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Förord 
Denna licentiatavhandling är ett led FoU-projektet ”Integrerad projektering och 
produktion av industrigolv”. Projektet grundar sig på de problem som beställare och 
entreprenörer åsamkas vid undermåliga industrigolv. Syftet är att utveckla byggprocessen 
för industrigolv. Med mål att skapa en integration från projektering till produktion startade 
projektet i mitten av januari år 2001. 

I projektet har alltefter arbetet fortskridit tillkommit intressenter. Finansieringen av 
projektet har till merparten skett via SBUF och Tyréns. Golventreprenören Linotolgolv 
och byggherren Kilenkrysset har finansierat delar av pilotstudierna. Gage-Technique-
International har bistått med lån av mätutrustning, dataprogrammering och installation av 
utrustningen på plats. 

Tack riktas till professorer Johan Silfwerbrand, Institutionen för byggvetenskap, 
avdelningen för brobyggnad, som fungerar som handledare och adjungerad professor Bo 
Westerberg, Tyréns, för värdefulla råd. Johan har outtröttligt bidragit med värdefulla 
insatser och generöst stöd. Därutöver har Bosses knivskarpa intellekt varit en väsentlig 
tillgång. 

Tack riktas till Per Hallgren, Håkan Blom och professor Tomas Alsmarker (tankar föds 
där människor möts) jämte Mats Johnson, Tyréns AB för visat stöd och förtroende. Min 
förre chef Jan Thelander för uppmuntran och intresserat lyssnande. 

Tack riktas till Peter Mjörnell och Magnus Hansson, Bekaert Svenska AB, för mycket 
progressiva insatser. Vi har funnit varandra i yrket och privat. När det gäller har ni 
verkligen släppt in mig till era och ert företags många hjärtan. Lars Frisk, Margareta 
Slade, Wide Gustavsson och Kent Holmstrand, alla vid Kilenkrysset Bygg, har varit 
mycket hjälpsamma med information och praktisk hjälp. Conny Gustafsson och Ove 
Tjärnberg och golvläggarna, vid AB Linotolgolv, har bistått med praktisk hjälp vid 
installation av givare samt med information om kontroll och utförande mm. Peter Sjöberg 
och Ulf Sjöberg, Mobilbetong i Brastad, har intresserat diskuterat och hjälpt till med 
prover. Jonathan Bishop, Loughborough University, England, har hjälpt till med 
erfarenheter från egna experiment. Steve Meller, Gage-Technique-International, har bistått 
med råd om mätteknik. 

Ali Farhang, CBI (tidigare Elu), Peter Mjörnell, Bekaert, samt Bo Westerberg, Tyréns, 
Bengt Ström, NCC Teknik, Bo Malmberg, WSP-Group, Jonatan Paulson-Tralla, Carl 
Bro, Per Murén, NCC Ballast och Margareta Slade, Kilenkrysset ingår i referensgruppen 
för projektet och har medverkat vid referensgruppmöten. 

Slutligen riktas ett stort tack till Institution för Byggvetenskap, KTH, och Tyréns AB 
Byggprojektering Öst.  

Stockholm, december 2004 

Jerry Hedebratt 
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Summary 

Industrial floors are commonly constructed with concrete. Problems with cracking, curling 
and damaged joints are not only most difficult for the client to treat but are also difficult to 
repair with a durable result. The Licentiate dissertation deals with the development of an 
integrated method for design and construction of industrial floors. Through studies on 
used demands on industrial floors and more or less frequently occurring damages ideas 
have been developed to further studies. Three pilot studies have been carried out and 
presented in Swedish and foreign seminars and conferences. Parts of the pilot studies that 
have been ongoing during three years are presented in the dissertation. 

Three industrial floors have been instrumented, it was investigated where efforts in design 
and construction are most efficient for the quality of the floor. A first pilot study aimed to 
investigate the effects of shrinkage and ascertain whether the measuring is a way to verify 
methodology improvements. A minor part of an industrial floor was studied where a high 
racking storage constitutes approximately 3 000 m2 of the total of ca 21 500 m2 slab on 
gravel for the H&Ms company central distribution centre at Svista industrial estate in 
Eskilstuna. The study object is a floor of type slab on ground with steel fibre reinforced 
concrete, SFRC, on compacted layer of blasted rock filling. 

A second pilot study for the new wholesale trade in Tumba, Botkyrka municipality, 
proceeded in the same theme but this time the measuring was made automatically for parts 
of the floor. A larger part of an industrial floor was studied. Slightly more than half of the 
floor consisted of piled floors and the remaining part of slab on ground, the total floor area 
was approximately 30 000 m2. The floor is constructed of steel fibre reinforced concrete or 
a combination of steel fibre reinforcement and reinforcing bars. 

An integrated method is based on co-operation between the participants in the building 
process, education, improvement of guide lines, control and measurement together with 
follow-ups have been developed. With a proposal for an integrated method a third pilot 
study started where selected parts of the method were used in a sharp project to improve 
partly in the design but mostly in the construction of Astra Nexium IV, Gärtuna in 
Södertälje. The building area of approximately 7 000 m2 equalling half of the building 
constitutes a slab on ground. A bearing steel fibre reinforced concrete floor slab was 
constructed over the piled part. 

The extent of the dissertation involves detailed studies on design and construction, dialog 
and meetings with the worker team, worker team leaders, project leaders and designers in 
industrial building projects together with literature studies for planning of experiments and 
analysis of results. For limitation the measuring studies were directed towards the 
measures of shrinkage, temperature in air and in the floor together with air humidity. The 
analysis of every pilot study includes assessments of results from measured data and 
diagrams and also a damage analysis and structural analysis. 

Some concluding remarks show that overwhelmingly shrinkage movements may occur in 
the floor and that the shrinkage of concrete varies considerably. Measurements prove that 
the concrete creep is large in early stages. The quality of the industrial floor is largely 
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affected by the participant’s competence. Co-operation in the building process leads to 
solutions that are more effective and less expensive in design, material selection and 
increased flexibility for the contractor and the client. The integrated method is a step in the 
right direction and works as intended. 

Several proposals for proceeded research have turned-up during the time of the doctoral 
studies: 

- Long term effects for pile supported steel fibre reinforced concrete slabs. 

- Steel fibre reinforced concrete slabs or combined reinforced slabs, how are they 
working statically and dynamically and what is happening when severe cracking 
occurs? 

- The load concept on floors – how is it percepted and how is it used? 

- How is the quality in the building process of floors influenced by the human 
factor? 

- Further development of the integrated method for design and construction of 
industrial floors. 
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Sammanfattning 

Industrigolv tillverkas vanligen av betong. Problem med sprickbildning, kantresning och 
fogskador är inte bara svårast för beställaren att leva med men också svåra att reparera 
med ett beständigt resultat. Licentiatavhandlingen behandlar utvecklingen av en integrerad 
metod för projektering och produktion av industrigolv. Genom att studera vilka krav som 
används och kan ställas på industrigolv och vilka skador som uppkommer, både vanliga 
och mer sällan förekommande, har detta gett uppslag till vidare studier. Tre pilotstudier 
har genomförts och presenterats vid svenska och utländska seminarier och konferenser. 
Delar av pilotstudierna som pågått under tre år presenteras i avhandlingen. 

Tre industrigolv har instrumenterats, i studierna undersöktes också var insatser i 
projekteringen och produktionen gör mest nytta för golvets kvalitet. En första pilotstudie 
syftade till att undersöka effekter av krympning och utröna om mätningen kan vara ett sätt 
att verifiera metodförbättringar. En mindre del av ett industrigolv studerades där ett 
höglager utgjorde ca 3 000 m2 av totalt ca 21 500 m2 platta på mark för H&Ms 
centrallager på Svista industriområde i Eskilstuna. Studieobjektet är ett golv, av typen 
platta på mark med stålfiberarmerad betong, på packad sprängstensfyllning. 

En andra pilotstudie för de nya partihallarna i Tumba, Botkyrka kommun, fortsatte med 
samma tema men denna gång automatiserades mätningarna för delar av golvet. En större 
del av ett industrigolv studerades. Drygt hälften av golvet utgjordes av pålade golv och 
resterande av platta på mark, den totala golvytan var ca 30 000 m2. Golvet är utfört med 
stålfiberarmerad betong eller med en kombination av stålfiberarmering och 
armeringsstänger. 

En integrerad metod som bygger på samverkan mellan aktörer i byggprocessen, 
utbildning, förbättring av handledningar, kontroll och mätning samt uppföljning har 
utvecklats. Med ett förslag till integrerad metod startades en tredje pilotstudie där utvalda 
delar av metoden användes i ett skarpt projekt för att förbättra dels i projekteringen men 
mest i produktionen av Astra Nexium IV, Gärtuna, Södertälje. Byggnadens ca 7 000 m2 
byggnadsyta har platta på mark som bildar golv i ungefär halva byggnaden. Ett 
stålfiberarmerat betongbjälklag utfördes över den pålade delen. 

Avhandlingen omfattar mätstudier, detaljerade studier av projektering och produktion, 
samtal och möten med arbetslag, arbetsledare, projektledare och projektörer i 
industribyggprojekt samt litteraturstudie för planering av försök och analys av resultat. För 
avgränsning riktades mätstudierna mot mätning av krympning, temperatur i luft och golv 
samt luftfuktighet. Analysen av varje pilotstudie innehåller en resultatutvärdering av 
mätdata och diagram men också skadeanalys och konstruktionsanalys. 

Några slutsatser visar bl a att överraskande stora krymprörelser kan ske i golvet och att 
krympningen på betongen varierar avsevärt. Mätningar bevisar att krypningen i betong är 
stor i tidigt stadium. Kvaliteten av industrigolvet påverkas till stor del av aktörernas 
kompetens. Samverkan i byggprocessen leder till effektivare och mindre kostsamma 
lösningar i konstruktion, val av material och ökad flexibilitet för entreprenörer och 
beställare. Den integrerade metoden är ett steg i rätt riktning och fungerar på avsett sätt. 
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Flera uppslag till fortsatt forskning har kommit fram under tiden för doktorandprojektet. 

- Långtidseffekter för stålfiberarmerade pålunderstödda golv. 

- Enbart stålfiberarmerade eller kombinationsarmerade pålunderstödda plattor, hur 
fungerar de statiskt och dynamiskt och vad händer om grova sprickor uppstår? 

- Lastbegreppet – hur uppfattas det och hur används det? 

- Hur påverkar mänskliga faktorn kvaliteten i byggprocessen? 

- Vidareutveckling av den integrerade metoden för projektering och produktion av 
industrigolv.
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Kapitel 1 – Inledning 

1.1 Bakgrund 

I forskningsprojektet ”Integrerad projektering och produktion av industrigolv” finansierat 
av SBUF och Tyréns, skall en integrerad metod tas fram och utvecklas. Förbättringar som 
härrör sig till metoden bör kunna verifieras genom mätningar. Metoder för integrering av 
projektering och produktion kan vara hjälpmedel för projekteringen. 
Projekteringshandledningar, där hänsyn till produktionsmetod kan tas i projektets början 
och även dess motsats där produktionshandledningar visar hur konstruktörens råd skall 
följas, är sällsynta. En förstudie visade bl. a på att betongens krympning var ett stort 
problem för golventreprenörerna. Kantresning, sprickor och andra bestående skador har 
vållat stora bekymmer för ägare och entreprenörer där ansvaret för skadorna inte sällan 
diskuteras. 

Första delen av avhandlingen sammanfattar en förstudie om kraven som ställs på 
industrigolv. Den har tjänat som stomme i valet av mätmetoder och mätobjekt, Hedebratt 
J., [14]. Förstudien är en källa av exempel på vad som kan gå fel då den innehåller ett 
flertal fallstudier och analyser till dessa. Slutsatserna av förstudien pekar på ett ökat behov 
av samverkan i byggprocessen som inte existerar fullt ut i dagens projektering och 
produktion. 

Problem i tidig ålder; budgeten spricker om underhållet börjar för sent  

Beständighet hos industrigolv är ett ofta vidtalat ämne; oftast då inte i bemärkelsen god. 
Armeringen kan korrodera och ytan kan ibland bli underminerad av fukt- och 
luftansamlingar, Seitler et al., [76]. Om kantresning uppstår kan truckar skadas. 
Fenomenet är ofta allvarligare i tidigt skede då golvet har låg styvhet och golvet pumpar 
med trafikens framfart. En god företagsekonomi måste vara att hålla de långsiktiga 
kostnaderna låga. Tanken att industrigolv inte ger beställaren något mervärde är fel men 
förekommer allt som ofta och golvet prioriteras därför inte. 

Principen för en ny projekterings– och produktionsmetod 

Huvuduppgiften med projektet är att utveckla metoder som skall ge bättre resultat än 
nuvarande metoder som används i projektering och produktion av industrigolv. Beställare, 
ingenjörer och entreprenörer och deras personal behöver förstå och sträva mot samma mål 
och visa intresse i processen. Vägen som leder processen måste vara tydlig med vägstopp 
för kontroll och instyrning. En integrerad metod kan inkludera följande delar: 

1. Utbildning och förberedelse av uppgifter och separata mål, kanske med incitament. 

2. Projektering efter tillgängliga produktionsmetoder och produktion med tanke på 
aktuella projekteringsmetoder.
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3. Kontinuerlig uppföljning av karakteristika i kritiska sektioner, från golvet och från 
produktionsprocessen, som kan bekräftas och föras vidare till konstruktörer för analys 
genom checklistor som följer dimensioneringsfilosofi och beställarens fördefinierade 
krav. 

4. Nya metoder för mätning av planhet, krympspänningar, uttorkning mm. 

5. Projekterings- och produktionshandledningar. 

Vad kan komma ut av en ny metodologi och vad är potentialen i den? 

Ett första positivt resultat av att introducera en ny metod, kan vara att beställarens budget 
blir mer precis. Att producera rätt och beställt golv kommer att bli lättare. Ekonomin för 
underhåll skall bli mindre avgörande i golvets livscykel. Att publicera en pedagogisk 
handbok kan komma att lösa detta. En annan aspekt är att entreprenören och beställaren 
kommer att finna mer förtroende för varandra i efterföljande byggprojekt. Arbetet med 
metodutveckling har skett under våren och sommaren 2004. 

Metoder för integrerad projektering och produktion av industrigolv 

Genom att studera dagens golvindustri och blicka framåt mot vad tekniken erbjuder så kan 
byggprocessen komma att förändras. Nya metoder för instrumentering och mätning som 
ger djuplodande information kan användas för att förändra projekteringen av industrigolv i 
form av säkrare ingångsdata och produktionen av industrigolv i form av styrning av 
densamma. Utbildning av personal inför varje byggprojekt, hos beställare konsulter och 
entreprenörer, är en viktig och kanske nödvändig del i byggprocessen. Samverkan mellan 
aktörer ger bättre resultat när förståelsen för processägarnas krav ökar. Byggprocessens 
allt snabbare tempo kräver metoder för analys av betonguttorkning, betonghållfasthet, 
betongkrympning och golvrörelser för att ge fungerande och starka industrigolv. 
Beställaren kommer aldrig att vara tryggare än vad den kunskap är värd som 
entreprenörer, materialleverantörer och konsulter förmedlar, i val av utförande, 
konstruktion och materialsammansättning. Integrerade metoder för detta ”kontinuerliga 
val” skall bidra till att säkerställa beställarens krav i utförandefasen och ge en möjlighet 
för entreprenören att bygga rätt produkt. 

1.2 Syfte, mål och avgränsning 

Syftet med licentiatavhandlingen är att ta fram ett ämne till en integrerad metod för 
projektering och produktion av industrigolv. Avhandlingen omfattar en kravgenomgång, 
en detaljerad mätstudie av flera industrigolv, studiebesök, intervjuer och möten med 
inblandade samt en litteraturstudie. Målet är att den integrerade metoden skall kunna 
användas av konstruktören i daglig projektering och av entreprenören i utförandet av 
industrigolv. Även beställaren bör kunna använda metoden som ett redskap för 
upphandling. Kärnan behandlar de studier som genomförts i samband med 
metodutvecklingen. Avhandlingen avgränsas till att omfatta industrigolv av betong. 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Inledning 
  

 
 

 
 3 

1.3 Metod 

I avhandlingens tre pilotstudier undersöks några utvalda mätmetoder för krympning, 
betong- och lufttemperatur samt luftfuktighet för att utröna mätmetodernas lämplighet som 
kontrollmetoder i en integration mellan projektering och produktion. Existerande 
mätmetoder har valts och har sedan utvecklats för anpassning till mätstudien. 

Att närvara eller samverka vid upphandling, planering, projektering samt gjutning och 
kontroll har gett inblick i hela kedjan av händelser. Studien bygger på dels ett passivt 
deltagande i byggprocessen före det att en integrerad metod införs dels ett mer aktivt 
deltagande när metoden provas i byggprocessen av industrigolv för att om möjligt studera 
skillnader (före och efter). 

1.4 Inledande sammanfattning  

Rapporten består av sex kapitel förutom det inledande. Innehållet presenteras kort i 
följande stycken. 

Kapitel 2 beskriver vilka krav som ställs på industrigolven. Kraven som ställt i några 
byggprojekt analyseras jämte produktionen och de skador som uppkommit i dessa golv.  

Kapitel 3 behandlar de skador som förekommer på industrigolv. 

Kapitel 4 introducerar en integrerad metod för projektering och produktion av 
industrigolv. 

Kapitel 5 redogör för den första studien för utvärdering av mätinstrument, arbetsmiljö, 
analys av projektering och produktion samt kravuppfyllelse, pilotstudie 1 vid H&Ms 
centrala distributionscenter vid Svista industriområde i Eskilstuna. 

Kapitel 6 redogör för den andra studien, pilotstudie 2 vid Nya Partihallarna vid Loviseberg 
industriområde i Tumba. Denna andra studie syftade till att mätningarnas omfattning 
skulle utökas och en större produktionsanalys skulle genomföras. Både pålunderstödda 
golv samt golv utförda som platta på mark producerades. 

Kapitel 7 redogör för den tredje och sista men mindre mätstudien, pilotstudie 3 vid Astra 
Nexium IV vid Gärtuna industriområde i Södertälje, där projekteringspåverkan skett och 
där produktionskontrollen varit omfattande. Beskrivning av produktionsförhållanden, 
analyser av utförande, krav och förekomsten av skador analyseras där pålunderstödda golv 
samt golv utförda som platta på mark producerades. 

Kapitel 8 reflekterar över förbättringar som går att tillfoga den integrerade metoden. 

Kapitel 9 återger de slutsatser och förslag på fortsatt forskning som författaren anser vara 
särskilt viktiga.  

Kapitel 10 innehåller referenser.
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Kapitel 2 – Krav på industrigolv 

2.1 Inledning 

2.1.1 Bakgrund 

Detta forskningsprojekt grundar sig på de problem som beställare och entreprenörer 
åsamkas vid undermåligt utförda industrigolv. Betonggolv är mycket vanliga i 
industrilokaler. Vanligt utförs golven som platta på mark. Problem som visat sig uppstå är 
sprickbildning och kvarstående deformationer som kan leda till störningar i trucktrafiken, 
lutande höglager, smutsbildning i sprickor, nedsatt beständighet och utseendemässiga 
irritationer.  

För golv där ytskikt läggs direkt på betongen har andra problem uppstått då betongen inte 
har torkat ut i tillräcklig grad. Avgående fukt tillsammans med höga alkalihalter i snabb- 
eller självtorkande betong kan ge upphov till bl. a tvålning av lim för golvbeläggningen. 
Fuktkällan behöver inte vara betongen. Fukt i golv kan vara från markfukt, översvämning 
eller vattenförande installationer. 

Ytterligare problem har uppstått då betongen har uttorkat ojämnt i höjdled. Vanligtvis 
torkar en platta på mark konstruktion ut uppåt. Då inget ytskikt förhindrar den 
uppåtgående uttorkningen torkar golvet fortare i denna riktning och medför att golvet får 
en resning i kanterna. Delarna lyfter och får då sämre möjlighet att klara den belastning 
som trucktrafik utgör och riskerar att brytas sönder. Fogskador är vanliga vid kantresning 
och leder till störningar i produktionen. 

Konventionella lösningar 

Betonggolv på mark dimensioneras för aktuella trafiklaster och vertikala laster från t ex 
stödben hos lastpallar, lagerhyllor och containrar. Att dimensionera golvet för vertikala 
laster vållar sällan konstruktören några problem, Skarendahl Å. & Westerberg B., [109], 
Fundia Bygg, [11]. Däremot är det svårare att bemästra sprickbildning till följd av 
förhindrad krympning och temperaturrörelse. Principiellt kan man skilja mellan fyra olika 
sätt att lösa sprickproblemet, Silfwerbrand J., [25]: 

− Välja betong med låg krympning och stor töjbarhet, vilket ger sprickfrihet. 

− Åstadkomma ett finmaskigt sprickmönster, vilket innebär begränsad sprickbredd. 

− Reducera dragspänningarna och eliminera sprickrisken genom överlagrade 
tryckspänningar. 

− Minimera tvånget genom att lägga in fogar och reducera friktionen till underlaget. 

Den första lösningen kräver rätt val av betongrecept, den andra åstadkoms genom 
armering, den tredje genom spännarmering och den fjärde innebär dymlade eller odymlade  
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fogar i både längd- och tvärriktningen. Man kan naturligtvis också kombinera lösningarna. 
Det är t ex alltid gynnsamt att välja en betong med låg krympning, d v s en betong med 
begränsat vatten- och cementinnehåll. Idealet är en betong som inte krymper alls. 
Traditionellt finns det fyra olika golvtyper som alla används för att skapa betonggolv utan 
sprickproblem. 

− oarmerade betonggolv med små fogavstånd 

− slakarmerade betonggolv 

− spännarmerade betonggolv 

− stålfiberarmerade betonggolv 

För- och nackdelar finns med ovanstående metoder. Om fogavståndet är litet får man 
många löpmeter kostnadskrävande fog, dessa är dyrare om det även krävs dymlingar i 
fogen för överförande av laster. Dyrast är specialfogar med stålprofiler men enklare 
profilformade fogar med kvadratiska dymlingar är billiga och kan fungera mycket bra. 

Slak- och spännarmering medför tunga armeringsarbeten, medan kostnaden för fibrer är 
begränsande för fiberarmerade golv om fiberinnehållet väljs så högt att det leder till en 
sprickfördelning med många fina sprickor enligt Svenska Betongföreningen, [61]. 

Markfukt som tränger upp i plattan är i vissa fall inte någon nackdel då den kan medföra 
minskad krympning. Då man önskar förhindra att markfukten tränger upp i betongplattan 
rekommenderas ofta att en heltäckande plastfolie placeras under betongplattan före 
gjutning, Malmberg B, [103].  

En nackdel med den metoden är att uttorkningen nedåt helt förhindras vilket leder till en 
långsammare uttorkning och ökad risk för kantresning.  

Konflikter mellan projektering och produktion 

Betongkonstruktioner som balkar och pelare är inte så känsliga för variationer i hållfasthet 
om denna ökas. För betonggolv kan detta däremot medföra att armeringsmängden blir 
otillräcklig, särskilt vid förhindrad krympning. Vid ökad tjocklek så försvåras situationen 
då armeringsarean blir för liten i förhållande till betongarean. Om man använder 
fiberbetong blir problemet mindre då fiberinnehållet följer tjockleken, visserligen kan 
fibermängden bli för liten då den har anpassats efter en viss hållfasthet. 

Krymplasten som är en tvångslast bestäms ofta av utförandet men även av betongrecept, 
gjuttemperatur, omgivande temperatur, luftfuktighet, luftrörelser och härdningssätt. 
Förekomst av etappindelning, voter, tvärsnittsvariationer, hörn och anslutningar påverkar 
tvånget. 

Armeringens läge i konstruktionen vållar inte sällan problem för golventreprenören att 
fästa armeringen på ett säkert sätt. I produktionen av industrigolv kan maskinparken och 
gjutarnas utrymme bli begränsad och man är tvungen att köra eller trampa på armeringen 
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som ofta valt klenare än vad produktionen kräver. Distansklossar och armeringsstöd tål 
heller inte tyngre belastning och man har oftast ingen koppling till projektören vad gäller 
monteringsarmering och formbyggnad. 

2.1.2 Syfte, omfattning och avgränsning 

I en förstudie där krav på industrigolv studerades var syftet att undersöka och klarlägga 
krav på industrigolv. Omfattningen av förstudien sträcker sig till fallstudierna av fyra 
industrigolv med studiebesök, intervjuer och möten med branschfolk samt litteraturstudie. 
För avgränsning riktades studien mot krav på betongplattor på mark med 
användningsområde som golv till vägg- och takförsedda industrilokaler. Detta kapitel 
behandlar kraven på industrigolv. Delar av rapporten Krav på industrigolv, [14] kommer 
att utgöra kapitlets stomme. 

2.1.3 Metod 

Projektet i sin helhet består av litteraturstudier, inventering och instrumenterade 
fallstudier. Därför har även denna rapport sådana beståndsdelar. En delmängd golv som 
utförts i Sverige kan studeras och inventeras, att studera alla befintliga industrigolv skulle 
bli alltför omfattande. 

För att skapa en bra arbetsförutsättning planerades och genomfördes ett möte i mars 2001 
mellan Tyréns Byggkonsult, Svenska Bekaert AB och KTH. Arbetstiden har fördelats 
mellan projektering på Tyréns och forskning på KTH för att få en snabbare inblick i 
projekteringsprocessen. En viktig faktor i det fortsatta arbetet är författarens roll som 
handläggare i dimensioneringsfrågor. Främst rörande industrigolv med stålfiberbetong åt 
Bekaert Svenska AB och N.V. Bekaert S/A i Norden och England för Tyréns räkning. 
Denna möjlighet väntas öka förutsättningarna för ett gott resultat i arbetet med projektet, 
och har givit en kontinuerlig och dynamisk kontakt med branschpersoner. 

2.2 Inventering 

2.2.1 Golvtyper 

Ett flertal sinsemellan olika golvtyper finns att tillgå vid valet av industrigolv. I ett första 
skede kan man dela in dem efter statiskt verksamma och statiskt overksamma plattor. I ett 
andra skede kan golven indelas efter krav på sprickfrihet. 

Golv på mark eller för den delen pålunderstödda plattor bör inte medverka i 
stabiliseringen av byggnadens statiska system. Detta påverkar golvens 
inspänningsförhållanden och därmed förutsättning för att undvika sprickbildning. 
Självklart är golven statiskt verksamma i något avseende men då i hänseende att bära sin 
egentyngd och belastning av inredning och fria laster. Dessa laster kan också leda till 
inspänning av golvet, vilket bör uppmärksammas i samband med dimensionering. 
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Med stommen ej samverkande golv (statiskt overksamma golv) 

Trots rubriken utförs ofta och olämpligt med stommen statiskt verksamma golv. 

Platta på mark 

Industrigolv dimensioneras för upptagande av koncentrerade laster, speciellt när det gäller 
tungt belastade golv. Utbredd last ger inte något moment i plattan, all last överförs direkt 
till undergrunden vilket är typiskt för platta på mark. Utgångspunkten är att plattan 
dimensioneras i brottgränstillstånd. För ofta återkommande laster av t ex trucktrafik kan 
dimensionering för utmattning vara aktuell. Kontroll av uppsprickning utförs i 
brukgränstillstånd under normal belastning. 

Platta på mark används där belastningen i huvudsak är punktlaster från trucktrafik och 
jämnt utbredd last, Skarendahl Å. och Westerberg B., [24].  

För marken ställs ofta krav på viss bäddmodul och bärighet vilket kan uppnås med packad 
fyllning av sprängsten. Plattan utförs ofta på ett lager sand eller makadam, enligt figur 2.1, 
med olika avsikt, sanden minskar nämligen friktionen mot underlaget och makadammen 
har den motsatta verkan. 

Fribärande plattor 

När undergrundens bärighet inte räcker till utförs pålning eller grundsulor. Vid utförandet 
läggs golvet på undergrunden mellan och över pålar med pålplattor enligt figur 2.2. Efter 
en tid kommer undergrunden att sätta sig, vilket inte pålen gör, därmed uppstår en 
situation där golvplattan hänger i luften. Stöd från undergrunden saknas därmed för 
vertikal reaktion utom vid extrem belastning, vilket inte medräknas vid en dimensionering.  

 

 

Figur 2.1 – Exempel på markunderstödd platta på 
mark. 

Figur 2.2 – Exempel på fribärande pålunderstödd 
platta. 

Marken får inte innehålla för stor andel stora stenar eller block om betongpålar skall 
användas. Vid blockig morän kan stålpålar vara ett bättre alternativ då dessa kan ”gå runt” 
ett mindre block utan att tappa hela bärförmågan, Berglars B. och Källberg Å., [119]. 
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Pålarna kan utföras med pålplatta och denna kan utföras med infästning i golvplattan eller 
med glidlager.  

Med mellanliggande dubbel plastfolie eller papp som glidlager, minskar friktionen 
avsevärt, vilket är bra vid stora plattlängder, Tjärnberg O., [118]. Detta medför dock att 
hela pålplattan inte kan medräknas för upptagande av skjuvkrafter, endast den del som 
motsvarar en 45 graders skjuvkon, Roos L., [107]. Metoden hade använts i England i flera 
år vid introduktionen i Sverige 2001 och har sedan dess används här i Sverige i ca 25 
pålade projekt. 

Fundamentsplattor (med stommen samverkande golv) 

För upptagande av stora laster kan en förstärkt platta av typen fundament ta stora vertikala 
laster men också moment och tvärkrafter i alla riktningar beroende på utformning. Denna 
typ av platta kan utgöra bärande del i en byggnadsstomme eller tjäna som underlag för 
infästning av ställageben. Pålning kan vara aktuell vid dålig undergrund och bör utredas 
vid varje tillfälle.  

Föreskrifterna i BKR, [49], säger att: ”En geoteknisk undersökning skall utföras för alla 
bärande geokonstruktioner”, BKR avsnitt 4:22, [49]. Denna föreskrift glöms ofta eller 
ignoreras av ansvarig entreprenör, vilket gör att markens bärighet är osäkert framställd. 
Kanske kommer pålning inte att användas där det skulle behövas. 

Krav på sprickfrihet 

I beställarens syn på estetik men också i Boverkets författningssamling, BFS, ingår krav 
på sprickor i betong. Beställaren har ofta endast visuella krav på utseende, men 
lagstiftaren har krav på funktion och beständighet för begränsning av sprickor i 
byggnadsdelar. Det senare gäller främst bärande konstruktioner. 

För upprätthållande av funktion säger föreskriften: ”Armering skall ha sådana egenskaper 
att den i samverkan med betong kan ge den färdiga konstruktionen ett segt beteende vid 
brott”, i BKR avsnitt 7:43, [49]. Golven kan då delas in i kraven på sprickfrihet: 

− oarmerade betonggolv med små fogavstånd 

− slakarmerade betonggolv 

− spännarmerade betonggolv 

− stålfiberarmerade betonggolv 

Oarmerade betonggolv med små fogavstånd 

Används där främst förekomsten av punktlaster är liten. Med jämn och hårt packad 
undergrund kan stora utbredda laster ändå tas upp. Detta ger ett golv med många fogar, 
men krympningsrörelsen som gör att fogarna öppnas, fördelas desto mer då antalet fogar 
är stort. 
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Slakarmerade betonggolv 

Det traditionella sättet i Sverige för utförande av ”sprickfria” golv. Armeringen kan 
utföras på ett flertal sätt, med tanken att minska sprickvidder men också att ta upp krafter 
från moment. 

Överkantsarmerade golv som tar upp laster från krymprörelser i ytan. Dessa golv kräver 
en god undergrund då de inte överbryggar svagheter i marken utan att spricka eller att 
deformeras.  

Underkantsarmerade golv som tar upp moment från stora punktlaster. Dessa golv kräver 
en betong med liten krympning och litet tvång för att förhindra stora sprickvidder då 
betongen torkar ut.  

Dubbelarmerade golv som kan ta upp stora punktlaster från undergrund, byggnad och 
verksamhet. De är sprickfördelande i hela tvärsnittet, men kostar mer pengar och är 
svårare att vibrera än enkelarmerade industrigolv. 

Centriskt armerade golv är en kompromiss. De är sämre på att ta upp punktlaster än 
underkantsarmerade och dubbelarmerade golv. Armeringen fördelar större sprickor om 
armeringinnehållet är tillräcklig men hjälper annars till att begränsa sprickvidden i golvets 
plan vid t ex tvångslast. Detta golv medför större deformationer än de underkantsarmerade 
och dubbelarmerade golven om undergrunden är otillräckligt styv. 

Moment från punktlaster av ojämn undergrund (block och sten) kan vara svåra att ta upp 
med både under- och överkantsarmerade golv. En belastning vid sidan av stenen eller 
blocket ger moment i överkanten vilket är värre för ett underkantsarmerat golv och 
tvärtom. Nätarmerade golv får emellertid en säkerhet med hängmatteeffekten. 

Spännarmerade betonggolv 

Är inte vanliga då de är relativt dyra att utföra. De kan vara aktuella då längre spännvidder 
krävs eller då kraven på töjbarhet är särskilt stora (ex Globens golv) Exempel kan vara 
överdäckning av stora källarlokaler eller vid vattenförande mark där det är svårt att påla. 

