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Sammanfattning  
Utvecklingen av framtidens flerbostadshus ställer höga krav på en bjälklagslösnings tekniska 

egenskaper. Plattbärlagsbjälklaget som idag utgör det vanligaste förekommande 

bjälklagsvalet vid uppförandet av flerbostadshus kan ses som en lösning som kombinerar en 

god bärförmåga med stora möjligheter ur teknisk synpunkt.  

Målet med denna undersökning har varit att jämföra det traditionella plattbärlaget med en 

nyutvecklad bjälklagslösning baserad på produkten förspänt håldäcksbjälklag (HD/F). 

Jämförelsen har utgått från de aktuella kraven som enligt Boverkets byggregler (BBR) idag 

ställs på bjälklag och fokuserat på aspekter ur ljud, brand och fuktsynpunkt. Dessutom har 

jämförelsen beaktat de maximala spännvidder som respektive lösning kan dimensioneras för.  

Resultatet av de genomförda undersökningarna visade på att den nyutvecklade 

bjälklagslösningen är tillräckligt konkurrenskraftig för att i framtiden få ett större användande 

inom flerbostadshus. Medan plattbärlagets fördelar utmärker sig ur ljudsynpunkt möjliggör 

dock användandet av den nyutvecklade lösningen längre spännvidder och kortare torktider.  
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Abstract  
The development of apartment buildings puts high demands on the technical characteristics of 

floor systems. The lattice girder system which today represents the most commonly utilized 

floor system when building apartment buildings, is characterized by a good load-bearing 

ability along with great opportunities from a technical point of view.  

The aim of this analysis was to compare the traditional lattice girder system with a newly 

developed floor system based on hollow core slabs. The comparison is based on the current 

technical requirements set by Boverkets byggregler (BBR) and has its main focus on subjects 

related to sound, fire and moisture matters. The comparison has also accounted for the 

maximum spans which can be used for each solution respectively. 

The results of the investigation show that the newly developed floor system is competitive 

enough to be used in future apartment buildings. While the advantages of the lattice girder 

system are distinctive from a sound point of view, the utilization of the newly developed floor 

solution enables longer spans and shorter curing time.   
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1. Inledning  
 

Detta examensarbete utgör en teknisk jämförelse mellan två olika bjälklagslösningar i betong 

för ett flerbostadshus. Inledningsvis i detta kapitel ges en beskrivning av de 

bakgrundsrelaterade frågor som ligger till grund för uppgiftens uppkomst. Kapitlet avslutas 

därefter med en detaljerad uppgifts- och målformulering.  

1.1 Bakgrund 
Valet av stomsystem i ett flerbostadshus påverkas idag av en rad olika faktorer. Förutom att 

vara dimensionerad med hänsyn till krav på bärförmåga, måste den bärande stommen även 

kunna tillgodose ställda funktionskrav ur exempelvis ljud-, brand- och fuktsynpunkt. En 

annan viktig faktor som på senare tid börjat bli allt mer avgörande är 

prefabriceringsmöjligheten. Prefabriceringen innebär stora fördelar för ett byggprojekt. I och 

med att stora delar av byggnadens stomme tillverkas i fabrik och därefter, som färdiga 

element, transporteras till byggarbetsplatsen för montering möjliggörs stora vinster ur ett 

tidsperspektiv. Detta bidrar i sin tur även till ekonomiska fördelar eftersom det resulterar i en 

kortare byggtid [1].  

I dagsläget pågår en ständig debatt om vilket stomsystem som är mest fördelaktigt inom 

flerbostadsbyggandet och förespråkare för olika materialval försöker därför konstant finna 

nya innovativa lösningar som de hoppas ska få en ledande roll på marknaden.  Idag har 

materialet betong en dominerande ställning vid valet av stomsystem för både flerbostadshus 

och många andra olika typer av byggnadsverk [2]. Detta på grund av de stora fördelarna som 

materialet medför med hänsyn till både krav på bärförmåga och tekniska egenskaper. 

En stomme av betong resulterar snabbt i en tät byggnad som uppfyller byggnormens aktuella 

krav avseende bärförmåga och funktion [3]. Vidare bidrar en betongstomme till stora vinster 

från ekonomisk synpunkt eftersom betongens egenskaper möjliggör en energieffektivisering 

vid uppvärmning och kylning. Dessutom kräver en betongstomme enbart minimalt underhåll 

under en väldigt lång livslängd [2]. 

På senare tid har valet av betongbjälklag inom flerbostadsbyggandet utgjorts av det så kallade 

plattbärlaget [4]. Det är en bjälklagslösning som hittills levererat goda resultat med hänsyn till 

de aktuella kraven som idag finns vid uppförandet av flerbostadshus och således befäst en 

position som marknadens dominerande betongbjälklag. 
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1.1.1 Betongens uppbyggnad 
Utnyttjandet av ett byggnadsmaterials goda egenskaper förutsätter en god förståelse för 

materialets uppbyggnad. Betong är ett oorganiskt material vars egenskaper grundar sig i fyra 

olika beståndsdelar [5] [6]:  

 Ballast – 80 % 

 Cement – 14 % 

 Vatten – 6 % 

 Kemiska tillsatser < 0,1 % 

Proportioneringen av de olika delmaterialen syftar till att efter själva tillverkningsprocessen 

ge upphov till en betongkvalitet som uppfyller ställda krav. Bindemedlet under tillverkningen 

utgörs av cementen, som därefter blandas med vatten och bildar en så kallad cementpasta. Till 

skillnad från ballasten kännetecknas cementpastan av sämre egenskaper ur 

hållfasthetssynpunkt och en dessutom ökad känslighet mot eventuella skillnader i temperatur- 

och fuktförhållanden. Ballasten består i sin tur av bergartsmaterial och påverkar exempelvis 

den mängd cementpasta som behövs vid betongtillverkningen. Olika kornstorlekar av 

ballasten är nödvändigt eftersom det dels bidrar till en bättre vidhäftning till cementen, och 

dels förbättrar möjligheten att bestämma över betongens egenskaper i både färskt- och hårdnat 

tillstånd. I vissa fall utnyttjas även olika kemiska tillsatser vid tillverkningen med syftet att 

förbättra specifika betongegenskaper. Tillsatserna kan exempelvis utgöras av ett 

luftporbildande medel som ger upphov till en mer frostbeständig betong, eller ett 

accelererande medel som således påverkar cementreaktionen till att snabbare uppnå en 

tillräcklig hållfasthet [5].  

1.1.2 Plattbärlag  
Utnyttjandet av betongens goda tekniska egenskaper har på ett bra sätt integrerats i 

plattbärlagsbjälklaget (filigranbjälklaget) som idag utgör det vanligast förekommande 

betongbjälklaget inom flerbostadsbyggandet. Bjälklagstypen kan ses som en lösning som 

kombinerar prefabriceringens fördelar med hänsyn till tid, och platsgjutandets möjligheter ur 

installationssynpunkt [7]. 

Tillverkningen av plattbärlaget inleds i fabrik där en betongplatta med armering i underkant 

gjuts till en dimension som varierar beroende på om konstruktionen är slak- eller 

spännarmerad. Slakarmerade konstruktioner gjuts oftast till en tjocklek på 45 mm och en 
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standardbredd 2.4 m. De spännarmerade elementen gjuts däremot till en tjocklek på 70 eller 

120 mm och en standardbredd på 2.4 eller 1.2 m [8]. Utöver underkantsarmering utrustas 

betongskivan med armeringsstegar med uppgift att uppnå samverkan mellan platta och 

pågjutning. Dessutom förenklar armeringsstegarna hanteringen av elementen vid transport 

och montering. Den prefabricerade plattan transporteras därefter till arbetsplatsen för 

montering och gjuts på plats till angiven bjälklagstjocklek. Innan gjutningen måste 

plattbärlaget förses med kompletterande armering samt olika installationssystem som 

exempelvis kan inkludera eldosor och håltagningar för VVS [9] [7]. 

1.1.3 Håldäck 
Det traditionella håldäcksbjälkaget är en prefabricerad lösning vars fördelar hittills lämpat sig 

bättre inom kontorsbebyggelse än flerbostadshus [10]. Bjälklaget kännetecknas, precis som 

namnet antyder, av längsgående hål i plattans längdriktning. Tillverkningen av bjälklaget sker 

i fabrik där elementen först förspänns i underkant för att därefter gjutas till en önskad tjocklek 

och en standardbredd på 1.2 m. Undersidan gjuts mot en stålform för att ge betongen en fin 

och jämn yta. Elementens översida kännetecknas dock av en grövre struktur och är i sin tur 

avsedd för en eventuell pågjutning eller avjämning på cirka 20 - 50 mm [11]. 

Kombinationen av en god bärförmåga och en sparsam materialanvändning har resulterat i att 

håldäckslösningen ur kostnadssynpunkt idag utgör en av de mest fördelaktiga [10]. 

1.1.4 Utvecklingen av framtida bjälklagslösningar  
Som tidigare nämnts pågår det i dagsläget en ständig utveckling av nya bjälklagslösningar 

inom byggbranschen. Lösningar som i sin tur är tänkta att resultera i både ekonomiska och 

byggtekniska fördelar.  Plattbärlagets fördelar med hänsyn till prestanda och pris har bidragit 

till att lösningen för närvarande utgör det optimala valet vid projektering av framtidens 

planerade flerbostadshus [4]. Nyutvecklade bjälklagslösningar måste därför vara tillräckligt 

konkurrenskraftiga för att i framtiden börja användas inom flerbostadsbyggandet. 

