering skulle leda till att antalet
problem under produktionstiden reduceras. Om antalet avvikelser som nu ”löses på
plats” minskar sjunker också kostnaderna för dessa och produktionen går smidigare.
Valet av stomsystem påverkar byggnaden på många olika sätt. Genom att tidigt
bestämma ett system och styra arkitekten efter det undviks många kostnads- och
tidskrävande lösningar. Många gånger ändras det ursprungliga systemet vilket försvårar
arbetet med projektet. Genom att inblandade parter för en dialog får man lösningar som
kompletterar byggsystemet. Detta är viktigt för att få en optimal produkt.
Det finns ingen universallösning som alltid är bäst, det viktiga är att identifiera de
styrande faktorerna för varje projekt och välja en konstruktionslösning utefter dessa.
I våran sammanställning av ytterväggarna och bjälklagen ser man skillnader på vissa
områden och likheter på andra. Det är svårt att säga att en konstruktion är bättre än en
annan. Det är förhållandena för det aktuella projektet som bestämmer vilken lösning
som är den bästa. Vi har gjort ett försök att peka på olikheter mellan konstruktionerna
och detaljer som kan vara viktiga att beakta för att få ett bra resultat. Matrisen är tänkt
att fungera som en hjälp för att belysa i vilka situationer som de olika konstruktionerna
är fördelaktiga. Det kan vara bra att läsa instruktionen till programmet för att sätta sig in
i hur det är uppbyggt och vilka parametrar det tar hänsyn till.
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