Stålfiberarmerade betonggolv 

Där stålfiberbetong, SFRC, används består betongen av en normalgraderad ballast, 
cement, vatten, eventuellt tillsatsmedel för flytegenskaper och stålfibrer. Fibern finns i 
olika fabrikat, hållfastheter, behandlingar och former. De ändkrokade fibrerna ger SFRC 
segare brott än vanlig betong, Svenska Betongföreningen, [61]. 

Den senare golvtypen blir vanligare i Sverige och flera riktigt stora golv har utförts. 
Stålfiberarmeradegolv har också kombinerats med centriskt armering i några projekt, 
exempel på detta är i fallstudien vid Saab i kapitel 5.3, Hedebratt J., [14]. Armeringen 
med nät håller samman plattorna sedan sågade fogar utförts. 
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Andra typer av betonggolv 

Nyligen har pålade golv av SFRC kombinerat med slakarmering introducerats i Sverige. 
Metoden har utvecklats av Bekaert i Belgien, och använts framgångsrikt i Belgien, 
Tyskland och England under några år. Metoden går ut på att armeringskorgar med en 
ungefärlig bredd på 500 mm läggs i band över pålplattorna, för att ta upp stödmoment men 
också för att minska plattans inre fält så att fältmomentet minskar.  

Beräkningsförfarandet vid dimensionering av pålade golvbjälklag baserar sig på K.W. 
Johansens teorier om brottlinjer som senare har utvecklats av Kinnunen S. & Nylander H, 
[20], för tillämpningar på plattor. Den kombinationsarmerade pålade plattan har utvecklats 
av N. V.Bekaert S.A. i samarbete med Faulkner H. och Gossla U., [8], TU Brunchweig. I 
Sverige har den introducerats av Hedebratt J. i samarbete med Bekaert Svenska AB och 
därefter ytterligare förenklats genom att utesluta de korgar av armering som visas i figur 
2.3, genom att ersätta dessa med armeringsjärn i fulla längder för att öka 
produktionstakten med användning av laserläggare.  

Industrigolv kan givetvis vara av andra typer än ovanstående, exempel på detta är bitumen 
och cementbaserade avjämningsmassor som golv till industriytor. En viss mängd litteratur 
har producerats som anknyter till renovering av sådana golv, exempel är Silfwerbrand J., 
[26, 27]. 

 
Figur 2.3 – Fribärande platta med SFRC och armeringskorgar. As står för arean armeringsstål och index S 
för stöd (support), index F för fält (field), index u för underkant och index ρ för överkant (vanligen index t 
för top). Bild från Bekaerts ”Floors on piles”- program Dra Pro Plus©. 

2.2.2 Utförda industrigolv 

En inventering av de golv som utförs i Sverige grundar sig på officiella uppgifter som 
lämnas till statliga myndigheter vid bygglovsansökan samt inofficiell information om 
projekterade och utförda golv vid Tyréns. 
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Statistiskt material 

Statistiska centralbyrån, SCB, har ansvar för Sveriges statistiska databaser där 
statistikansvariga myndigheter publicerar sina undersökningar. I lagen om den officiella 
statistiken (SFS 2001:99) anges att officiell statistik är sådan statistik för 
samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering som en 
myndighet framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Således finns officiell 
statistik för lokalbyggande tillgänglig på Internet, SCB, [79-84].  

Beviljade bygglov för lokalbyggande 

Statistiken utgör en konjunktursindikator för nybyggnadssektorn. Den omfattar bygglov 
för bostadsbyggnader och lokalbyggnader. Nedanstående diagram, figur 2.4 visar hur stor 
andel beviljade bygglov som olika byggadstyper har uppburit för åren 2001-2003, i 
genomsnitt. 

 
Figur 2.4 – Statistiskt material över antal bygglov och bruttoarea efter byggnadstyp, genomsnitt åren 2001-
2003, SCB, [79]. 

”Industri och lager” byggs i sådan omfattning att cirka 10 procent av totalt antal beviljade 
bygglov hör till den kategorin vilket är en minskning med 4 procentenheter sedan tidigare 
undersökning av Hedebratt J., [14]. Det är på tredje plats efter ”Småhus” med 55,5 
procent och ”Fritidshus” med 16 procent. Om man undersöker andelen bruttoarea, var de 
beviljade byggloven (genomsnitt åren 1997-1999) för produktion av ”Industri och lager” 
störst med i genomsnitt 29 procent, följt av ”Småhus” med 22 procent av totala 
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bruttoarean. Detta har förändrats så att ”Industri och lager” står för 21 procent av alla 
bygglov som beviljats och nu kommer på tredje plats efter ”Flerbostadshus” med 23 
procent och mest yta beviljas nu ”Småhus” med 28,5 procent (genomsnitt åren 2001-
2003).  

Industrigolv av den typ rapporten inriktar sig på bör vara de staplar som anges för 
”Industri och lager” för antal beviljade byggnadslov och bruttoarea, men förekommer 
också i flera av övriga byggnadstyper. Förändringen i andelen beviljade bygglov för 
lokaler visas i figur 2.5. Minskningen är drastisk för åren efter 2000 och slog mycket hårt 
sista kvartalet 2001. Perioder med ökat byggande håller dock uppe statistiken vilket gör att 
byggandet inte minskat så mycket sett på årsbasis. 

 
Figur 2.5 – Beviljade bygglov, bruttoarea lokaler, Förändring från föregående år, %. De senaste 4 
kvartalens uppgifter är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen de senaste åren. Statistiken 
omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov/bygganmälan. Statistiken har gjorts sedan 1996., SCB, 
[81]. 

Konjunkturindikatorer 

Industrins investeringar för åren 1994 till 2004 visas i figur 2.6 med utfall för 1994 – 2003 
och planer för 2004 i miljarder kronor i 2000 års priser.  

I SCBs material förekommer förkortningen SNI, som står för Standard för svensk 
näringsgrensindelning och vi använder för närvarande en näringsgrensindelning från 1992, 
dvs SNI 92. C är den avdelning i SNI 92 som avser Utvinning av mineral och innefattas av 
uppgifter från gruvor och mineralutvinningsindustri. D är den avdelning i SNI 92 som 
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avser Tillverkningsindustri. Vilket ger att C + D blir totala industrin, där D är den 
dominanta enligt Monica Broberg, SCB, [90]. 

Industrins byggande har sjunkit sedan 1996 men står kvar på ca 6 miljarder kronor sedan 
2002, enligt figur 2.6, men figur 2.7. Dessa kan tyda på ett ökat behov av lagringskapacitet 
sedan sista kvartalet 1997. Om utvecklingen fortsätter och industrin även i fortsättningen 
kräver en ökad lagringskapacitet kommer troligen även det egna byggandet öka. 

De investeringar på infrastruktur som regeringen föreslagit om ca 400 miljarder kronor 
fram till 2014 kommer även de att bidra till en positiv utveckling för industribyggandet. 
Regeringens sedan länge budgeterade satsning om 2 miljarder kronor på västkustens 
infrastruktur kommer att öka möjligheterna och främja byggandet för industrin i området 
där bilindustrin är tung idag. Satsningen är synnerligen aktuell sedan en producent inom 
bilindustrin avvägt att lämna produktionen i Trollhättan till förmån för fabriker utomlands. 

 
Figur 2.6 – Diagrammet visar investeringar inom industri ( SNI 92, C+D), där samtliga uppgifter räknats 
om till priser enligt år 2000. För omräkningen används deflatorer som beräknas av Nationalräkenskaperna. 
Uppgifterna som avser investeringsplaner är dessutom justerade för den systematiska över- och 
underskattning som behäftar de olika enkättillfällena., SCB, [82]. 
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Figur 2.7 – Volymutveckling för industrins lager. I diagrammet visas industrins totala lager, första kvartalet 
= 100. I totala lager ingår färdiga egna varor, produkter i arbete, handelsvaror och insatsvaror. Med 
industri avses gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri, SNI 92  C+D, SCB, [83]. 

Trendanalys 

Bruttoarean för byggande av lokaler har avtagit med ca 37 % och bostadsbyggandet 
inklusive fritidshus har ökat med ca 90 % från 1:a kv 1996 till 2:a kv 2004. Totalt så har 
en marginell ökning skett av byggandet under samma period. I lokaler inräknas byggande 
av industri-; kontors- och affärslokaler. Med vetskap om att kontorslokaler byggs i mycket 
begränsad omfattning idag (4:e 2004) mot före år 2000 så bör det mesta av lokalbyggandet 
bestå av industri- och affärslokaler efter 2000 varför minskningen inte behöver vara 
särskilt stor vad gäller industri- och affärslokaler. 

Andelen industri-, kontors- och affärslokaler som byggs kan uppskattas genom att studera 
figurer 2.8-2.9 i jämförelse med tabell 2.1. De projekt som har projekterats som 
pålunderstödda golv av stålfiberbetong av Tyréns visas i tabell 2.1. Eftersom de projekt 
som författaren projekterat (cirka 3-4 % av alla golv i lokaler som utförs i Sverige) bör 
kunna ses som ett genomsnitt av svensk produktion kan de tjäna som källmaterial i 
jämförelse med SCBs uppgifter.  

I ”Lokaler” ingår industri-, kontors- och affärslokaler mm. Bruttoarea motsvarar i princip 
area av våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida (enligt Svensk Standard SS 
02 10 52), Kamali R., [100]. 
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Figur 2.8 – Beviljade bygglov för bostäder och lokaler. Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut, kv 1 
1998 - kv 2 2004. De senaste fyra kvartalens siffror är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen 
de senaste åren, diagram efter tabell från SCB, [84]. Heldragna linjer markerar trenden. 
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Figur 2.9 – Beviljade bygglov för bostäder och lokaler. Bruttoarea (1 000 m2/år) 4:e kvartal, kv 4 1998 - kv 
4 2003. Uppgifter i figur 2.8 omsatta till årsbasis i figur 2.9 för bostäder/ fritidshus och lokaler. Heldragna 
linjer markerar trenden. 
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Tabell 2.1 – Projekt projekterade och utförda som pålunderstödda golv av Tyréns åt Bekaert Svenska i 
samarbete med olika konstruktörer, Hedebratt, 2001-2004. 

Projektnamn Ort Yta [m2] Beställare 
Konstruktör/ 

Golvkonstruktör
Entreprenör/ 

golventreprenör 
År 

ARP Göteborg 600 Danafjord 
Scandiaconsult/ 
Tyréns 

SBS Entreprenad/ 
AB Linotolgolv 2001 

Exel/ Hedeäng Trollhättan 22000 Exel/ Saab 
NCC Teknik/ 
Tyréns 

NCC/ 
AB Linotolgolv 2001/2002

Ahlsell Hallsberg 10000 Ahlsell NCC Teknik/ Tyréns
NCC/ 
 AB Linotolgolv 2002 

Biltema Jönköping 8000 Biltema 
K-Center/  
Tyréns Skanska Sverige 2001 

Partihallarna Botkyrka 28600 Kilenkrysset 
Byggstatik/  
Tyréns 

Kilenkrysset/  
AB Linotolgolv 2002 

Silvan Örebro 3300 Silvan 
Structor/  
Tyréns 

NCC/  
AB Linotolgolv 2002 

Nordic Hub Malmö 5000 Toyota 
Konstruera/ 
Tyréns 

NCC/ 
SCANGOLV 2002 

PLD Nordic AB Nykvarn 6000 Kilenkrysset 
Byggstatik/  
Tyréns 

Kilenkrysset/  
AB Linotolgolv 2002 

Nexium IV Gärtuna 8000 Astra Zenica 
Tyréns/  
Tyréns 

Skanska Sverige/ 
 AB Linotolgolv 2002 

Ica Maxi Haninge 3000 Ica 
Consultec/  
Tyréns MELAB 2002 

Nordby 
Shopping Center Strömstad 25000 Orvelin Group 

Integra/  
Tyréns 

Skanska Sverige/ AB 
Linotolgolv 2003 

Hornbach Göteborg 18000 Horbach 
BSB Gmbh/  
Tyréns W. Markgraf & CO 2003 

Bauhaus Göteborg 10500 Bauhaus 
Consultec/  
Tyréns 

Fastec Sverige/  
AB Linotolgolv 2003 

Bulten Kungälv 5000 Ytterbygg 
Epsilon/  
Tyréns Ytterbygg 2003 

Bauhaus Västerås 10500 Bauhaus 
Consultec/  
Tyréns 

Fastec Sverige/  
AB Linotolgolv 2003 

Transportstaden Mosås 25000 DHL 
Byggstatik/  
Tyréns 

NCC/  
AB Linotolgolv 2004 

Kuehne & Nagel Norrköping 17000 Prologis 
LTB-Byggkonsult/ 
Tyréns 

Logistic Contractor/ 
AB Linotolgolv 2004 

Profilspecialisten Kålered 5000 Profilspecialisten
GF-Konsult/  
Tyréns 

BM-Byggmontage/ 
AB Linotolgolv 2004 

Mekonomen Strängnäs 10000 Kilenkrysset 
Byggstatik/ 
Tyréns 

Kilenkrysset/  
AB Linotolgolv 2004  
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En representativ del av de golv som utförs i Sverige projekteras av författaren. I tabell 2.1 
uppgår lokaler för affärsidkande verksamhet till ca 78 300 m2 (35,5 % av total bruttoarea) 
för åren 2001-2004. 

Golvytan för industrilokaler uppgår till ca 45 600 m2 (20,7 % av total bruttoarea) och lager 
till 96 600 m2 (43,8 % av total bruttoarea). Omsätts dessa andelar till en nationell 
fördelning av byggda bruttoytor så bör det byggas ca 475 000 m2 industrilokaler, ca 
1 076 000 m2 lager och ca 816 000 m2 affärslokaler under 2004. 

Dessa siffror måste naturligtvis tolkas med försiktighet men ger en liten fingervisning om 
hur fördelningen ser ut. Totalt byggs idag ca 2 300 000 m2 lokaler per år, bäst var år 2000 
då man toppade med ca 3 750 000 m2 enligt figur 2.8. 

Rena kontorsbyggnader har inte byggts särskilt mycket av under 2004 (inga officiella 
siffror har hittats) men ca 10 % av ytorna för affär och lager uppskattas bestå av kontor på 
ett eller annat sätt, ofta byggs ett entresolbjälklag där kontor inreds. Lokaler för industri 
och lager kan särskiljas, men ofta förekommer båda typer i samma fastighet.  

En av de största golventreprenörerna, AB Linotolgolv, lägger ca 300 000 m2 betonggolv 
per år. Av dessa är cirka 50 000 m2 pålade golv med stålfiberbetong och 2 gånger detta 
dvs ca 100 000 m2 stålfiberarmerade plattor på mark resterande är andra med typer av 
armering och pågjutningar enligt Conny Gustafsson, Koncernchef, AB Linotolgolv, [92]. 

2.2.3 Metoder för produktion av golv 
Traditionella metoder 

Läggning i långa plattor, är en metod där hela eller delar av golvet utförs i parallella 
avlånga plattor med 2-3 m bredd. Med hjälp av banor dras ytan av och vibreras med sk 
vibrobalk, vilket ger mycket stor ytjämnhet, Malmberg B., [19].  

Metoden medför att golvet har svårighet att ta upp de stora krymprörelser som uppstår 
med långa plattor, med risk för tvärgående krympsprickor. I flera fall har metoden givit 
golv där beställaren har ansett att besvärande estetiska avvikelser förekommer. Ofta har 
ljuset brutits olika i plattdelar mellan sprickbildningar, Johansson L., [97]. 

Läggning i kvadratiska plattor, är den numera vanliga metoden att producera industrigolv 
av betong. Mycket sällan ses golventreprenörer utföra golvet på annat sätt. Det sker dock 
att ytorna är komplicerade att dela av och vissa ytor kommer därmed att ha en annan för 
golvet svårare form. Utläggningen sker traditionellt med hjälp av betongbil och 
avjämningen med bana. Vanligtvis utförs traditionellt armerade golv utan fogar utöver 
arbetsfogar och dilatationsfogar.  

För plattor av SFRC utförs fogar enligt tabell 2.2. Helt strikt följs inte denna tabell i 
projekteringen men den beskriver lämpliga utföranden utan att gå in på exakt hur golvet 
bör utföras. Typen A förekommer sällan. Golv med töjningshårdnande betong 
förekommer i princip inte alls och har under de senaste åren inte utförts i Sverige. Ett 
mellanting av typen B och C är plattor med storleken på fogavstånd som typen B men där 
fiberinnehållet inte är töjningshårdnande. Det är den mest frekvent utförda typen. 
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Tabell 2.2 – Vanliga karakteristiska egenskaper för några stålfiberarmerade golvtyper, Silfwerbrand J., 
[25]. 

Karakteristika Typ A Typ B Typ C 

Fogavstånd 20-30x h 20-30 m 40-50 m 

Plattgeometri Företrädesvis 
kvadratisk. 

Kvadratisk Kvadratisk 

Friktion mot undergrund Låg Hög Mycket låg. 

Arbetskarakteristika Sprickfördelande. Företrädesvis 
töjningshårdnande. 

Företrädesvis 
töjningshårdnande. 

Fiberinnehåll Lågt Stort Måttligt 

Annat   Låg krympning. 
Hänsynsfyll 
kvalitetskontroll. 
Förlängd 
härdningsprocedur. 
Sen pålastning. 

Ytrörelse Några mm Några mm Några cm 

Nya metoder 

Laserutläggare, användningen av maskiner för att avjämna och vibrera golv är inte ny, 
men användningen av laserstyrda maskiner för produktion av golv är relativt nymodig. 
Sedan metoden introducerades för några år sedan har användningen ökat. En entreprenör i 
fallstudien sägs ha använt metoden sedan 1997.  

Metoden medför en snabbare och jämnare golvläggning än andra manuella metoder. 
Utförande av industrigolv om 800-1200 m2/dag är en realitet, Kelly P., [114], Tjärnberg 
O., [118]. Metoden beskrivs mer i Hedebratt J., [14] där några objekt behandlas. 

Lyft- och sänkmetoden, metoden går ut på att golvet utförs med transversalt placerade 
luftsäckar med ett inbördes avstånd av 1-2 m. Luftsäckarna är tomma under gjutningen 
och t o m 3-7 dagar efter gjutningen. Därefter fylls de med luft för att lyfta plattan. Genom 
detta förfarande kan plattan krympa fritt och samtidigt ventileras på undersidan med 
fläktar. Resultaten har vid försök varit lovande och man har uppnått krympningar i golvet 
motsvarande fri krympning, εsh, Silfwerbrand J. & Paulsson-Tralla J., [30]. Metoden är 
sprickbegränsande i sig. Troligen är dock metoden inte lämplig för större golvytor som 
industrigolv ofta är. 

Kanalsystemet, är en metod för att snabbare torka betonggolv. Detta är speciellt viktigt då 
en fuktkänslig beläggning läggs direkt på betongytan. Mer om denna metod finns all läsa i 
Hedebratt J., [14], där en fallstudie görs som analyserar och beskriver metoden utförligt. 
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2.2.4 Dimensionering 

Då rapporten skall beskriva krav på industrigolv kommer inte dimensioneringsmetoderna 
som används att beskrivas så ingående. Litteratur som behandlar dimensionering av 
industrigolv finns och beskrivs nedan. 

Dimensioneringskriterier 

Betongkonstruktioner kan delas in i två huvudtyper. För att dimensionera en 
golvkonstruktion måste konstruktören ha klart för sig vad beställaren förväntar sig i form 
av sprickor och utseende. Konstruktören kan då välja att dimensionera i sprucket eller 
osprucket tillstånd, Walker W. och Holland J., [33].  

Utgångspunkten är att plattan dimensioneras i brottgränstillstånd. För ofta återkommande 
laster av t ex trucktrafik kan dimensionering för utmattning vara aktuell. Kontroll av 
uppsprickning utförs i brukgränstillstånd under normal belastning, Westerberg B., [34].  

Andra dimensioneringskriterier än de statiska eller dynamiska kan vara t ex kulör, 
frysnings- och tiningsmotstånd, kemisk resistens, korrosionsmotstånd och täthet mot gaser 
eller bakterier mm, Malmberg B., [104], Skarendahl m fl, [109]. Dimensionering får ske 
genom beräkning eller provning, enligt Regelsamling för konstruktion med Boverkets 
konstruktionsregler, BKR, [49]. 

Svenska handböcker och normskrifter 

Dimensioneringshandböckerna nedan är allmänna för många betongkonstruktioner men 
tar även upp specifika krav, råd och anvisningar för golv.  

Boverkets Konstruktionsregler, BKR (tom BFS 2003:6) innehåller föreskrifter och 
allmänna råd till plan- och bygglagen (1987:10), PBL, lagen (1994:87) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk m m och förordningen (1994:1215) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk m m., BVF. (BFS 2003:6). Första upplaga var BKR 94, 
nu gällande utgåva är BKR från 2003 med ändringar t o m BFS 2003:6, [49]. I denna 
hänvisas till SS-EN 206-1 Betong – del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och 
överensstämmelse.  

För dimensionering av betongkonstruktioner krävs också till SS-EN206-1 hörande 
dokument med svenska anpassningar till EN206-1: 

• SS 13 70 03 – Betong – användning av EN 206-1 i Sverige, utgåva 2, ny utgåva 3 
gäller från 1 december 2004. 

• SS 13 70 10 – Betongkonstruktioner – Täckande betongskikt, utgåva 1.  

• SIS-CEN/CR 13901:2000 – Användning av begreppet betongfamiljer vid 
produktionskontroll och kontroll av överensstämmelse för betong. 

• SS 13 70 02 – Standardiserad föreskriven betong. 
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• SS –EN 197-1 – Cement. 

• SS-ENV 13670-1 – Betongkonstruktioner – Utförande. 

• SS-EN 12670 – Ballast för betong. 

Boverkets Byggregler, BBR, [43] är en regelsamling med funktionskrav för byggande med 
hänvisningar till tidigare SBN.  

Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04, [41] ger exempel på metoder, 
lösningar och beräkningsregler för att dimensionera betongkonstruktioner. Boken 
innehåller även utdrag ur och kommentarer till BKR. 

Allmän material- och arbetsbeskrivning, ”AMA, anläggningskontruktioner”, [37], ”AMA, 
Hus”, [38] för husbyggnad och ”AMA, allmänna föreskrifter”, AMA-AF, [39] är 
hjälpmedel för konstruktören att beskriva avsiktlig funktion med sin konstruktion med 
utförandeanvisning för entreprenören och innehåller viktiga uppgifter om krav på golv. 

Betonghandboken, konstruktion, [45] behandlar allmänt betongkonstruktioner med råd till 
dimensionering och projektering av vanliga konstruktioner. Betonghandboken, material, 
[46] ger en utförlig beskrivning till materialegenskaper hos betong. Betonghandboken, 
arbetsutförande, [44] innehåller också viktiga uppgifter om golv. 

Flera av Svenska betongföreningens rapporter är intressanta vid dimensionering av golv. 
Bland de viktigaste kan nämnas Betongrapport nr 4 och nr 11 enligt nedan. 

Svenska Betongföreningens, Betongrapport nr 4, utgåva 2, [61], ”Stålfiberbetong 
-rekommendationer för konstruktion, utförande och provning” behandlar användningen av 
stålfiberbetong som konstruktionsmaterial. Svenska Betongföreningen vill med denna 
skrift medverka till god konstruktionspraxis inom detta specialområde inom 
betongtekniken. Rapporten innehåller rekommendationer riktade till beställare, 
projektörer, materialtillverkare, entreprenörer och förvaltare. 

Svenska Betongföreningens, Betongrapport nr 11, [62] ger precis som titeln säger en 
”Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206-1”. 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP rapport 2003:11, [60] ”Dimensionering 
för beständighet hos betongkonstruktioner enligt SS-EN 206-1 i Sverige – Komplement 
till Betongföreningens rapport nr 11”. 

Utländska handböcker och normskrifter 

Exempel på föreskrifter som är slagkraftiga i andra länder ges nedan. 

TR34, Technical report 34, The Concrete Society, TR34 Concrete industrial ground floors, 
Third edition 1994, [68]. Tr34 är den engelska designhandboken för betongkonstruktioner. 
Den har ett supplement, CS114, Tr34 Sup, [69], för specificering och kontroll av jämnhet 
och fri rörelse. 
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NEN 6720, TGB 1990 Voorschriften Beton. Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 
1995), [71]. Föreskrifter för konstruktion i betong med beräkningsmetoder som gäller i 
Nederländerna. 

BRL 5060‚ Nationale Beordelingsrichlijn voor het KOMO-certificaat‚ Staalvezelbetong: 
Stichting BMC, [64], (Belgien). Denna skrift utgör nationella riktlinjer för KOMO-
certifikatet för stålfiberbetong, i Belgien. 

CUR är ett institut för utförandeforskning och regelgivning i ”Aanbebeling 36: Ontwerpen 
van elasisch ondersteude betonvloeren en –verhardingen:”, [65]. Rekommendationer för 
härdning av elastiskt understödda betonggolv behandlas i denna rapport från 
Nederländerna. CUR har publicerat fler skrifter om betong och industrigolv. 

B4, Finlands Byggbestämmelsesamling, Betongkonstruktioner, [63], ger anvisningar för 
betongkonstruktioner av traditionellt armerat slag. För stålfiberbetong finns inga 
anvisningar i denna skrift. 

DBV-Merkblätter, ”Technologie des Stahlfaserbetons und Stahlfaserspritzbetons”, [70], är 
ett exempel från Tyska betongföreningen - Deutscher Beton-Verein E.V. 

ACI 302.1R-04, “Guide for Concrete Floor and Slab Construction”, [1] är en färsk rapport 
från ACI Kommitte 302, American Concrete Institute, första utgåvan trycktes i juni 2004. 

Internationella handböcker och normskrifter 

Eurocode 2, [73] med i ett första skede ett Nationellt anpassningsdokument, NAD, [75] 
skall utgöra dimensioneringshandbok för betongkonstruktioner inom Europeiska Unionen, 
EU. 

Tekniska rapporter 

Skarendahl Å. & Westerberg B., [24] gav ut en CBI-rapport, ”Handledning för 
dimensionering av fiberbetonggolv” som behandlar just platta på mark och dimensionering 
därtill. En ad-hoc grupp var tillsatt för att på kort tid presentera ett dokument för att tjäna 
som första handledning för dimensionering av fiberbetonggolv. 

Cement och Betong Institutet har i häftesform utgett en CBI-rapport, ”Stålfiber – armerade 
industrigolv”, Westin m fl [36]. Rapporten behandlar fiberbetong, seghet, 
böjdraghållfasthet, förhindrad krympning, belastningsprov och doseringsutrustning i syfte 
att utarbeta rekommendationer för projektering och utförande av betongplatta på mark för 
industribyggnader av SFRC. Stort engagemang har vikts åt sk vild sprickbildning. 

För dimensionering har Bo Westerberg skrivit en serie häften. Exempel från denna serie är 
”Platta på mark med koncentrerad last”, Westerberg B., [34] som tar upp ”platta på mark” 
principen i ett lastperspektiv som hjälp för konstruktören i projekteringsskedet. 
Dimensioneringen grundar sig på dels elasticitetsteori, dels brottlinjeteori. Punktlaster från 
hjultryck o s v kan omräknas till moment beroende på var lasten är placerad på plattan. I 
bruksgränstillstånd väljs vanligen elasticitetsteori, medan i brottgränstillstånd 
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(gränslastteori) kan båda metoderna komma ifråga vid dimensionering. Gränslastteorin 
förutsätter en seg konstruktion som i fallet med golv av SFRC. 

De två första rapporterna är tillämpliga för golv med SFRC och den senare gäller också 
för SFRC-golv men speciellt traditionellt armerade betonggolv. 

Språket och landsgränser kan också sätta sina begränsningar på litteraturens och 
forskningens genomslagskraft. För att öka erfarenhetsutbytet har industriländerna anordnat 
en vart fjärde år, sedan år 1987, återkommande internationell samling Kollokvier 
(seminarier), ”Industrial Floors”, Seitler P., et al., [76]. Representativ forskning om 
industrigolv och nya idéer presenteras i artiklar i denna skriftserie. 

2.2.5 Redovisning 

Redovisning av tänkta dimensioner och utförandeföreskrifter är viktigt för de flesta objekt, 
så även när det gäller industrigolv. Redovisning kan ske med ritningar, skisser, 
specifikationer eller andra handlingar.  

Med ritningar är konstruktören tydligast i förmedlingen av hur han har tänkt sig 
konstruktionen och med föreskrifttexter redovisas lämpligen krav, hänvisningar och 
utförandebeskrivningar. Ofta är det viktigt att konstruktören är väl insatt i 
produktionsmetoder och utförande av industrigolv, han kan då ge utförliga 
arbetsinstruktioner i form av utförandebeskrivning på föreskriftsritningen. I och med att 
golven blir mer och mer komplicerade i konstruktion och utförande kommer detta att bli 
en allt viktigare del av projekteringsarbetet.  

Ritningar 

Krav ställs i projekteringsskedet på ritningars utförande, bl. a finns redovisningskrav. BKR 
avsnitt 2:34 skriver att: 

”Bärande konstruktioner skall redovisas på ritningar och i andra handlingar på sådant 
sätt att de kan kontrolleras att kraven på bärförmåga, stadga och beständighet är 
uppfyllda.”. 

Detta är inte fallet för många industrigolv. Har entreprenören använt en annan lösning än 
tidigare föreskriven lösning så är risken stor att det inte avspeglas i bygghandlingarna. 
Kravet innebär att krav på utförande och utförandeklass, material och form skall anges på 
ritningar. 

- Men kravet gäller tyvärr bara bärande konstruktioner. 

För att entreprenören och beställaren skall kunna vara överens om vad som skall tillverkas 
men även för att ange kravnivån på utförandet produceras ofta ritningar ändå. Ritningarna 
är juridiskt bindande och står högt upp i rangordning av giltighet. 
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Materialspecifikationer 

I BKR föreskrivs att material skall leveranskontrolleras och vara försett med 
materialstämpel eller materialspecifikation. Material som är typgodkända eller 
tillverkningskontrollerade enligt avsnitt 1:4, BKR behöver inte ytterligare provas eller 
kontrolleras i de avseende som omfattas av typgodkännandet eller tillverkningskontrollen.  

För bärande betonggolv anges armeringsutförande på ritning och armeringsspecifikationer 
anger mängder av delarmering, klipplängd och bockning. Även för betongen finns krav på 
redovisning av funktionsbaserade krav samt tillverkning, provning och utförande. 

Ovanstående är alltså inte krav för golv där funktion som bärande konstruktion saknas. 

2.3 Kravorientering 

För att inventera fastställda och outtalade krav på industrigolv som projekteras har en 
mindre mängd intervjuer genomförts utöver en inledande litteraturstudie. Inventering har 
också gjorts genom medverkande vid Golvseminariet på Eurostop Hotel – hösten 2000, 
[114] och Nordiskt miniseminarium, på Institutionen för Byggkonstruktion KTH – 
sommaren 2001, [103]. 

2.3.1 Kravställare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.10 – Intressenter som påverkar i byggprocessen av industrigolv. Pilarna visar hur informationen 
går mellan intressenter. Fylld pil visar att kravflödet är stort i den riktningen, ofylld pil visar på ett mindre 
kravflöde. Lagstiftaren m fl ställer krav av högre dignitet än banker m fl men dessa institut ställer ofta 
väsentliga krav, på framförallt säkerhet, som kan vara avgörande om en investering sker.  

En indelning i olika kategorier av intressenter är nödvändig för att kravstrukturen skall bli 
nyanserad och rättvisande för industrigolvets olika kravställare. Några av de krav som 
intressenterna, i figur 2.10, ställer återges i detta kapitel. Bankers, försäkringsbolags och 
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investmentbolags intressen tas inte upp i rapporten, trots att de har väsentliga krav på 
byggandet av lokaler. 

Beställarkrav 

För att rama in exakt vilka som utgör beställare av industrigolv måste årligen uppdaterade 
statistiska material för företagens expansion och nystartande eller annat statistiskt material 
analyseras.  

Det skulle bli en stor uppgift att bestämma de olika typer av industrigolv som årligen 
utförs. En studie skulle troligen ge mycket olika kravspecifikationer för enskilda objekt. 
En sammanställning och analys av vilka beställare som förekommer är lättare att göra via 
sökning på Internet och i litteratur. Även intervjuer med projektörer och golventreprenörer 
kan sammanställas för att få några stickprov. 

Krav kan först härledas till beställare inom olika industriverksamheter, för att sedan 
beskrivas mer nyanserat. Industrin kan delas in enligt nedan efter dess behov av tunga 
maskiner och utrustningar: 

Inom den tyngre industriverksamheten förekommer krav på lastkapacitet, 
utmattningstålighet, slagtålighet, explosionsmotstånd och slitstyrka. Fordonen som 
belastar ytan är ofta försedda med stora luftfyllda gummihjul och skadar inte fogar på 
samma sätt som hårda små hjul.  

Det förekommer dock fordon med bandförsedda hjul ”Larvfötter” eller små hårda hjul, av 
stål, som sliter hårt på ytan. Krav som täthet förekommer vid t ex deponier mot lakvatten 
men även för skydd mot markradon i gastäta konstruktioner. Utomhus finns risk för 
sönderfrysning, därför får inte betongen skalas av i ytan och krav kan riktas mot detta, 
Skarendahl Å., Petterson K., m fl, [109]. 