Resultatmässigt handlar det i första hand om att uppfylla de aktuella kraven som idag ställs på 

bjälklag i flerbostadshus. Om dessa krav uppfylls, och resultatet dessutom är på en jämförbar 

nivå med plattbärlaget, måste man i slutändan även beakta ekonomiska, tids-, och 

arbetsmiljömässiga faktorer. Varierande torktider för betongen skulle exempelvis resultera i 

olika byggtider och därmed påverka ett projekts totala kostnad. 
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1.2 Uppgift 
Med ovanstående som bakgrund har arbetets uppgift syftat till att jämföra två olika 

bjälklagslösningar i betong för ett flerbostadshus. Det ena bjälklaget utgörs av det traditionella 

plattbärlagsbjälklaget, medan det andra bjälklaget är en nyutvecklad bjälklagslösning baserad 

på produkten förspänt håldäcksbjälklag (HD/F). 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att jämföra de två olika bjälklagslösningarna ur ett antal olika aspekter 

och därefter, för de båda lösningarna, sammanställa fördelar och nackdelar i tabellform.  

De aspekter som vi har valt att undersöka djupare är: 

 Ljud – Ljudproblematiken är en mycket viktig aspekt som, för bjälklag, 

noggrant måste beaktas redan under projekteringsskedet. För bostäder är 

man, enligt Boverkets byggregler (BBR), tvungen att uppfylla givna krav 

gällande exempelvis luftljudsisolering och stegljudsnivå.   

 Brand – Bärverksdelar och byggnaden i övrigt skall brandklassas och 

uppfylla ställda funktionskrav ur brandsynpunkt.  

 Spännvidder – Bjälklagslösningar med långa spännvidder resulterar 

exempelvis i att behovet av antalet vertikalt bärande konstruktioner minskar. 

Samtidigt bidrar även längre spännvidder till en ökad flexibilitet gällande 

rumsutformningen i en byggnad. En beskrivning av tillvägagångssättet vid 

dimensionering av maximala spännvidder för den nyutvecklade 

bjälklagslösningen kommer följaktligen att inkluderas.  

 Torktider – Olika dimensioner på övergolv ger upphov till olika torktider. En 

mindre mängd betong som måste gjutas resulterar följaktligen i en kortare 

torktid och därmed i en kortare byggtid.   

1.4 Avgränsningar 
I och med att tidsperioden för examensarbetet är satt till tio veckor måste arbetet avgränsas. 

Eftersom denna undersökning är tänkt att fokusera på tekniska aspekter kommer följande 

punkter inte undersökas: 

 Arbetsmiljö – Som ett resultat av att produktionen av den nyutvecklade 

bjälklagslösningen genomfördes i fabrik på annan ort hade vi inte möjlighet 

att noggrant granska arbetsmiljön. Trots att ett antal platsbesök på fabriken i 
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Strängnäs utfördes ansåg vi att underlagen för att göra en komplett 

bedömning av arbetsmiljön inte var tillräckliga under projektets gång.   

 Ekonomi – Den ekonomiska aspekten utgör vanligtvis den viktigaste faktorn 

vid valet av bjälklagslösning inom samtliga byggnadsprojekt. Fastställandet 

av den totala kostnaden för ett projekt förutsätter dock att man noggrant 

utvärderar de ekonomiska faktorerna inom samtliga byggskeden. Till följd av 

detta har vi valt att inte presentera någon ekonomisk jämförelse av de två 

olika alternativen. 

 Tid – Tidsmässiga frågor har även de en stor betydelse vid valet av 

bjälklagslösning och har dessutom en stark anknytning till både ekonomiska 

och arbetsmiljömässiga faktorer. En kortare byggtid resulterar exempelvis i 

en snabbare idrifttagning. Precis som för ekonomiska frågor måste man vid 

bestämmandet av tidsmässiga aspekter ta hänsyn till en rad olika moment i ett 

byggprojekt. Arbetets tidsperiod var dock alldeles för kort för att i helhet 

kunna presentera rimliga tidsbedömningar för de båda lösningarna.       

1.5 Lösningsmetoder 
För att erhålla en god teoretisk kunskapsbas kring ämnet utfördes under projektets gång 

kontinuerlig sökning av information i artiklar och böcker som behandlar just 

betongkonstruktionsrelaterade frågor. 

Insamlandet av de aktuella kraven för respektive aspekt som idag gäller för bjälklag inom 

flerbostadsbyggandet skedde genom att läsa olika regelverk i form av BBR, eurokoder och 

svenska standarder. Att den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i ovanstående 

regelverk stärker därför reliabiliteten i arbetet.   

Vidare genomfördes platsbesök på fabriken i Strängnäs där håldäcksbjälklagen tillverkas. 

Genom att vistas på plats vid montering och pågjutning gav platsbesöken upphov till en större 

förståelse av tillverkningsprocessen. 

Resultatet av de olika undersökningarna kommer för de båda bjälklagen att presenteras i 

tabellform. För plattbärlaget erhålls nödvändiga uppgifter genom en intervju med Värmdö 

bygg. Data för den nya bjälklagslösningen baserad på produkten HD/F erhålls genom 

dimensionering och mätningar från Skanska Stomsystems sida. 
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I och med att Skanska Stomsystem i detta fall valt att anlita certifierade konsulter för att 

ansvara för projektets olika undersökningar stärks reliabiliteten i arbetet. Användandet av 

godtagbara standardiserade mätmetoder bidrar dessutom till att stärka resultatens validitet.  

Till skillnad från den nyutvecklade lösningen är dock resultaten för plattbärlaget baserade på 

tidigare erfarenheter som Värmdö bygg haft vid användandet av plattbärlag i flerbostadshus. 

En svaghet med den valda lösningsmetoden är därför att resultatens validitet kan sänkas. 

Detta till följd av att förutsättningarna som ligger till grund för de erhållna mätresultaten inte 

kan utvärderas på ett lika utförligt sätt.  
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2. Nulägesbeskrivning 
 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Skanska Stomsystem AB som har stor 

erfarenhet av både tillverkning och montering av prefabricerade stomsystem i betong. 

Stomlösningarna anpassas efter kundens behov och riktar sig mot alla typer av byggnadsverk, 

varav några utgörs av exempelvis flerbostadshus, kontor och industribyggnader. Inom 

samtliga projekt erbjuds alltid en helhetslösning där Skanska Stomsystem ansvarar för 

projektering, tillverkning och montering. 

Examensarbetet har, bortsett från de två platsbesöken, genomförts på distans. Under 

projektets gång genomfördes regelbundna avstämningar via e-post och telefon med 

handledare från Skanska Stomsystems sida. Samtidigt har även en kontinuerlig kontakt med 

handledare Jenny Anderson funnits vid KTH. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Statik  
De aktuella kraven som idag ställs på bärande betongkonstruktioner presenteras sedan år 2011 

i eurokoder och i nationella bestämmelser i form av EKS [12]. Enligt bestämmelserna finns 

det tre huvudsakliga krav som man vid dimensionering och utförande av betongkonstruktioner 

måste ta hänsyn till [5]. Dessa är: 

 Bärförmåga – Syftar till att konstruktionens förmåga att bära olika laster 

säkerställs både vid uppförande och vid användning av den planerade 

byggnaden.    

 Stadga – Avser konstruktionens förmåga att under användning upprätthålla 

sin funktion när påverkan i form av deformationer, vibrationer och skador 

(t.ex. sprickor) uppstår. 

 Beständighet – Innebär sammanfattningsvis att de två tidigare nämnda kraven 

på bärförmåga och stadga ska tillgodoses under konstruktionens totala 

livslängd.   

När det gäller tillfredsställandet av de ovanstående kraven är det viktigt att ha en god 

förståelse för hur olika förekommande laster påverkar betongkonstruktioner. För att dessutom 

kunna beakta lasternas påverkan i en dimensionering har man valt att klassificera dessa utifrån 

olika aspekter [5]. Indelningen av laster kan exempelvis se ut enligt nedan, se figur 3.1. 

Indelning av laster 

 

 

   

 

  

 

  
Variation i tiden 

 
Variation i rummet 

 
 Utbredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanenta 
 laster 

 

Variabla 
laster 

 

Bundna 
 laster 

 

Fria 
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Koncentrerad  
last 

 

Utbredd 
 last 

Figur 3.1. Indelning av laster utifrån olika aspekter [5]. 

För betongbjälklag utgörs den permanenta lasten av exempelvis plattans egentyngd och den 

variabla lasten av den nyttiga lasten. Den nyttiga lasten beror i sin tur på vilken typ av 

verksamhet som bedrivs i byggnaden, t.ex. flerbostadshus, som definieras som lokalkategori 

A [13]. Om plattans momentkapacitet dessutom är känd sedan tidigare kan man därefter, 
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genom att beakta vikten av eventuella pågjutningar, mellanväggar och installationer, 

dimensionera för bjälklagets maximala spännvidd. Hur pass långa spännvidder som går att 

utnyttja för ett betongbjälklag beror exempelvis på hur armeringen är utförd. I dagsläget 

armeras betongkonstruktioner på två olika sätt [5].   