Den medeltunga industrin har i viss mån liknande krav men här är krav som fogfrihet, 
sprickfrihet och ytjämnhet kanske mer uttalade. Vid höglager ställs extra stora krav på 
bärförmåga och jämnhet, golvet får heller inte deformeras ojämnt vilket kan leda till 
kollaps av ställage eller dess infästning, Thooft H., [116]. 

För lättare industri är de estetiska kraven viktiga. Därför tillkommer krav på lättstädade 
golvytor. Men även täthet mot spridning av kemikalier och mikrobiologiska spill, vilka 
ibland innefattar riskavfall från människan och laboratoriedjur, Skarendahl Å., Petterson 
K. m fl, CBI, [109].  

Andra krav kan vara direkta förutsättningar för en riskfri användning av industrigolvet 
som elektriskt avledande/neutrala golv som ger gnistfria ytor vid  t ex tillverkning av 
sprängämnen, krut och fyrverkerier. 

Exempel på verksamheter på industriverksamheter där beställare av industrigolv 
förekommer ges i tabell 2.3. 
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Tabell 2.3 – Exempel på industriverksamheter där beställare av industri golv förekommer, Hedebratt J., 
[14]. 
Tung 
industriverksamhet 

Medeltung 
industriverksamhet 

Lätt 
industriverksamhet 

Annan ej industriell 
verksamhet 

Pappersindustri 
Sågverk 
Fordonstillverkare 
Försvar och säkerhet 
m m. 
 

Konfektionsindustri 
Logistik 
Lagerhållning 
Kemikalier 
Petrokemi 
Pyroteknik 
m m. 

Elektronik 
Försäljning 
Livsmedelstillverkning 
Läkemedelstillverkning 
Laboratorier 
Fiskkonservering 
m m. 

Sjukhus 
Militär 
Handel 
Kontor 
Spedition 
m m. 

För samtliga ovanstående verksamheter har givetvis respektive ägare om denne är 
beställare även indirekta krav på industrigolvet. Kraven som ställs i programskedet kan 
sammanfattas som intäkter och kostnader för intressenterna, se figur 2.11. 

Priset ger i första hand en indikation på kvalitet och förväntad nytta av vald konstruktion i 
anbudsskedet. Detta måste överensstämma med beställarens förväntningar och krav i 
jämförelse med andra anbudsgivare. Kunden vill maximera sina köp med behoven och 
minimera sina utgifter till företagets vinst. Kravet på lägsta pris är ofta beslutskriterium 
vid sortering av anbud, funktionen förutsätts då vara uppfylld enligt kravspecifikation. 

Funktion innefattar lastkapacitet, jämnhet, ytjämnhet, slagtålighet, slitstyrka, sprick- och 
fogfrihet samt många andra egenskaper ett golv kan ha. 

Livslängden på ett industrigolv är ett mått på hur lång tid en viss definierad funktion 
kvarstår, beständighet beskriver förmågan att kvarhålla en funktion. Tiden som golvet 
skall ha denna funktion anges i år och kan variera med avslitning, sprickvidd, korrosion 
eller t ex kloridinträngning. För betongkonstruktioner i utomhusmiljö innebär det ofta hur 
lång tid det tar innan kloridtröskelvärdet uppnås, Fagerlund, [7].  

Detta bör även gälla för golv på mark vid verksamheter som omfattar kloridhantering. 
Salthallar för vägsalt, viss konservering, industri för havsfiske, djurhållning och garverier 
är exempel där starkt nedbrytande kemikalier finns.  

Tidsramen omfattar byggstart, byggstopp och inflyttningsdatum för projektet. Beställaren 
ställer krav på när byggnationen skall vara påbörjad och avslutad, ett drifttagandedatum 
krävs för att kunna budgetera kostnader i verksamheten. Tiden då golvet kan tas i bruk 
måste anges i beställarens kravspecifikation eller förfrågningsunderlag tillsammans med 
övriga krav.  
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Figur 2.11 – Kostnader för projektet i programskedet påverkar eller styr helt valet av golvkonstruktion. 
Skall industrigolvet dimensioneras för tung- eller lätt trafik? 

Normkrav 

De krav som ställs i normer för industrigolv är idag av funktionskaraktär. Råd och 
anvisningar finns men är inte uttalade krav. Kraven riktas först och främst mot säkerhet 
och hälsa från lagstiftaren, kraven kan dock utökas av byggherren för att ställa högre krav, 
t ex, med hänsyn till sakskada. Ovanstående nämnda krav gäller för dimensionering i såväl 
brottgränstillstånd som bruksgränstillstånd. Föreskrifterna i BKR är bindande och gäller 
fullt ut för nya byggnader och tillbyggnader som kräver bygglov och i skälig utsträckning 
för nya byggnader och tillbyggnader som inte kräver bygglov. Det står dock till den 
enskilde fritt att välja andra lösningar och metoder, om dessa uppfyller föreskrifternas 
krav.  

Livslängdskrav är krav på beständighet för konstruktioner och anges i BKR avsnitt 2.13. 
Livslängdsklass, L1, 50 år, skall användas då byggnadsdelen är åtkomlig för inspektion 
och underhåll och livslängdsklass L2, 100 år, för byggnadsdelar som inte är åtkomliga för 
inspektion och underhåll. 

Markens bärighet måste vara tillräcklig för att kunna ta upp tyngd av byggnadsdelar men 
även nyttig last enligt BKR, [49]. Grundläggning med voter och plint eller pålning med 
pålplattor ger en mycket bra säkerhet mot sättning vid rätt utförande. Kraven på 
geokonstruktioner i BKR är att utformningen sker så att 

• de inte orsakar sådana förändringar av jord- och grundvattenförhållanden att skador 
uppkommer i närbelägna byggnader och anläggningar 

• de inte oskäligt försvårar planerad användning av intilliggande mark samt 

• de inte skadas av tjälrörelser eller av rörelser orsakade av markuppfyllningar, 
avschaktningar, grundvattensänkningar, erosion eller vegetation. 

    Pris 
+ Funktion 
+ Livslängd 
+ Tidsram 
= Intäkter och 
kostnader  
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Utformning av geokonstruktioner skall ske med hänsyn till samverkan mellan 
konstruktion och undergrund. För bärande geokonstruktioner finns krav i avsnitt 4:22 BKR 
att geoteknisk undersökning skall utföras. Många byggnaders grundkonstruktioner hamnar 
i lägsta geotekniska klass, GK1. För GK1 anses att krav i såväl bruks- som 
bruksgränstillstånd skall vara uppfyllda om grundplattans bredd och grundläggningsdjup 
uppgår till minst 0,4 m vardera och att: 

Svd ≤ Rvd där, 

Svd  dimensionerande vertikal last enligt avsnitt 4:312 BKR 

Rvd  dimensionerande vertikal bärförmåga enligt BKR avsnitt 4:312 

Dimensionering sker oftast med handboksformler eller erfarenhetsmässiga överslag. I 
BKR anges nu gällande funktionskrav. BBR, och BKR avsnitt 1 behandlar krav som kan 
ställas för bärande konstruktioner, BBK 04 då det handlar om betongkonstruktioner. För 
dimensionering av industrigolv har plan- och bygglagen inte någon påverkan för 
industrigolvets funktion eller livslängd om det inte är bärande konstruktion. Säkerhetskrav 
kan komma ifråga om statisk bärförmåga är aktuell men för normala industrigolv är 
säkerhetsklass 1 ”tillräcklig”. Kravet på säkerhet och om golvet anses som en bärande 
konstruktion bör tas upp i varje projekt och kanske också till allmän diskussion. 

Brukarkrav 

Den som slutligen brukar industrigolvet, byggherren, hyresgästen eller vem det kan vara 
har sina egna krav och dessa måste därför fastställas för att kunna ange riktningen i 
projektering och produktion. Nya krav skapas när brukaren vill utrusta sitt golv. Som 
hyresgäst vill han kanske ha pallställ, som i figur 2.12, och tänker givetvis på att avtal, 
standard och hyra är anpassade till nyttan för sitt företag. Läget på industrilokalen är då 
viktigt. 

− Hyra, hur hög och stabil är hyran, anpassad efter mina behov? 

− Standard, är golvet funktionsanpassat till mina behov? 

− Nytta, är läget tillräckligt bra för att generera intäkter som krävs? 

− Avtal, när förlängs avtal och vad ingår i avtalet, kontraktstid, 
service och underhåll? 

  

 
Figur 2.12 – Exempel på brukarens krav när han väljer industrilokal. Valet av golvkonstruktion, påverkar i 
högsta grad alla ovanstående punkter för brukaren. 
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Brukaren kan vara densamma som beställaren i många fall. Exempel är staten eller 
enskilda företag som bygger lokaler för egen verksamhet. Försvars- och 
säkerhetsanläggningar har ofta hårt styrda krav för att säkra verksamhetens funktion under 
lång tid men även krav på konfidentiell handläggning vid projektering och produktion. 

Återvinningskrav 

Återvinningen av byggmaterial har troligen inte tidigare varit av primär vikt vid 
projektering av industrigolv, därför har återvinningskraven vid projektering varit låg. 
Återvinning av allt mer material har fått större betydelse vid all byggnation, vi tänker mer 
på miljöansvar för kommande generationer. Vid skolor och högre studier ingår 
miljötänkandet på dagens schema. I gårdagens samhälle var det viktigt att återvinna 
byggmaterial för att klara ekonomin, man hade dessutom andra krav på ingående 
byggnadsmaterial jämfört med idag. 

Återvinning av industrigolv för användning i vägbyggnad utförs lätt, om få eller ofarliga 
kemikalier och miljövänlig ballast ingår i betongen.  

Om armeringen ersätts med stålfibrer kan det återvunna golvet finfördelas direkt i 
krossmaskin för användande i utfyllnad. För att riva en byggnad krävs rivningslov och en 
upprättad rivningsplan enligt Plan- och bygglagen, detta gäller således också 
industrigolvet. Den viktigaste delen består i att identifiera de miljöfarliga ämnen som finns 
i byggnaden. Det skall nämligen ut först, för att säkerställa en god arbetsmiljö, samt att det 
material som sorteras ut skall vara rent och fritt från sådana ämnen. Här är nyckelord som 

• kretslopp, grundläggande teorier för ett uthålligt samhälle och 

• rivningsteknik, erfarenheter av tidigare rivningar och tillvägagångssätt och metoder 

intressanta i syfte att återvinna det uttjänta industrigolvet, Larsson K. G., [78]. 

2.3.2 Krav i byggprocessen 

Ibland korsas gränserna för aktörernas roller, för vem som egentligen är projektör, 
entreprenör eller beställare. Beställare kan vara ett fastighetsbolag som fått i uppdrag att 
bygga åt en industriverksamhet som inte själv vill äga eller förvalta sina lokaler. 
Kravställarna som om de själva inte har tillräckliga kunskaper om industrigolv eller 
byggprocessen kan ge otydliga och ofullkomliga krav som uppfattas av fel aktörer. En 
utomstående och kanske kunnigare konsult kanske inte ens blir inkopplad då kunskapen i 
valet av industrigolv kan vara på måttlig nivå. 

Beställare 

Representanter för beställare finns inom alla industrigrenar vilket är nämnt i avsnitt 2.3.1. 
Storleken på verksamheten anger hur nära ägaren kommer i kontakt med golvprodukten 
och processen att välja industrigolv. Beställarens kravspecifikation är grund för 
upphandling och utförande. Beställaren slår alltså an första tonen för byggandet och 
bestämmer då hur det fortsatta byggandet skall utvecklas. Beställaren måste således ange 
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sina egna krav tydligt och genomtänkt för att erhålla de funktioner han och hans kunder 
vill ha.  

Projektörer 

De flesta byggprojekteringsfirmor har någon gång stått i företag att utforma industrigolv 
eller åtminstone ett mindre golv av typ platta på mark. Projekteringstiden är ofta pressad 
med krav från beställaren att kunna bruka byggnaden från ett visst datum. Konsulten som 
jobbar i kommission mot arkitekter och beställare har ofta endast uppdraget att 
dimensionera för lastupptagning. Vid krav på slitstyrka väljs enligt råd från BKR om 
minsta kubhållfasthet. Med AMA kan projektören styra hur golvet skall utföras, till vilka 
toleranser osv., utifrån hans dimensionering.  

Erfarenheten är stor men kunskapsåterföringen från beställare och användare till 
projektören är ofta liten. Det är också svårt för projektören att ta till sig kritik för ett objekt 
som passerat i tiden med sysselsättningen i nya utmaningar, Johansson L., [97]. 

Entreprenörer 

För att ta hem projektet, ofta i anbudstävlan gentemot andra företag, skall entreprenören 
erbjuda bästa möjliga lösning till lägsta pris. Kraven är riktade i första hand mot priset, 
men även funktion, livslängd och utförandetid. Entreprenören kan vinna aktning hos 
beställaren via personliga kontakter, god kvalitet i utförande och förmåga att genomföra 
projektet inom förutsatta tidsramar. Därmed är egenkraven hos entreprenören viktiga 
oavsett om man som entreprenör har en ISO-certifiering eller inte. 

Å andra sidan kan entreprenören ställa krav på att tekniska lösningar skall vara enkla att 
utföra och valet mellan liknande lösningar kan bero på hur utförandet kan klaras tids- och 
produktionsmässigt. För entreprenören som har åtagit sig att utföra ett industrigolv till fast 
pris har ekonomiska lösningar en viktig och ibland avgörande roll. Metod- och materialval 
hänger starkt ihop vilket också speglar sig i vad beställaren slutligen får. Detta märks 
tydligt i tider som nu då resurser som arbetskraft och material är dyra och svårtillgängliga 
vilket ger höga kostnader. 

Specialister 

Specialister finns som har erfarenhet med industrigolvprojekt, dessa hittar man inom 
projekterande konsultföretag men även hos specialiserade golvläggarföretag och institut 
som Cement och Betong Institutet, högskolor och universitet. De har ofta viktig kunskap 
som är möjlig för en beställare att inhämta i sin valprocess men även om något har gått fel. 
När kravspecifikationen skall upprättas kan relevant kunskap minska onödigt strängt 
ställda krav och fästa hänsyn till mer väsentliga krav för största möjliga nytta längs hela 
produktionen och projekteringen av golvet. 

Materialleverantörer 

Leverantören av material har som primär uppgift att leverera material med en jämn 
kvalitet i hållfasthet, ballastinnehåll, vattencementtal m m när det gäller betong. Mot 
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materialleverantören kan krav vara ställda på materialegenskaper som krympning, seghet, 
temperatur- och hållfasthetsutveckling samt uttorkning och beständighet mm. Stål som 
ingår i armering, balkar, pelare och bultgrupper har av konstruktören ställda krav som 
stålleverantören/stålentreprenören måste uppfylla. Kraven gäller då 
korrosionsbeständighet, drag- och tryckhållfasthet, seghet, svetsbarhet och formbarhet. 

Tekniska egenskapskrav på industrigolv 

Kraven på utförandet av det nyprojekterade industrigolvet eller renoveringen av det gamla 
golvet kan vara olika men följer samma princip. För projekteringen av industrigolv kan 
konstruktören hänvisa till förekommande AMA föreskrifter och krav. 

AMA, hus delar t ex upp kraven i kapitel ESE.5, ”Undergolv och golv av platsgjuten 
betong” i följande underkapitel: 

ESE.51 Undergolv av platsgjuten betong 

ESE.52 Golv av platsgjuten betong 

ESE.53 Golv av hårdbetong 

ESE.54 Golv av fiberarmerad betong 

Några av kraven är upptagna i nedanstående genomgång av krav på industrigolv, indelade 
efter teknisk egenskap. 

De funktionsbaserade kraven 

Jämnhet (inkl kantresning), i AMA 98 - Hus är kraven ställda för betonggolv enligt tabell 
2.4. För undergolv tillkommer ytterligare krav enligt AMA - Hus 43.DC Undergolv. 

Tabell 2.4 – Krav på jämnhet i entreprenörens utförande, AMA - Hus 43.DB/11 Golv - platsgjuten betong, 
(kapitel 4 beskriver rumsbildande byggnadsdelar, m m). 
Mått Mätlängd (m) Tolerans (mm) 

Buktighet 0,25 
2,0 

±1,2 
±5,0 

Lutning1 L2 L/600 
Lägst ±8 

Högst ±20 

Läge i nivå från sekundärpunkt 
i nivå3. 

 ±20 

Språng (höjdskillnad) vid 
öppningar mellan rum. 

 5 

1 Där fall anges för lutning får inte bakfall förekomma. 2 Mätlängd L i mm (godtycklig längd som motsvarar en 
konstruktionsdels höjd eller längd). 3 Läge i nivå avser lägsta och högsta tillåtna nivå för golv inom vilka buktighets- och 
lutningskrav skall inrymmas (överbestämning) 
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Koncentrerad last, det primära kravet är att plattan dimensioneras i brottgränstillstånd, se 
kapitel 2.2.4. Beställaren har krav på lastupptagande förmåga som skiftar efter hans 
verksamhetsområde. Lasterna kan vara dynamiska som hjullaster med varierande 
varaktighet eller krafter av bromsande fordon eller statisk belastning från pelare, väggar, 
maskiner, inredning, stödben och olika utbredda lagerställage (reoler). 

De beständighetsbaserade kraven 

Slitstyrka (inkl damning), för betonggolv med stålglättad yta kan enligt AMA 98 - Hus 
utformas enligt tabell 2.5.  

Tabell 2.5 – Krav på jämnhet i entreprenörens utförande, AMA - hus ESE/6. 

Krav på 
slitstyrka 

Kvalitetsklass Hållfasthetsklass Max avnötning 
800 varv (mm) 

Max avnötning 
1600 varv (mm) 

Mycket höga 
Höga 
Måttliga 
Låga 

A 
B 
C 
D 

K50 
K40 
K30 
K25 

0,1 
0,2 
0,4 
- 

0,2 
0,4 
0,8 
- 

De betonggolv som skall målas eller behandlas med dammbindningsmedel skall 
stålglättas, AMA, hus, ESE.522. Golv av hårdbetong skall uppfylla kraven för 
kvalitetsklass A enligt AMA, hus, ESE/6. 

Slagtålighet, särskilt i verkstadsmiljö eller där maskiner kör med lastskopor. 

Sprickfördelning/sprickvidd, ett golv utan sprickor är en orealistisk kravställning. En 
begränsning av sprickor beroende på golvets funktion kan utgöra krav för ett industrigolv. 
Inga generellt accepterade klasser finns för sprickbildning. Sprickorna kan uppstå av bl. a 
påtvingade rörelser eller krympning i samband med tvång. 

Foghållfasthet, kanten hos fogen är särskilt känslig för trucktrafik. 

Fogfrihet, vid tung trafik är fogar känsliga för överfarter. Fogen är det första som går 
sönder på ett golv som annars varit felfritt. 

Beständighet mot syror och andra kemikalier, enligt BBR är beständighet ett krav. 

Bomfrihet, för att inte bom skall uppstå krävs att vidhäftningen är god mellan underlag och 
pågjutning eller ytskikt. 

Störningsfrihet, relativt magnetiska slingor etc. 

Reparerbarhet, golv skall kunna repareras, såväl lokalt som över större ytor. 

Små densitetsskillnader, utföranderesultaten påverkas enligt Laserutläggning, [114]. 

Tålighet mot prägling, maskiner som rör sig på golvet kan tillfoga märken. Tunga fordon 
som grävmaskiner har ofta starkt präglande larvfötter. 
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Statisk samverkan, ytor på underlag skall statisk samverka med ett senare pågjutet 
betongskikt och skall ha ytjämnhetstalet, s större än 1,5 mm enligt SIS 81 20 05. Detta 
uppnås normalt genom borstning och förutsätter att ingen smuts eller cementslam 
försämrar vidhäftningen, BBK 04, [42]. Detta krav är troligen inte tillräckligt med 
hänvisning till en undersökning utförd av Carlswärd J., [4], där vidhäftningen mellan ett 
flertal olika typer av vidhäftningsförbättrande åtgärder har studerats. 

Toleranser för läge och dimension kan anges enligt tabell 2.6. Detta blir allt vanligare då 
mycket höga lager byggs med ställage i sammanhängande sektioner om uppåt 40 m höjd 
och 250 m längd med datorstyrda kranar för godshantering, blir allt vanligare. 

Tabell 2.6 – Krav på toleranser i entreprenörens utförande, AMA - Hus, 15.S/11. 
Mått Tolerans (mm) 

Dimensionsmått, längd, bredd, höjd ±20 

Läge i sida från närmaste sekundärlinje ±25 

Läge i nivå i förhållande till sekundärpunkt i 
nivå. 

±20 

Arbetsmiljökrav som byggherren vill uppnå 

Ytstruktur, inkl rengörbarhet, halksäkerhet. 

Små färgskillnader, ett fläckigt golv ser inte rent ut. 

Emissions- och kemikaliefrihet, med liten eller ingen avgång av miljö- och hälsofarliga 
partiklar. Handskande av farliga ämnen som t ex isocyanater i fogmassor och limmer kan 
vara belagda med särskilda krav. 

Optiska egenskaper, golvytan kan avgöra lokalens ljusegenskaper. Särskilt viktigt är detta 
vid faror som brand med rök eller strömavbrott där tydliga färgnyanser kan leda personer i 
säkerhet. 

Ljudegenskaper, golvytan kan avgöra lokalens ljudegenskaper. Störande buller från 
truckar kan leda till nedsatt hörsel. 

Gångvänlighet, beror bl.a på golvytans materialsammansättning och struktur. 

Ovanstående dimensioneringskrav är hämtade från Skarendahl Å. & Westerberg B., [24] 
och Silfwerbrand J., [26].  

Miljökrav som byggherren vill upprätthålla 

Dessa miljökrav kan vara antingen lokala eller globala. Miljökrav finns i b la i Rio 
dokumentet, Agenda 21 med styrdokument som ISO 14001. I några länder finns hårdare 
krav t ex de Kaliforniska miljökraven som ansetts hårda. Sverige har varit långt framme 
med miljökraven, och företagen arbetar hårt för att förverkliga dem. 
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Kemikalieanvändning bör begränsas och detta krav tillämpas i stor utsträckning vid all 
nybyggnation och renovering. Epoxi för limning av parkett eller pågjutningar förekommer 
trots detta krav då brist på andra metoder saknas eller är betydligt kostsammare. 
Användningen av epoxi i sig är inte miljöfarlig men utgör ett allergent byggmaterial i 
ohärdat tillstånd enligt Arbetsmiljöinstitutet. 

Trädbesparing, om byggherren vill spara träd eller det finna andra krav på t ex artskydd 
kan trädfällning eller skador på vegetation beläggas med höga viten. 

Sparande på naturresurser, krav finns att man skall spara på naturresurser som 
ballastmaterial från rullstensåsar. Andra är att förnyelsebar energi skall användas så långt 
möjligt. 

Känslig miljö, finns i städer, arkeologiska fyndplatser, kulturområden m m. 

Krav på resurs- och energihushållning samt återvinning, se avsnitt 2.3.1 

Projektstyrda krav i produktionen av industrigolv 

Andra krav är projektstyrda och faller inom varje projektledares intresse:  

Leveranstid, dels för golvet eller byggnaden i helhet men också för byggnadsdelar och 
material, också för anpassning till övrig byggnation. 

Utförandetid, under vilken projektet genomförs med start- och slutdatum. En tidigarelagd 
inflyttning kan generera mer intäkter. 

Priset på golvet eller delmaterial är självklara förutsättningar för projektet, kravet är då 
ofta låga kostnader för inköpet, drift och underhåll. Inköp kan samordnas i projektet och 
priset kan bero av ovanstående tidskrav. 

Anpassning till övrig byggnation och produktion, vilka bygger först och i vilken ordning. 
Anpassning kan också innebära att inte störa grannar, med t ex maskiner. Vid t ex 
bilningsarbete transporteras ljudet långa sträckor i betongstommar, därför kan det vara 
lämpligt att komma överens med hyresgäster om arbetstider. 

Byggvägar och åtkomlighet, för stora industrigolv kan det vara nödvändigt att planera en 
eller flera byggvägar för betongbilar och andra fordon. Tillfällig dränering kan vara 
nödvändig och liksom vägtrummor för el. För framkomligheten kan vegetation avverkas, 
röjning av block och sprängning av bergknallar är också viktigt. 

Korta transporter, möjlighet att leverera material från närliggande betongstationer är 
generellt viktigt när stora volymer beställs. 

Personaltillgång och kunskapsnivå, rätt personal för projektering och läggning av 
industrigolvet. Inom byggbranschen har man dock en vana att förflytta personalen inom 
och utom landet. 
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Ekonomiska krav 

De ekonomiska kraven är av stor betydelse för alla i byggprocessen. De är oftast helt 
avgörande för byggandet. 

Lokaliseringskrav, var skall industrilokalen byggas för att generera mest vinst? 

Personaltillgång, rätt personal för verksamhetens behov till rimlig kostnad. 

Konsultkostnader, krävs många konsulter för att projektet skall slutföras kan 
konsultkostnader bli höga. 

Korta projekterings- och byggtider, är en förutsättning för att snabbt få igång 
huvudverksamheten och öka intäkter från uthyrning. Omställningskostnader kan vara 
stora. 

Låga låneräntor och skatter, många är beroende av lån för att bygga 

Avtal med kommun och stad, en förutsättning för att bygga ekonomiskt kan vara avtal om 
köp av mark till lågt pris. Som byggherre kan man i gengälld bygga t ex bostäder i centrala 
delar av städer istället för lönsammare projekt som kontor.  

2.4 Inledande fallstudier 

Fyra golvprojekt varav ett höglager i bilindustrin samt ett höglager för logistik, ett 
automatiserat höglager för Internetförsäljning och en pågjutning av befintliga bjälklag har 
följts. Avsikten med att studera dessa projekt har varit att inhämta kunskap i hur 
projektering av sinsemellan olika golvtyper samt produktion av dessa går till. En mindre 
skadeinventering har också genomförts för varje projekt för att möjligen härleda 
karakteristiska samband till projektering och produktion av uppkomna skador. Till detta 
har intervjuer med beställare, konstruktörer, entreprenörer, platschefer, projektledare och 
materialleverantörer lagts för att få en nyanserad bild av projektspecifika lösningar och 
svårigheter. En kravspecifikation för varje golvprojekt har analyserats och jämförts med 
utfört golv. Fallstudieobjekten har tillkommit via kontakter med Magnus Hansson, 
Bekaert Svenska AB, samt via Tekn Dr Jonatan Paulsson-Tralla, Stockholm Konsult. 
Dessa projekt ingår inte som fallstudieobjekt av den integrerade metoden, utan endast för 
att studera möjliga och befintliga krav på industrigolv som en förstudie. Bland ett antal 
möjliga objekt har nedanstående golvproduktioner valts ut: 

• Sabbatsbergs sjukhus - pågjutning av befintligt bjälklag vid sanering av golv 

• Fraktarna i Järfälla - platta på mark med stålfiberarmerad betong, SFRC 

• SAAB i Trollhättan - platta på mark med SFRC samt traditionell nätarmering 

• IKEA/CDC - platta på mark med SFRC 
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2.5 Analys av krav på industrigolv 

Skillnaden mellan andelen utförda golv av SFRC i England och flera andra länder i 
Västeuropa mot motsvarande golv i Sverige är avsevärd, sades av Laserutläggning vid ett 
seminarium, [114]. Peter Mjörnell, Bekaert däremot, ansåg att skillnaden inte är så stor. 
Peter menar att cirka 40 procent av golven i delar av Europa läggs med SFRC, i Sverige är 
man inte långt efter idag. Andelen har efter studien ökat och numera läggs en betydande 
andel av golven med SFRC, Hedebratt J.. 

Kan skillnaden i utvecklingen bero på hur kraven har formulerats i våra byggregler och 
hur marknaden i Sverige uppfattar dessa krav? Emellertid så har denna studie visat att 
många vill prova nya metoder och entreprenörerna är villiga till detta under förutsättning 
att man kan minska kostnaderna och garantera ställda krav. Kraven som påvisats i denna 
avhandling gäller för alla typer av industrigolv. Många vill utveckla 
dimensioneringsreglerna så att nuvarande produktionsmetoder kommer till sin rätt. Kraven 
i BKR tar inte hänsyn till den utveckling som sker inom betongområdet idag. 

De senaste årens konjunktur har gett en ökning i antalet byggda industrilokaler. Då är det 
viktigt att man inte bygger felaktigt, man måste ha råd att underhålla och reparera vid 
senare lågkonjunkturer. Diagrammen i figur 2.8 och 2.9 visar hur denna ökning utvecklats 
sedan början av 1997. Tidigare analyser visar på en kraftigare ökning av lokalbyggande 
som senare har fördelats mot en större andel bostadbyggande. 

Behovet av bättre och billigare industrigolv ökar trots detta. För varje 2:a kvartal sker en 
topp i produktionen men det är också en topp i början av 4:e kvartalet. Detta beror på 
årstidsvariationer men också förläggningen av semestrar i juli-september. Förutom dessa 
fluktuationer så har byggandet av lokaler ökat med ca 25 procent från 1997 till 2001 enligt 
Hedebratt, [14], men totalt minskat med ca 37 procent fram till 2:kv 2004 sedan 1996. 

2.5.1 Kravställare 

Ibland korsas gränserna för aktörernas roller, men även oklarheter i entreprenadgränser 
kommer att påverka om rätt krav ställs. Ibland ställs kraven även till fel person eller 
företag i processen. Exempel är när krav på ytans jämnhet ställs på konstruktören från 
beställaren. Detta kan han bara påverka till viss del men den rätta att ställa kravet till är 
entreprenören. Man får inte förväxla eller sammankoppla kraven för jämnhet med 
deformation på grund av last vilket ofta görs. 

Om deformationskraven enligt EC2, t ex för korttidslast som är upplagslängden/500 för en 
pålad platta, skall rymmas inom jämnhetskraven, blir utrymmet för summan av 
deformationer och jämnhetsavvikelser så litet att kraven med orimlighet kan komma att 
uppfyllas. Genom en ökad samordning av entreprenader, krav i projekteringsskedet och 
beslutskriterier i tidigt skede kan alla aktörer påverka sina respektive krav oavsett om det 
gäller funktions- eller utförandekrav. 
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2.5.2 Funktionskrav 

Funktionskraven i BBR och BKR är rimligt ställda i många avseenden men kan för 
industrigolv vara en källa till fördyrande i material- och produktionskostnad. Säkerheten 
blir ofta runt 90 procent över brottkapaciteten då alla partialkoefficienter tas med, 
Westerberg, [35]. Med enkel matematik visar man att man får mellan 20 procent och 87 
procent överkapacitet för industrigolv beroende på val av säkerhetsklass 1, 2 eller 3 och 
materialkoefficienter ηγm = 1,2 för platta på mark eller ηγm = 1,5 för övriga konstruktioner 
som pålade plattor. Säkerhetsklass 3 förekommer sällan för golv men kan vara angeläget 
då golvet har delar som är fribärande och fungerar som byggnadens utrymningsvägar, där 
personer vistas ofta och där risk finns för personskador vid kollaps samt där golvet 
fungerar som bärande del i stommen. 

I fråga om industrigolv räcker inte anvisningarna till för hur stora laster man skall ansätta. 
Hänvisning till separata utredningar måste göras enlig BKR, kanske borde det finnas mer 
handgripliga färdiga lastfall. För många projekt är också uppskattningen av karakteristiska 
laster väldigt grova. Man hugger gärna i med en stor last, redan i beställarens 
kravformulering, för att det känns tryggt och ger lite prestige, dimensionerande lasten blir 
då väldigt hög. Ett värre problem är att det förekommer att man anger fel eller för låga 
laster i förhållande till mot vad användaren kommer att utnyttja golvet till eller vad 
konstruktionen lämpar sig för. 

I projekteringsskedet har ofta konstruktören dålig kunskap om dimensioneringen av golv, 
förutsättningarna och produktionsmetoder och väljer därför ofta schablonmässiga 
dimensioner som kan ge stor under- eller överkapacitet. I fall där rådande 
dimensioneringsanvisningar följts i projekteringen av ett industrigolv har ofta 
entreprenören eller annan konstruktör lagt till extra hållfasthet och dimension. 

En skillnad i kubhållfasthet på 5 à 10 MPa eller tjocklek på 50 à 150 mm, måste betraktas 
som anmärkningsvärd men är vanlig. Detta omdöme stöds oftast inte av betongindustrin 
som enbart anser att det armeras för lite vilket har nämnts vid flertal tillfällen då detta har 
tagits upp med betongleverantörer. 

Sprickrisken kan öka då hållfasthet och tjocklek ökar, därför kan det vara vanskligt att 
föreskriva högre värden utan att ändra mängden armering. Figur 2.13 illustrerar det ökade 
behovet av armering vid en förändring av höjden på golvtvärsnittet. 

En internationalisering av kraven kommer att ske i och med övergång till Eurokod. Detta 
kommer att påverka dimensionering av industrigolv med i största avseende en 
fördelaktigare användning av koefficienter för material och säkerhetsklasser, andra 
konstruktionstyper kan däremot förlora på detta enligt Bo Westerberg, Tyréns. 
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Dimensionerande golvtjocklek, td. 
tp = 100 procent av td. 

Producerad golvtjocklek, tp. 
tp = 150 procent av td. 

ρ ρρ
 

 

 

 
Figur 2.13 – En ökning av tjockleken eller betonghållfasthet ökar behovet av armering. Figuren till höger 
visar en schematiskt linjär fördelning för behovet av armeringsinnehåll, med avseende på sprickfördelning, 
vid ökning av tjockleken. 