 Slakarmerade konstruktioner – Kännetecknas av att armeringsjärnen inte tar 

upp spänningar förrän konstruktionen är belastad. När konstruktionen därefter 

utsätts för belastning kan detta ge upphov till spänningar i armeringen, som i 

sin tur resulterar i sprickor i betongen. Detta förutsatt att de uppkomna 

dragspänningarna överstiger materialets draghållfasthet. 

 Spännarmerade konstruktioner – Till skillnad från slakarmerade 

konstruktioner utsätts armeringen i en spännarmerad konstruktion för 

dragspänningar som, innan belastning, ger upphov till tryck i betongen. För 

att eventuella dragspänningar i betongen ska uppstå vid belastning måste 

värdet av dessa vara högre än värdet av de tidigare uppkomna 

tryckspänningarna. Att utnyttja spännarmering i betong medför därför stora 

fördelar, eftersom användandet exempelvis resulterar i en mindre mängd 

sprickbildning, deformationer och möjliggör utnyttjandet av längre 

spännvidder. 

När det gäller spännarmerade konstruktioner kan även dessa utföras på två olika sätt [5]: 

 Förspänning – Utgör den vanligaste förekommande metoden vid 

elementtillverkning i fabrik och innebär att armeringen (oftast spännlinor) 

före betonggjutning spänns med hjälp av gjutbädd som mothåll.  

 Efterspänning – Utnyttjas främst vid platsgjutning och innebär att 

armeringen vid betonggjutning placeras i ursparingsrör för att sedan spännas 

då en tillfredsställande hållfasthet erhållits för betongen. 

Metoden som idag används vid dimensionering benämns partialkoefficientmetoden och syftar 

på att man inom beräkningar utnyttjar så kallade partialkoefficienter [5].   

Inom dimensioneringen har man dessutom infört begreppet säkerhetsklass [5], som i sin tur 

syftar på att beakta följderna av ett eventuellt brott i en konstruktionsdel, se tabell 3.1. 
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SK1 Liten risk för allvarliga personskador 

SK2 Risk för allvarliga personskador 

SK3 Stor risk för allvarliga personskador 
Tabell 3.1 Säkerhetsklasser inom dimensionering [5]. 

Som tidigare nämnt utgör deformationer i form av nedböjningar en viktig aspekt vid 

tillgodoseendet av en bärverksdels stadga. För att ett bärverk som utnyttjas inom 

flerbostadshus således ska kunna upprätthålla sin funktion måste värdet av uppkomna 

deformationer understiga 𝑳
𝟐𝟓𝟎

, vid beräkningar i kvasipermanent lastkombination [14]. 

Beräkningar i kvasipermanent lastkombination syftar således till att undersöka hur 

förekommande laster påverkar under långtid.  

3.2 Ljud  
Ljudrelaterade faktorer kan ha en stark påverkan på hur människor uppfattar inomhusmiljön. 

Till följd av detta ställs det idag olika ljudkrav som, enligt BBR, måste uppfyllas vid 

uppförande av flerbostadshus [15]. För att klara dessa krav har en svensk standard vid namn 

SS 25267 tagits fram och innehåller i sin tur detaljerade anvisningar för att uppfylla de lägsta 

godtagbara kraven som för närvarande motsvaras av ljudklass C för bostäder [16].  

I dagsläget utgår ljudklassificeringen från en fyrgradig skala. Utöver ljudklass C kan man 

även uppfylla högre krav och uppnå ljudklass B eller A. Den lägsta klassen utgörs av 

ljudklass D och riktar sig mot äldre bebyggelse där man av speciella anledningar inte kan 

uppnå de aktuella kraven för ljudklass C [17].  

  Klass D Klass C Klass B Klass A 
Upplevelsemässiga 

skillnader jämfört 

med ljudklass C 

    

Förbättring av 

ljudmiljö med 

50 % 

Förbättring av 

ljudmiljö med    

100% 

Tabell 3.2. Ljudklassning av bostäder [17]. 

Ljudklassificeringen är en väldigt omfattande fråga och vilken ljudklass ett flerbostadshus 

slutligen tilldelas är baserat på en rad olika mätningar, som dessutom tar hänsyn till både inre 

och yttre ljudkällors påverkan. Enligt Swedish Standard Institute (SIS) måste man vid en 

ljudklassificering exempelvis beakta ljudtrycksnivåer från diverse installationer, yttre faktorer 

i form av buller från väg- och järnvägstrafik samt ljudisolerande konstruktionsrelaterade 

aspekter [16].     

zamo
Anteckning
Unmarked angett av zamo
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När det gäller bjälklag finns det huvudsakligen två viktiga aspekter som man måste ta hänsyn 

till. Dessa är: 

 Luftljudsisolering [16] [17]: Begreppet luftljudsisolering syftar på en 

konstruktionsdels, i detta fall ett bjälklags, förmåga att mellan ett sändar- och 

mottagarrum minska andelen luftburet ljud. Värdet av luftljudsisoleringen 

mäts i dB och anges som ett vägt reduktionstal med en tillhörande 

anpassningsterm och betecknas 𝑅´ + 𝐶 . Det vägda reduktionstalet 

kan   beskrivas   som   ett   representativt   ”medelvärde”   för   olika   reduktionstal  

inom olika frekvenser.  

För att uppnå en viss ljudklass måste värdet av luftljudsisolering överstiga ett angivet 

tröskelvärde [17]. I tabell 3.3 nedanför presenteras de olika gränserna för respektive ljudklass. 

Ljudklass 𝑹´𝒘 + 𝑪𝟓𝟎 𝟑𝟏𝟓𝟎  𝒅𝑩 
C 53 

B 57  

A 61 
Tabell 3.3. Tröskelvärden för luftljudsisolering för olika ljudklasser [17]. 

 Stegljudsisolering [16] [17]: Stegljudsisoleringen är en aspekt som beskriver 

ett bjälklags förmåga att minska det ljud som uppstår i ett underliggande rum 

när exempelvis människor går på bjälklaget. Värdet av stegljudsisoleringen 

mäts även det i dB och anges som en vägd stegljudsnivå med beteckningen 

𝐿´ ,                              och 𝐿´ ,         + 𝐶, . Vid bestämmandet av ljudklass måste värdet 

av stegljudsnivån understiga ett fastställt maximivärde för båda kraven.  I 

tabell 3.4 nedanför presenteras de olika gränserna för respektive ljudklass. 

Ljudklass 𝑳´𝒏,      𝒘  𝒐𝒄𝒉  𝑳´𝒏,      𝒘 + 𝑪𝑰,𝟓𝟎 𝟐𝟓𝟎𝟎  𝒅𝑩 

C 56 

B 52 

A 48 
Tabell 3.4. Tröskelvärden för stegljudsisolering för olika ljudklasser [17]. 

För flerbostadshus innebär konstruktioner utförda i betong stora fördelar ur ljudsynpunkt. 

Detta till följd av materialets tunghet och styvhet. Med en kombination av betongens 
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ljudisolerande egenskaper och rätt golvmaterial finns därför stora möjligheter för att uppnå 

högre ljudklasser [18]. 

3.3 Brand 
Kraven på de brandtekniska aspekterna är idag grundade på att vid en eventuell brand rädda 

människoliv. Vid projekteringen av brandrelaterade frågor är det därför inte möjligt att enbart 

beakta specifika konstruktionsdelar, utan man måste istället ta hänsyn till att en byggnads 

olika komponenter i helhet samverkar för att uppnå ett så bra brandmotstånd som möjligt.  

Klassificeringen av byggnader ur brandsynpunkt utgår idag från två parametrar, nämligen 

våningsantalet och den planerade verksamheten i byggnaden [19]. Eftersom denna 

undersökning riktar sig mot flerbostadshus med ett våningsantal mellan 2 - 16 våningar är det 

i detta fall kraven för byggnadsklass Br1 som är aktuella [20].  

Utöver byggnaden har även konstruktionsdelar, som i detta fall bjälklag, en brandteknisk 

klassificering som är baserad på gällande byggnadsklass och funktion. De olika 

klassbeteckningarna som utnyttjas vid denna klassificering är [19]: 

 R = Bärförmåga 

 E = Integritet 

 I = Isolering 

Efter beteckningarna anges dessutom en siffra som motsvarar den tid som konstruktionsdelen 

klarar av att uppfylla de givna funktionskraven, räknat från det tillfälle då konstruktionen 

exponeras för brand. Ett bjälklag med beteckningen R60 syftar således på att bjälklaget 

behåller sin bärförmåga 60 minuter efter att ha påverkats av en utvecklad brand. 

För byggnader klassificerade i Br1 gäller för bjälklag följande: 

Våningsantal Brandteknisk klass 
1-8 R60 

8 - 16 R90 
Tabell 3.5. Brandtekniska krav för byggnadsklass Br1 [19] [20]. 

En annan viktig parameter ur brandsynpunkt för armerade betongkonstruktioner utgörs av det 

täckande betongskiktet. Vid en eventuell brand har det täckande betongskiktet som funktion 

att skydda armeringsjärnen från alltför hög upphettning [5]. Armeringen som annars utsätts 

för en temperatur på 500 ℃ förlorar nämligen uppemot hälften av sin brotthållfasthet [21].  
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Att utnyttja materialet betong i bärande konstruktioner innebär stora brandtekniska fördelar. 