Regionala skillnader på betongkvalitet är stora inom Europa. En större vaksamhet krävs av 
konstruktören som tillämpar kraven i olika EU-länder. 

2.5.3 Utförandekrav 

Vid sågning av fogar har troligen anslutningsfogar runt pelare en väsentlig  funktion, 
förutom att minska graden av tvång för plattan. Om en pelare får en snedställning kan den 
förvärras ytterligare om pelaren också förflyttas med rörelser i golvet. Detta kan röra sig 
om någon millimeter för en fogindelning på 15 m men kan transplanteras vidare i golvet 
och ge ännu större rörelser. För fall då någon platta har låst sig totalt i t ex ett större 
fundament och andra plattor har litet tvång, i form av t ex friktion, kan pelare förskjutas 
avsevärt, om de inte är tillräckligt förankrade. Det är dock vanligare idag att man använder 
avskiljande material runt pelare istället för att såga snitt som avser att minska tvånget. 

Då en sista del förblir osågad runt pelaranslutningen kan spänningar bildas i kanten av 
platthörnen, om inte den sista delen spricker upp. Sprickan kan också få en sned riktning 
med detta, se figur 5.7, Hedebratt J., [14]. Även hårdbetongen kan spjälka då den har 
betydligt högre elastisitetsmodul än vanlig betong, se figur 5.27, Hedebratt J., [14]. Ett 
bättre utförande kring pelare kan vara ursparning med form och senare igengjutning av 
detta område eller avskiljning med cellgummimatta (liggunderlag). Anvisningar för 
utförande står i många fall att finna i golventreprenörers produktkataloger (handböcker), 
men de tar ofta inte hänsyn till mer än deras egen konstruktionsutformning. 

2.5.4 Ekonomiska krav 

Alla aktörer har ekonomiska krav på industrigolvet. Graden av krav kan variera då 
storleken på ersättning också varierar. För golvet har detta stor inverkan då t ex 
projektören endast har cirka 1,5 % av kostnaden för ett byggprojekt. Projektören skall 
heller inte bruka golvet själv varför intresset ofta enbart är ekonomiskt. I 
projekteringsledet kommer mycket av avgörande karaktär fastställas för golvprojektets 
utveckling. Här dimensioneras och bestäms materialparametrar och andra 
dimensioneringsstorheter efter bl a beställarens, entreprenörens och brukarens krav. Ofta 
måste projektören ta reda på eller bestämma dessa och andra väsentliga krav efter egna 
kontakter och bedömningar. 
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I följande vanliga avtal och andra standardavtal styrs hur ansvaret fördelas mellan 
konsulter och entreprenörer, men också hur ekonomin skall regleras. 

AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader 

ABK96, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet 

AFTU 99, Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad 

AFU 99, Allmänna Bestämmelser för underentreprenader 

ABT 94, Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten 

Beställaren (byggherren) upphandlar oftast industrigolvet till fast pris, därmed har 
entreprenören krav på sig att lägga ner en oviss arbetsinsats för att bygga industrigolvet. 
Vid en överbestämd kvalitet, är kraven lägre än kvaliteten på industrigolvet, se figur 2.11. 
Lägger entreprenören ner mycket arbete och kostar på mer än beställaren har begärt, 
uppstår en överkostnad för entreprenören. Detta kan vara bra goodwill för företaget som 
utför entreprenaden, men i längden är det inte företagsekonomiskt bra. 

Kravuppfyllelse
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Figur 2.11 – En bättre kvalitet än begärd kvalitet innebär en kostnad för entreprenören (överbestämning, 
Ö), lägre kvalitet än begärd är kanske ett upphov till merkostnader i senare skede (underbestämning, U). Då 
uppnådd kvalitet är i nivå med beställd kvalitet har resonans uppstått - beställarens och entreprenörens krav 
konvergerar (K). 

Vid en underbestämd kvalitet, är kraven högre än kvaliteten på industrigolvet. Om 
beställaren inte är nöjd kan det bero på för lite nedlagt arbete på utförande eller val av 
material. Om entreprenören inte åtgärdar fel kan det leda till ”badwill”. Åtgärdas golvet på 
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rätt sätt kan det vara ett bra tillfälle att göra rätt för sig och vinna byggherrens förtroende 
och han återkommer troligen. Med diagrammet nedan illustreras hur kvalitetsuppfyllelsen 
påverkar entreprenörsföretagets ekonomi. Överskott i kvalitet är en merkostnad för 
utförandet av industrigolvet, se figur 2.11. 

Det är viktigt att man har samma upplevelse eller uppfattning av kvalitet för att inte skapa 
felaktiga krav. Detta måste också överensstämma med företagens ekonomiska behov. 

2.5.5 Estetiska krav 

De estetiska kraven är alltid viktiga i sammanhang där människor skall arbeta och bedriva 
verksamhet. I begreppet estetik för industrigolv ligger sprickfrihet, planhet, ytjämnhet, 
jämnhet i färg, råhet och blankhet och många andra aspekter. Färgsättning kan påverka 
trivsel men också förmåga att lokalisera sig i en större byggnad. Att inte hitta i en större 
byggnad kan vara påfrestande, färgsättning som lugnar eller leder personer rätt kan vara av 
betydelse. Industrigolv är mycket enkla att färgsätta med pigment i betong eller 
hårdbetong. 

2.5.6 Tidskrav 

Tidskraven återspeglar företagets ekonomiska behov i budgeten men även flaskhalsar i 
produktionen p g a brist och behov av ytor, vilket kan vara tidsberoende. Därför är det 
viktigt att entreprenörer och projektörer håller fastställda tidsplaner. För entreprenörer och 
projektörer är det viktigt att inte bli belagda med vite från beställaren (byggherren) för 
förseningar. 

2.5.7 Säkerhet 

För industrigolv som anses vara relativt säkra ställs inte så höga krav på säkerhetsklass. 
Normalt händer inget farligt för människor om golvet spricker eller sätter sig lite. 

Ett värsta scenario kan ändå vara att ett eller flera höga ställage välter och via 
dominoeffekt kullkastar andra ställage vilket kan äventyra mänsklig säkerhet. Intilliggande 
byggnadsdelar kan skadas liksom andra materiella skador kan uppstå vid liknande olyckor. 

Som nämnts ovan kan färgsättning öka trivsel och lokaliseringsförmåga, det sistnämnda är 
viktigt vid utrymning. För att en person snabbt skall hitta ut ur en brinnande byggnad kan 
reflexiva eller lysande fält i ljusa kulörer guida personen till nödutgångar. Ibland kan 
golvets yta behöva vara halkfritt och krav kan då ställas på viss ytstruktur. 

2.5.8 Miljö 

Miljökraven som ställs av hälsomyndigheter kontrolleras via lag. En växande medvetenhet 
om miljöskador och opinion från miljömedvetna människor ökar generellt kraven på 
byggnation. Krav kan ställas på industrigolvet för återvinnbarhet, liten miljöpåverkan, lågt 
användande av fossila bränslen i framställning av material och låga mängder av farliga 
emissioner till luft och lakvatten. Högre krav på miljöavfall än vi har idag är troligen inte 
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rimliga att införa inom den närmsta framtiden, däremot är det viktigt att vi tillämpar de 
krav vi har idag. 

2.5.9 Analys av fallstudier 

De inledande fallstudierna av fyra industrigolvprojekt analyseras. Författaren har försökt 
hitta samband mellan fallstudierna. De samband som redovisas kan inte sägas spegla en 
generell verklighet utan är bara representativa för just dessa objekt. För att kunna uttala sig 
om ett generellt samband måste betydligt fler fallstudier utföras. Fallstudierna 
genomfördes vid Sabbatsbergs sjukhus, vid DFDS/Fraktarna i Järfälla, vid Saab i 
Trollhättan och vid IKEA/CDC i Torsvik. Studierna återges i sin helhet i Hedebratt J., 
[14]. 

Objekten och dess aktörer 

Fyra golvgjutningar studerades i en inledande förstudie. Av industrigolven var alla plattor 
på mark, en med funktion som fundament. Industrigolven var alla gjutna med SFRC eller 
en kombination av stång- eller nätarmering och SFRC. Alla beställande företag har varit 
privatägda utom Locum som ägs av Stockholms stad. 

Om man jämför typen av golv och aktörer med skadefallen i objekten kan man se vissa 
samband. Där golven har få skador är beställaren lokal och väletablerad i sin stad. Då 
skadefallen är få har funnits en samordnande projektledare. I mindre städer har man 
uppnått jämnare kvalitet vilket kan ha sin förklaring i hårdare konkurrens. Stora 
byggföretag har varit projektörer och entreprenörer i samtliga fall då golven varit platta på 
mark vilket tyder på att kostnaderna för dessa är höga. 

Karakteristika - material, laster och geometrier 

En jämförelse mellan inträffade skador och objektens karakteristika ger några intressanta 
resultat. Av de studerade objekten var alla industrigolven relativt stora, med ytor på 
17 000 -22 000 m2. Skillnaden i storlek är endast cirka 23 procent, varför jämförelser som 
kan vara storleksberoende inte borde ge någon signifikant skillnad. För de största golven 
och med största laster har emellertid minst skador uppträtt. Man har i dessa golv, i 
projekteringen, använt en betong med högre K-värde, större andel fibrer och större 
tjocklek. Dessa golvplattor hade nära kvadratiska och väl definierade arbetsfogar. Då 
sågsnitten var täta har inga sprickor uppkommit i plattornas mittersta delar. Sprickor har 
även varit få då stora fogindelningar använts. 

Produktionsmetoder 

Alla golventreprenörer använde liknande laserutläggningsmaskiner och i övrigt liknande 
utrustning. Vid monteringsfabriken för nya modellen av Saab 9-3 i Trollhättan användes 
MULTI PLACER för att fördela betongen. 

Den första fallstudien, en bjälklagspågjutning vid Sabbatsbergs sjukhus, hamnar lite 
utanför då det finns få likheter med övrig produktion i andra fallstudier. 
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Vid utomhusgjutning har torksprickor förekommit. Vid inomhusgjutning har man lyckats 
bäst då lokalen haft få fönster och andra öppningar som t ex portar och dörrar. Vid lägre 
lufttemperatur har man lyckats bättre än då temperaturen varit hög, trots förhållanden som 
blåst, sol, stora fogindelningar och fastlåsningar. Mängden personal verkar inte ha ägt 
någon betydelse. 

Vid gjutningen av fallstudieobjekt två, en platta på mark för Fraktarna i Järfälla, var 
temperaturen initialt ganska ogynnsam med + 19◦C i samband med blåsigt väder. 

Ställda krav 

Kraven i projektering och produktion för ovanstående objekt är sammanställda i tabell 2.7. 
Därur kan ställda tekniska egenskapskrav- och miljökrav analyseras. 

Tabell 2.7 – Sammanställning av i fallstudierna ställda tekniska egenskaps- och miljökrav. 

Fallstudie Sabbatsberg Järfälla Trollhättan Torsvik 

Miljökrav Låga TVOC 
 

- - - 

Arbetsmiljö - Ja Ja Ja 

Utförandekrav  Noggrann härdning   

Lastkapacitet för Utbredd last Utbredd last Utbredd last Punktlaster 

Anmärkning: De större företagen har egna miljökrav inbyggda i kvalitetssystemet. 

Endast i ett fall har miljökrav ställts. I tre fall har entreprenören möjligen lyssnat på 
arbetsmiljökraven. Detta då man har valt en lösning med stålfiber, och laserutläggare för 
utläggning av SFRC, vilket minskar tunga lyft. 

Laster har från entreprenör eller beställare oftast angetts som utbredd last. Detta trots att 
de har mindre effekt på golvets förmåga att klara laster, särskilt platta på mark med jämn 
och god undergrund. 

Materialprovning 

Betongstationernas hållfasthetsvärden på levererad betong varierar med tiden. Dels är det 
en skillnad på 7-dagars och 28-dagars hållfasthet, för samma hållfasthetsklass, men också 
variation mellan leveranser från samma station. 

Fallstudie vid DFDS/Fraktarna i Järfälla 

En ”skarpare” betong har använts då man hade problem med härdningen i inledningen. 
Vid gjutningen av de första etapperna var temperaturen lägre än vid senare gjutningar och 
tiden för härdning varierade kraftigt. Observera att golvet dimensionerades för en K30 
betong men den ”skarpare” betongen höll betydligt högre hållfasthet (K40-K50). 
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Fallstudie vid Saab i Trollhättan 

I början av leveranserna har man uppnått en större spridning av hållfasthetstillväxt för 
prover av levererad betong. Detta kan bero på att man senare använt ”retarder” och 
flytmedel för att hindra betongen att härda under transport från betongstationen och för att 
den skall bli mer lättbearbetad. Man har också beställt en betong med liten andel 
finmaterial, vilket kan ha utgjort en del inkörningsjusteringar. Avvikelsen för 28-dagars 
kubhållfasthet är i medel cirka 10 MPa och något mindre för 7-dagarshållfasthet. 

För fallstudie vid IKEA/CDC i Torsvik 

Betong har levererats med i medel cirka 10 MPa avvikelse uppåt, för 28-dagars 
kubhållfasthet. 
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Kapitel 3 – Skador på industrigolv 

3.1 Förekommande skador i de inledande fallstudierna 

En sammanställning av skador som upptäcktes i samband med studierna finns i tabell 3.1. 
Fler skador kan naturligtvis finnas och karteringarna som gjordes vid tillfället för 
studiebesöken kan också ge besked huruvida nya skador har inträffat om man besöker 
platserna vid senare tillfälle. 

För den första fallstudien har mycket ringa sprickor synts över bjälklagets dilatationsfogar. 
I ett fall har produktionen och projekteringen av industrigolvet gett större omfattning av 
skador nämligen vid golvproduktionen i Järfälla. 

I den andra fallstudien har de flesta skadorna inträffat och med mest variation. 

• Fastlåsning och ojämn påskyndad torkning har givit kantresning och krympsprickor. 

• Fogarnas (sågade snitt) indelning, planering och utförande har varit undermålig vilket 
tillsammans kan ha bidragit till kantresningen. 

• Kantresningen har slipats ner men ytan är fortfarande ojämn. 

• Gropar och backar märks när man går över några områden.  

• Ytor förstördes i gjutningen då taket läckte in regnvatten. 

• Sättningar av undergrunden har uppstått vilket visar sig i pumpeffekter för några 
plattor. 

För den tredje fallstudien har endast ett par synliga krympsprickor formats. På några 
ställen finns enstaka fibrer i ytan, som trängt igenom hårdbetongen. Krackeleringar i ytan 
finns, dessa områden är mindre än 0,1 m2. De kan bero på snabbare uttorkning p g a 
fläckviss miss av membranhärdare. 

I den fjärde fallstudien har man gjutit golvplattan utomhus. Väggar och tak monterades 
sent i produktionen. Därför har några torksprickor bildats då sol och vind ligger på starkt 
under sommarmånaderna. 

• Fibrer förekommer i ytan, detta beror på för lite vibrering i ytan men också på att 
konsistensen hos betongen kan ha varit för styv. 

• Golventreprenören har använt felaktiga utsättningspunkter för flertalet etapper, därför 
har avvikelsen varit stor från tänkt golvhöjd. 

Golventreprenören som använde felaktiga utsättningspunkter hade personal från Finland, 
vilket ledde till språkförbistringar enligt arbetsledaren. Personalen hade dålig kunskap i 
engelska.
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Tabell 3.1 – Sammanställning av fallstudiernas skadefall. 

Fallstudie Sabbatsberg Järfälla Trollhättan  Torsvik 

Sprickor Mindre sprickor 
över bjälklagsfogar.

Flertal 2-50 m 
krympsprickor om 
ca 1-3 mm. 

Några 
krympsprickor i 
hörn och vid pelare, 
0,1-1,3 m om ca 1 
mm. 

Några 
torksprickor 
om ca 1 mm.

Fogar - Fogkrossning - - 

Kantresning - På flera ställen 
10-20 mm. 1 

- - 

Yta - Lagade ytor i 
avvikande färg. 
Något ställe fiber i 
ytan. 

Fiber i ytan på 
några ställen. 
Något område med 
fällning. 

Fiber i ytan 
på några 
ställen. 

Jämnhet - Påfallande ”backar” 
på ett par ställen. 

- - 

Hårdbetong  Tidigt släpp   

Annat - Regnvatten bildade 
kratrar i 
hårdbetong. 

- Avvikelse i 
golvhöjd, 
p g a 
felmätning. 

1 Ojämnt slipad kantresning. Kraftig kantresning finns kvar i några plattor. 

Golvens tekniska egenskaper 

Slutsatser från fallstudierna kan bäst dras genom jämförelse mellan objekten, 
observationer i produktionen, skador och ställda krav. Dessa slutsatser kan inte sägas 
spegla en generell bild av golvbyggandet i Sverige utan är bara representativa för just 
dessa objekt. För att kunna uttala sig om ett mer generellt samband måste betydligt fler 
fallstudier utföras.  

Lokala beställare har troligen haft ett längre förhållande till de lokala byggfirmor, 
entreprenörer och projektörer som de anlitar. Lokala representanter för materialindustrin 
har ofta ett stort behov att tillgodose sina kunder då kundkretsen är liten på en mindre ort. 

Där det finns en inbyggd kvalitetskontroll och vana med stora projekt minskar risken för 
dåliga golv. I dessa projekt har man alltid en projektledare eller en projektsamordnare. Det 
finns ibland tydliga signaler på att allt inte fungerat i vare sig projektering eller 
produktion. Detta trots att aktörerna har ansetts vara kompetenta för sin uppgift. 

Att gjutningar som har skett i mindre städer har uppnått ett bättre resultat kan bero på 
avsaknaden av de trafikproblem som finns i större städer, och särskilt i 
Stockholmsområdet. Störningar vid betongleveranser är ett problem. 
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Industrigolven som var gjutna med stålfiberbetong i kombination av stång- eller 
nätarmering har varit mycket lyckade. Från fallstudierna och analysen, kan man formulera 
följande slutsatser. 

• För de största golven och med de största lasterna har minst skador uppträtt. 

• För dessa golv har man använt en betong med högre K-värde, större andel fibrer och 
större fibertjocklek. Därför torde ett K-värde som är något högre användas i kombination 
med högre golvtjocklek och mer armering för att få bättre golv. 

• Fogindelningar som varit nära kvadratiska och med väl definierade arbetsfogar är en 
förutsättning för att minska risken för skador. 

• Då sågsnitten var täta har inga synliga sprickor uppkommit i plattornas mittersta delar. 

Ovanstående tyder på att man har varit särskilt medveten om riskerna med laster, 
krymprörelser och andra fenomen. Kanske p g a att man inte kan förlora i anseende eller 
förlora framtida affärsmöjligheter och därför har varit noggrannare. 

Lastbegreppet 

Laster är för många ogripbara, stora laster är ännu svårare att tänka sig. Om beställaren 
eller projektören skall ta till sig lastens påverkan på konstruktionen jämför han säkert med 
något honom nära. Det syns tydligt att lastbegreppen inte är uppenbara för alla i analysen: 

− Laster givna av entreprenör eller beställare anges ofta felaktigt. 

− Utbredd last är till skillnad från punktlast sällan dimensionerande för platta på mark. 

− Total belastningseffekt är oftast dimensionerande för pålade golv. 

− Storlek och verkan på laster är abstrakt för många, 0,5 MN i punktlast eller 50 kN/m2 
utbredd last, hur mycket är det? 

Här måste en konstruktör komma in och hjälpa beställare och entreprenörer! 

Om maskiner, utrustning och personal 

Golventreprenörerna använde liknande laserutläggningsmaskiner och i övrigt liknande 
utrustning för gjutning av industrigolven. Man kan alltså inte koppla maskinparken till det 
dåliga utförandet i fallstudie Järfälla. Däremot kan frågan ställas om personalen är 
tillträckligt utbildad för att använda utrustningen. Det är dock utan tvivel så att om 
tillräckligt med yrkeserfaren personal finns, för att hinna med alla moment, så har 
mängden personal inte stor betydelse. 

Sågningen av fogar var däremot inte som brukligt vilket tyder på okunnighet om 
fogplanering och fogutförande. Här var det inte samma företag som lade golvet som 
utförde fogarna (1½ vecka efter gjutning). 
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Om klimatets inverkan på skademängden 

Gjut- och härdklimat har betydelse för golvets slutliga egenskaper, och från analysen har 
dragits följande slutsatser: 

• Torksprickor har lättare att uppträda vid blåsigt väder. 

• Lägre lufttemperatur är bättre för resultatet. 

• Vid inomhusgjutning lyckas man bäst då lokalen har få fönster och andra öppningar 
som t ex portar och dörrar. 

• Utomhusgjutningar är svåra men går bättre vid rimligt låga temperaturer. 

Om miljöhänsyn 

Miljön spelar roll ibland, men fallstudien visar att: 

• Miljökrav ställs inte så ofta.  

• Arbetsmiljökrav är viktiga vid val av gjutmetod (särskilt om man samtidigt kan minska 
utförandekostnaderna). 

Om miljökrav verkligen har varit använda beslutskriterier är svårt att bedöma men valet av 
metoder kan tyda på detta. 

Om skador som uppstått på industrigolven 

Skador förekommer i alla fallstudier, oftast mindre omfattande och av mindre betydelse. I 
ett fall har projekteringen och produktionen av industrigolvet gett större omfattning av 
skador. Slutsatsen är att planering av detta objekt inte var tillräcklig vilket lett till en kedja 
av felval. Om många skador uppträder kan man troligen också dra den slutsatsen att 
variationen av skadetyp också är stor. Det kan alltså finnas fler skador av annan art om 
man kontrollerar golvet noggrant. 

Orsakerna till de allvarligaste skadorna i fallstudierna har varit: 

• Fastlåsning av golvet till stommen eller andra konstruktioner 

• Ojämn och påskyndad uttorkning för delar eller hela golvytan 

• Krympning pga uttorkningen i kombination med ovanstående fastlåsning 

• Fogarnas indelning, planering och utförande 

• Droppskador 

Skador på ytor som förstördes i gjutningen då taket läckte in regnvatten, kunde lätt ha 
förebyggts. En enkel testmetod för takets täthet är att spruta vatten över taket med 
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trädgårdsslang för att se var det läcker igenom. Detta provningsförfarande medför att 
endast en begränsad mängd vatten kan läcka in, som då ger möjlighet att finna otätheter 
och att reparera dessa tidigt. 

Fibrer förekommer sparsamt i ytan på samtliga objekt, i liten omfattning då planering och 
noggrannhet varit mer omsorgsfull. 

3.2 Vanliga problem och orsaker till skador  

För det mesta är skadeutredningar konfidentiella, även så för skador på industrigolv. 
Skador kan vara av mer eller mindre allvarlig art. 

Ställda krav 

I många aspekter har beställaren inte några särskilt högt ställda krav. Man ser att 
utförandet av golvet skall ombesörjas av professionell arbetskraft på fackmannamässig sätt 
och litar på att produktionen blir därefter. Detta speglar kanske hela byggindustrin men 
kan vara det som inleder utvecklingen av skador i golvet. 

Ojämnhet  

Kantresning leder till ojämna övergångar mellan golvplattor för fogade golv men även till 
höjning av golvet i randzonen. Vid öppningar i byggnadens väggar som garageportar och 
dörrar kan en kantresning innebära att golvet låser fast dörren. Det måste därför finnas 
tillräckligt med utrymme för golvets rörelse vid nödutgångar. Lastbryggor kan få 
oavsiktliga hinder som är svårforcerliga med handtruck. Ojämna golvplattor är också 
besvärliga att köra över med höglyftande truck. Varukorgar och högt belastade lastpallar 
kan bli vingliga och innebära fara om de välter. 

Undersökningar visar att frekventa överfarter av även små fogar med truck, orsakar 
problem med ryggen för truckföraren. De små stötarna som sker då trucken ”dunsar” över 
ojämnheten skapar en liten tryckvåg i ryggraden varpå ryggkotornas diskar deformeras, 
Skarendal Å. och Westerberg B., [24]. 

Sprickor 

Defekter som sprickbildningar kan vara allvarliga. Inom läkemedels- och 
kemikalieindustrin kan sprickor vara ett problem (av sanitär karaktär för renrum) vid 
oavsiktligt spill, men behöver inte vara allvarliga eller alls dimensionerande för annan 
industri, Johansson L., [97] 

Sprickor uppstår i betongen när dess draghållfasthet överskrids. För att sprickan sedan 
skall fortsätta att propagera krävs att dragspänningen överskrider sprickhållfastheten hos 
den aktuella sprickan, Hedebratt J., [12]. Normalt vidgar sig sprickan, då rörelsen, t ex 
krympningen, ökar efter uppsprickningen, Silfwerbrand J., [24]. 

Påverkan på golvet kan härledas till bl a punktlaster, inducerade moment och krympning, 
men skadan beror på brist på armering i sprickzonen, där för höga spänningar uppstår. 
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Bristen på armering behöver inte vara konstruktörens fel, orsaken till att sprickor uppstår 
kan härledas till utförandefel eller i sällsynta fall användarfel, Hedebratt J. & Westerberg 
B. [131]. 

Fogkrossning 

Fogar som utförs mellan golvplattor kan ibland uppvisa skador från truckar, skador 
uppstår framförallt där truckar med hårda hjul använts, Silfwerbrand J., [26]. Vanligt är 
dock att fogskador har uppstått under byggnadens utförandetid. Saxliftar och andra fordon 
som används för installation orsakar tillsammans med smuts och grus krosskador på 
fogen. 

I bruksskedet är den primära orsaken till skador kantresning, som sekundärt orsakar 
nivåskillnad mellan golvplattorna vilket leder till tröskelbildning. 

Fogen kan också gå sönder till följd av otillräcklig dymlingsverkan. Plattan trycks ned i 
randzonen där trucken framförs och krosskador uppstår i plattkanten när truckhjulen 
passerar fogen. Fogen kan också tryckas sönder av armeringen om den befinner sig för 
nära ytan, armeringen kan också vara otillräcklig vilket ger möjlighet till en oönskad 
rörelse och deformation, Mjörnell P., [105]. 

Sättningar 

Då bärförmågan hos undergrunden är otillräcklig sätter sig marken vid belastning, grunden 
deformeras med följd av skador på byggnaden. Om grundplattan är avdelad med fogar kan 
det möjligen minska sättningens påverkan i plattans utsträckning men med följden av 
lokala sättningar som kan ge skador. Sättningar som sker jämnt över golvplattan är mindre 
allvarliga än ojämna sättningar som påverkar golvet lokalt och t o m kan få hela 
byggnaden att luta. Sättningen kan minskas eller helt förebyggas med rätt dränering och 
eventuell förkonsolidering (komprimering i förväg) av marken. 

Frostskador – värst för bärande golv 

För att inte den plintförsedda plattan eller för den delen vanlig platta på mark skall resa sig 
på grund av isbildning under bärande delar, s k tjällyftning, måste grunden förankras på 
frostfritt djup. I Mellansverige beräknas för husbyggnad frostfritt djup vara 1,6 m men i 
norr kan frost förekomma ned till 2,4 m, sådan nedkylning av marken anses inte inträffa 
mer än vart femtionde år. 

Åtgärder som isolering i randzonen av plattan och värmning av undergrunden med 
spillvärme är vanliga. Att istället aktivt värma grunden med t ex elektriska värmekablar 
styrda av termogivare kräver säkra installationer som skall fungera under lång tid. Detta är 
riskabelt och kan leda till det faktum att nya ägare inte förstår eller i tid inser att 
defrostervärmen slutat fungera. 
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3.3 Statistiskt material avseende skador på industrigolv 

Undersökningar av statistisk art kring industrigolvs skador har i princip inte gjorts, 
däremot har CBI genomfört en del skadeinventeringar genom åren som ändå tillför ett 
underlag för bedömning av statistisk art. Avsikten med CBIs skadeinventeringar har varit 
att finna vad som felar vid produktion av industrigolv, Johansson L., [97]. 

Från 1953 till juni 1973 utfördes utredningar som medförde ett omfattande material. 
Dåvarande Kontroll- och kontaktavdelningarna på CBI med anslag från Statens råd för 
byggnadsforskning gjorde sedan en utredning om skador på betongkonstruktioner, 
Hellström m fl, [12]. Vid 38 fall var betonggolven inte äldre än 2 år då utredning gjordes 
och i bara 2 fall var åldern på golvet 2-9 år. Vid inga fall var golvet äldre än 10 år. 
Undersökningen visar att skador på betonggolv var vanligt förekommande och att 
skadeorsakerna ofta var flera varför i 27 utredningar inte mindre än 47 felaktigheter 
antecknats. Skadorna yttrade sig i otillräcklig ytjämnhet och i dålig slitstyrka vid alla 
golvtyper och i sprickbildning och kantresning vid flytande golv och platta på mark. 
Vanligt förekommande var att materialspecifikationen varit felaktig eller inte angivits i 
bygghandlingarna. En bidragande orsak var att K-värde föreskrevs och betongtillverkaren 
levererade golvbruk med cementhaltsgaranti vilket resulterade i en lösare konsistens än 
rekommendabelt. 

En sammanställning har gjorts av varje års utredningar om industrigolv och finns samlade 
i pärmar. I början på åttiotalet ansåg man emellertid att dessa skulle förbli hemliga, 
därefter låses nya utredningar in i kassaskåp, och används endast för internt bruk. 

Enligt Johansson L., [98] har under hans drygt 30 års arbete med skadeutredningar arten 
av skador inte förändrats eller minskat i frekvens. En övergång från plastiska 
krympsprickor till uttorkningssprickor har dock skett, Johansson L., [99].  

Förekomst av misslyckade golv 

En granskning av CBIs utredningar av skadefall från mer än 30 år visar att golv utgör en 
stor andel av samtliga skadefall. Även tidigare undersökningar från 1953–1973 visar även 
de att en stor del av skadefallen, ca 20 %, uppträder i samband med golv. Situationen med 
skador i golv har alltså inte förändrats nämnvärt på nära 50 år enligt Johansson L. [93]. 
Grafen visar en i genomsnitt närmast konstant trend men skadorna varierar ändå tydligt 
med tiden.  

Man brukar säga att konjunkturen har en svag och en stark uppgång med lågkonjunkturer 
däremellan. Den svaga konjunkturen återkommer med årtal som slutar på 4 och den starka 
konjunkturen följer årtal som slutar med 9. Det verkar stämma även med skadefrekvensen 
på golv. Något som tydligare beskriver konjunkturerna är historiska ekonomiska händelser 
som vi själva har varit med om. 
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Figur 3.1 – Uppdrag 1968-2002 med skadefall som relaterar till golv ifrån 30 år av skadeinventeringar vid  
CBI efter Johansson, L., [93].  

Boken Företagsledarnas århundrade, del III, [7], ger en bild av Sveriges ekonomiska 
utveckling från 1967-2000, vilket passar bra i detta sammanhang. Delar av en recension 
skriven av Anders Tengblad, GMI, [85], råkar överensstämma med skadefrekvensen i 
figur 3.1.  

”Perioden från 1967 till idag rymmer många dramatiska händelser. När boken tar sin 
början har både den industriella sektorn och den svenska modellen passerat sitt zenit även 
om detta först långt senare uppenbarades för aktörerna. Långtidsplanering var på modet 
och alla kurvor pekade behagligt uppåt. Såväl företagsledare, arbetstagare och politiker 
förväntade sig en skördetid. I mitten av 70-talet rämnar tryggheten genom oljekris, 
internationell lågkonjunktur och en inhemsk kostnadsexplosion. Perioden fram till den 
stora devalveringen 1982 handlade mest om att säkra överlevnaden för många företag. 
Därefter inleddes en ny expansionsfas fram till det stora raset i svensk ekonomi i början av 
90-talet. Återhämtningen därefter har tagit lång tid och vad som nu kan skönjas är en ny 
epok, där de traditionella tillverkningsföretagen inte längre utgör den självklara motorn i 
utvecklingen. 

Den sista tredjedelen av 1900-talet var en mycket svårmanövrerad tid. Många klassiska 
storföretag gick under eller bytte skepnad såsom Gränges, Tändsticksbolaget, Uddeholm, 
Broströms och Bofors. Den ekonomiska turbulensen skapade stora möjligheter för aktörer 
med ett nytt och finansiellt orienterat synsätt på företagande. Industrialsterna fick dela 
scenen med finansmännen.” 

Vilket osökt leder till tanken att i konjunktursvackor kommer företagen att ”se om sitt 
hus” och man är mer känslig för underhållskostnader men också att golventreprenörer och 
byggare sparar in på material (minskad armering) och utförande (färre anställda). Att 
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byggherren ser om sitt hus innebär också att anbuden blir ”tajtare” och givetvis till fler 
reklamationer som ökar antalet uppdrag hos specialistkonsulter som CBI. 

Typ av fel och brister 

De vanligaste felen hos golv kan enligt Johansson L., [98], hänföras till: 

Sprickor  35 % 

Otillräcklig hållfasthet, slitstyrka 20 % 

Cementballastreaktioner 6 % 

Problem med plattor på betong (keramik osv.) 9 % 

Sprickor och dålig slitstyrka kan sällan åtgärdas enligt Johansson. Detta stämmer ofta i 
avseende på sprickor men slitstyrkan kan idag ökas genom att behandla ytor med 
kemikalier som ger en tillväxt av kristallstrukturen i ytan sk ”dammbindning”. Man har 
också möjlighet att limma på ett ca 10-15 mm tjockt skikt av hårdbetong med en sk vått på 
torrt metod. Hårdbetong innehåller cement och en särskild hård ballast och kan också vara 
armerad med mikrofiber av plast eller stål för undvikande av krackelering. 

Orsaker 

Krympsprickor orsakade av plastisk krympning var relativt vanliga tidigare men har 
avtagit i CBIs uppdrag. Sprickor orsakade av uttorkningskrympning är däremot vanliga 
och har ökat till att vara mest de frekventa under tiden 1953-2001. I skadefallen så har inte 
i något fall armeringen varit över 90 % av erforderlig miniarmering (enligt BBK). Enligt 
Johansson finns flera orsaker till ett för litet armeringsinnehåll bl a att 

− entreprenören slarvar med armeringens läge 

− konstruktören missbedömer betonghållfastheten 

− plattjockleken blir större än på ritning. 

Som en slutsats nämner Johansson med referat till tidigare utredningars slutsatser att 

”Åtminstone 80 % av skador och andra fel orsakas av avsteg från god praxis och 
normer…” 

”Det är således väsentligt att konstruktören förutom allmän materialkunskap, 
betongteknologiskt kunnande och kännedom om gällande föreskrifter också har praktisk 
erfarenhet från byggnadsplats och betongarbeten.” 

Det finns troligen grund för ovanstående antaganden, i flera projekt och i fallstudierna har 
ovanstående iakttagits under tiden för avhandlingens tillkomst. 
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3.4 Branschsynpunkter om hur vanliga skador uppträder 

Intervjuer och möten 

För att få en varierad inblick i byggprocessen kring industrigolv har några intervjuer gjorts 
med från byggbranschen representativa personer. Alla intervjuade förutsätts vara kunniga 
inom sitt respektive område och även inom området industrigolv. Intervjuerna har varit 
informella och av samtalskaraktär runt några huvudpunkter. 

Intervju hos Cement och Betong Institutet 

Cement och Betong Institutet, CBI, har lång erfarenhet av betong i många sammanhang. 
Industrigolv återkommer i Institutets skadeutredningar genom åren. 

Lars Johansson har arbetat med skadeutredningar under många år på CBI. En intervju 
med honom företogs den 25 april 2001 och inriktades mot skador på industrigolv samt 
industrigolv i allmänhet. Dessa ”byggfel” kan förebyggas med lämpliga åtgärder för varje 
enskilt golv och orsak. 

Skador som ofta uppstår 

Bom, vid tvåskiktsgolv är ofta underlaget dåligt rengjort vilket leder till bom eller dålig 
vidhäftning. 

Blåsbildning kan bildas vid glättning vid fel tidpunkt eller okontrollerad luftinblandning. 

Rå yta kan bero på dålig glättning och ger ett golv som är svårstädat. 

Härdplastbeläggningar spricker av olika skäl, en orsak är bl a dålig rengörning före 
applicering av ytskiktet. 

Sprickor är ofta relaterade till uttorkningsproblem/förhindrad torkning vilket är svårt att 
förebygga. Även otillräcklig armering förekommer vilket leder till att armeringen flyter. 
För liten mängd stålfiber är också vanligt i SFRC-golv. 

Kant/fogskador kan förebyggas med dymlingar eller nät. Stålfiber hjälper i viss mån.  

Krav som ofta inte uppfylls 

Ytjämnhetskrav är ofta dåligt tillfredställda och svåra att åtgärda vid fel. 

Bakfall vid brunnar kan förebyggas med större fall som kan ge säkerhet mot skada.  

Damning kan åtgärdas genom slipning av ytan. 

Indirekta skadeorsaker till ”byggfel” 

Armering är svårt och tungt att hantera i traditionella golvprojekt. 
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För liten tid ägnas åt att planera/projektera för golvet. 

För lösa konsistenser används p g a val av teknik, pumpning e t c. 

Vakuumbetongtekniken är inte anpassad till ändamålet då mycket finmaterial förekommer 
i golvbetong. Byggcement och betong med silikat är svåra material att tillämpa tekniken 
på. 

Alla skador är heller inte byggfel i deras rätta bemärkning, orealistiska förväntningar 
skapar högre krav än vad tekniken når fram till. Detta har ofta att göra med att beställaren 
inte vet vad han beställer. Gemensamt för golven som skador uppträtt på är att det inte går 
att urskilja någon särskild beställare. 

I golv med hårdbetongyta kan man få fördelar som ljusa, rena och glatta golv som är 
sköna att gå på. I gamla golv av denna typ användes ”flintcoate” men även andra typer av 
tvåskiktsgolv finns som asfalt- och asfaltcementgolv. 

Vakuumbehandling minskar mängden vatten i betongens yta vilket leder till snabbare 
uttorkning, tätare golvytor med kortare arbetstid p g a direkt slipning. 

Under intervjun framkom att industrigolv ofta utförs med ett flertal entreprenörer 
inblandade för samma golv. Detta påverkar arbetsschema och utförande då personal från 
olika arbetslag presterar olika mängd och kvalitet. 

Leverantörer är ofta indelade efter material och entreprenad (betong, tillsatser, stålfiber, 
armering, schakt, utrustning och maskiner, personal, förråd och bodar m m.). Samarbetet 
kan då riskera att bli dåligt. 

Intervju hos Jacobsson & Widmark (nuvarande WSP Group) 

Bo Malmberg, J&W, Byggprojektering, (nu WSP Group) Karlstad, är för många i 
branschen en känd person inom projektering och betongkonstruktion. Han har slutfört 
arbetet med en projekteringsguide för konventionellt armerade industrigolv, främst avsedd 
för projektering inom J&W. 

Konstruktiva och utföringsmässiga detaljer 

Fogar är en kärnfråga, här finns ett behov av bättre anvisningar, anser Bo Malmberg. 
Skador uppstår först i kant och fog, därnäst kommer sprickor och bom eller dålig 
vidhäftning i skadefallen. Därför behövs anvisningar och råd i handböcker för 
konstruktörer i projekteringsfasen. 

För stålfiberarmerade golv har beskrivning av prestanda varit särdeles obegripligt. 
Begrepp såsom seghetsindex, residualhållfasthet etc och hur dessa skall tillämpas vid 
betongtillverkning är inte särskilt känt inom betongbranschen. Inom sprutbetongtekniken 
finns redan etablerat funktionstermer som ”performance classes” som man hoppas få även 
för stålfiberbetong för golvindustrin. 
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Betongsammansättning 

Anläggningscement är ofta bättre än byggcement för industrigolvsgjutningar. 
Anläggningscementet har en långsammare hydratationsprocess än byggcementet. Detta är 
av stor vikt om man vill reducera de negativa effekterna av krympning. Valet blir dock 
ofta byggcementen då kostnaden styr i produktionsfasen, vilket på sikt kan resultera i 
ökade underhållskostnader. Motverkande faktorer är att man vid projektering eftersträvar 
golv med så liten risk för sprickbildning som möjligt med minsta möjliga armeringsmängd 
medan man i produktionsfasen önskar åstadkomma en så snabb uttorkning som möjligt 
vilket inte är gynnsamt m h t risk för sprickbildning. 

Fuktsäkerhet 

Om man misstänker eller vet att någon form av beläggning kommer att användas är en 
ångspärr ett måste för att inte få fuktrelaterade problem. Ångspärren kan vara en plastfolie. 
Industrigolv behöver oftast inte någon plastfolie av detta skäl då beläggningar är ovanliga 
men kan ändå var aktuella för att åstadkomma en låg friktion under plattan. Vid golv utan 
plastfolie kommer relativa fukthalten, RH så småningom vara cirka 50 % på betongens yta 
och variera upp till nära 100 % i plattans underkant som i figur .3.2a. 

Om man istället väljer en ångspärr under golvplattan så kommer betongen att torka ut till 
cirka RH = 50 % i hela plattan efter lång tid, om inget tätskikt läggs ovanpå som i figur 
3.2b. 

                         a)                                                     b) 

Figur 3.2 – När jämvikt råder i industrigolvet har relativa fukthalten ställt in sig efter uttorkningsmöjlighet. 
Tvåsidig eller ensidig uttorkning efter val av ingen ångspärr eller plastfolie som ångspärr. 

Vid ombyggnad av industrilokaler med gammal golvbeläggning kan man lösa fuktproblem 
med platonmatta eller andra ventilerande underläggsmaterial, mellan fuktkänslig 
beläggning och den fuktiga betongytan (figur 3.3). Därmed kan betongen fortsätta att vara 
fuktig utan att det skadar ovanpåliggande golvbeläggning. 

Här inses att en helhetssyn är viktig för att undvika att enbart produktionsinriktade 
lösningar tillämpas utan insikt om den framtida driftfunktionen. 

RH ≈ 50 % på ytan 

RH = 100 % i underkant 

RH ≈ 50 % i plattan 

RH = 100 % under ångspärr 

Platonmatta 
Plastfolie 
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                         a)                                                     b) 

Figur 3.3 – Vid ombyggnad av industrigolvet kan beläggning med ventilerande platonmatta minska relativa 
fukthalten under golvbeläggningen. Vid föregående” tvåsidig uttorkning” a) blir uttorkningen ensidig b) 
efter ombyggnad. 

I skogsindustrin används vanligen härdplastbeläggningar som Acrydur®11 och andra 
avjämningsmassor av plast, ovanpå betongytor. Plastbeläggningarna är besvärliga att 
reparera under drift. Blåsbildning i dessa är fuktrelaterat, fenomenet förekommer även vid 
hårdbetongbeläggningar. Om sådana beläggningar skall användas är det viktigt att detta 
beaktas tidigt i projekteringen så att golvet ev. förses med ångspärr som skydd mot 
markfukt eller att sådant beläggningssystem används som bevisligen klarar en hög 
fuktbelastning. 

3.5 Kostnader för de vanligaste skadorna 

Kostnad för reparation av skador på golv bör skiljas från underhållskostnader och förlust i 
produktionen.  

Reparation av skador och åtgärder vid byggfel 

En reparation av skador som följer en förbesiktning, innan brukaren tar över, faller oftast 
till golventreprenörens lott att bekosta. Skador som uppkommit under garantitiden kan det 
uppstå tvist om som oftast regleras av parternas avtal. Annan reparation av industrigolv 
kan krävas efter garantitidens slut. Normalt omfattar garantin två år om inte förlängd 
garantitid beslutats om av besiktningsman. 

Dilatationsfog, lagning med hård fogmassa ≥ 500 kr/m 

Sågad fog, lagning med hård fogmassa ca 100kr/m 

Ytskador (hårdbetongsläpp) ca 400-600 kr/m2 

Spricklagning (injektering) ca 700 kr/m 

Spricklagning (spackling) ca 200 kr/m 

Bom i tvåskiktsgolv ca 700 kr/m2 

                                                 
11Acrydur® är ett två-komponentsmaterial som står emot stötar samt termisk och kemisk 
påverkan, [56].  

RH = 100 % under beläggning 

RH = 100 % i underkant 

RH ≈ 50 % under beläggning 

RH = 100 % under platonmatta 

Platonmatta 
Beläggning 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Skador på 
 industrigolv 

 
 

 
 58 

Bom i hårdbetongskikt ca 250-500 kr/m2 

Borttagning av gammalt skikt plus nytt skikt  ca 200 kr/m2 + 500 kr/m2 

Diamantslipning av yta, beror på antal steg (gritt) ca 100-200 kr/m2 

Lagning av krossade hörn ca 5 000-10 000 kr/st 

Avjämning vid ojämn yta ca 300-700 kr/m2 

Ex. på kostnad för lagning av skadad dilatationfog vid Posten i Örebro, 2000 kr/m för 
sågning plus fyllning med hård fogmassa. 

Underhållskostnader 

Kostnader för behandling av golvytan och underhåll av fogar får beställaren ofta själv 
betala om inget annat avtalats. Underhållskostnader för städning, dammbindning och 
annan behandling varierar med golventreprenörens skicklighet, golvets kvalitet och 
brukarens krav på renhet. Behandlas golvet med t ex vaxbaserade produkter och städas 
golvet ofta kan man sänka kostnaderna. Det är då viktigt att rätt produkter används för att 
inte skada golvet. Som exempel kan nämnas att alkaliska städprodukter som är avsedda för 
hemmabruk på helt andra material kan ge allvarliga skador på betongen med efterföljande 
städproblem, Kihlström G., [101]. 

Till underhåll räknas också sådana åtgärder som utbyte av slitna och öppna fogar av den 
hårda typen (uretan) samt dammbindningsbehandling och vaxning. 

Förlust i produktion 

En skada kan leda till en annan, sekundär skada med ökade kostnader som följd. Främst 
skadas truckar av trasiga fogar vilket kan leda till säkerhetsproblem och kroppslig skada 
för truckföraren. Batterier på en truck skadas lätt och kan börja läcka. De avger då 
batterisyra som är frätande och vätgas som kan vålla explosion vid gnistbildning. Sådana 
skador blir svåröverblickliga och därmed svåra att beräkna kostnader för. I värsta fall 
inträffar en totalskada vid brand. 

Förutom detta kan beställaren eller brukaren drabbas av produktionsförlust. Denna förlust 
kan uppgå från ingenting till mycket stora summor. Att stänga en ugn i ett smältverk kan 
kosta veckor i produktionstid och uteblivna beställningar om inte stängningen kan 
planeras till normalt underhåll. Skadas endast delar av ett industrigolv kan förlusten i 
produktion vara mindre i omfattning. 

Försäkringsbolagens kostnader 

Enligt Vattenskadeundersökningen, 2002, [32], kostar vattenskador i byggnader mer än 5 
miljarder årligen att reparera. De flesta skador härstammar från läckage i rörledningar med 
ca 60 % av kostnaden och ca 28 % av kostnaden hör till kopplingar. 
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Det byggs ca 2 miljoner m2 nya golv per år och medelpriset bör ligga runt 250 kr/m2 vilket 
blir totalt 500 miljoner kr. Enligt tabell 3.2 står kontor, butiker och industrifastigheter för 6 
% av vattenskadorna vilket då utgör 300 miljoner kr vilket är 60 % av kostnaden för all 
nyproduktion. Hur andra skador (bom, sprickor, mm) fördelar sig finns ingen tillförlitlig 
statistik för, ej heller hur höga totalkostnaderna för dessa skador är. Kostnaderna varierar 
givetvis mycket med användarens enskilda behov och tillgång till lokalen och golvytan där 
skador uppträder. 

Tabell 3.2 – Försäkringsbolagens vattenskador enligt Vattenskadeundersökningen 2002, [32]. 

 

 

Att skadorna på villor till synes är fler än för övriga hustyper beror på den större 
självrisken på fastighetsförsäkringen. Därför reparerar fastighetsägaren själv många 
småskador som kostar mindre än deras självrisk. Reparationer för vattenskador i kontor, 
butiker och industrifastigheter är dock dyrare att åtgärda än för övriga hustyper. 

Kostnader för rivning 

En tumregel är att det kostar 5-10 gånger mer att riva betong än att gjuta ny per m2 räknat. 
Den faktiska kapaciteten (fm3/tim) utgör 56-60 % av den momentana timkapaciteten. Med 
handhållen utrustning erhåller man en kapacitet på 0,1-0,3 fm3/tim till en kostnad av 5600-
1440 kr/m3. Motsvarande blir 800-400 fm3/tim med en 250 kg hammare på bärare. 
Demolering kostar olika mycket beroende på betongens armeringsmängd, med maskiner 
fördelar sig kostnaden enligt Johansson M., [21].  

Oarmerad betong 720-1450 kr/m3 

Svagt armerad betong 1150-2000 kr/m3 

Starkt armerad betong 1600-6400 kr/m3 

Enligt Conny Gustafsson, [91], AB Linotolgolv, så stämmer det att rivningskostnaderna 
för betong är stora, han uppskattar kostnaden för rivning av golv till upp till ca 5 gånger 
kostnaden för att gjuta nytt golv. 

3.6 Golvmassor med saneringsbehov 

PCB, Polyklorerade bifenyler kan finnas i industrigolv från 1956-1973 där plastbaserade 
golvmassor använts för halkfria golv. Bindemedlet i golvbeläggningen utgjorde till 20 % 
av PCB och i den färdiga golvbeläggningen var halten ca 12 %. Många av golven är 
ersatta men det finns säkert en del kvar enligt Byggsektorns Kretsloppsråd, [47]. 
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Det finns även golvavjämningsmassor baserade på Kasein som är en slaktrestprodukt. 
Dessa salufördes som flytspackel men fick under slutet på 1980-talet stor uppmärksamhet 
då det sattes i samband med sjuka hus. Produkten används därefter inte till avjämning av 
golv men är relativt vanligt på renoverade betonggolv från perioden. Någon vidare 
fördjupning i ämnet avjämningsmassor gör inte i denna avhandling. 
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Kapitel 4 – Ett försök till integrerad metod 

Huvudsyftet med projektet är att utveckla metoder som skall ge bättre resultat än 
nuvarande metoder som används i projektering och produktion av industrigolv. Beställare, 
projektörer, materialtillverkare och entreprenörer och deras personal behöver förstå och 
sträva mot samma mål och visa intresse i processen. Vägen som leder processen måste 
vara tydlig med vägstopp för kontroll och instyrning. 

Kapitel 7 behandlar en mätstudie där ett första försök att utbilda arbetsledare och 
yrkesmän genomfördes i samband med etablering av arbetsplatsen. Studiens beskrivs i all 
väsentlighet i kapitel 7 och endast de delar som hör till tankarna med integration av 
projektering och produktion behandlas i kapitel 4. 

Här fanns chansen att prova några idéer i ett redan igångsatt projekt. För att införa 
integrering av alla delar av i byggprocessen i detta projekt så skulle detta ha inletts mycket 
tidigare. En komplett ansats att använda integrerad metod i alla led genomfördes inte. 

4.1 Principen för en ny projekterings– och produktionsmetod 

Ett första utkast till en integrerad metod (IM) kom att inkludera följande delar: 

1. Utbildning och förberedelse av uppgifter och utformning av separata mål, kanske med 
incitament. 

2. Projekterings- och produktionshandledningar. 

3. Projektering efter tillgängliga produktionsmetoder. 

4. Produktion med tanke på aktuella projekteringsmetoder.  

5. Kontinuerlig uppföljning av karakteristika, i kritiska sektioner av golvet och från 
produktionsprocessen, som kan bekräftas och föras vidare till konstruktörer för analys 
genom checklistor som följer dimensioneringsfilosofi och beställarens fördefinierade 
krav. 

6. Kontroll och mätning av tjocklek, täckskikt, planhet, krympspänningar, uttorkning 
mm. 

I figur 4.1 görs en grafisk tolkning av hur IM kan se ut. Metoden som med sina 
handledningar bildar navet i processen skall samordna byggprocessens delar till en helhet. 
Ur handledningar kan hämtas information för utbildning av aktörerna i projektering och 
produktion. Handledningar används för att nå rätt lösning och kvalitet vid projektering, för 
kontroll och mätning i produktionen och för uppföljning används de till bl a att utforma 
checklistor. 
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Figur 4.1 – Principen för den integrerade metoden (IM) i form av ”byggblock” i ett ”evigt snurrande 
hjul”. 

Vad kan komma ut av en ny metodologi och vad är potentialen i den? 

Ett första positivt resultat av att introducera en ny metod, kan vara att beställarens budget 
blir mer precis. Att producera rätt och beställt golv kommer att bli lättare. Ekonomin för 
underhåll skall bli mindre avgörande i golvets livscykel. En annan aspekt är att 
entreprenören och beställaren kommer att finna mer förtroende för varandra i efterföljande 
byggprojekt. 

4.2 Utbildning av aktörer inför ett byggprojekt 

4.2.1 Arbetsplatsutbildning 

Inför pilotstudie 3 som skulle äga rum vid Astra Nexium IV, Gärtuna, ansåg författaren att 
en kortare utbildning av yrkesmännen vore på plats. Projektet var relativt komplicerat 
redan i projekteringen och förväntades bli det även i produktionen av golv. Två typer av 
golv skulle utföras, dels platta på mark med stor fältindelning, dels pålunderstödda golv 
med stor variation i lastkrav och i pålningens indelning. Krav fanns även på uttorkning 
och sprickfrihet samt att fogarna skulle vara beständiga till utseende och funktion. 

Utbildningsbehovet skilde sig väsentligt mellan aktörerna. Tabell 4.1 anger punkter som 
kom att tas upp inför pilotstudie 3 vid en utbildningskväll på byggplatsen för Astra 
Nexium IV, Gärtuna. Här kom författaren att delta i egenskap som expertkonsult i 
projektet och utbildare i studien samt övervakare av studieobjektet. Handledaren för 
doktorandprojektet kom att delta som utbildare i studien. 

Då liten tid fanns till förberedelse och utbildning kom utbildningspunkterna att bestå av 
redan inhämtad kunskap i form av en PowerPoint presentation om bl a förstudien Krav på 

KoM 
Kontroll och 

mätning 

Prod 
Produktion 

Proj 
Projektering 

Utb 
Utbildning 

Uppf 
Uppföljning 

HandL
Hand-ledningar 
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industrigolv i kapitel 2 och de fallstudier som behandlats i samband med denna studie 
samt OH-bilder från CBI. Utbildarna bidrog också med praktiska erfarenheter och 
teoretisk inhämtad kunskap om betong, armering och skador på betonggolv 

Tabell 4.1 – Ett första försök till utbildning av aktörer i syfte att integrera byggprocessen för industrigolv. 

Utbildnings-
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Entreprenör ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

- platschef ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

- arbetsledare ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ 

- yrkesmän ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

Material- 
leverantörer ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

- stålfiber ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 

- betong ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 

4.2.2 Synpunkter på utbildningen vid arbetsplatsen 
Yrkesmännen 

Flera ansåg att utbildningen var för teoretisk och att den praktiska biten inte framställdes 
tillräckligt. Man ansåg ändå att utbildningen väckte frågor som man sedan bearbetade i sitt 
dagliga arbete. 

Arbetsledare 

Arbetsledaren ansåg att man skulle ha inriktat sig mer på praktiska problem. Men att det 
var bra att skadorna visades, Ove Tjärnberg, AB Linotolgolv. 

Stålfiberleverantör 

Magnus Hansson, Bekaert, ansåg att utbildningen var på för låg nivå och att man 
behandlade allmänt redan känd kunskap. 

Betongleverantör 

Betongleverantören ansåg att det var bra att få utbildning om betonggolv. De hade 
synpunkter på hur mätning av vatteninnehållet görs. Motståndsmätare ansåg de var bättre 
än andra metoder enligt Peter Sjöberg, Mobilbetong. 
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Utbildare 

Författaren hade förberett en PowerPoint presentation där viktiga frågor för projektet 
skulle behandlas, tyvärr fungerade inte AV-utrustning tillsammans med den bärbara 
datorn varför presentationen försenades och stämningen blev något spänd. Som tur var 
kunde Silfwerbrand rycka in och genomföra ett gediget anförande med hjälp av OH-bilder 
om bl a armeringens funktion och vad som händer om olika parametrar som betongens 
hållfasthet och tjocklek varieras. 

Författaren kom att få många frågor vid bevakningen av studieobjektet. Någon av 
yrkesmännen hade frågor om armeringens verkningssätt vilka författaren besvarade. 
Personen i fråga erkände att han helt missförstått armeringens funktion. Han trodde att ju 
närmare kraften, t ex från en påle, armeringen var i betongen desto mer fick armeringen 
arbeta. Detta resonemang håller ju inte och författaren förklarade armeringens funktion på 
annat sätt och talade om vikten av att armeringens läge är rätt. 

4.3 Projektering av industrigolv i byggprojektet 

4.3.1 Inledande projekteringsmöten 

Efter att ha träffat byggplatschefen, Lennart Skantz, Skanska, byggarbetsledaren Lars 
Jonson, Skanska, och beställarens ombud samordnande kvalitetsansvarig, Marcus 
Törnlund, AstraZeneca Engineering Facilities, tillsammans med golventreprenören Conny 
Gustafsson, AB Linotolgolv, bestämdes ett möte med projekteringsansvariga.  

Ett möte hölls på arbetsplatsen 2002-05-03 för att diskutera möjligheterna för 
golventreprenörens förslag till ändringar i konstruktion och utförande. Golvet var 
inledningsvis projekterat traditionellt med stångarmering och golventreprenören ville 
lämna anbud på en kombinationsarmerad konstruktion med stång- och stålfiberarmering, 
möjligheterna för detta skulle undersökas.  

Eftersom Tyréns projekterade med Kenneth Douhan som uppdragsansvarig och Tomas 
Arnoldsson som handläggare för projektet togs författaren in som expertrådgivare i fortsatt 
projektering. 

Då uttorkning av betongen var viktig erbjöds möjligheten att studera fukthalten i betongen 
med en offert till Skanska då detta ändå skulle vara en del i mätstudien. Denna offert 
antogs inte. 

4.3.2 Projekteringsmöten 

Efter att författaren granskat redan projekterat golv föreslogs justeringar till enklare 
konstruktion med ny dimensionering och placering av armering samt fogindelningar 
anpassad till produktionen av det kombinationsarmerade golvet med laserläggare. 
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4.3.2 Konsultmöten 

Ett antal konsultmöten hölls, dels med externa konsulter dels interna möten. Ett möte 
2002-05-16 mellan entreprenör och konsulter på byggplatsen handlade om kantbalkar där 
armeringen sedan förstärktes för att undvika onödiga tvång. Kantbalkarnas höjd eller 
omfattning reducerades för att undvika fastlåsningar till marken. 

Ett viktigt problem var att golven skulle vara täta och snygga. Fogarna fick inte rosta och 
inte släppa igenom kemikalier. Detta löstes genom att varmgalvanisera Omega-profilerna 
av stål och att efterfoga med polyuretanfogmassa. Lösningar med Woolclay 
(bentonitleraremsor) diskuterades också. 

Ett möte på Tyréns 2002-05-16 med Thomas Arnoldsson, Tyréns och underleverantör, 
resulterade till att ett system för markventilation togs bort. Användandet av 
markventilation omöjligförklarades med tanke på användandet av tung betongdumper för 
utläggning av betong. 

4.4 Produktion av industrigolv 

4.4.1 Uppstartsmöte 

Vid ett uppstartsmöte 2002-07-08 mellan golventreprenör, totalentreprenör och författaren 
före gjutstart diskuterades alla eventuella problem som kunde uppstå, hur olika 
konstruktioner lösts med avseende på aktuella lastförutsättningar och uttorkning av 
betonggolv vid personalutrymmen och laboratorium. 

Golvets belastning i produktionen togs också upp liksom fukthärdning. 

4.4.2 Övervakning av utförande vid golvgjutningar 

Författaren övervakade utförandet och dokumenterade med kamera. 

4.5 Kontroll 

4.5.1 Utförande 

Följande kontroller gjordes dagligen under utförandet: 

• Mätning av betongens tjocklek 

• Mätning av armeringens läge 

• Utförandesätt och härdningsprocedur 
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4.5.2 Mätning av betongens egenskaper 

Följande kontroller gjordes genom mätning antingen automatiskt eller via manuella 
avläsningar: 

• Mätning av betongens krympning 

• Mätning av betongens temperatur 

• Mätning av betongens fuktighet 

• Mätning av betongens kubhållfasthet 

4.5.3 Kartering av skador 

Alla förekommande synliga skador dokumenterades genom fotografering, mätning och 
notering av deras egenskaper. 

4.6 Uppföljning 

Antecknade kontrollpunkter (4.5.1-3) rapporterades till uppdragsansvarig för uppföljning. 

4.7 Resultat från studien 

Jämförande studie saknas  

En utvärdering av eventuella framsteg som nåtts som härrör till utbildningen är oerhört 
svår att utföra. I och med att samma aktörer inte byggt ett likadant objekt så kan inte 
säkerställas att bättre kvalitet i utförande hör till utbildningen. Även utan utbildning kan 
det andra av två lika objekt bli bättre pga träning, mer erfarenhet. 

Det går kanske ändå att dra slutsatser och göra jämförelser mellan de tre pilotstudierna där 
materialsammansättning, konstruktion och yrkesmännen och utrustning i stort sett har 
varit desamma. För jämförande analys kommer diskussion i kapitel 9. 

Skador inträffar trots noggrann projektering och golventreprenörens intresse 

Mycket vikt lades till att projektera ritningar som skulle vara lättlästa för yrkesmännen. 
Projekteringen utformades för att produktionen skulle bli enkel. En viktig del var att få så 
jämna produktionsförutsättningar som möjligt. Genom att använda ett betongrecept och en 
betongtjocklek i varje gjutetapp skulle en likformig produktion möjliggöras. 

Den tjocka betongen (400 mm) i pålade delen fick problem med gungning, man önskade 
därför gjuta denna med stockning vid halva tjockleken. Detta godkändes under 
förutsättning att betongen inte fick bli äldre än ca 30 min till nästa skikt för att undvika 
laminering. 
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Armeringens läge i framförallt höjdled anammades inte trots tydliga detaljer på ritningar. 
Att ett täckskikt som på ritning var 30 mm först kunde bli 150 mm och efter mätning och 
påtryckning av författaren blev 80 mm är närmast ofattbart för en ingenjör men 
uppenbarligen inte något problem bland yrkesmännen. 

Fogarna utformades så att hörnens kantresning skulle minskas genom att endast ansluta 
fogar i T-kors. Dessa T-kors tillhör trots detta till de få missar som orsakade skador i 
golvet genom att fogens kors monterades fel. Denna detalj fanns dock inte så noggrant 
ritad. 

Ett annat problem som insetts i projekteringen var att golvets fall med brunnar också 
måste följas i terrasseringen av marken. Detta trotsades av markentreprenören som ansåg 
att fallets storlek skulle hamna inom toleransen för hans utförandeentreprenad. Därför 
gjordes inga fall i marken och tjockleken på betongen reducerades lokalt kraftigt vilket 
resulterade i grova sprickor diagonalt över golvet vid fall. 

Produktionsfasen handlar mycket om mänskliga resurser 

Även fast vikten av armeringens läge påpekats, liksom betongens tjocklek och andra 
viktiga detaljer så var det mycket sådana saker som inte följdes. De som arbetar med 
industrigolv och särskilt pålade golv med lite slakarmering måste vara särkilt insatta i vad 
de gör. En studie av mänskligt beteende i yrkesmässiga situationer kan vara en viktig del i 
att integrera byggprocessen med bra resultat.  

Det spelar ingen roll om många led är integrerade och samspelta om någon lämnas 
utanför. Yrkesmännens och andras intresse i och kunnande om det aktuella industrigolvet 
är avgörande för att integrationsprocessen skall lyckas. 
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Kapitel 5 – Pilotstudie 1 vid H&M 

5.1 Inledning 

5.1.1 Bakgrund 

I forskningsprojektet ”Integrerad projektering och produktion av industrigolv” finansierat 
av SBUF och Tyréns, skall en integrerad metod tas fram och utvecklas. Förbättringar som 
härrör sig till metoden bör kunna verifieras genom mätningar. Metoder för integrering av 
projektering och produktion kan vara hjälpmedel för projekteringen. 
Projekteringshandledningar, där hänsyn till produktionsmetod kan tas i projektets början 
och även dess motsats där produktionshandledningar visar hur konstruktörens råd skall 
följas, är sällsynta. En förstudie visade bl a på att betongens krympning var ett stort 
problem för golventreprenörerna. Kantresning, sprickor och andra bestående skador har 
vållat stora bekymmer för ägare och entreprenörer där ansvaret för skadorna inte sällan 
diskuteras.  

Krympsprickor är vanliga i industrigolv vilket leder till problem för användaren. En 
hypotes är att krympningen kan fungera som indikator: 

o vald konstruktions-, material- och produktionsmetod påverkar storleken på golvets 
krympningsrörelser 

o i valet av konstruktions-, material- och produktionsmetod kan problem som följer av 
krympning ofta undvikas 

o genom mätningar av fri krympning och krympningsrörelse i golvet får man en 
indikation på hur väl verkliga lösningar för konstruktion, material och produktion 
svarar mot de projekterade. 

5.1.2 Syfte, omfattning och avgränsning 

Syftet med pilotstudie 1 är att undersöka mätmetoder för industrigolv. Studien omfattar en 
detaljerad studie av en industrigolvproduktion, studiebesök, intervjuer och möten med 
inblandade samt litteraturstudie och rapportering. Detta kapitel behandlar en första 
pilotstudie där instrumentering och lämpliga mätmetoder för industrigolv utvärderas. För 
avgränsning riktas studien till en mindre del av industrigolvet med lämplig storlek för att 
kunna överblicka byggprocessen och mätdata. Mätningarna sker i en första fas med 
manuell avläsning av mätvärden. 

5.1.3 Metod 

Studien skall undersöka mätmetoder för krympning, betong- och lufttemperatur samt 
luftfuktighet för att utröna mätmetodernas lämplighet i en integration mellan projektering 
och produktion. Därför har existerande mätmetoder valts och sedan utvecklats för 
anpassning i mätstudien.
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En metod att mäta golvets krympning genom montering av akustiska givare har tidigare 
använts av Silfwerbrand, [29], i studier av effekter av bl a differenskrympning hos 
samverkansplattor. Även Bishop, [2] och [3], har använt denna metod, i mätstudier där 
golv- och fogrörelser har studerats. Mätmetoden har tillämpats här efter samråd med 
Johan Silfwerbrand, [110], och Jonathan Bishop, [87]. Med hjälp av Claes Kullberg, 
[102], har en lämplig test- och instrumentuppsättning utarbetats för att passa 
entreprenörens gjutmetoder. Instrumenteringen av golvet har utvecklats och förenklats för 
att anpassas till aktuell produktionsteknik och produktionstakt, vartefter studien 
genomförts. 