Betong är ett obrännbart material med en hög värmelagringskapacitet och leder således inte 

till en ökad brandbelastning. Som ett resultat av betongens goda brandegenskaper uppfyller 

materialet enligt europeiska standarder högsta betyg A1 på en sexgradig skala [22]. 

3.4 Torktider 
Torktider är av stor betydelse när man talar om ett projekts totala byggtid och påverkar 

därmed även direkt de ekonomiska aspekterna. När det gäller uttorkningen av betong är det 

därför viktigt att ha en god förståelse för de fuktrelaterade aspekterna som påverkar 

torktiderna. En alltför fuktig betong i kontakt med exempelvis en ovanliggande plastmatta 

ökar risken för eventuella fuktskador med en negativ inverkan på inomhusmiljön [5].  

Enligt AMA Hus 11 måste den relativa fuktigheten (RF) i betong innan golvläggning 

understiga en kritisk relativ fuktighet (RF ) som är beroende av valet av golvmaterial. Den 

kritiska relativa fuktigheten beskriver med andra ord hur pass fukttåligt ett material är och 

varierar exempelvis mellan 85 - 90 % för en limmad plastmatta [5].  

Det verkliga uttorkningsförloppet handlar dock egentligen om att låta materialet torka tills 

dess att omgivningens relativa fuktighet uppnåtts. Den mängd fukt som betongen då måste 

avge under uttorkningsprocessen, för att således hamna i fuktbalans med den omgivande 

luften, brukar benämnas byggfukt.   

Men i och med att tidsperioden för en sådan process kan överstiga flera år är det därför inte 

rimligt att beakta detta vid tidsplaneringen av ett byggprojekt. Följaktligen har man därför 

accepterat att torka betongen tills dess att den kritiska relativa fuktigheten för omgivande 

material uppnåtts [5].  

När det gäller bestämmandet av torktider finns det även här ett antal olika faktorer som man 

måste ta hänsyn till [5]. De viktigaste faktorerna som genom åren har identifierats är:  

 Vct (vattencementtalet) – Utgör den allra viktigaste parametern för 

uttorkningstiden. Ett högre värde på vct resulterar i en längre uttorkningstid.  

Betong med ett vattencementtal som understiger 0,40 brukar kallas 

självuttorkande betong och har en positiv effekt på minskningen av RF.  

 Konstruktionstjocklek – Olika dimensioner resulterar i olika torktider. Ju 

större dimensioner desto längre tid tar det för betongen att torka.  
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 Enkel- eller dubbelsidig uttorkning – Uttorkningsförloppet beror på om 

uttorkningen sker åt ett eller två håll och en dubbelsidig uttorkning resulterar 

således i en snabbare uttorkningsprocess. Vid användandet av plattbärlag har 

pågjutningsbetongen möjlighet att torka åt två håll och uttorkningen benämns 

därför vara dubbelsidig.  Till skillnad från plattbärlag kan byggfukten i 

håldäcksbaserade lösningar enbart torka åt ett håll och man talar således om 

en enkelsidig uttorkning.  

 Temperatur och luftfuktighet – Olika temperaturer och luftfuktighet (RF) 

påverkar uttorkningen av betong. En högre temperatur och lägre relativ 

fuktighet resulterar därmed i en kortare uttorkning. 

 Härdning - Fukthärdningen bör påbörjas direkt efter betonggjutningen och 

har två funktioner. Den ena funktion syftar till att förhindra betongytan från 

att bli alldeles för torr och därmed ge upphov till sprickbildning, medan det 

andra ändamålet handlar om att tillgodose vattentillförseln till betongen för 

att cementreaktionerna kontinuerligt ska kunna pågå.  

 Mineraliska tillsatsmaterial – Genom att utnyttja mineraliska tillsatsmaterial 

kan man minska uttorkningstiden. Ett exempel på ett mineraliskt 

tillsatsmaterial är kiselstoft och utnyttjas exempelvis i självuttorkande betong.   
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4. Faktainsamling 
 

Under projektets inledande veckor genomfördes en litteraturstudie med syftet att presentera de 

aktuella kraven som idag ställs på bjälklag inom flerbostadshus. Informationssökningen 

skedde framförallt i regelverk som BBR, eurokoder och svenska standarder som alla 

fokuserade på arbetets berörda aspekter. 

För att få en större kunskap om hur den aktuella konkurrenssituationen på marknaden såg ut 

genomfördes en intervju med Patrik Lindh, VD för Värmdö Byggentreprenader AB. I 

samband med intervjun erhölls dessutom information och resultat från tidigare projekt där 

plattbärlag använts som bjälklagsval. 

För den nyutvecklade bjälklagslösningen erhölls information och resultat från de olika 

undersökningarna som utfördes av Skanska Stomsystem och diverse konsulter.  

Vidare genomfördes dessutom två stycken platsbesök på fabriken i Strängnäs med syftet att få 

en större förståelse för tillverkningsprocessen av den nyutvecklade bjälklagslösningen. På 

plats utfördes exempelvis montering och pågjutning av bjälklaget.  
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5. Genomförande 
 

I detta kapitel redogörs inledningsvis plattbärlagets uppbyggnad och resultat med hänsyn till 

de undersökta aspekterna. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid erhållandet av resultat för 

varje enskild aspekt för den nyutvecklade bjälklagslösningen. Observera att erhållna 

mätresultat enbart baseras på försöksuppställningen som uppfördes i samband med projektet.      

5.1 Plattbärlag 
Referensobjektet till de olika undersökningarna utgörs av det vanligaste förekommande 

bjälklaget som idag nyttjas inom flerbostadsbyggandet. Bjälklaget utgår från ett i underkant 

slakarmerat plattbärlag som kännetecknas av en standardbredd på 2.4 m. Utöver den 

prefabricerade plattan som uppgår till 45-50 mm har bjälklaget därefter gjutits till en önskad 

tjocklek på ca 250 mm. Detta motsvarar i sin tur en pågjutning på ca 200 mm och en total 

ytvikt för bjälklaget som uppgår till ca 0,25  𝑚   × 2400   = 600      [23] [24]. 

Beroende på upplagsförhållanden kan bjälklaget därefter dimensioneras för olika maximala 

spännvidder. Om bjälklaget är upplagt på två motstående kanter talar man om enkelspända 

bjälklag. Skulle bjälklaget däremot vara tre- eller fyrsidigt upplagt benämns bjälklaget vara 

korsarmerat [25]. Enligt Svensk Betong är enkelspända plattbärlag att föredra och dessa 

kännetecknas i sin tur av att man, efter montering, enbart kompletterar de längsgående 

skarvarna med ett tunt skarvnät [26]. Till skillnad från korsarmerade plattor möjliggör dock 

utnyttjandet av enkelspända plattor inte lika långa spännvidder. Eftersom referensobjektet i 

detta fall baseras på en enkelspänd platta kan man därmed dimensionera för maximala 

spännvidder uppemot 6 - 7 m [27], medan man för korsarmerade plattor klarar längre 

spännvidder [26]. 

Plattbärlagets dominerande ställning inom flerbostadshus grundar sig till stor del i lösningens 

goda egenskaper ur ljudsynpunkt. Detta gäller såväl begränsningen av luftburet ljud som 

stegljud. Trots att de minsta godtagbara ljudkraven inom flerbostadshus idag motsvaras av 

ljudklass C strävar företagen till följd av konkurrenssituation på marknaden att i sina 

bostadsprojekt uppnå högre ljudkrav, och således uppnå ljudklass B. Utnyttjandet av ett 250 

mm tjockt plattbärlag i kombination med parkettgolv och ett stegljudsdämpande material 

uppfyller med god säkerhetsmarginal dagens krav för ljudklass B, både med hänsyn till 

luftljuds- och stegljudsisolering [23].   
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Att utnyttja plattbärlag inom flerbostadshus innebär dessutom stora fördelar ur 

brandsynpunkt. Resultatet av tidigare brandteknisk dimensionering visar på att ett plattbärlag 

uppfyller de lägsta godtagbara kraven för R60 eller R90, beroende på våningsantalet. Detta 

innebär i sin tur att kravet på en tillräcklig bärförmåga uppfylls upp till 60 eller 90 minuter 

efter att bjälklaget påverkats av en eventuell brand. 

I och med att plattbärlaget enbart är en halvprefabricerad lösning sker som tidigare nämnt det 

återstående pågjutningsarbetet ute på byggarbetsplatsen. Enligt Värmdö Byggs tidigare 

erfarenheter av bostadsprojekt beräknas torktiden för ett plattbärlag med en pågjutning på 200 

mm vara 20 veckor [23].  

5.2 Nyutvecklad bjälklagslösning baserad på produkten HD/F 

5.2.1 Uppbyggnad 
Den nyutvecklade bjälklagslösningen baseras på ett i underkant förspänt håldäck med 

tjockleken 185 mm. Precis som för traditionella håldäck har även här en standardbredd på 1.2 

m utnyttjats. Plattans längd är satt till 6 m och den totala vikten för håldäcket uppgår till ca 

291 .   