5.2 Beskrivning av byggprojektet 

Allmänt 

Kilenkrysset bygger, äger och förvaltar industribyggnader. Företaget har en hyresintäkt 
från uthyrning av lokaler på cirka 420 Mkr/år och är ett intensivt växande företag. Bland 
dess hyresgäster återfinns Hennes & Mauritz, som är en av Sveriges största klädkedjor. 
Kilenkrysset är en koncern bestående av ett flertal dotterbolag. 

5.2.1 Objektet 
Bakgrund 

I Svista industriområde, Eskilstuna, bygger Kilenkrysset nya lokaler för uthyrning. En 
hallbyggnad byggs för hyresgästen Hennes & Mauritz, H&M. Byggnaden skall utgöra 
centrallager för H&M, som därifrån skall betjäna 124 klädbutiker utspridda över Sverige. 

Byggnaden är Strängbetongs ”bashall”, med byggnadshöga väggelement. Bärande 
byggnadsdelar består av betongpelare med primärbalkar av förspänd betong. De 27 m 
långa sekundärbalkarna av förespända TT-kassetter bildar tak till byggnaden. Innerpelarna 
är placerade på betongfundament som står på grusad sprängstensfyllning. Väggarna och 
fasadpelarna är placerade på en runt byggnaden gående sockel som är förstärkt vid 
fasadpelarna med kontreforer.  

Byggnadens cirka 21 500 m2 golv utgörs av en ”platta på mark” -konstruktion. Ett 
entresolbjälklag med en yta av 7 500 m2 byggs över delar av golvet. En kontorsdel om 
1 700 m2 byggnadsyta ansluts till lager- och produktionsdelen.  

5.2.2 Aktörer i byggprojektet 

Kilenkrysset Fastigheter är beställare till byggnaden. Kilenkrysset är uppdelat i mindre 
enheter och har en byggavdelning. Dess platschef och entreprenadingenjör har genomfört 
planering och bedrivit arbetsledning vid byggplatsen. Kilenkrysset Bygg har samordnat 
projekteringen av byggprojektet och Byggstatik i Strängnäs har projekterat 
grundkonstruktioner. Strängbetong har ansvarat för stomkonstruktionen som 
stomleverantör. 
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Golventreprenören AB Linotolgolv från Örebro erhöll golventreprenaden genom att 
beställaren har varit nöjd med tidigare utförda golv. Golventreprenören har lång erfarenhet 
av traditionellt armerade golv men har på senare år specialiserat sig på stålfiberarmerade 
industrigolv. 

Bekaert Svenska AB har bistått med expertkunskap om stålfiberarmerad betong, SFRC, 
och har också levererat Dramix® stålfibrer. 

Mobilbetong från Brastad levererade betongen från mobil betongstation. Ballasten som 
användes togs från överskott av sprängmassor som krossats på plats. Leverantör av 
hårdbetong var AB Lindec, Göteborg. I detta projekt var cirka 100 personer involverade 
fördelade på 15 underentreprenörer. Utöver dessa tillkommer personer som arbetar för 
underkonsulter till entreprenörer och beställaren. Många av dessa påverkar utförandet av 
golvkonstruktionen i någon omfattning, vissa i större omfattning t ex stom- och 
värmeentreprenaden. Golventreprenören har med sina 12 man en relativt sett stor 
arbetsstyrka i förhållande till övriga aktörer, se tabell 5.1. 

 

Figur 5.1 – En interiörbild av det färdiga golvet industrigolvet vid H&Ms centrallager, Svista, Eskilstuna – 
2002. Det nybyggda centrallagret invigdes i juni samma år. 

Det färdiga golvet visas i figur 5.1. Golvet är mycket blankt och har en relativt jämn 
ljusgrå färg med hård fogmassa endast i truck- och gångstråk. 
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Tabell 5.1 – Byggprojektets olika huvudaktörer, H&M, Svista, Eskilstuna – 2001-2002. 

Pilotstudie 1 Huvudaktörer i byggprojektet 

Objekt (typ, ort) Platta på mark, Svista, Eskilstuna 

Användning Golv för trucktrafik och godssorteringsanläggning med golvpersonal vid 
nytt centrallager för H&M i Sverige. 

Beställare (Byggherre) Kilenkrysset, Strängnäs. 

Projektör Stockholm Konsult. 

Arkitekt Projektplanering i Strängnäs. 

Entreprenör Kilenkrysset, Mark och Bygg. 

Markentreprenad Berg & Väg, NCC. 

Golventreprenör AB Linotolgolv. 

Betongleverantör Mobilbetong i Brastad. 

Stålfiberleverantör Bekaert Svenska AB. 

Andra 
underentreprenörer 

Berg & Väg, NCC, Mätcenter, Strängbetong, Kvalitetstak, Bravida, 
Eskilstuna Byggfog, Gunnarssons Måleri, Strängnäs Elektriska, TPM, 
Svensk Sprinkler, TM Progress, BJ Svets. 

5.3 Projektering av industrigolv 

5.3.1 Förutsättningar 

Projektören Byggstatik framställde bygghandlingar för golvet. Då stålfiberbetong för 
golvbetong var ett alternativ tog man hjälp av AB Linotolgolv och Bekaert Svenska AB 
för dimensionering. Byggstatiks avsikt var att försöka följa golventreprenörens och 
materialleverantörens råd vid fortsatt projektering. 

Beställarens krav 

Kraven från beställaren är ganska vagt ställda. Förutom att golvet skall klara en utbredd 
last på 20 kN/m2, skall golvet dessutom ta upp punktlaster från reoler (ställageben). 
Beställaren har för övrigt inte sagt mer än att man förväntar sig ett bra golv av 
entreprenören, som därefter har presenterat en golvlösning, som godkänts av beställaren.  

5.3.2 Dimensionering 

Bekaert utförde dimensioneringsberäkningar för golvet, med hjälp av Dramix Pro ® 

version 1.10d på beställning av Linotolgolv. Detta beräkningsprogram har i skrivande 
stund ersatts av en nyare version. 

Beräkning 

Följande dimensioneringsvillkor ansattes 
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flcrshtemplast f)( ≤++∑ σσσ  för osprucket tillstånd 

flrestemplast f)( ≤+∑ σσ  för sprucket tillstånd 

där 
nm

fluk
flcr γζγη ⋅⋅⋅

=
f

f  och 
nm

flresk
flres γγη ⋅⋅

=
f

f  

Med ovanstående villkor sägs att: 

- summan av spänningar från yttre last, temperatur och krympning skall vara mindre än 
eller lika med sprickhållfastheten vid böjning i osprucket tillstånd  

- summan av spänningar från yttre last och temperatur skall vara mindre än eller lika 
med residualhållfastheten för sprucket tvärsnitt vid böjning. 

Termen σtemp skall egentligen inte vara med i beräkningen av spänningar i sprucket 
tillstånd, då sprickan i sig inte överför spänningar, vilket ej uttryckligen står i 
Betongrapport nr 4, [61]. 

Ansätt 
tjocklek 

Ansätt dosering 

Sprickbredd, w(L, µ, dos) 

Deformationsintervall R10,X 

Uppfyller villkor ? 

Ja 

Nej Går det att öka 
dosering ? 

 
Nej

Ja Öka 
tjocklek

Max 
tjocklek 
500 mm 

nådd 

 

Figur 5.2 – Dimensioneringsrutin för golv på mark av betong armerad med stålfiber, [124]. 

Dataprogrammet Dramix Pro® 1.10d är uppbyggt så att beräkningsrutinen i figur 5.2 följs. 
Dimensioneringen gav en dimensionerande plattjocklek på 140 mm, vid en dosering av 
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32 kg/m3 Dramix® RC-65/60-BN. Betong med hållfasthet motsvarande K35 var en av 
förutsättningarna i beräkningen. Övriga beräkningsförutsättningar är upptagna i Hedebratt 
J., [16]. Dramix stålfibrer är ändförankrade med krok. Den har längden 60 mm och 
diametern 0,9 mm. 

Sprickvidd 

Genom att beräkna produkten av halva fogavståndet och antagen krympning av golvet så 
erhåller man dimensionerande sprickbredd genom interpolation med 15 kg/m3 
fiberinnehåll och aktuellt värde på produkten och 50 kg/m3 och 0,3 mm. Man anser med 
detta att dimensionerande sprickbredd aldrig sätts under 0,3 mm. 

Resultat 

Beräknade spänningar i sprucket respektive osprucket tillstånd redovisas i tabell 5.3, 
Hedebratt J., [16]. För inre last av fyra punktlaster i rad kommer spänningarna att vara för 
stora för osprucket tvärsnitt, detta redovisas med ett minustecken. Detta lastfall är tydligen 
dimensionerande då Σ(σ ) = 4,97 MPa är större än fflcr = 3,67 MPa men σlast är mindre än 
fflres. Spänningarna skulle således leda till att golvet spricker då böjdraghållfastheten vid 
första spricka överskrid men att resthållfastheten ändå är tillräcklig för att bära lasten i 
sprucket tillstånd. 

Redovisning 

Beställaren Kilenkrysset hänvisar i förfrågningsunderlaget till golventreprenören för 
dimensionering av betonggolv, vilket torde vara ett vanligt förfarande. Bekaerts 
dimensionering och utskrifter från Dramix Pro® var underlag för entreprenörens anbud, 
varefter dessa underlag fick utgöra grund för fortsatt projekteringsarbete.  

Emellertid så infördes aldrig lösningen med stålfiberbetong på bygghandlingar före 
byggproduktion enligt beställarens ombud. I och med förskjutningen av ansvaret till 
golventreprenören uteblev detaljprojekteringen för golvet. 

5.4 Produktion av industrigolv 

5.4.1 Beställarens åtaganden gentemot entreprenören 
Förberedelse av mark 

Området där byggnaden placerats består till större delen av bergknallar med gles 
skogsvegetation. Fastigheten har en total yta på 64 000 m2. Denna yta schaktades med 
20 000 m3 och sprängningen omfattade 49 000 m3 berg. Undergrunden av berg 
plansprängdes och fylldes därefter med sprängstensblock till färdig terrassyta. I detta drygt 
meterdjupa lager lades dränering, vattenavledning och andra ledningar till försörjning av 
byggnaden. Ett bärlager av makadam om 150 mm packades med vägvält för att uppnå 
önskad planhet och packningsgrad. Därefter belades ytan med stenmjöl med fraktion 0-5 
mm som friktionsutjämnande material för golvplattan. 
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5.4.2 Golventreprenörens utförande  
Produktionsmetod 

Golvläggningen utfördes med hjälp av laserläggare, denna maskin medger ett rationellt 
och samtidigt kvalitetsmässigt snabbt utförande. Stora ytor kan beläggas med betong 
under en och samma arbetsdag. 

Gjutfälten ordnades så att i stort sett kvadratiska plattor erhölls, i fält om 30-35 m. För att 
minska friktion till underlaget placerades två lager plastfolie över en bädd av krossat 
stenmjöl. 

Golventreprenören AB Linotol använde ett lag om tolv personer, varav åtta man arbetade 
på dagskiftet med golvläggning. För arbetet efter utläggningen av golvbetong nyttjades en 
personalstyrka om tre man som skurade och glättade. Lagbasen Ove Tjärnberg 
samordnade arbetet med gjutningen och instruerade personalstyrkan. 

Material 

Betonggolvet utfördes med ett 140 mm tjockt lager av SFRC, inklusive ett skikt bestående 
av 5 mm hårdbetong. Stålfibrer tillsattes i en mängd av 32 kg/m3. Tillsättningen av fibrer 
åstadkoms för handkraft i den mobila betongblandaren. 

En golvbetong med följande specifikationer användes: 

- Betong med tryckhållfasthetsklass K35, vct ≤ 0,55 enligt rekommendationer, men i 
praktiken vct ≈ 0,58-0,59 och tryckhållfasthet 36-48 MPa, för 150 mm kuber. 

- Stålfibrer av fabrikat Dramix, typ RC-65/60-BN, (fiberlängd = 60 mm och 
fibertjocklek = 0,9 mm, fyk = 1100 MPa). 

- Ballastsortering 0-25 mm. 

Ett något udda recept för ballast nyttjades. Endast 95 kg/m3 av fraktion 0-5 mm önskades, 
men i praktiken var det mycket svårt att få mindre än 100 kg/m3. Resterande 
ballastinblandning av stenstorleken 5-25 mm utgjordes till 50 % av 5-16 mm, och till 50 % 
av 16-25 mm. Orsaken till att man ville ha liten andel finmaterial i betongen är att risken 
att få cementhud mellan betongytan och hårdbetong ökar med ökande mängd finmaterial i 
fraktionen 0-5 mm. Ofta leder detta till dålig vidhäftning mellan materialskikten, och 
lokala släpp av hårdbetongen kan förekomma enligt entreprenören. 

Golvet bestod dessutom av: 

- Ett lager centrisk armering över hela golvet bestående av rutnät φ6 s150 Nps 500 på 70 
mm distansstöd, kompletterat med ett extra nät i överkant i randzonen. 

- Diagonalt med pelare placerades 8 mm bi-stål. 
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- Under randzonen isolerades med 50 mm Sundolit markskiva. 

- I randzonen golvvärme av samma typ som används för uppvärmning av stadsgator. 

Mobil betongstation 

Merparten av betongen avlämnades direkt i betongutläggaren med delleveranser ungefär 
var femtonde minut från två mobila betongblandare. Dessa blandar en sats om cirka 5 
kubikmeter. 

 
Figur 5.3 – Mobil betongstation med blandarbil. H&M, Svista, Eskilstuna – 2001. 

Normalt tillvägagångssättet är att man tillsätter ballast och sand från högar på marken, och 
hämtar cement, vatten och tillsatser från en mobil betongstation. Genom detta får man 
mycket snabba leveranser, och kan välja det recept man för tillfället önskar, i varje 
delleverans. Nackdelen med mobilbetong är att det inte går att kvalitetsbestämma 
betongens parametrar enligt fabriksbetongsföreningens bestämmelser för t ex 
kubhållfasthet. I många fall så kringgår man konstruktörens föreskrifter, då man har rätt 
att välja likvärdiga produkter, om beställaren medger detta. 

Fogar 

Dilatationsfogar utfördes med omegaprofil. Placeringen av dilatationsfogarna bestämdes 
med strävan att erhålla kvadratiska fältindelningar men också utav entreprenörens 
erfarenhet och av lagets förmåga att utföra bra golv. Arbetsinsatser om cirka 1000 m2 per 
dag medför normalt ett gott utförande enligt golventreprenören, varför detta gav två 
dilatationsfogar i höglagerdelens 3000 m2 industrigolv. Krympfogar sågades med 
indelningen cirka10x10 m med diamantklinga och sk Soff-cut metod. Sågningen utfördes 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Pilotstudie 1 
 vid  
  H&M 

 
 

 
 77 

medan betongen ännu inte hårdnat, strax efter sista glättningen, men då betongen ändå 
uppnått tillräckligt bärighet för att kunna bära sågutrustningen. 

För att förhindra alltför stor öppning av sågade fogar placerades ett centriskt armeringsnät 
över hela golvytan. Nätet var relativt klent med diameter φ = 6 mm och centrumavstånd s 
= 150 mm mellan stängerna. Nätet skall enligt entreprenören Linotolgolv överföra de 
horisontella krafter som bildas vid plattrörelser. Då krympfogarna öppnar sig förhindrar 
armeringsnätet att dominerande fogöppningar bildas.  

Produktionscykel 

Varje dag var i sig olik den andra, med olika problem som dök upp. Maskinhaverier och 
sjuka arbetare förändrar produktionstakten vissa dagar. En gjutetapp kunde ändå se ut som 
i figur 5.4. 

Dagen före en gjutning försäkrade sig lagbasen om att marken avjämnats till rätt höjd. 
Entreprenören hade avtalat med beställaren om att markhöjden fick avvika ±5 mm. Man 
påbörjade därefter utläggning av plastfolie och armeringsnät för delar av nästa dags arbete. 
Nät lades på distanser för en gjutsekvens. 

A. Dagen börjar med ett arbetsskift vid 06.30. Alla personer i arbetslaget har olika 
förutbestämda arbetsuppgifter efter vad varje enskild person är bäst på. Förutom 
golvläggarlaget så finns betongleverantörens två maskinförare på arbetsplatsen. 

B. De mobila betongbilarna levererar en sats betong i utläggaren (MULTI PLACER). Via 
en uppbyggd ramp av krossmaterial kommer maskinerna i rätt höjd för lossning av 
betong. 

C. Utläggaren fördelar betongen över ett cirka 3 m djupt fält tvärs gjutetappen, lagom 
djupt för laserutläggarens arm. Maskinföraren fortsätter fördelningen av betong mot 
sektionens andra ände. 

D. Med laserutläggaren (MULTI ARM), som följer utplaceringsriktningen, vibrerar, 
planar och avjämnar man betongens yta i en första sektion. 

E. Hårdbetongpulver strös sedan på med en liknande maskin som är försedd med 
pulverdoserare. 

F. Med en skaftförsedd vägsloda (bull-floater) avjämnas hårdbetongskiktet, kanter 
justeras med handverktyg. 

G. Ett andra arbetslag tar vid, efter det första lagets utläggning av golvbetong. Nu 
fortsätter man med maskinbearbetning av ytan, för att skapa en hög ytfinish. En 
grovavrivning upprepas ca 5 gånger för att erhålla en kompakterad yta och därefter 
glättas golvet ungefär ca 5 gånger innan golvet efterhärdas med membranhärdare samt 
vatten och tättslutande plastfolie.  
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Gjutning av golv i 24-timmars cykel
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Figur 5.4 – Linotolgolvs fördelning av personalstyrkan över ett dygn för en gjutcykel. För dagskiften 06.00-
17.00 (betonggrå) används en arbetsstyrka om 8 man, för kvälls- och nattskiftet 15.00-04.00 (grafit och 
ljusgrå) används 4 man inklusive den man som sågar fogar mellan 03.00 och 10.00 (ljusblå). Arbetet 
bedrivs måndag till torsdag med fredag som fri dag. Cirklarna anger del av full arbetsstyrka. 

Produktionsförhållanden 

Utomhusgjutning har förekommit i delar av produktionen, man har dock alltid haft tak 
över gjutfälten. Fönster och öppningar som t ex portar och dörrar har snabbt kommit på 
plats i stommens öppningar när väl väggar och tak kommit på plats. Man har inte utfört 
några stora installationsarbeten i tid nära efter gjutningen, därför har efterhärdningen skett 
relativt ostört. Merparten av plasttäckning har fått ligga kvar mer än 14 dagar vilket är 
ovanligt i dessa sammanhang. 
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Figur 5.5 – Avjämning, kompaktering och nivellering av SFRC med Laserläggare. H&M, Svista, Eskilstuna  
– 2001. 

 

Figur 5.6 – Strö av hårdbetong med Laserläggare. Fogar av dubbel Omega-profil med förtagningar syns i 
förgrunden. H&M, Svista, Eskilstuna – 2001. 
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Tabell 5.2 – Sammanställning av några av betonggolvets karakteristika. 

Golvarea, [m2] Ca 3000 av total byggyta 21.500 

Utbredd last, [kN/m2] 20 (efter 90 dagar) 

Punktlaster, [kN] 4x50 i rad(eventuellt ej med i beräkningen)- 

Betongtillsats 
K-värde, [MPa] 
Vct 
Stenstorlek, [mm] 
Fiberdosering, [kg/m3] 

Cementas flytmedel Melcrete A 
Motsvarande K35 
< 0,55 (0,58-0,59) 
0-5, 5-16, 16-25 

32 

Fibertyp Dramix RC-65/60-BN 

Betongtjocklek, [mm] 140 

Armering, [mm] ��, s150, centrisk i plattfält, på 70 mm distanser, och dubbel i randzonen

Armeringskvalitet B500BT 

Täckskikt, [mm] cök = 30, cuk = 50 

Efterhärdning Membranhärdningsvätska samt vatten och plastfolie i cirka 3 veckor 

Fogar,(dymlingar) Arbetsfogar med dubbel Omega-profil. Krympfogar med sågsnitt 

Fogindelning, [m] Arbetsfogar av typ dilatationsfog med dubbel Omega-profil, ca 30x30. 
Sågsnitt 10x10 ( dimensionering säger 12) 

Etappindelning, [m2] Ca 1180 

Underlag, [mm] 20 stenmjöl på 200 packad makadam och 1000 sprängstensfyllning 

E-modul mark, [MPa] 60 (ej uppmätt) 
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Tabell 5.3 – Sammanställning av produktionsförhållanden. 

Gjutmetod Laserutläggare 

Gjutförhållanden Utomhus/ Inomhus 

Gjuttemperatur (luft) +4 – +17◦ C 

Vindförhållanden Väder- och vindskyddat 

Personalstyrka 9+3 

Maskinpark och 
utrustning 

Mobila betongbilar, laserutläggare och ströutläggare, handvibrator, 
vägsloda och glättningsmaskiner 

Gjutdatum för 
provningsyta ca 2001-08 - 2001-11 

Observationsdatum Ett 30-tal tillfällen under tiden 2001-08 - 2002-07 

5.4.3 Kontroll och toleranser 
Kontroll och toleranser enligt föreskrift 

Följande föreskrifter reglerade kontrollen för husunderbyggnad enligt ritningar från 
Byggstatik, [120].  

- Grundkontroll enligt BBK 94 kap 9. 

- Toleranser enligt BBK 94 kap 9. 

Inmätning 

Mätning av varje gjutetapps färdiga golvhöjder utfördes kontinuerligt. Mätningen 
genomfördes dels med planlaserinstrument, dels med 2 meters och 5 meters rätskiva. 
Justering av golvhöjden åstadkoms med vertikalt ställbara fogstöd för att hålla de 
toleranser man ville uppnå i varje fack. 

Materialkontroll 

Prover av betongen togs av Mobilbetong, som lämnade dem vidare för analys vid Färdig 
betongs testlaboratorium, Lysekil. Man kontrollerade där betongens kubhållfasthet en 
månad före leverans förutom den dagliga kontrollen. Detta var för att man ville se hur den 
mobila betongen fungerade med stålfiberinblandning. Proverna togs varje dag för 7-
dygnshållfasthet och en gång i veckan för 28-dygnshållfasthet, enlig Mobilbetongs 
representant på platsen. Proverna placerades inte i vattenbad. 

Egenkontroll 

Linotolgolv har i sin egenkontroll protokollfört gjutbäddens temperatur, lufttemperatur 
och betongtemperatur. Egenkontrollen har inte gått att studera då den lagrats på en dator 
vars hårddisk har kraschat, enligt representanten för Linotolgolv. 
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Besiktning 

Beställaren besiktade golvet tillsammans med golventreprenören, resultatet av detta har 
författaren inte tagits del av. Däremot har fel åtgärdats och beställaren är nöjd. Författaren 
deltog inte i besiktningen.  

5.5 Analys av projektering, arbetsutförande och kontroll 

5.5.1 Uppfyllelse av projektspecifika krav 

Kilenkrysset ställde tidigt krav på arbetarnas säkerhet och arbetsmiljö, därför angavs hur 
höga utsläppsnivåer maskinparken tilläts ge ifrån sig. Entreprenören justerade maskinernas 
driftsystem för detta. Genom styrd ventilationen har man också kunnat undvika höga 
koncentrationer av avgaser från maskinparken som är gasoldriven till större del. 

Man har också valt att ta hand om sprängstensöverskottet för tillverkning av krossat 
ballastmaterial. Återvinningen av ballasten är en god affär som ger fördelar som minskade 
körtider och kortare transportsträckor, vilket naturligtvis även minskar belastningen på 
miljön. 

Då man valt en armeringsmetod, där stålfibrer blandas i betongen, SFRC, förenklas 
armeringsarbetet väsentligt. Laserutläggningsmaskiner för SFRC har minskat tunga lyft 
för dem som tidigare arbetet hårt med armeringsutläggning. 

Laster har av beställaren angetts dels som utbredd last, dels som punktlaster vilket är rätt 
för denna typ av golv. Friktionen mot underlaget ökar snabbt med ökande punktlaster och 
ger större tvångskrafter, än enbart utbredd lastfördelning, vilket kan leda till 
sprickbildning. Golv av ”bra” kvalitet var ett krav, däremot har inte kravnivån 
specificerats av beställaren. Ljusgrå färg och fogar placerade under lagerhyllor var andra 
önskemål. Entreprenören sålde istället in krav på jämnhet, med en avvikelse på 2 mm från 
mitten av en 2 meters rätskiva med mätdubbar (Nylundskiva). 

Beställarens egna tekniska egenskaps- och miljökrav har sammanställts i tabell 5.4. 
Kraven som samhället ställer är få när det gäller golv och säkerhetsnivån är ofta låg, se 
kapitel 2.  

Tabell 5.4 – Sammanställning av projektspecifika krav. 

Miljökrav Användning av lokal ballast har minskat transporter 

Arbetsmiljö 
Krav på låga emissioner och god luftväxling i produktionslokaler 

Stålfiberinblandning istället för tunga arbeten med traditionell armering 

Utförandekrav ”Bra golv”, färg ljusgrå, fogar under lagerhyllor 

Lastkapacitet för Utbredd last och punktlaster 
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5.5.2 Förekommande skador 

Det skador som har uppstått är förhållandevis få, det finns dock en del sprickor, se tabell 
5.5 och figur 5.8. Man har också haft problem med ojämnheter i golvet. Vid några ställen 
har ojämnhet lett till farliga genomslag med truckar. Sprickor förekommer relativt 
regelbundet och vinkelrätt mot kanten. Dessa sprickor beror sannolikt på en temperaturlast 
från nedkylning av golvet då ingen värme fanns (vintertid), tillsammans med krympning 
och tvång vid den fastgjutna kantbalken. Då randzonens temperatur sjönk med cirka 20ºC 
uppstod sannolikt stora dragspänningar i golvet. Pelarfundamenten som återkommer 
regelbundet i kanten med avstånden 26,4 m ger troligen stort bidrag till tvånget.  

Några mindre ytor förstördes, i gjutningen, där taket läckt in regnvatten. För Kilenkrysset 
var det mycket svårt att lokalisera var vattnet letade sig in. Därav läckte taket, punktvis 
och ofta. Något regnvatten rann efter balkar och pelare under stora delar av byggtiden. 
Fibrer förekommer på några ställen i ytan. Detta kan tyda på för lite vibrering i ytan men 
kan också bero på att konsistensen hos betongen kan ha varit för hård, enligt 
entreprenören. 

 
Figur 5.7 – Höglagrets kant vid värmezonen. Om man tittar noga kan man se dels en sågad fog (streckad 
linje), dels två spår som sågats för induktionsslingor (heldragen linje) som styr de höglyftande truckarna 
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Figur 5.8 – Sprickor som går mot och genom 
bultgrupper finns på flera ställen, sprickan är inritad 
med svart linje och är cirka 0,5 mm bredd. 

Figur 5.9 – Ingen hänsyn har tagits till att 
magnetslingor har monterats i efterhand vid 
sågningen av de första sågfogarna. 

Fogar planerades inte med tanke på de magnetslingor som kom att installeras. I framtiden 
kan detta ge upphov till skador, då smala remsor bildas som kan spricka sönder i mindre 
delar, se figur 5.7 och figur 5.9. 

Tabell 5.5 – Sammanställning av skador och avvikelser från tänkt utförande. 

Sprickor 
Mindre spricka utgående diagonalt från en pelargenomföring ca 0,5 m1 
Flertal 1-4 m sprickor om ca 0-1 mm vid kantbalk återkommande med 
3-4 m avstånd perpendikulärt kanten. 

Fogar Sågade fogar har ej öppnats 2 

Kantresning Ej märkbara kantresningar (dock mätbara enligt mätstudien) 

Yta 
Lagade ytor i avvikande färg. 
Några fibrer i ytan. 

Jämnhet ”Backar” på ett par ställen. 

Hårdbetong Släpp av hårdbetong förekommer mycket litet. 

Annat 
Regnvatten bildade kratrar i hårdbetong på några mindre områden. 
Sämre yta i hörn och i kant samt vid arbetsfogar utan Omega-profil. 

1 Sprickor förekommer vid pelare i andra utrymmen än den studerade lokalen. 
2 I förskjutna fogkryss (T-korsningar) har brott uppstått pga. tidig belastning och lokalt för lite 
armering, vilket förekommer i angränsande lokal. 

5.6 Instrumentering och mätning 

Allmänt 

En instrumenterad studie av krympning i industrigolv startade i oktober 2001 med syfte att 
finna lämpliga instrument för tänkta framtida instrumenterade in-situ provningar i full 
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skala. Mätmetoden kan komma att användas för kontroll och verifikation av den 
integrerade metoden som skall användas i projektering och i produktion av industrigolv. 

I början av pilotstudien, hädanefter kallad pilotstudie 1, antogs att ungefär ett år av 
mätningar var erforderligt för att uppnå de resultat som önskades. Längden av 
provningsperioden avkortades senare av författaren till ca 224 dagar för att anpassas till de 
mätningar som utfördes för betongens fria krympning. Möjlighet finns också att 
återkomma för att utföra ytterligare mätning. 

5.6.1 Mätprincip 

Instrumentet som används i denna studie utnyttjar principen med akustiska givare, där en 
sträng av pianotråd monterad i givaren sätts i svängning. Principen ger möjlighet för 
avläsning av svängningens period eller frekvens med intervall lämpligen över 2 sekunder. 
Tätare intervall kan ge störningar av föregående svängning och då blir resultaten 
svårtolkade. Mätvärdet kan omräknas till töjning. 

 

Figur 5.10 – Mätutrustningens funktion. Avläsningsinstrumentet ger ifrån sig en signal om 850 Hz. 
Signalen omvandlas till ett pulserande magnetfält som sätter pianotråden i svängning. Perioden på denna 
avläses och omvandlas, med föregående värde som referens, till ett relativt töjningsvärde. 
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Mätmetodens upplösning är inte beroende av givaren utan av avläsningsinstrumentets 
förmåga att avläsa strängens svängningar. Avläsningsinstrumentet från engelska företaget 
Gage-Technique-International, är av modellen GT1174-1, vilken har en upplösning av en 
decimal (1 µ-strain) eller 10-7 sekunder av en period. 

All elektronik tillhörande givaren inklusive elektromagnet är placerad inne i ett givarhus 
”coil house” av plast. På detta givarhus finns ett genomgående rör och två mätknappar av 
rostfritt stål. Mellan knapparna, placerade i givarens båda ändor, löper en tunn förespänd 
pianosträng. Spänningen på strängen är olika, beroende på val av mätområde. Ett snävare 
mätområde erhålls vid en hårt spänd sträng, men det ger också större noggrannhet vid 
mätning.  

Författaren valde en medelhård förespänning, resulterande i en svängningsperiod om ca 
10500 sekunder·10-7, enligt tillverkaren. Givarhuset är tätat med epoximassa för att inte 
släppa in fukt från betongen. Alla kablar anslöts oskarvade till mätutrustningen. 

5.6.2 Installation av givare i betonggolvet 
Akustiska givare för töjningsmätning 

Eftersom detta var en första pilotstudie fanns inte erfarenhet av installation av liknande 
givare. Författaren skissade på några olika installationer efter förslag om att gjuta fast 
givaren eller att montera givaren på stabila plattor av betong eller stål. Detta visade sig bli 
alltför komplicerade lösningar. I samråd med golventreprenörens lagbas och genom 
kontakt med Jonathan Bishop, [87], en engelsk forskarstuderande, användes 
armeringsstöd för montering av givare i rätt höjd. Givarna kunde monteras säkert och 
snabbt med plastspännband och smältlim. En silikonhylsa medgav fri rörelse i givarens 
längdriktning. 

Två givare (den ena ovanför den andra) placerades i varje position av golvet där mätning 
av töjningen uppskattades ge bra resultat och samtidigt skulle medföra en snabb 
installation. Givarna monterades i gränsen för ett tänkt betongtäckskikt som ofta angivs av 
konstruktörer, 30 mm från betongens översida och 50 mm från betongens marknära yta, se 
figur 5.11. Lägesmässigt i lokalen så placerades givargrupperna i kant vid yttervägg, i 
mittfält, eller i kant vid bärande innervägg, enligt figur 5.18.  

Mätning av temperatur i golvet 

Temperaturgivare placerades av givarfabrikanten inuti givarhuset, därmed är dessa 
skyddade för användning under lång tid. Temperaturförändringen i golvet ger bidrag till 
töjning av betongen. Temperaturförändringen kan mätas på exakt rätt höjd av betongens 
tvärsnitt. Normalt så består en givare för temperatur av två metallspröt som löds ihop med 
ett litet avstånd. Den elektriska ledningsförmågan för detta övergångsmotstånd är 
beroende av temperaturen vilket då ger olika resistans för olika temperatur. 

Avläsningen av temperaturgivarens resistans gjordes manuellt för varje avläsningstillfälle 
med ett enkelt multifunktionsinstrument. Resistansen kunde sedan omvandlas till 
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Celsiusgrader genom Steinhart-Harts ekvation, vilken är ett empiriskt uttryck för inversen 
på temperaturen enligt Gage-Technique-Internationals specifikation, [74]. 

 

Test set-up - pilot study

30+55+50

x1 x2 x3 x4

t = 200 mm
As = 188 mm2

d = 60 mm

5 HERKULIT, HARD CONCRETE
130 SFRC
# φ6, s150
20 CRUSHED STONE FINES /0-5/
150 COMPACTED MACADAM
CRUSHED STONE

d

Temperature T o
b, T

o
t och T o

air   ,t = top, b = bottom
Shrinkage ε sh,b , ε sh,t

c c
To

, t,ε sh, t

To
, b,ε sh, b

To
, t,ε sh, t

To
, b,ε sh, b

To
, t,ε sh, t

To
, b,ε sh, b

 

Figur 5.11 – Princip för installation av akustiska vibrerandesträng-givare i golvet i gränsen för 
armeringens täckskikt. 

c
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Figur 5.12 – Akustiska vibrerandesträng-givare av typen TES/T 5.5 monterade i armeringsstöd. Givarna 
fixerades med plastspännband och smältlim men var ändå fria att röra sig fritt efter givarens längdaxel 
Givarna är placerade i täckskiktens gräns vid 30 mm från ök och 50 mm från uk betong. 

Mätning av relativ fuktighet och temperatur i luften 

Luftens relativa fuktighet, RH (%), mättes med ett enkelt instrument avsett för 
hemmabruk. Detta instrument medger tillräcklig noggrannhet (±0.1% enligt tillverkaren) 
för denna studie, och innebär en besparing på instrumentkostnaden. Instrumentet 
placerades i lokalen under cirka 30 min för att det skulle hinna acklimatisera sig, för att 
sedan kunna placeras vid varje givargrupps position. Både lufttemperatur och luftfuktighet 
kunde på detta vis mätas enkelt och med relativt bra noggrannhet. 

Referensmätning av betongens fria krympning enligt Svensk standard 

Betongens fria krympning mättes enligt SS 14 72 15. För detta göts två prismor per 
gjutfält, där proven togs i två separata betongleveranser. Måtten på prismorna framgår av 
figur 5.13. I ett av prismorna installerades en givare. Givaren hängdes upp i najtråd på 
formens kant. Formen som var av stålplåt medgav gjutning av två prismor samtidigt. 
Betongen vibrerades försiktigt med vibreringsstav och ytan jämnades av. Varje prisma 
täcktes med plast och tejpades noggrant med byggtejp för att hålla kvar så mycket fukt 
som möjligt. Prismorna fraktades dagen efter varje gjuttillfälle till CBI för lagring i 
vattenbad cirka 7 dagar innan mätningarna påbörjades. 
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Kontroll av instrument 

Varje instrument kontrollerades regelbundet för att säkerställa dess funktion. För att 
kontrollera att rätt temperatur och RH mätes, placerades handinstrumenten i ett rum med 
ca 23ºC och 50 % RH vid CBI. Parallella avläsningar möjliggjorde då kalibrering mot ett 
annat instrument med noggrannhet av cirka 0,5 ºC och 0,5 % RH. Detta instrument 
kalibrerades i sin tur med noggrannare metoder. De akustiska töjningsgivarna 
kontrollerades på motsvarande sätt, med referensgivaren placerad i ett mätprisma.  

En annan metod kunde vara att placera ut dessa noggrannare instrument i den lokal där 
den instrumenterade mätstudien tog plats. Detta insågs vara för riskabelt då det var mycket 
som kunde störa mätningarna, dessutom fanns risk för åverkan eller stöld då inga lås fanns 
till lokalen. En del entreprenörer var visserligen kvar och jobbade över helgen men det 
fanns inge riktig kontroll på vilka som rörde sig inom området. 

L/2 L/2

100x100 SFRC

To, c
cc

Vibrating-wire 
strain gauge

 
 

Figur 5.13 – Prisma för fri krympning enligt svensk standard SS 13 72 15 59, Lxbxh = 400x100x100 mm3. 
För ett prisma placerades en givare centriskt i prismats längdaxel. 
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Figur 5.14 – Formen oljades in och givaren hängdes upp med ståltråd. 

 

 
Figur 5.15 – Formen slutligen fylldes med stålfiberbetong. 
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Figur 5.16 – Inplastade betongprimor märkta med fältnummer och provtagningsdatum, för transport till 
mätlaboratoriet. 

 
Figur 5.17 – Mätning av fri krympning på CBIs laboratorium i Stockholm. Kemiingenjör Fredrik Öhlund 
väger prismorna och mäter noggrant deras längd. 
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Fält 16 

Bredd = 29,3 m 

Längd = 33,9 m 

Area = 996 m2 

Volym = ca 134 m3 

3 4

4t
4b

5t
5b 6t

6b

1800

17743

C

16840

700
9950

900
10400 8992

700

3500

200

 

Fält 17 

Bredd = 29,3 m 

Längd = 34,6 m 

Area = 1015 m2 

Volym = ca 137 m3 
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Fält 18 

Bredd = 29,3 m 

Längd = 34,3 m 

Area = 1006 m2 

Volym = ca 136 m3 

Figur 5.18 – Till vänster visas en delplan av grundplanen för industribyggnaden med de tre studerade 
gjutfälten i höglagret, och till höger givarnas positioner gentemot väggar, kanter och pelare. 
Provningsområdet avgränsas av yttervägg i linje 1, A och E, av innervägg i linje, se fler ritningar i, 
Hedebratt J., [16]. 
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5.7 Analys av mätresultat 

5.7.3 Mätning av betongens fria krympning 

Krympningen av betongen som används i golvet mäts genom att använda den 
provningsmetod som finns i svensk standard SS 13 72 15. Som visas nedan i figur 5.20 är 
fri krympning mycket stor i förhållande till normala ansatser. Redan efter 28 dagar har 
betongen värden på 400-500 µ-strain vilket normalt antas vara slutkrympningsvärden. 
Efter 224 dagar, varierar värdena mellan 900 och 1100 µ-strain. 
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Figur 5.19 – Uppmätt fri krympning genomförd av CBI. Provningarna uppvisar bra korrelation mellan 
mätningar i digital mätram för samtliga prover utförda enligt svensk standard med prismor SS-16I, SS-16II, 
SS-17I, SS-17II och SS-18II. Det finns däremot en skillnad mellan dessa värden och de uppmätta med 
vibrerandesträng-givare TES/T 5.5, Gauge-Ref.  

Provningar som utförts av CBI visar bra korrelation mellan uppmäta värden i olika prov 
men stämmer inte riktigt med den referensgivare (Gauge-Ref) som installerats i en av 
prismorna. Referensgivaren visar töjningsvärden på εsh,0 = 658 µ-strain vid samma tid som 
standardprovningen visar εsh,0 = 1059 µ-strain. Referensprismat har betong som 
uppsamlades i fält 17, se figur 5.18. Beräkningen går till på samma sätt som i kapitel 5.6.2. 
Värdena bör ändå tolkas som riktiga då utrustningen var en stabil mätram med digitalt 
avläsningsinstrument, och korrelationen var också bra sinsemellan proverna. Något kan 
vara fel med installationen av denna givare eller tolkningen av mätvärdena.  

En korrektion av uppmätta värden i golvet till det större kan också vara erforderligt. 
Givarleverantörens instrument och anvisningar för tolkning av resultaten har dock 
använts. 
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Referenskrympning 

Krympningen kan uttryckas av vattencementtalet vct och cementinnehållet c i kg/m3 enligt 
figur 15.2:5 i Betonghandboken – Material, [46]. För ett vct = 0,58-0,59 och c = 300-315 
kg/m3 skall man få en referenskrympning 0sh ,ε  = 0,50-0,55 ‰, vilket motsvarar cirka 
hälften av uppmätta värden. Ett flertal teorier kring fri krympning finns bl a: 

3
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W
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,ε  CEB-FIP Model Code (1990) (5.3) 

Där W = betongens vattenhalt i kg/m3 och fc,cyl är betongprovernas cylinderhållfasthet. 

Från uppgifterna från betongleverantören, i föregående stycke, kan spridningen för 
vatteninnehållet beräknas till W = 174,6-185,9 l/m3 med medelvatteninnehåll 180 l/m3. 

Beräkningen enligt CEB-FIP MC-90 gjordes för medelcylinderhållfastheten  

4327cylc ,f , =  MPa, baserad på kubccylc 70 ,, f,f ⋅=  

Ovanstående stämmer bättre in med de värden som uppmätes med referensgivaren i ett 
prisma än den mätning som CBI utförde manuellt med digital mätram. Skillnaden mellan 
referens-krympningsmätning enligt Betonghandboken – Material, [46] och mätning av fri 
krympning enligt SIS, [59], är att en referensbetong används i det första fallet och verklig 
betong används i det andra fallet. 

5.7.4 Mätning av betonggolvets krymptöjningar 

Vid mätningen av töjningsvärdet för respektive position användes vibrerandesträng-
givare, VVSGs. Givarens uppbyggnad framgår i kapitel 5.6.1. Alla givare som använder 
denna metod använder också samma fysikaliskt teoretiska resonemang för härledningen av 
givarkonstanten GF, som utgår från vibrerandesträngekvationen. Denna är nödvändig för 

Tabell 5.6 – Referenskrympning enligt Betonghandboken – Material, [46]. Medelvärdet 180 l/m3 motsvarar alltså 
en krympning på 0.47-0.59 ‰, vilket klart överstigs i CBIs försök, men motsvarar ref. givarens värden. 

Referenskrympning W = 175 l/m3 W = 180 l/m3 W = 185 l/m3 W = 190 l/m3 

Bjugren (1941) εsh,0 0,54 0,59 0,64 0,69 

Hillerborg (1971) εsh,0 0,47 0,59 0,51 0,63 

CEB-FIP MC-90 εsh,0  0,47   
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att konvertera avläst värde på perioden T till ingenjörmässiga töjningar ε. Beräkningen 
beskrivs i Hedebratt J., [16]. 

Mätpunkternas placering 

Givarnas positioner i de olika fälten följer inte en helt strikt ordning, författaren försökte 
dock följa den ordning som ställts i ett mätprogram. Produktionstakten var skiftande och 
det gick helt enkelt inte att lita på personalens framförhållning och gemensam planering. 
Detta fick till följd att visa mätpositioner flyttades till bästa möjliga läge på plats. Däremot 
stämmer den placering av givarna som finns i figur 5.18 och analysen görs med 
utgångspunkt från detta. 

Givarna visar naturligt olika värden tillföljd av deras placering, skillnader i tjockleken på 
plattan och deras installationsnivå. Därför ser man tydligt trender i figur 5.20 som visar de 
olika givarnas töjningsvärden relativt den datumavläsning som varje givare fått i 
provningens start. 

Mätresultat 

Avläsningarna har gett töjningsvärden som uppvisar maximalt en expansion av εexp =73 µ-
strain i botten av mittenfältet vid position 8b efter ca 10 dagar och en krymptöjning av εsh 
= 347 µ-strain i botten av kanten i position 4b efter 263 dagar, se figur 5.20. 

I diagrammen visas generellt positiv krymptöjning (kontraktion) efter positiv y-axel och 
expansionstöjning (dilatation) efter negativ y-axel. Högsta värden på givarnas töjning 
återfinns i golvets kanter vilket var förväntat. De största värdena finns i kanten med 
vattenburen värmeslinga; även fast denna kant hade en förhöjd tjocklek och var ganska 
kraftigt dubbelarmerad och med samma SFRC som i övriga golv. Armeringen bestod i 
denna kant av svetsade armeringsnät om 6 mm stänger och 150 mm centrumavstånd till 
detta fanns också 10 mm B-byglar, med centrumavstånd 300 mm, som sammanfogade 
undergjutningen med golvet. I figur 5.20 syns att medelkrympningen cirka 10 dagar efter 
gjutningen och framåt till slutet av mätperioden vid 263 dagar är relativt linjär för golvytor 
som inte ligger i den uppvärmda randzonen. Detta kan också betyda att återstående 
krympning är stor för dessa golvytor men att krympningen håller på att avta i randzonen. 
En annan förklaring är att golvvärmen har stängts av mellan 123 dagar och 196 dagar efter 
gjutning och därför börjar krympningen normaliseras. 
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Figur 5.20 – Uppmätta töjningar i alla mätpunkter under 262 dagar. De heldragna linjerna är givare 
närmast kantbalk, de punktstreckade linjerna är givare i innerfält och de streckade linjerna markerar givare 
i innerkant. 
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Figur 5.21 – Medeltöjningar för mätpunkter i innerfält, vid kantbalk och vid innerkant under 262 dagar. 
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5.7.6 Förskjutningar av temperatur och krympning i golvet 

Om man studerar medelkrympningen i figur 5.21 så visar det sig att i mätperiodens slut 
kan utläsas medeltöjningsvärden för de olika lägena, uppvärmd kantbalk, innerfält och 
innerkant. 

Medel kantbalk 298kantbalksh =,ε  µ-strain 

Medel innerfält 273innerfältsh =,ε  µ-strain 

Medel kant 253kantsh =,ε  µ-strain 

Med hjälp av ovanstående krymptöjningar kan man beräkna medelkrymptöjningen shε  
som ger möjlighet att beräkna verklig medelförskjutning av kanten. 

275
3

kantshinnerfältshkantbalksh
sh =

++
= ,,, εεε

ε  µ-strain  (5.4) 

Kantförskjutningen u kan beräknas som medelvärdet av töjningen multiplicerat med en 
halv fältlängd enligt: 

2
L

sh ⋅= εu   (5.5) 

Medelkantförskjutningen u  av flera givarpositioner längs en tänkt linje L blir då: 

dL
2/

0
sh∫=

L

u ε   (5.6) 

Ekvationen i (5.4) ger medelförskjutningen, u  

034
2

2934210275
2

6
sh ,Lu =⋅⋅=⋅= −ε  mm  (5.7) 

Detta svarar väl mot uppmätt förskjutning i innerkanten som är cirka 4,0 mm. Vid 
kantbalken är kantförskjutningen mindre, cirka 2,0 mm. Detta kan bero på att kantbalken 
är armerad till kontreforerna vilket kan orsaka att kantbalken har förskjutits inåt och 
därmed flyttat med sig referenspunkten. 

Vid innerkanten finns endast tvångskrafter av friktionen till underlaget, med last av 
egentyngd och andra yttre laster som ökat med påbörjad användning av golvet. 
Lastfördelningen av hyllställage är efter inflyttning relativt jämnt fördelad över ytan med 
mestadels punktlaster. 
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Figur 5.22 – Beräknad medelförskjutning u  av kant vid innervägg genom integrering av εsh över l/2 för 
uppmätta töjningsvärden, och uppmätt förskjutning i innerkant. 
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Figur 5.23 – Uppmätta värden på öppning av dilatationsfogar. Mätpunkterna för F1Y och F4Y är belägna 
cirka 6 m från kantbalkens ytterkant, F3Y och F5Y är belägna 5 m från innerkant, enligt figur 5.18. 
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5.7.9 Beräkning av förväntad sprickbredd 

Från uttrycket för interpolering av dimensionerande sprickbredd, dw  i kapitel 5.3 har 
beräknats förväntad sprickbredd enligt Bekaerts dimensionering. Genom interpolering 
skall man alltså för betong med ρf = 15-50 kg/m3 få: 

dw  = 4200040
2

12000
2

)( sh ,,BL,max
=⋅=

⋅ε  mm (5.8) 

för L = B = 12000 mm och krymptöjningen 00040sh ,=ε . 

Med 32 kg/m3 stålfiber, med samma prestanda som utgicks ifrån i kapitel 5.3, blir då 
maximal förväntad sprickbredd 1,35 mm. 

Golvet sågades med tätare fogindelning och den uppmätta fria krympningen är också 
större än man ursprungligen tänkt sig. Aktuell sprickbredd skulle då bli för betong med ρf 
= 15-50 kg/m3: 

dw  = 050010
2

10000
2

)( sh ,,
BL,max

=⋅=
⋅ε

 mm (5.9) 

för L = B = 10000 mm och krymptöjningen 0010sh ,=ε . 

Med 32 kg/m3 stålfiber, med samma prestanda som utgicks ifrån i kapitel 5.3, blir då 
maximal förväntad sprickbredd 2,7 mm. Sprickbredden blir nära dubbelt så stor som 
golvet dimensionerades för, och interpoleringen för detta visas i figur 5.24.  

1.35; 32

2.4; 15 5; 15

0.3; 50

2.7; 32

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6

Sprickbredd, (w)

Fi
be

rd
os

er
in

g,
 ρ

f (
kg

/m
3 )

Beräknad 
dimensionerande 

sprickbredd

Beräknad 
"Verklig"

sprickbredd

 

Figur 5.24 – Interpolering av dimensionerande sprickbredd enligt kapitel 5.3. Beräkningen förutsätter stålfiber 
av ändförankrad typ och med stort slankhetstal men är en ganska grov uppskattning. 
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En stor svaghet i ekvation (5.8) är att den inte går att använda generellt. För att interpolera 
sprickbredden mot mängden stålfiber i betongen måste fibertypen ha utprovats för 
varierande fiberinnehåll ρf. För annan fiber med lägre eller högre prestanda måste kurvan 
justeras. Likaså beror antalet och storleken på sprickorna av betongens draghållfasthet, 
plattans tjocklek och krympbenägenhet samt eventuell yttre belastning. 

5.8 Diskussion 

5.8.1 Projektering och produktion 

Projekteringsprocessen för ett bra golv börjar med att beställaren definierar sina önskemål 
och tänkt användning. För att konstruktören skall kunna upprätta nödvändiga 
förfrågningsunderlag och sedermera bygghandlingar krävs en inventering av faktiska 
geologiska förhållanden, förekommande laster och tvång. Gjutningsförhållanden vid 
byggskedet är en viktig faktor som inte alltid är möjlig att ta hänsyn till men vars variation 
går att begränsa praktiskt. Avskiljning av öppna lokaler är ofta möjligt och genom att 
studera meteorologiska data kan man undvika utomhusgjutningar vid starkt solsken eller 
regn. Tidsmässigt kan man anpassa gjutningar bättre till förekommande tidplaner om man 
är förberedd och insatt i andra yrkesgruppers behov. Man kan också ta hänsyn till 
årstidernas skilda fördelar genom att gjuta då luftfuktigheten är stor och därmed undvika 
tidig krympning av betongen, eller gjuta i sommarens värme, som med sin låga 
luftfuktighet ökar uttorkningen, för att snabbt kunna belägga golvet med tätskikt. 

Industrigolvet i pilotstudie 1 göts under senhöst och torkade och härdades således under 
tidig vinter. Temperaturen sjönk snabbt efter gjutningen och relativa luftfuktigheten som 
var låg i tidigt skede ökade kraftigt i lokalen. Då lokalen var stor och därför mycket 
värmetrög har en snabb uppvärmning med golvvärme, från kalla 6-7°C, påverkat 
sprickbildningen i randzonen. I projekteringen har man inte tagit hänsyn till detta men 
man har ändå på plats försökt öka temperaturen i lokalen med värmefläktar. Detta dels för 
att man inte vill frysa betongen men dels för att skapa ett behagligt arbetsklimat för övriga 
yrkesgrupper. Gjutförhållanden och härdningsförhållanden bör planeras bättre för i tidigt 
skede. 

Många parametrar är okända eller svåra att ta till sig som konstruktör och leverantör. Data 
om betong hämtas enklast i handböcker som inte verkar vara uppdaterade för den nya 
tidens betong. Beroende på vad man önskar och vill med dimensioneringen kan resultatet 
av beräkningen justeras efter behovet i projektet vilket inte är speciellt lyckligt. Fakta om 
betongens krympningsegenskaper är viktiga i projektering av industrigolv, man bör för 
varje projekt kräva dessa data från vald betongfabrik för att kontrollberäkna och eventuellt 
justera armerings- och betonginnehåll. 

5.8.2 Utförande och kvalitet 

Fogar i golvet krävs ofta, mest för att man inte vill armera i den omfattning som annars 
skulle krävas. Sågade fogar minskar behovet av krympningsarmering men den måste då 
planeras bra. Sågar man oplanerat eller ouppmärksamt inträffar det ofta fel, speciellt 
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händer det när uppmätningen av sågspår sker från varsitt håll. Det är lätt att starta 
sågningen med en kant som referens och sedan mäta ut från motstående kant efter ett 
uppehåll i produktionen och på så viss skapa två mycket närliggande sågspår istället för 
det ende avsedda. Sågningen blir också svårplanerad om den sker på plats utan att den är 
planerad på ritning först med hänsyn tagen till magnetslingor och andra hinder. Noggrann 
planering av fogars läge och funktion är viktigt för att golvets rörelsemönster skall kvarstå 
som tänkt. Det är känsligt att ändra fogplaneringen i produktionen. Trots det så kan 
produktionstakten skapa situationer där maskinavbrott och leveransavbrott ger behov av 
extra arbetsfogar eller andra insatser, vilket gör ändringar i fogplaneringen oundviklig. 
Kanske bör man då ha planerat för dessa händelser i förväg. Vid ett par tillfällen i 
pilotstudie 1 hände sådana stopp i produktionen, vilket med viss svårighet redde ut sig 
ändå. 

Entreprenörens utförande sker ofta bäst efter studier av ritningen tillsammans med en 
kunnig konsult. Produktionshinder som inte upptäckts tidigare kan undanröjas på ett 
professionellt sätt innan det är för sent. Planering och val av material kan diskuteras och 
viktiga förutsättningar och krav kan ventileras för att öka chanserna för ett bra utförande. 
Kontrollmetoder och åtgärder är lika viktiga för att ge statistiskt och direkt underlag för 
justeringar i byggprocessen. Exempel på detta är metoder för att kontrollera buktighet och 
snabbt föra in mätdata till finjustering av laserläggare eller vibrobalkar och planlasergivare 
men också överhöjning av betong. 

5.8.3 Kontroll och återföring 

Den egenkontroll som golvleverantören har gjort i pilotstudie 1 har tyvärr inte varit möjlig 
att studera då materialet gått förlorat genom ett datorhaveri. Inom denna rapports 
tidsramar har beställaren Kilenkrysset tillfrågats om besiktningsunderlaget men de har inte 
tillhandahållit detta material, varför det inte kan utgöra underlag för att få beställarens bild 
och avstämmelse av resultatet. Ett besiktningsprotokoll hade varit ett värdefullt material 
att studera och att jämföra med de mätresultat pilotstudien lämnar. I samtal med 
beställarens representant har denne ansett golvet bättre än vad entreprenören lovat och vad 
beställaren själv tänkt sig, man har dock en del synpunkter på sprickor vid pelare och hörn 
som inte ser bra ut. 

Materialkontrollen har i stort fungerat väl, däremot har man inte placerat proverna i 
vattenbad efter stelnande av betongen. Många prover låg oskyddade på arbetsplatsen i 
flera dagar innan de lämnades för provning. Betongen håller något hög hållfasthet, men 
klarar kravet på K35 som ställts i projekteringsunderlagen, hanteringen av proverna kan ha 
påverkat resultaten. Man pendlar dock ganska kraftigt ifrån leverans till leverans. Inom 
samma gjutvecka skiljer det cirka 5 MPa i snitt men kan i något fall överstiga detta. I 
början har man högre hållfasthet, 48 MPa, vilket tyder på ökat cementinnehåll. 
Hållfastheten minskar sedan ner mot ca 34 MPa. Spridningen av hållfastheter är så stor 
som 14 MPa. 

De tidigare gjutningarna i projektets första etapper har sprickbildningar i randzonen trots 
att lufttemperaturen var högre och jämnare. Tecken på att betongens draghållfasthet varit 
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något hög kan skönjas i de skador som uppstått. Sprickor som uppstått kan bero på för hög 
draghållfasthet mot aktuell armeringsnivå. 

I provprotokollet kan man inte se att betongen erhållit högre hållfasthet i slutet av 
gjutsekvensen snarare tvärtom så har hållfastheten sjunkit i takt med framskridande 
gjutningar. Det är annars vanligt att gjutpersonalen önskar tillsätta mer cement i slutet för 
att avsluta gjutningarna tidigare. Detta för att hinna flytta utrustning och komma hem 
fortare. 

Aktuella väderdata har inte studerats för de veckor som gjutningarna pågick. Dessa skulle 
kunna vara intressanta för att studera samband mellan hållfasthet och cementmängder i 
betongen med avseende på temperaturens inverkan på cementbehovet för efterbehandling 
av betongen. 

5.8.4 Skador; orsak och verkan, i skilda perspektiv 

Som forskare blir man något överraskande glad när man upptäcker skador på de objekt 
man studerar. Man inser genast nyttan av att forska vidare och försöka hindra uppkomsten 
av nya skador. Denna syn delas inte alltid av entreprenörer och beställare. I detta fall var 
de dock mycket intresserade av mätstudien och har ställt upp med att finna skador och att 
analysera dessa under byggnadsprojektets gång. 

Det en del anser vara mycket sprickor är ibland väldigt få för en del beställare. Vissa 
entreprenörer nöjer sig endast med att tillverka felfria golv och försöker kontinuerligt att 
utveckla metoder för att undvika skador. I pilotstudie 1 verkar beställaren nöjd, trots att 
randzonen spruckit ganska rejält med återkommande upp till ca 0,6 mm sprickor vinkelrätt 
väggsockeln varje 3-5 m. Man ser från golventreprenörens sida att toleranser 
överensstämmer med dem i AMA. Beställaren har dock haft problem med buktighet i 
truckgångar. Även om det inte är ett omfattande problem så kan skador inträffa där 
personer råkar illa ut. Om endast lokala buktigheter finns så kan farten bli hög och 
buktigheten kan plötsligt överraska föraren. Man kan då ställa frågan om 
buktighetsanalysen med rätskiva blir tillräckligt noggrann och säker. 

Hörnen som spricker verkar inte ha någon bra universallösning förutom att armera hörn 
och kant hårdare, vilket naturligtvis ökar kostnader för material, tid och arbete i 
produktionen. I någon ände måste man trots allt betala dessa kostnader, i byggskedet eller 
i förvaltningsskedet. 

5.8.5 Mätresultaten visar 

Mätresultaten visar att spänningar i golvet kan analyseras över större ytor då 
krymptöjningar mäts i några utvalda positioner. Till detta kan tilläggas en rad andra 
viktiga resultat från mätningarna. Krökning och kantresning samt buktighet, kan beräknas 
och användas för att studera uttorkningsgrad, krympningstillstånd och rörelse av kanter 
och fogar. Man kan eventuellt försöka sig på att bedöma hur lång tid det tar innan 
fogrörelsen har upphört eller hur långt hållfasthetstillväxten i betongen är gången. Försök 
till detta har inte gjorts i studien. 
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Det som kan vara svårt att bestämma är kryptalets storlek. I detta fall har inga synliga 
sprickor bildats i de riktningar som mätningen av töjning skett, varför ett högt kryptal är 
att förvänta. Genom att analysera de sprickor som bildats i randzonen skulle man ändå 
kunna bedöma kryptalet noggrannare men detta överlåts till senare studier. 

Kantresning som uppstår vid krympningsskillnader i golv kan förebyggas med rätt val av 
betong eller planering av fuktinnehållet i betongtvärsnittet. Med hjälp av mätsystemet som 
använts är det möjligt att mäta den differenskrympning som ger upphov till kantresning i 
golvet. En nytta av systemet kan vara att styra larm för tillsättning av fukt vid 
fukthärdning. Givarna skulle kunna kopplas till ett datasystem som automatiserar 
kontrollen över uttorkning eller härdningsprocessen över en längre tidsrymd och för att 
bevaka spänningsnivåer i golvet och på så vis golvets kondition, under längre tid. 

I mätningarna har givarna kalibrerats mot CBIs mätningar med betongprismor. Därmed 
kan misstänkas att ett systemfel finns i endera av mätningarna. Prismornas förkortning ger 
en fri krympning som är mer än 50 % större än vad som visas av en referensgivare som 
gjutits in i ett av prismorna. Med referensgivaren, uppnår man liknande resultat som 
beräkningsmässigt erhålls vid kontroll, Hedebratt, [16]. Om referensgivarens värde 
används till att justera storleken på golvets krympning så skulle spänningsnivåerna 
drastiskt bli förändras. Ett bevis mot att referensgivaren ändå visar felaktigt resultat är att 
kanterna följer beräknad förskjutning på ett trovärdigt sätt. Därmed kan en rad slutsatser 
dras om betonggolvets tillstånd enligt ovanstående. 

Att den fria krympningen är så pass stor som CBI uppmätt kan bero på ett flertal faktorer. 
Mängden vatten kan vara svår att styra med konsistensmätare i betongblandaren, speciellt 
med ballast som är flakig med stor specifik yta och vattenkrävande vilket ger trög 
konsistens vid högt vatteninnehåll. Konsistensmätare användes vid tillsättning av vatten. 
Cement med stor specifik yta kräver också mer vatten vid blandningen för att erhålla 
samma konsistens som en cement med grövre klinkermaterial. 

Byggcement har haft varierande kvalitet enligt betongfabrikspersonal och Cementas egna. 
Ibland händer det att dålig cement levereras vilket kan ha påverkat resultatet. En studie av 
betongens kemiska egenskaper kommer därför att krävas för att slutligt avgöra varför just 
denna betong beter sig som den gör. Analys genom tunnlip kan avgöra vct samt cement 
och pastamängd. Tyvärr finns ingen bra metod för att avgöra cementvariationen. 
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Kapitel 6 – Pilotstudie 2 vid Nya Partihallarna 

6.1 Inledning 

Byggherren för projektet som studeras är liksom i pilotstudie 1 bygg- och 
förvaltningsföretaget Kilenkrysset. Företaget som är baserat i Strängnäs och Flen, bygger, 
äger och förvaltar industribyggnader. Företaget är ett intensivt växande företag. Bland 
dess hyresgäster återfinns flera företag vid de gamla partihallarna, i Årsta, som delvis 
flyttar från Årsta till de nya lokalerna vid Partihallar Syd, Tumba. I byggskedet tillkom 
även dryckesfabrikören Spendrups som nu hyr en tredjedel av lokalytan. I lokalerna skall 
huvudsakligen grossistföretag inrymmas och några fruktgrossister var tidigt hyresgäster. 

6.2 Objektet 

Utformning och gestaltning 

Kilenkrysset bygger de nya lokalerna vid Loviseberg, Tunagårdsväg, Tumba. I en större 
hallbyggnad inryms ett flertal partihandelsföretag. Som i tidigare bedrivna projekt har 
Kilenkrysset använt sig av Strängbetongs Bashall, med byggnadshöga väggelement. De 
bärande byggnadsdelarna består av tre rader av betongpelare med mellanliggande 
primärbalkar av förespänd betong. Takplattans TT-kassetter (voffelkassetter) bildar tak till 
byggnaden. 

Figur 6.1 – Det var lite trixigt för chauffören att köra runt rondellen mellan Fittja och Tumba. Tak-
kassetterna är hela 27 m långa. Partihallarna Syd, Loviseberg, Tumba – 2002. 
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De 27 m långa elementen fraktades med lastbil till byggplatsen, se figur 6.1. Innerpelarna 
är placerade på betongfundament som står på grusad sprängstensfyllning, figur 6.2. 

– Strängbetongs Bashall är mycket enkel till sin konstruktion berättar Gunnar Rise, 
Teknisk chef på Strängbetong, med endast två nödvändiga komponenter, [18]: takplattan 
och väggelementet. 

Figur 6.2 – Betongfundament för pelare. Partihallarna Syd, Loviseberg, Tumba – 2002. 

Figur 6.3 – Stommen för bärande system. Partihallarna Syd, Loviseberg, Tumba – 2002 
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Väggelementen och fasadpelarna är placerade på ett platsgjutet sockelelement, figur 6.4 
och figur 6.6. I sent skede bestämdes att bygga till med ca 3 000 m2 golvyta (platta på 
mark, ingående i ovanstående totalyta). Större lokaler än vad man tidigare projekterat för 
behövdes, varpå byggnaden förlängdes ca 20 m. Flexibiliteten fungerade i alla valda 
system. 

Byggnadens cirka 34 050 m2 byggnadsyta har en ”platta på mark” - konstruktion som 
bildar golv i ungefär halva byggnaden. För resterande del bedömdes marken, till att börja 
med, ha så låg bärighet att markförstärkning krävdes genom pålning. Ett stålfiberarmerat 
betongbjälklag utfördes över den pålade delen. I detta skede var detta inte provat i mer än 
ett par projekt i Sverige. Utomlands, i England och Belgien, har dessa golv använts i större 
utsträckning (enligt Bekaert) men har ändå inte mer än några år på nacken. Efter 
byggandet av partihallarna har en mängd liknande golv producerats i Sverige. Golven 
varierar i storlek, de flesta mellan 10 000 och 20 000 m2, och är utförda med stor 
framgång av ett flertal golventreprenörer, se kapitel 2, tabell 2.1. 

 

Figur 6.4 – Sockeln förlängdes med ca 20 m. Sockeln isolerades på insidan och grunden fylldes med 
sprängsten. Golvet fick ett linjeupplag på var sida om den gamla sockeln och skarvades med dymlingar 
mot bakomliggande gjutfält (närmast i bild). Partihallarna Syd, Louiseberg, Tumba – 2002. 