Pågjutningsbetongen som nyttjas inom denna lösning har en tjocklek på 160 mm och består 

av en självkompakterande lättballastbetong. Till skillnad från vanlig betong medför 

användandet av självkompakterad betong (SKB) stora fördelar med hänsyn till montering och 

arbetsmiljö. Dessutom uppgår densiteten för pågjutningsbetongen endast till hälften av den 

vanliga, d.v.s. till 1200 . En tjocklek på 160 mm motsvarar således en ytvikt för 

pågjutningen på 1200     ×   0,16  𝑚 = 192   . 

5.2.2 Platsbesök 
Under arbetets gång genomfördes två separata platsbesök på fabriken i Strängnäs. På plats 

hade två stycken försöksuppställningar i förväg monterats för att således fungera som 

utgångspunkt för projektets olika undersökningar (figur 5.1).  
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Figur 5.1. Försöksuppställningar (eget foto, Teofil Manta). 

Båda försöksuppställningarna bestod av fyra håldäcksplattor som monterades på 

betongväggar. Dimensionerna för respektive platta var som tidigare nämnt 1.2𝑚 × 6𝑚 och 

den totala arean för bjälklaget uppgick därmed till 28,8 𝑚 . När monteringsskedet var avslutat 

foggjöts elementen ihop för att därefter, inför den efterföljande pågjutningen, förses med 

installationer i form av FTX-system (figur 5.2). 

Figur 5.2. Installationssystem (eget foto, Teofil Manta). 



– Utvärdering av ett nyutvecklat betongbjälklag för flerbostadshus – 

 
22 

 

Pågjutningsprocessen var en bidragande faktor till att man valde att uppföra två olika 

försöksuppställningar i samband med projektet. Risken för att kombinationen av pågjutningar 

och kanaldragningar skulle resultera i sprickbildning var nämligen stor. Till följd av detta 

valde man att inom ett av försöken utnyttja textilarmering (glasfiber) med avsikten att 

undersöka möjligheten att begränsa sprickbildningen vid försvagade tvärsnitt (figur 5.3).  

Figur 5.3. Textilarmering (eget foto, Teofil Manta). 

Pågjutningen (figur 5.4) bestod som tidigare nämnt av en självkompakterande betong som i 

sin tur medförde stora fördelar med hänsyn till arbetsutförandet. Vibrering av betong, som 

annars utgör en vanligt förekommande bearbetningsmetod, är ett moment som kan resultera i 

svåra skador för yrkesarbetarna. Genom att utnyttja egenskaperna hos SKB tas detta 

arbetsmoment bort samtidigt som vinster ur ett tidsperspektiv möjliggörs till följd av att 

gjutningsprocessen förkortas. [28].  

Figur 5.4. Pågjutning (eget foto, Teofil Manta).  
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5.2.3 Statik 
Det övergripande målet med den statikrelaterade undersökningen var att fastställa vilka 

maximala spännvidder som den nyutvecklade lösningen kunde dimensioneras för.  

Konstruktören har i detta fall räknat på både 6 och 9 m långa plattor och beräkningarna är som 

tidigare nämnt baserade på de olika förekommande lasterna som påverkar bjälklag inom 

flerbostadshus. Värdet av respektive karakteristisk last presenteras i tabell 5.1 [Bilaga 1]. 

Permanenta laster   Ytvikt   Egentyngd (𝑮𝒌) 
HD/F  291 kg/m2  2,91 kN/m2 

Pågjutning   192 kg/m2   1,92 kN/m2 

Mellanväggar    0,50 kN/m2 

      𝑮𝒌,𝒕𝒐𝒕 = 5,33 kN/m2 

Variabel last       Nyttig last (𝑸𝒌) 
Lokalkategori A       2,0 kN/m2 

Tabell 5.1. Lastsammanställning [Bilaga 1]. 

Baserat på de karakteristiska lasterna utnyttjar man därefter lastkombinationer för att således 

erhålla en dimensionerande lasteffekt,  𝑞 , både i brott- och i bruksgränstillstånd. 

Dimensionering i brottgränstillstånd beaktar bjälklagets bärförmåga medan dimensionering i 

brukgränstillstånd syftar till att undersöka om kraven på nedböjning uppfylls [Bilaga 1].    

Kontrollen av tvärkrafts- och momentkapacitet samt nedböjningar har i detta fall skett med 

hjälp av datorprogrammet PRE-Stress. Programmet är konstruerat för att användas vid 

dimensionering av förspända betongelement och beaktar dessutom påverkan inom samtliga 

stadier under elementets produktionsskede – från avspänning till färdigställande [Bilaga 2]. 

Utöver detta tar beräkningarna även hänsyn till att hållfastheten för betongen successivt ökar 

ju längre fram i produktionsskedet man befinner sig i. I tabell 5.2 nedan redovisas 

hållfastheten inom respektive skede [Bilaga 2]. 

Stadium    
Avspänning  C30/37 

Lagring   C35/45 

Transport  C40/50 

Montage   C40/50 

Efter Montage  C45/55 
Tabell 5.2. Hållfasthet för respektive skede [Bilaga 2]. 
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Därefter specificerar konstruktören armeringsinnehållet och värdet av förspänningen i 

respektive konstruktion. Armeringen utgörs i båda plattorna av 12,9 mm tjocka spännlinor i 

underkant som utsätts för en förspänning på 1000 MPa. Det som skiljer sig plattorna emellan 

är antalet spännlinor. För den 6 m långa plattan utgörs armeringen av 7 st. linor, medan antalet 

spännlinor i den andra plattan uppgår till 9 st. 

Det återstående momentet innan programmet därefter genomför kontrollerna är att förse varje 

enskilt produktionsskede med rätt lastkombination. I samband med beräkningarna beaktar 

programmet dessutom inverkan av parametrar som betongens krypning och krympning. 

Gemensamt för båda parametrarna är att de definieras som deformationer som uppkommer 

under tid. Krypningens storlek påverkas dock till skillnad från krympningen även av 

spänningsnivån [21]. 

Resultatet av beräkningarna visar att båda plattorna klarar kraven med hänsyn till tvärkraft, 

moment och nedböjning. I tabell 5.3 nedan redovisas de beräknade värdena för respektive 

platta. 

Spännvidd (m)   Dimensionerande tvärkraft (VEd)   Tvärkraftskapacitet (VRd) 
6  31,4 kN  93,6 kN 

9   47,9 kN   98,7 kN 

    Dimensionerande moment (MEd)   Momentkapacitet (MRd) 
6   48 kNm   135,2 kNm 

9  109 kNm  166,8 kNm 

    Beräknad nedböjning (w)   Max. tillåten nedböjning (w)  
6  1,6 mm  6000 mm / 250 = 24 mm 

9   24,66 mm   9000 mm / 250 = 36 mm 
Tabell 5.3. Resultat [Bilaga 2; Bilaga 3]. 

5.2.4 Ljud 
Ljudklassificeringen av den nyutvecklade bjälklagslösningen har med hänsyn till luftljuds- 

och stegljudsisolering baserats på en godtagen beräkningsmodell enligt den svenska 

standarden SS-EN 12354 [16]. Genom att modellen beaktar de väsentliga parametrarna som 

påverkar vid respektive ljudklassificering har användandet av beräkningar i dagsläget blivit en 

allt mer godtagbar metod. Dessutom ger användandet av beräkningarna upphov till samma 

erhållna resultat som vid laboratoriemätningar enligt SS-EN ISO 140 [29]. Exempel på 

parametrar som modellen beaktat är betongkonstruktionens ytvikt, styvhet och 
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flanktransmission, som uppkommer till följd av att bjälklaget är anslutet till tunga väggar, och 

således påverkar ljudisoleringen negativt. 

Bestämmandet av ljudklass har i detta fall utförts på ett håldäckselement med fyra olika 

pågjutningar. Inom samtliga försök har ett 12 - 15 mm tjockt parkettgolv ovanpå ett 2 - 3 mm 

tjockt akustikpapp antagits. Det som skiljer de olika försöken åt är att ytvikten av de 

utnyttjade pågjutningarna varierar [29]. I tabell 5.4. nedan redovisas resultatet av 

beräkningarna för respektive pågjutningstyp med en säkerhetsmarginal på 1 dB [Bilaga 4]. 

Ytvikt f 
50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 

kg/m2 Hz 
25 R 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 37,2 39,7 42,2 44,8 47,3 49,9 52,4 

25 Ln 61,5 62,5 63,6 64,8 66,1 67,3 68,4 69,6 70,8 71,9 73,0 74,1 

90 R 35,6 35,6 35,6 35,6 36,1 39,5 42,0 44,5 47,1 49,6 52,1 54,6 

90 Ln 58,7 59,8 61,0 62,2 63,4 64,6 65,8 66,9 68,1 69,2 70,3 71,5 

130 R 36,5 36,5 36,5 36,5 37,3 40,7 43,2 45,7 48,3 50,8 53,3 55,8 

130 Ln 57,3 58,4 59,5 60,8 62,0 63,2 64,3 65,5 66,7 67,8 68,9 70,0 

180 R 37,4 37,4 37,4 37,4 38,6 42,0 44,5 47,1 49,6 52,1 54,7 57,2 

180 Ln 55,7 56,8 58,0 59,2 60,4 61,6 62,8 63,9 65,1 66,2 67,4 68,5 
  

Ytvikt f 
800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Vrum Srum Klass 

kg/m2 Hz 
25 R 54,9 57,4 59,9 62,3 64,6 67,0 69,2 71,4 73,5 51 54 D 
25 Ln 75,2 76,3 77,3 78,4 79,4 80,4 81,4 81,4 81,4 54 56 D 
90 R 57,2 59,6 62,1 64,5 66,9 69,2 71,4 73,6 75,7 53 56 D 
90 Ln 72,5 73,6 74,7 75,7 76,8 77,8 78,8 78,8 78,8 51 53 C 
130 R 58,4 60,8 63,3 65,7 68,1 70,4 72,6 74,7 76,8 54 57 C 
130 Ln 71,1 72,2 73,3 74,3 75,4 76,4 77,4 77,4 77,4 50 52 C 
180 R 59,7 62,2 64,6 67,0 69,4 71,7 73,9 76,1 78,1 55 58 C 
180 Ln 69,6 70,6 71,7 72,8 73,8 74,8 75,8 75,8 75,8 49 50 B 

Tabell 5.4. Ljudklass för respektive pågjutning [Bilaga 4]. 

Tabellen visar att ett håldäcksbjälklag med en pågjutning på 180    klarar kraven som 

motsvaras av ljudklass C för luftljudsisoleringen. För stegljudsisoleringen klarar bjälklaget 

kraven för ytterligare en ljudklass – d.v.s. för ljudklass B. Något som man dock måste beakta 
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är att resultatet av den genomförda ljudklassificeringen visar på att en ytvikt på 180    i ett 

sovrum överstiger tröskelvärdet för ljudklass B (57 dB) för luftljudsisoleringen. Baserat på 

detta kan man därför dra slutsatsen om att en ökad ytvikt som i detta fall använts i 

försöksuppställningarna har goda förutsättningar för att även för luftljudsisoleringen uppnå 

kraven för ljudklass B.1 Följaktligen bör dock en liknande ljudklassificering genomföras för 

en ytvikt på 192   . 

5.2.5 Brand 
Den brandtekniska klassificeringen av den nyutvecklade bjälklagslösningen har även den 

genomförts med hjälp av programmet PRE-Stress. Precis som vid övriga 

dimensioneringssituationer baseras branddimensioneringen på en egen brandlastkombination. 

Enligt eurokod skall dock brand behandlas som en exceptionell dimensioneringssituation och 

utgå ifrån formeln 6.11 i SS-EN-1990 6.4.3.3 [30]. Konstruktören har efter förenkling av 

uttrycket erhållit följande formel för brandlastkombinationen: 

1 × 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 + 1 × 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡  𝑙𝑎𝑠𝑡 + 𝝍 × 𝐻𝑢𝑣𝑢𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡.  

För utförligare förklaring kring branddimensionering hänvisas till eurokod [30].  

Därefter har programmet möjligheten att genomföra kontroller av brandtekniska krav upptill 

R240, men konstruktören har i detta fall visat att den nyutvecklade lösningen klarar det lägsta 

godtagbara kravet – d.v.s. R60. En viktig parameter som branddimensioneringen beaktar är 

exempelvis från vilka riktningar en eventuell brand påverkar bjälklaget. I och med att 

elementet i detta fall utgörs av ett håldäck utsätts konstruktionen enbart för brand i över- eller 

underkant. Vidare tar programmet dessutom hänsyn till den utnyttjade ballasttypen och 

tillverkningsmetoden för den förspända armeringen.       

Resultatet visar att den 9 m långa plattan klarar kraven för R60 med en utnyttjandegrad på ca 
72 % [Bilaga 3]2. 

5.2.6 Torktider  
Bestämmandet av torktider för pågjutningsbetongen har baserats på en RF-mätning. Tidigare i 

den teoretiska referensramen presenterades definitionen av uttorkningsförloppet som 

                                                           
1 Att den nyutvecklade bjälklagslösningen har goda förutsättningar för uppfylla ljudklass B är en slutsats som 
dragits efter diskussion med handledare på Skanska Stomsystem. 
2 Resultatet i Bilaga 3 rapporterar ett värde på 67 %. Detta är dock ett felaktigt värde, vilket har bekräftats av 
konstruktören. Enligt brandlastkombinationen blir det dim. Momentet för brandlastfallet 74,1 kNm. Detta 
motsvarar en utnyttjandegrad på ca 72 %. 
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kortfattat innebär att RF i betongen skall understiga RF  för det aktuella golvmaterialet. Vid 

RF-mätning talar man därför om ett så kallat ekvivalent djup, som representerar det 

erforderliga djup, mätt från ytan, där RF i betongen måste ha sjunkit till det angivna RF . 

Det ekvivalenta djupet varierar i sin tur om uttorkningen sker ensidigt eller dubbelsidigt. Den 

nyutvecklade bjälklagslösningen kännetecknas i detta fall av en enkelsidig uppåtriktad 

uttorkning och det ekvivalenta djupet uppgår därmed till 40 % av den totala 

pågjutningstjockleken [31]. För en 160 mm tjock pågjutning motsvarar detta ett djup på 64 

mm.  

Resultatet av de genomförda mätningarna visar att torktiden för att uppnå 85 % RF vid ett 

ekvivalentdjup på 64 mm är ca tre veckor. Det är dock viktigt att beakta att bestämmandet av 

torktider, förutom temperatur och luftfuktighet, även påverkas av ett flertal andra faktorer. 

Vid fastställandet av torktider ingår därför en viss mätosäkerhet som kan resultera i att 

mätresultaten kan variera från fall till fall. 
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6. Analys 
 

Aspekt    Plattbärlag   HD/F 

Konstruktionstjocklek  250 mm  345 mm 

Spännvidd  6-7 m  6-9 m 

Luftljudsisolering  Ljudklass B  Ljudklass B3 

Stegljudsisolering  Ljudklass B  Ljudklass B 

Brandteknisk klass  R60 & R90   R60 & R90 

Torktider  20 veckor  3 veckor 
Tabell 6. Resultat för olika aspekter. 

6.1 Statik 
Baserat på resultatet kan man konstatera att en stor skillnad de båda bjälklagslösningarna 

emellan utgörs av konstruktionstjockleken. Anledningen till att konstruktionstjockleken för 

den nyutvecklade lösningen är ca 95 mm tjockare än plattbärlaget beror på utrymmeskraven 

som behövs vid användandet av installationer i pågjutningen. Den efterfrågan som i dagsläget 

styr marknaden har nämligen stora krav på att FTX-system integreras i bjälklagslösningar 

som är avsedda att användas inom flerbostadshus. Utnyttjandet av FTX-system i kombination 

med håldäckslösningar har dock tidigare visat sig vara alldeles för kostnadskrävande för att 

kunna konkurrera med plattbärlaget [23]. En utökad bjälklagstjocklek resulterar dessutom i att 

en högre total byggnadshöjd erfordras eftersom kravet på minsta tillåtna våningshöjd i 

bostäder ska uppfyllas. Trots detta måste man dock samtidigt ha i åtanke att den utökade 

tjockleken i detta fall inte innebär en tyngre konstruktion. Den totala ytvikten för den 

nyutvecklade bjälklagslösningen uppgår nämligen till 482   , vilket i sin tur understiger 

plattbärlagets ytvikt på  600   . Den förhållandevis lätta ytvikten är resultatet av 

håldäcksbjälklagets sparsamma materialanvändning och den specifika tungheten för den 

utnyttjade pågjutningsbetongen.  

Kombinationen av mindre egentyngder och spännarmeringens fördelar i reducerade 

nedböjningar ligger till grund för att den nyutvecklade bjälklagslösningen klarar längre 

spännvidder. Konstruktionsmässigt innebär nyttjandet av större spännvidder flera fördelar, 

varav det mest fördelaktiga är minskningen av mängden vertikalt bärande konstruktioner som 

                                                           
3 Se tidigare kommentarer i avsnitt 5.2.4. 
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behöver utnyttjas i stomsystemet. Dessutom resulterar längre spännvidder i en ökad 

flexibilitet och möjliggörandet av ett större utrymme för arkitektonisk planering. 

6.2 Ljud  
Som tidigare diskuterats i avsnitt 5.2.4 har den nyutvecklade bjälklagslösningen goda 

förutsättningar för att uppnå högre ljudkrav än de lägsta godtagbara som för närvarande 

motsvaras av ljudklass C enligt BBR. Som tidigare nämnt har konkurrenssituationen på 

marknaden gett upphov till att alltfler byggentreprenörer strävar efter att uppnå ljudklass B i 

sina bostadsprojekt. Håldäcksbjälklaget som vid tidigare användning i flerbostadshus haft 

svårt att uppfylla de högre kraven, har således inte kunnat konkurrera med plattbärlaget ur 

ljudsynpunkt. Den främsta orsaken till detta var bjälklagets låga egenvikt. Resultatet av den 

genomförda ljudklassificeringen tyder dock på att förutsättningarna är goda för att den 

nyutvecklade bjälklagslösningen klarar kraven för ljudklass B, både med hänsyn till luftljuds- 

och stegljudsisolering. Förklaringen ligger även här i den positiva effekten som uppnås genom 

kombinationen av håldäcksbjälklaget och den utnyttjade pågjutningen. I och med att den 160 

mm tjocka pågjutningen utgörs av en självkompakterande lättballastbetong med en densitet på 

1200   , erhålls en ytvikt på 192    för pågjutningsbetongen. Baserat på tabell 5.4 utgör 

den nyutvecklade bjälklagslösningen därför en tillräckligt tung konstruktion för att således 

uppnå ljudklass B4. 

6.3 Brand 
Enligt de aktuella brandtekniska kraven ska ett bjälklag avsett att användas inom 

flerbostadshus uppfylla kraven som motsvarar R60 eller R90 beroende på våningsantalet. 

Resultatet av den genomförda brandundersökningen visar på att den nyutvecklade lösningen 

klarar av att uppfylla båda kraven. Vilken brandklassificering som den nyutvecklade 

bjälklagslösningen slutligen uppnår beror på det täckande betongskiktet och 

utnyttjandegraden för spännlinorna. Konstruktionen har exempelvis möjlighet att dessutom 

uppfylla R120 (dock inte ett krav inom flerbostadsbyggandet), förutsatt att det täckande 

betongskiktet är 30 mm och utnyttjandegraden för spännlinorna understiger 22 % [Bilaga 5]. 

Resultatet visar att uppfyllandet av högre brandtekniska krav är möjligt för båda lösningarna. 

Redan vid valet av material har stora fördelar ur brandsynpunkt erhållits, eftersom betongen 

på grund av sina goda brandegenskaper uppfyller högsta betyg enligt europeiska standarder. 

                                                           
4 Se tidigare kommentarer i avsnitt 5.2.4. 
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6.4 Torktider 
Torktiderna för betongelement har som tidigare nämnts en stor inverkan på tidsplaneringen av 

olika byggprojekt och knyter starkt an till de ekonomiska aspekterna. I dagsläget utgörs det 

vanligaste förekommande golvmaterialet inom flerbostadshus av parkettgolv [23]. Enligt krav 

måste därför den relativa fuktigheten i betongen understiga en kritisk relativ fuktighet på 85 

% innan golvläggning. Resultatet av de genomförda undersökningarna visar på att torktiden 

för den nyutvecklade bjälklagslösningen understiger torktiden för det refererade plattbärlaget. 

Den främsta anledningen till det ligger i fördelarna som kombinationen av en lättballastbetong 

och utnyttjandet av ett lågt vct medför ur uttorkningssynpunkt. I och med att vct för den 

självkompakterande lättballastbetongen är 0,4 erhålls en självuttorkande effekt. Ett lägre vct 

möjliggör nämligen att en större mängd av det vatten som utnyttjas vid cementreaktion kan 

bindas kemiskt och således ge upphov till en minskning av det fysikaliskt bundna vattnet i 

porerna. Sammanfattningsvis innebär detta att vattenmängden som följaktligen måste torkas 

ut reduceras [5].  

Utöver vct har även tjockleken av pågjutningsbetongen varit avgörande för den uppmätta 

torktiden. Till skillnad från pågjutningen i plattbärlaget är pågjutningstjockleken ca 40 mm 

mindre i den nyutvecklade lösningen. Gjutningen av en mindre mängd betong har således 

bidragit till en kortare torktid för det nyutvecklade bjälklaget. 

För övrigt har förutsättningarna för RF-mätningen i den nyutvecklade bjälklagslösningen 

utgjorts av en temperatur mellan 5-20 ℃ och ett, från ovansidan, skyddande tält.  

Enligt Värmdö bygg har byggbranschen i dagsläget stora problem vid fastställandet av exakta 

torktider för betongbjälklag [23]. Tidigare erfarenheter visar på att resultatet av beräknade 

torktider med hjälp av program som exempelvis TorkaS i vissa fall kan skilja sig oerhört från 

det verkliga uttorkningsförloppet. Detta är ett problem som även fuktkonsulter ibland kan 

sakna förklaring till och bidrar till att den aktuella produktionstidsplanen blir lidande. 
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7. Slutsatser 
 

Konceptet med den nyutvecklade bjälklagslösningen grundar sig som tidigare nämnt i 

marknadens krav på att FTX-system integreras i lösningar som är avsedda att användas inom 

flerbostadshus. Integreringen av FTX-systemet i den nyutvecklade lösningen förutsatte tidigt 

att en tjockare pågjutning skulle krävas. En pågjutning som i sin tur skulle vara starkt 

relaterad till de olika berörda aspekterna inom detta arbete. Pågjutningstjockleken har 

framförallt valts med hänsyn till de högre ljudkraven som idag eftersträvas inom 

flerbostadshus. Förklaringen till utnyttjandet av den självkompakterande lättballastbetongen 

med en lägre densitet ligger därför i att uppnå en lätt men samtidigt tillräckligt tung 

konstruktion för att uppnå ljudklass B. Valet av pågjutning förutsatte dessutom att man i ett 

tidigt skede beaktade den ökade risken för sprickbildning till följd av kanaldragningar i 

bjälklaget. Försöket med textilarmering har följaktligen visat sig fungera och således 

minimerat sprickbildningen vid försvagade tvärsnitt. 

Baserat på utvärderingen av de tekniska aspekterna som undersökts i detta projekt har den 

nyutvecklade bjälklagslösningen goda förutsättningar för att i framtiden få en större 

användning inom flerbostadshus. Resultatet av de genomförda undersökningarna visar på att 

bjälklaget, förutom minimikraven som anges i olika regelverk, dessutom har möjlighet att 

uppfylla högre krav. 

I tabell 7.1 nedan presenteras våra egna slutsatser kring de fördelar och nackdelar som 

användandet av den nyutvecklade bjälklagslösningen innebär, i jämförelse med ett 

traditionellt plattbärlag. Tabellen är i sin tur baserad på resultaten som finns angivna i tabell 6. 

Den nyutvecklade bjälklagslösningen har tydliga fördelar med hänsyn till framförallt statik- 

och fuktrelaterade aspekter. Fördelar som exempelvis möjliggör användandet av längre 

spännvidder och kortare torktider innan golvläggning. Uppfyllandet av högre ljudkrav har 

tidigare visat sig vara svårt för håldäcksbaserade bjälklag inom flerbostadshus. Den 

genomförda ljudklassificeringen visar dock på att goda möjligheter finns för att uppnå 

ljudklass B, både för luftljuds- och stegljudsisolering. Trots det innebär utnyttjandet av ett 

plattbärlag större fördelar ur ljudsynpunkt, eftersom en 200 mm tjock pågjutning i 

kombination med ett parkettgolv och stegljudsdämpande material garanterar ljudklass B. När 

det gäller den brandtekniska klassificeringen uppfyller båda lösningarna de brandkrav som 

idag ställs på bjälklag i flerbostadshus. Vilken tjocklek det täckande betongskiktet erhåller i 

en konstruktion bestäms med hänsyn till vilka brandkrav som skall uppnås.  
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Aspekt   Plattbärlag Bjälklag baserat på HD/F 
Statik + Tunnare konstruktioner Lättare konstruktioner 

 
+ 

 
Längre spännvidder 

 
+ 

 
Ökad flexibilitet 

 
+ 

 
Hela stommen kan resas i en följd 

 
- Tyngre konstruktioner Tjockare konstruktioner 

 
- Kortare spännvidder 

 Ljud + Stora möjligheter för att med små Goda förutsättningar för att 

  
medel uppnå ljudklass B uppnå ljudklass B 

 
- 

 
För att uppnå tillräcklig ytvikt 

   
krävs tjockare bjälklag 

Brand + Kravet på erforderlig bärförmåga Kravet på erforderlig bärförmåga 

  
vid brand uppfylls med små medel vid brand uppfylls med små medel 

 
+ Möjlighet att uppfylla högre krav Möjlighet att uppfylla högre krav 

  

genom att öka det täckande 
betongskiktet 

genom att öka det täckande 
betongskiktet 

Torktider + 
 

Tunnare pågjutning 

 
+ 

 
Kortare torktider 

 
- Tjockare pågjutning 

 
 

- Längre torktider 
 Tabell 7.1. Fördelar och nackdelar. 

Vilket bjälklag som i slutändan får det största utnyttjandet i framtida flerbostadshus beror, 

förutom på tekniska aspekter, på arbetsmiljömässiga, tids- och främst ekonomiska faktorer. 

Något som är värt att beakta är att de två lösningarna som undersökts i detta arbete utgör 

frontfigurerna i två helt skilda byggsystem. Medan håldäcksbjälklaget representerar det 

förtillverkade och industriella tänkandet symboliserar plattbärlaget det platsgjutna arbetssättet. 

Det platsgjutna byggandet har hittills varit mer fördelaktigt inom bostadsprojekt på grund av 

de kostnadseffektiva möjligheterna ur installationssynpunkt [23]. Ur arbetsmiljö- och 

tidssynpunkt finns det dock nackdelar med det platsgjutna byggandet, främst i form av en 

sämre kontroll av antalet arbetstimmar och en ökad materialhantering på byggarbetsplatsen 

[23]. Dessa faktorer är mer kontrollerbara i fabriker och skulle således förbättra byggandet i 

helhet om nya lösningar inom det prefabricerade tänkandet anpassas till bostadsprojekt i 

framtiden. En nackdel ur kostnadssynpunkt med platsgjutet är dessutom den mängd stämp 

som går åt vid bygget för att stabilisera plattbärlagen. Så länge stämpen finns placerad kan 

yrkesarbetarna nämligen inte utföra några andra arbeten [22].  



– Utvärdering av ett nyutvecklat betongbjälklag för flerbostadshus – 

 
35 

 

Till skillnad från plattbärlag kräver inte användandet av den nyutvecklade bjälklagslösningen 

några stabiliserande hjälpmedel vid uppförandet av stommen. I och med att den bärande delen 

i konceptet utgörs av håldäcken kan därför hela stommen, inklusive taket, resas i en följd.  

Baserat på de tekniska aspekterna som utvärderats i detta projekt har den nyutvecklade 

bjälklagslösningen goda förutsättningar för att användas i framtidens flerbostadshus. Som 

tidigare nämnts har de utvärderade aspekterna i detta arbete baserats på de två 

försöksuppställningarna som uppfördes i samband med projektet. I och med att den 

nyutvecklade lösningen fortfarande befinner sig i försöksstadiet och inte använts i ett 

befintligt bostadsprojekt kan därför vissa förutsättningar saknas. Förutsättningar som i sin tur 

kan ha en antingen negativ eller positiv effekt på de erhållna mätresultaten. Man bör dessutom 

noggrant utvärdera de ekonomiska, tids och arbetsmiljömässiga faktorerna för att således få 

en komplett bild av lönsamheten vid användandet av den nyutvecklade bjälklagslösningen. 

För övrigt kan en nackdel med utvärderingen utgöras av bristande information när det gäller 

de bakomliggande orsakerna till den uppmätta torktiden för plattbärlagen. Detta innefattar 

framförallt en för liten insikt kring vilken betongkvalitet som använts, samt hur 

förutsättningarna med hänsyn till väder och vind såg ut vid mätningen.   
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Bilaga 3: Beräkningar inom statik & brand för 9 m lång platta  
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Bilaga 4: Ljudklassificering  
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Bilaga 6 

Bilaga 6: Intervju med Patrik Lindh, VD på Värmdö Byggentrepenader AB 

 
1. Vilken entreprenadform brukar ni oftast upphandla i era avtal? 

Totalentreprenad.   

2. Inom vilka våningsantal brukar ni oftast uppföra flerbostadshus? 

Vi uppför oftast mellan 6-10 våningar höga lamellhus. Punkthusen kan vara något 

högre. Vi har även uppfört ett 25 våningar högt hus i full prefab i Hornsberg.  

3. Idag pågår en ständig debatt m ellan prefabricerat och platsgjutet byggande. Vad anser 

ni i helhet vara de största fördelarna med respektive system?  

Ett industriellt byggande innebär att vi som byggentreprenör säkerställer en massa 

saker, alltifrån tider, kvalitet och kostnader. Det är intressant för oss att titta på, att 

prefabricera våra projekt. Kostnadsaspekten är jätte viktig och därför måste man hela 

tiden konkurrensutsätta de här två systemen.  

4. Vilka nackdelar finns inom de båda systemen? 

Nackdelarna med platsgjutet är att väldigt mycket arbete utförs ute på arbetsplatsen. Det 

blir en stökigare arbetsplats med tanke på att du får mer material att hantera o.s.v. Du 

har även risker i mantimmar som är mer kontrollerbara i fabrik än ute på en arbetsplats 

tycker jag. Nackdelarna med prefabricerat byggande är att det ibland kan vara svårt att 

anpassa i projekt.  

5. Vilket system föredrar ni på Värmdö Bygg? 

Prefab. 

6. Jobbar ni uteslutande med det?  

Inte uteslutande men i stor omfattning. 

7. Vilket bjälklagsval föredrar ni vid uppförandet av flerbostadshus i dagsläget? 

Personligen föredrar jag håldäck och det beror mer på att jag själv är skolad i 

håldäcksvärlden. Det finns många fördelar med håldäck men projekten föredrar dock 

plattbärlag. Det är väldigt mycket kopplat till FTX-systemet, att man måste göra rätt 

grova kanaldragningar i bjälklaget. Detta krånglar därför till det lite för håldäcken men 

det går att lösas genom exempelvis undertak. Produkten blir dock inte så 

kostnadseffektiv längre så där får håldäcket strykas kostnadsmässigt. Jag föredrar även 

massiva bjälklag, d.v.s. så mycket förprefabricerat som möjligt. Plattbärlaget är bara en 

halvprefab som ska slaskas med betong och armering på arbetsplats. Det är därför en 

sämre produkt tycker jag men projekten kräver många gånger plattbärlag. 
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8. Vad finns det för fördelar med plattbärlag? 

Du får en installationszon som är rätt grov. I håldäckstommar måste man vara mer 

detaljerad och finare när det gäller installationsplanering. Även infästning av balkonger 

löses lättare med plattbärlag än med håldäck.   

9. Vilka maximala spännvidder kan ett 250 mm tjockt slakarmerat plattbärlag 

dimensioneras för? 

Det rör sig om en 6-7 m. 

10. Har du någon uppskattning av vad torktiden skulle vara för ett sådant plattbärlag? 

Torktiden för att RF ska understiga 85 % för ett 250 mm tjockt plattbärlag är ca 20 

veckor.   

11. Hur stora tidsvinster kan man göra ur uttorkningssynpunkt om man dessutom utnyttjar 

mineraliska tillsatsmaterial? 

Ingen aning och jag tror inte att det är någon som har ett svar på det. Branschen har stora 

problem med uttorkningen och uttorkningstiderna. Man tar till massor med olika 

åtgärder, genom att t.ex. höja betongkvaliteten, för att minska uttorkningstiderna. Men 

inte ens fuktkonsulterna kan ibland tala om varför vi inte får uttorkningen att följa 

beräkningsprogrammen. Vi kan få ett beräkningsförslag på 14 veckor men det verkliga 

uttorkningsförloppet tar 20 veckor. Det låter kanske inte så mycket men det är en och 

en halv månad och det är gigantisk tid när vi ligger i en produktionscykel där tiderna är 

oerhört viktiga. Så jag vill påstå att vi provar det som finns på marknaden idag 

tillsammans med betongleverantörerna, men vi ser inte riktigt den här positiva 

utvecklingen som man tror att man ska få.  

12. Vilken ljudklass strävar ni efter att uppnå inom era projekt? 

Ljudklass B. 

13. Finns det något golvmaterial som ni föredrar över andra? 

Vi är rätt styrda vid valet av golvmaterial. Nu har det varit parkett i 10-15 år till 98 %. 

Linoleum och textilmattor börjar dock komma tillbaka i projekten och då får man lite 

andra problem med hänsyn till stegljud. Då klarar man sig inte med 250 mm betong och 

linoleum, utan man måste ha någon form av stegljudsdämpande linoleum i så fall.  

14. På vilka sätt klarar plattbärlag kraven för ljudklass B med hänsyn till luftljuds- och 

stegljudsisolering? 

Med ett 250 mm tjockt plattbärlag har du nästan aldrig problem, förutsatt att det är 

parkett med någon form av stegljudsdämpning. 
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15. Vilket brandtekniskt krav strävar ni efter att uppfylla i era konstruktioner? 

De som krävs. 

16. Är det lättare att uppnå högre brandkrav med plattbärlag än med håldäck? 

Du kan många gånger uppnå R90 med håldäck om du jobbar med linlägen o.s.v. 

Generellt sett tror jag dock att det är lättare att klara brandkraven med plattbärlag. 

17.  Vilka är de viktigaste faktorerna som man tar hänsyn till vid pågjutning av betong? 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till, alltifrån en beräkning på uttorkningen, 

aktuell årstid och arbetbarheten för betongen. Vi försöker sträva rätt mycket efter 

självkompakterande betong men då får du andra problem i form av fler sprickor i 

betongen. En annan viktig aspekt när man arbetar med plattbärlag är cykeln för att kunna 

riva stämpen. Det är en viktig aspekt för byggarbetaren med tanke på att det inte går att 

utföra några andra arbeten när man har en hel skog av stämp. Det är därför väldigt 

kostsamt att stämpen står där. 

18. Vilka förbättringar skulle du i framtiden vilja se med dagens bjälklagslösningar? 

Håldäck med en kostnadseffektiv tjockare pågjutning. Man skulle kunna arbeta med 

tunnare håldäck, ner mot 150 mm, och en pågjutning runt 15 cm. Då får vi en total 

bjälklagstjocklek på 300 mm, istället för 250 mm med plattbärlag. Det tror jag att man 

skulle kunna hitta lösningar till, men då gäller det att pågjutningen blir kostnadseffektiv 

och inte för tung. Samtidigt måste den vara tung nog för att klara ljudkraven. Jag vill 

även se en utveckling av mer industriell produktion av massiva bjälklag. Jag tar hellre 

emot ett färdigt 250 mm tjockt bjälklag än ett 45 mm tjockt plattbärlag som kräver 

ytterligare pågjutning. Jag vill dessutom se en större flexibilitet i massiva bjälklag för 

kanaldragningar. Antingen att det utförs i fabrik eller att man arbetar med någon form 

av rännor som gör att man kan jobba med bjälklaget lika plattbärlag. Återigen handlar 

det om att flytta timmar från arbetsplats till fabrik. 

19. Så det är inom just industriellt byggande som man göra de största vinsterna? 

Totalt sett borde det vara så. Ju mer du kan förtillverka desto mer kostnadseffektivt 

borde det bli totalt sett på arbetsplatsen.   