Industrihallen rymmer totalt golv för 30 328 m2 lager med ett entresolbjälklag på 3 722 m2 
som rymmer kontorslokaler över delar av golvet. Entresolen bärs av pelare stående på 
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grundsulor, på pelarna vilar överhöjda tvärbalkar som bär HDF-kassetter. Överhöjningen 
gjordes för att undvika dragspänningar i underkanten av HDF-kassetterna. En pågjutning 
med underliggande 50 mm isolering bildar undergolv för mattläggning på 
entresolbjälklaget. Pågjutningen dimensionerades också av författaren men kommer inte 
att behandlas i denna rapport. 

Aktörer i byggprojektet 

Kilen Ett AB är beställare till byggnaden och driver partihallarna som en egen affärsenhet. 
Kilenkrysset är uppdelat i mindre enheter och har en byggavdelning. Liksom vid 
pilotstudie 1 har Kilenkryssets platschef och entreprenadingenjörer genomfört planering 
och bedrivit arbetsledning vid byggplatsen. Samordning av projekteringen av 
byggprojektet står Kilenkrysset Bygg för och Byggstatik i Strängnäs har projekterat 
grundkonstruktioner. Strängbetong har ansvarat för stomkonstruktionen som 
stomleverantör. 

Tabell 6.1 – Byggprojektets olika huvudaktörer, Partihallarna Syd, Loviseberg, Tumba – 2001-2002. 

Objekt (typ, ort) Platta på mark och fribärande bjälklag, Louiseberg, Tumba, Botkyrka 
kommun. 

Användning Golv för trucktrafik med möjlighet till höglager och kyl- och fryshantering av 
partivaror vid nya partihallar. 

Beställare (Byggherre) Kilenkrysset, Strängnäs, genom det nybildade dotterbolaget Kilen Ett AB. 

Projektör Byggstatik i Strängnäs AB. 

Geoteknik GM Consult AB. 

Arkitekt Projektplanering i Strängnäs. 

Entreprenör Kilenkrysset, Mark och Bygg. 

Markentreprenad Berg & Väg, NCC. 

Golventreprenör AB Linotolgolv, Örebro. 

Golvkonstruktör Tyréns AB i Stockholm. 

Betongleverantör Mobilbetong i Brastad. 

Stålfiberleverantör Bekaert Svenska AB, Göteborg. 

Andra 
underentreprenörer till 
Kilenkrysset. 

Berg & Väg, NCC, Mätcenter, Strängbetong, Kvalitetstak, Bravida, 
Eskilstuna Byggfog, Gunnarssons Måleri, Strängnäs Elektriska, TPM, 
Svensk Sprinkler, TM Progress, BJ Svets. 

Med god erfarenhet av golventreprenaden från det tidigare bygget av H&Ms centrallager, 
valdes AB Linotolgolv, Örebro, för utförande av platta på mark och fribärande golv. 
Bekaert Svenska AB har tidigare bistått med expertkunskap om stålfiberarmerad betong, 
SFRC, och har också levererat Dramix® stålfibrer till Linotolgolvs tidigare 
golventreprenader.  
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Genom att författaren är verksam på Tyréns AB och där varit konstruktör i ett flertal av 
Bekaerts projekt så kom författaren även att medverka som konstruktör i detta projekt. 
Författaren har ansvarat för projektering, dimensionering och planering av golvutförande 
åt golventreprenören och ansvarade för valda systemlösningar som Bekaerts konsult. 

Mobilbetong från Brastad levererade stålfiberarmerad betong från sin mobila 
betongstation vilket fungerade utmärkt även i detta projekt. Leverantör av hårdbetong var 
AB Lindec, Göteborg.  

Projektet involverade cirka 100 personer fördelade på ca 15 underentreprenörer som 
Kilenkrysset tidigare kontrakterat. Därutöver tillkommer personer som arbetar för 
underkonsulter till entreprenörer och beställaren. Golventreprenören Linotolgolv har en 12 
man stor arbetsstyrka på platsen för byggandet. Man har vid Kilenkrysset en tradition att 
använda lokala kända entreprenörer och att hålla fast vid en del stentavlor som att ”ett 
handslag skall räcka vid en överenskommelse”. Därför är alla inblandade väldigt 
angelägna om att göra rätt för sig och att inte slarva för att behålla den goda relationen till 
beställaren. För en sammanställning av aktörer, se tabell 6.1.  

Figur 6.5 – En exteriörbild av den färdiga byggnaden vid Partihallarna Syd, Louiseberg, Tumba – 2002. 
Det nybyggda lagret tillhandahåller hela 87 lasthus (dockningsport för lastbil) och invigdes på hösten 
samma år. Bild Kilenkrysset. 

6.3 Projektering av industrigolv 

6.3.1 Förutsättningar 

Byggstatik i Strängnäs projekterade byggnadens stomme. Betongen i golvet skulle helst 
stålfiberarmeras för att öka takten i produktionen vilket var ett önskemål från beställaren.  
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Vis av föregående projekt, med ett lyckat och rationellt golvsystem och ett gott samarbete, 
tillfrågades Bekaert av Linotolgolv om man kunde utföra pålade golv med stålfiberbetong. 
Bekaert kunde då visa upp ett flertal lyckade projekt i England och några mindre pålade 
golv i Sverige där man tidigare har använt kombinerad armering i pålade golvbjälklag. Ett 
misslyckat golv fanns dock i Trollhättan där sprickor uppträtt diagonalt med de långsmala 
fält som gjutetapperna bestod av. Efter en mindre utredning fann man att gjutfältens 
indelning var en direkt skadeorsak. Detta projekt påverkade inte valet av golv i Tumba på 
ett negativt sätt eftersom man också visade på lyckade gjutningar av betonggolv i 
kvadratiska fält. 

AB Linotolgolv och Bekaert Svenska AB gav, i samråd med Kilenkrysset Bygg, fria 
händer åt författaren vid dimensioneringen av golvet. Pålindelningen anpassades efter 
byggnadens stomsystem och planerades sedan vara så tät att både golv och stomme kunde 
utföras på bra sätt. Under randzonen skulle byggnaden isoleras lokalt med 70 mm cellplast 
för att förhindra värmetransport under kantbalken. 

Beställarens krav 

I tidigt skede planerade Kilenkrysset att ett golv skulle projekteras där maximal belastning 
inte skulle överstiga 7 kN/m2. Golvet måste också innehålla planhetskraven och övriga 
utförandekrav med toleranser i kvalitetsklass A i AMA – Hus, [38], samt kontroll enligt 
BBK 94 kapitel 9, [41].  

Konstruktörens råd 

Författaren ansåg att beställarens krav för golvets lastkapacitet på 7 kN/m2 var 
otillräckliga. För att klara av att hyra ut till framtida kunder på ett flexibelt sätt borde 
lastkapaciteten i hela golvbjälklaget vara större och lika i alla ytor, varefter beställaren 
ändrade kravet till en utbredd last om 15 kN/m2 alternativt en koncentrerad fri last om 40 
kN. Dessutom ansåg författaren att man som mest bör uppnå en deformation vid full 
belastning av golvet som är mindre än 1/400 av upplagsavståndet. Detta för att 
golventreprenörens utförandetoleranser måste läggas till konstruktionens 
deformationstoleranser och tillsammans ge en så liten deformation att den ger en god 
förarkomfort vid truckkörning och rimlig möjlighet att använda de övre hyllplanen i ett 
eventuellt pallställage. AMA – Hus anger en största lutning på 1/600 för kvalitetsklass A.  

Sent i projektet fann man att en hyresgäst önskade en större lastkapacitet. En ny 
karakteristisk utbredd last motsvarande 20 kN/m2 önskades för delar av golvet istället för 
15 kN/m2. Justeringen som krävdes för att klara detta var ganska liten mot om man 
behållit den tidligare lastnivån på 7 kN/m2.  

I den förlängda delen av byggnaden bestämdes utförande av golv som ”platta på mark” för 
de delar av marken som klarade av detta. För övriga närliggande golv som stöds av pålar 
justerades tjockleken till 300 mm (325 enligt Linotols arbetsledare) och armeringen i 
pålbanden ökades till 7+3 φ16 i syfte att klara de ökade lasterna. 
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Figur 6.6 – Isoleringen i randzonen placerades på insidan av väggsockeln, th i bild. Partihallarna Syd, 
Louiseberg, Tumba – 2002. 

Då man projekterat för isolering av randzonen med cellplast och värmeslingor under 
golvbetongen avrådde författaren från detta pga problem med sprickor i den tidigare 
entreprenaden vid H&M med detta utförande. Istället gavs förslag om att placera 
cellplasten på insidan av den stående sockeln, se figur 6.6. Placeringen av isoleringen 
stående på insidan av sockeln medför en skyddad placering och enklare utförande för 
golventreprenören. Uppvärmning under vinterperioden ordnades sedan på annat sätt. 

Geoteknisk undersökning 

Den geotekniska utredningen utförd av GM Consult AB resulterade i att pålning krävdes 
för cirka 50 procent av ytan. Senare, under pålningsarbetet, visade det sig att 
markförhållandena var bättre än man tidigare förutsatt. Man projekterade dock för pålning 
och grundläggning på packad sprängbotten eller sprängstensfyllning med tillåten 
grundpåkänning2 fsd = 400 kPa i brottgränstillstånd. 

6.3.2 Dimensionering av platta på mark 

Stålfiberleverantören Bekaert levererade dimensioneringsberäkningarna för platta på 
mark, med hjälp av beräkningsprogrammet Dramix Pro ® version 1.10d. Detta 
beräkningsprogram har i skrivande stund ersatts av en nyare version. Följande avsnitt 
beskriver hur golvet har dimensionerats och kommenteras löpande utan hänvisning till 

                                                 
2 Grundpåkänning anges enligt Boverkets konstruktionsregler, [49] med ett grundtrycksvärde 
som varierar från 50 kPa för silt till 400 kPa för ovittrat berg i geoteknisk klass 1. 
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referenser för ekvationer och valda parametrar som hör till beräkningar från Bekaert, [125, 
126]. 

Beräkning 

Följande dimensioneringsvillkor ansattes 

 flcrshtemplast f)( ≤++∑ σσσ  för osprucket tillstånd (6.1) 

 flrestemplast f)( ≤+∑ σσ  för sprucket tillstånd (6.2) 

där   

 
nm

fluk
flcr γζγη ⋅⋅⋅

=
f

f  och 
nm

flresk
flres γγη ⋅⋅

=
f

f  (6.3) 

Med ovanstående villkor sägs att: 

- summan av spänningar från yttre last, temperatur och krympning skall vara mindre än 
eller lika med sprickhållfastheten vid böjning i osprucket tillstånd, ekvation 6.1.  

- summan av spänningar från yttre last och temperatur skall vara mindre än eller lika 
med residualhållfastheten för sprucket tvärsnitt vid böjning, ekvation 6.2. 

Termen σtemp skall inte vara med i beräkningen av spänningar i sprucket tillstånd, då σtemp 
på samma sätt som σsh skapar tvångsspänningar som försvinner då betongen spricker. Det 
är dock inte angivet uttryckligen i Betongrapport nr 4, [61]. 

Beräkning gav en dimensionerande plattjocklek på 130 mm, vid en dosering av 25 kg/m3 
Dramix® RC-65/60-BN. Betong med hållfasthet motsvarande K35 var en av 
förutsättningarna i beräkningen. Övriga parametrar är upptagna i tabell 4.1, Hedebratt J., 
[16] . Dramix stålfibrer är ändförankrade med krok. Den valda stålfibern har längden 
60 mm och diametern 0,9 mm. Dimensioneringsrutinen är densamma som i figur 5.2, 
kapitel 5. 

Resultat 

I tabell 3.3, ur [125] och tabell 3.4 ur [126] redovisas beräknade spänningar i sprucket 
respektive osprucket tillstånd.  

Tydligen fann man att Σ(σ ) = 3,15 MPa är största spänningen för båda fallen vilket kan 
uppfattas märkligt. Skillnaden i beräkningarna består främst i belastningen före respektive 
efter då man projekterade för en hyresgäst med ökat lastkrav (se avsnitt 6.3.1). Även 
fogavståndet ändrades i den nya beräkningen. I det första fallet räknade man med sågade 
fogar om 12 m x 12 m och i det andra fallet med 8 m x 8 m. Det senare fogavståndet 
användes i realiteten innan den nya beräkningen kom till (på golventreprenörens initiativ 
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då han var misstänksam mot att använda större fogavstånd), därför utgick Bekaert från att 
det skulle gälla för hela golvet. 

6.3.3 Dimensionering av fribärande bjälklag 

Beställaren och entreprenören valde att följa de flesta av de råd som författaren gav 
angående golvets utformning i projekteringen av golvet för de nya partihallarna. 

I dimensioneringen av det fribärande golvet har författaren lagt till 
genomstansningskontroll enligt BBK, [41] och tillämpat de rekommendationer som ges av 
Svenska Betongföreningen, [61], utöver den beräkningsrutin som utarbetats av Westerberg 
B., [128]. Vid tillfället för projekteringen hade inte detta tillägg införts i 
beräkningsrutinen, dock kontrollerades för genomstansning vid senare tillfälle. 

Påle 

Partiellt armerad platta 
 
 
Pålhuvud 

Överkants respektive 
underkantsarmering 

 
Figur 6.7 – Principskiss av systemet med armeringstänger fördelade som band i den stålfiberarmerade 
pålunderstödda betongplattan, här med cirkulära pålkapitäl. 

Dimensionering i brottgränsstadiet 

Den totala lasten på en påle har beräknats som kvadraten på det rektangulära 
medelpålavståndet multiplicerat med given last på plattan. Lasterna är sammanförda från 
punktlaster och, när så krävs, från delvis alternativt helt utbredda laster till en gemensam 
verkande jämnt fördelad last. Dimensionerande lastvärden ges efter multiplikation med 
partialkoefficienter och lastreduktionsfaktor samt tillägg för egenvikten hos plattan enligt 
ekvation 6.4. Dimensioneringslasten Pult enligt ekvation 6.4 motsvarar reaktionen vid 
pålen för den last som belastar golvet. Pult används i beräkningar av strukturell stabilitet i 
plattan. 

Reaktionslasten Pult vid en påle beräknas enligt: 

( ) ( ) kN549,7311.301 kkk
2

0pult =++⋅+= ψQ,QG,elP  (6.4) 
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Med ett pålavstånd lp avses den oreducerade spännvidd som pålarnas centrumlinjer bildar 
enligt BBK, [41], avsnitt 3.1.4.2. 

Dimensionering sker med hjälp av brottlinjeteori där beräkning genomförs enligt [128] för  

− moment i de flesta balk- och plattsnitt (där dimensionerande moment förväntas). 

Kontroller enligt BBK 94 genomförs i dimensioneringen [129] för 

− genomstansning och 

− effekt av koncentrerad last. 

Figur 6.8 – Dimensioneringsrutin för pålunderstödd platta  av betong armerad med stålfiber och 
armeringsstänger använd i Hedebratt, [128]. 
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Deformationsintervall R10,X 
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Nej Går det att 
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Ja 

Nej 

Ja 
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Bruksgränstillstånd 

Konstruktören måste ha klart för sig vilken typ av last som kommer att verka på plattan. 
Korttidslaster bör inkludera eventuella dynamiska lasteffekter av trucktrafik, eventuell 
utbredd last och laster i ställage. Långtidslaster (laster av permanent karaktär, t ex laster 
från ställlage och inredning) tillsammans med kortidslaster kommer att bidra till den totala 
lastbilden.  

Dimensionering skall ske mot permanent skada i bruksgränstillstånd. I BKR ges exempel 
på skador som är permanenta. Nedböjning av bjälklag som kan skada andra 
byggnadsverksdelar eller äventyra vattenavrinning och sprickor som kan påverka 
beständigheten räknas till dessa. 

Variabla laster tillsammans med permanenta laster sammansätts enligt lastkombination 8 i 
tabell 2:322c BKR, [49] och ger brukslasten qbruks. 

( ) 2
kkkbruks kN/m48,21150,148,60,11,00,10,1 =⋅+⋅=++= ψQQGq  (6.5) 

En deformationskontroll måste även ta hänsyn till betongens krypning och 
armeringsstålets relaxation. Betongens krympning och uppsprickning under både längre 
och kortare tidsperspektiv bör medräknas. Deformationen blir då beroende av 
fuktillståndet i plattan och luftfuktigheten i lokalen kring plattan. Därför utförs beräkning 
och kontroll av 

− effekter av krypning 

− elastisk respons 

− deformationer från laster i varje spann 

− kontroll av uppsprickning 

− nödvändig armering - kontroll i brottstadie 

− beräkning av nedböjning med hänsyn till uppsprickning 

− nedböjning från belastning i vart annat spann för sprucket tvärsnitt 
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Figur 6.9 – Deformationskontroll för osprucken (kortidsbelastning) pålunderstödd platta  av betong armerad 
med stålfiber och armeringsstänger använd i Hedebratt, [128]. 
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Figur 6.10 – Dimensioneringsrutin för uppsprucken (långtidsbelastning) pålunderstödd platta  av betong 
armerad med stålfiber och armeringsstänger använd i Hedebratt, [128]. 

Sammanfattning av nedböjningsanalysen 

Med föregående dimensionering som utgångspunkt måste beräknad nedböjning vara 
mindre än tillåten nedböjning. En analys av nedböjningar för korttidslaster utförs i både 
osprucket tillstånd och för sprucket tillstånd. Kortidsbelastning ger för hela lasten en 
maximal nedböjning av 9,6 mm och för långtidsbelastning 17,6 mm. Baserat på 
antagandet att halva lasten är långtidsverkande beräknas total nedböjning för plattan till 
17,9 mm, vilket är nära vad hela lasten skulle ge. 

Plattans slankhet specificeras ofta med en tillåten deformation, δd, där plattupplagens 
avstånd dividerat med en koefficient, t ex 400 ger δd, max = lpd/400 och kan vara ett krav 
från beställaren. Just l/400 anges av Betonghandboken – Konstruktion, [45] som ett 
lämpligt värde. För långtidslaster tillåts i allmänhet större deformationer än för 
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korttidslaster (enligt EC2, [73] tillåts deformationen vara l/250 mm för halv-permanent 
last). Ett golv med stora planhetskrav bör ha en låg slankhet och små böjdeformationer 
även för långtidslaster. Här är δd = 5100/400 = 12,8 mm. Kortidsbelastning med aktuella 
laster innefattas alltså av nuvarande rekommendationer. För utförandet anger AMA – Hus, 
[38] att i kvalitetsklass A skall toleransen vara l/600 mm, där l definieras som längden på 
konstruktionsdetaljen och här lika med lpd. Denna tolerans måste läggas till 
konstruktionens deformationer om man vill vara säker på att verkliga lutningar inte 
överstiger kraven. 

Redovisning av golvsystemets utformning 

Då beställaren, i förfrågningsunderlagets ritningar, anger att det stålfiberarmerade 
betonggolvet skall dimensioneras av golventreprenören, så har denne fått ta på sig 
konstruktionsansvaret och redovisningen på handlingar som t ex ritningar. 
Golventreprenören har senare överlåtit ansvaret för dimensioneringen åt 
stålfiberleverantören Bekaert.  

Bekaert Svenska AB beställde erforderliga konstruktionsberäkningar och utvalda 
bygghandlingsritningar för golvdetaljer och fogindelning av Tyréns. Armeringsritningar i 
form av planritningar efterfrågades inte av golventreprenören, denne önskade endast råd 
om armeringsutformning i samband med beställning av armering och senare även i 
armeringsarbetet. 

6.4 Produktion av industrigolv 

6.4.1 Beställarens åtaganden gentemot entreprenören 
Förberedelse av mark 

Området där byggnaden placerats består av en större bergknalle med gles skogsvegetation 
och har en slänt ner mot en nybyggd väg till fastigheten. Fastigheten har en total yta på 
68 000 m2. Undergrunden av berg plansprängdes så att grundplattor och grundsulor står på 
packad sprängbotten eller sprängstensbotten.  

Marken dränerades och har tillsammans med takavvattning ett utlopp i en bäck efter 
filtrering i en dammanläggning för ”lokalt omhändertagande av dagvatten”, LOD (vilket 
ofta är ett krav från kommunen). 

Ett bärlager av väggrus om 150 mm packades med vägvält för att uppnå önskad planhet 
och packningsgrad. 
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Figur 6.11 – Marken förbereds. Denna del av ytan skall beläggas med asfalt. På bildens högra sida finns 
en provisorisk uppfartsramp till byggnadens grundkonstruktion. Partihallarna Syd, Louiseberg, Tumba – 
2002. 

6.4.2 Golventreprenörens utförande  
Produktionsmetod 

Den numer allt vanligare metoden att lägga stora golv, med laserläggare, användes på ett 
mycket effektivt sätt. Eftersom lokalen endast har ett mindre antal pelare i förhållande till 
dess yta kunde man störningsfritt genomföra gjutningar om 570 till 770 m2. Endast ett par 
gropar för vågstationer och undercentraler tillkom under projekteringen samt en ingjuten 
bana för ett vågbord som hindrade gjutningen i någon mån. Utläggningsmetoden kunde 
användas i hela lokalen.  

Gjutfälten projekterades och utfördes som kvadratiska plattor. Fält med sidor om 23-27 m 
avgränsades med dilatationsfogar för att slippa arbetsfogar i produktionen. Underlaget 
bestod av två lager plastfolie som minskar glidfriktionen mot den packade 
sprängstensfyllningen och stenmjölet ovan på denna. Golvet som är uppdelat i dels platta 
på mark, dels fribärande golv, har olika betongtjocklek beroende på de olika 
konstruktionstyperna. Andelen platta på mark är ca 10 000 m2 och fribärande del ca 
20 000 m2.  

Material 

För den pålade delen utfördes golvet med ett 270-325 mm tjockt lager av SFRC, inklusive 
ett skikt bestående av 5 kg/m2 hårdbetong. För delen som utförts som platta på mark är 
golvet tunnare med en tjocklek på ca 135 mm. 
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I betongen iblandades stålfibrer på plats. Tillsättningen av fibrer åstadkoms för handkraft i 
de mobila betongblandarna av fabrikatet Lamborghini.  

Man använde ett recept för golvbetong på hela ytan, med följande specifikationer: 

- Betong med minsta tryckhållfasthetsklass 35 MPa dvs. betong K35. Vattencementtalet 
vct ≤ 0,55 enligt rekommendationer i BBK, [41], vilket i praktiken blir 0,58-0,60 för 
hållfasthetsklass K35 eller ett något högre K-värde om vct-talet styr. 

- Ballastsortering 0-25 mm. 

- Stålfibrer av fabrikat Dramix, typ RC-65/60-BN, (fiberlängd = 60 mm och 
fibertjocklek = 0,9 mm, fyk = 1100 MPa). Mängden stålfibrer är större än vid den förra 
pilotstudien vid H&M, här tillsattes 35 kg/m3 mot 32 kg/m2 vid H&M. 

I projekteringen dimensionerades för K35 - 35 kg/m3 i fält som är fribärande och i övriga 
fält som är platta på mark för K35 – 24 kg/m3. Cementhalten skulle genomgående vara 
300 kg/m3 och vattenhalten 180 l/m3. Golventreprenören säger sig ha använt en högre 
dosering fibrer i alla fält (K35- 35 kg/m3) men att cementhalten ökat till ca 310 kg/m3 i 
början av gjutningarna då temperaturen föll ner mot nollstrecket. Detta för att man skulle 
hinna med att glätta golvet inom rimlig tid. 

Receptet för ballastgraderingen enligt golventreprenören var: 

95 kg/m3 av fraktion 0-5 mm, resterande ballastinblandning av stenstorleken 5-25 mm 
utgjordes till 50 % av 5-16 mm och 50 % av 16-25 mm. 

Detta recept för betongen användes här med erfarenhet av tillämpningen av betongreceptet 
vid H&Ms centrallager i Eskilstuna, och fungerade alldeles utmärkt med avseende på 
arbetbarhet och fäste för hårdbetongen, men är ett något udda recept enligt 
golventreprenören. En hypotes är att en liten andel finmaterial i betongen minskar risken 
att få cementhud mellan betongytan och hårdbetongskiktet, risken förmodas öka med 
ökande andel finmaterial i fraktionen 0-5 mm. 

Golvet utfört enligt principen platta på mark består dessutom av: 

- Ett lager centrisk armering över hela golvet bestående av armeringsnät φ6, s150 av 
kvalitet Nps 500 på 70 mm distansstöd (armeringen syftar till att reducera sågade 
fogars öppning och ökar dessa fogars bärförmåga) detta ej medräknade 
armeringsinnehåll på ρ = 0,13 % är dock ett väsentligt tillskott till sprickarmeringen. 

Golvet utfört som fribärande platta på pålar består av: 

- Två lager armering, utgörande ett övre och undre formerat band mellan pålar i ett glest 
rutnät över hela golvet, bestående av 3φ16, s360, L= 12000, B500BT i underkant på 
50 mm distanslinjal och mellanliggande distansstöd. I överkant 5φ16, s180, L= 12000, 
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B500BT (armeringen syftar till att reducera momenten för den i övrigt fiberarmerade 
plattan i utvalda snitt). 

Mobil betongstation 

Betongen avlämnades direkt i betongutläggaren från två mobila betongblandare som gick i 
skytteltrafik mellan gjutområdet och betongstationens placering invid mellanlagringen av 
krossat grus och sand i friliggande större högar. Användningen av de mobila 
betongstationerna beskrivs i Hedebratt J. [16]. 

Figur 6.12 – Mobilbetongs mobila betongstation, Partihallarna Syd, Louiseberg, Tumba – 2002. 

Åtgärder för att minska sprickrisken 

I projekteringen bestämdes att dilatationsfogar skulle utföras där arbetsfogar normalt krävs 
för att dela upp fälten. För att få liknande storlek på de kvadratiska fältindelningarna och 
arbetsinsatser om cirka 600 -700 m2 per dag gav detta cirka 40 förskjutna fält. Fogarna 
anpassades efter byggnadens bärande stomme men också efter de fribärande plattornas 
momentnollpunkter. 

Trots att man normalt, enligt Bekaert, kan såga krympfogar med indelningen 
cirka12x12 m med diamantklinga och sk Soff-cut metod så bestämde entreprenören en 
delning på 8x8 m. Författaren planerade, utöver dessa sågade fogar, en tät placering av 
dilatationsfogar om ca 20-30 m. Man var tvungen att gjuta de fribärande delarna utan 
sågsnitt för att erhålla en kontinuerlig momentkapacitet och för att inte riskera att kapa av 
armering i onödan. I produktionen valdes fogplaceringen något annorlunda än enligt det 
ursprungliga förslaget i figur 6.20, även randzonens isolering utgick. 
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Det faktum att lasten skulle vara jämnt utbredd skulle innebära färre inspänningspunkter 
och att lokalerna skulle ha en ganska jämn och låg temperaturfördelning över året borde 
medföra relativt små krympnings- och temperaturrörelser. 

Figur 6.13 – Dilatationsfog med tvärkraftdymling och ”foglås”. I överkant av bilden syns bandarmeringen 
upplagda på armeringsstöd av typ ”Halmstad stöd”, Nya Partihallarna, Tumba, 2002. 

Då golventreprenören behöll mängden stålfibrer på 35 kg/m2, även för delen med platta på 
mark, skulle detta ge en god sprickfördelande förmåga över golvytorna. Andra faktorer 
som planerades tillsammans med golventreprenören för att förhindra dominerande 
sprickbildning var: 

1.  En låg glidfriktion mot underlaget med två lager plastfolie (underlaget bestod av 
packad och tätad sprängstensfyllning och 150 mm bärlager samt ovanpå detta stenmjöl 
i fraktionen 0-4).  

2. God fukthärdning med dels membranhärdare, dels vattenbegjutning samt övertäckning 
med plastfolie under minst 14 dagar. 

3. Kontrollerade vind- och solförhållanden genom täckning av fönster och portar. 

4.  Kontrollerad tidigaste belastning (tidigast 14 dagar efter glättning). 

5. Betongrecept som skall medge låg fri krympning genom krav på högsta cementhalt av 
300 kg/m3. Vid låg lufttemperatur ökades dock cementinnehållet till 310-315 kg/m3. 
Även ballast med dmax = 25 mm är gynnsamt. 
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6. Runt alla pelare och innerhörn placerades 15 mm Gullfiberboard för att förhindra 
plattan från fastlåsning i pelare. 

7. Diagonalt med pelare och hörn placerades armeringsjärn 3 φ 16 mm, L = 1500 mm, 
B500BT i två riktningar på varje sida om pelarna eller hörnet för att förhindra 
uppfläkning av ursparningar. 

Allt detta diskuterades med såväl beställare som entreprenörer för att få ett samstämmigt 
fortsatt arbete. 

Produktionscykel 

Gjutningarna av delen med fribärande golv påbörjades först då man planerat 
stomresningen från denna sida och därmed också taktäckningen.  

Produktionscykeln för en fribärande golvplatta beskrivs nedan. Gjutningarna går till på 
ungefär samma sätt för en platta på mark. 

A. Gjutfältet beläggs med plastfolie dagen före gjutning, även armeringen förbereds, så 
att en snabb start på gjutningarna fås varje dag. Man armerar vid fältets sidofogar och 
anslutningar till eventuell sockel och förser dilatationsfogarna med dymlingar samt 
foglås och längs fogen gående armering enligt plan- och deltaljritningar, se appendix 
A. Den underliggande armeringen placeras ut med distanslinjaler, vinkelrätt 
armeringen, mot marken i den främsta utläggarlinjen. 

B. Gjutdagen börjar med ett arbetsskift vid 06.30. Alla personer i arbetslaget har olika 
förutbestämda arbetsuppgifter efter vad varje enskild person är bäst på. Förutom 
golvläggarlaget så finns betongleverantörens två maskinförare på arbetsplatsen. 

C. De mobila betongbilarna levererar en sats betong i utläggaren (MULTI PLACER). Via 
en uppbyggd ramp av krossmaterial kommer maskinerna i rätt höjd för lossning av 
betong. 

D. Utläggaren (Multiplacer) fördelar betongen över ett cirka 3 m brett fält tvärs gjutfältet, 
lagom brett för laserutläggarens (Laser-Arm) räckvidd. Maskinföraren fortsätter 
fördelningen av betong mot fältets andra ände. Vanligtvis sker utplaceringen från 
vänster till höger, troligen för att man läser och skriver text på detta vis, och man fyller 
sedan fältet ner till den planerade gjutettappens slut. Vid avslutning försöker man 
komma ut genom en port eller annan fasadöppning för att få ut alla maskiner, 
utrustning och personal utan att stänga något inne. 

E. Med laserutläggaren (MULTI ARM), som följer utplaceringsriktningen, vibrerar, 
planar och avjämnar man betongens yta i en första sektion. 

F. Hårdbetongpulver strös sedan på med en liknande maskin som är försedd med 
pulverdoserare. 
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G. Med en skaftförsedd vägsloda (bull-floater) avjämnas hårdbetongskiktet, kanter 
justeras med handverktyg. 

H. Armeringslaget lyfter under- och överkantsarmering på plats i nästa gjutsekvens och 
placerar distanstöd för dessa. Man najar fast längs- och tvärgående armering som 
också stöds av distanser. Armeringsarbetet fortgår med placeringen av betong i 
gjutetappen. 

I. Nu kan utläggaren fördela ut ett andra cirka 3 m brett fält av betong. 

J. Osv. tills ett gjutfälts ände nås och man sätter upp en ny dilatationsfog.  

K. Ett andra arbetslag tar vid, efter det första gjutarlagets utläggning av golvbetong. Nu 
fortsätter man med maskinbearbetning av ytan, för att skapa en hög ytfinish. En 
grovavrivning upprepas ca 5 gånger med en lätt handhållen glättningsmaskin med 
tallrik för att erhålla en kompakterad yta och därefter glättas golvet ca 5 gånger med en 
tyngre åkbar glättningsmaskin med vingar innan golvet efterhärdas med 
membranhärdare, vatten och tättslutande plastfolie. 

Gjutningarna av platta på mark gick till på samma sätt som vid H&M, se kapitel 5. De är 
dessutom inte stor skillnad i arbetsgången förutom armeringens utplacering i valt 
golvsystem, därför beskrivs inte detta här. 

Produktionsförhållanden 

Man påbörjade gjutningarna av golv ganska tidigt på året (april månad). Temperaturer 
under nollstrecket gjorde att glättningen fördröjdes i början, man höjde då 
cementinnehållet för att öka hastigheten för betongens hårdnande. Senare var 
temperaturen högre och för etapper planerade efter semestern (augusti) pågick 
gjutningarna med sommarväder och högre temperaturer. 

Så snart det fanns tak på stommen till hallen så inneslöt man delar av byggnaden med 
presenningar. Golvgjutningen kunde då fortsätta parallellt med att stommen restes och att 
värmefläktar installerades för att värma lokalerna. Endast efter någon vecka började man 
gjuta betongsocklar för innerväggar. På dessa socklar monterades sedan liggande Paroc-
element dvs. hård mineralullsisolering med tunnplåtpanel i en sandwichkonstruktion. 

Av entreprenadrapporterna att döma så använde Linotolgolv 14-15 betongarbetare för de 
flesta arbetsdygnen. Cirkeldiagramet i figur 6.14 redovisar endast 12 betongarbetare från 
en muntlig uppgift, vilket också stämmer väl med åtgången av personal som krävs för 
utförandet av betonggolvet. De två till tre betongarbetare som skiljer uppgifterna åt kan 
bero på att personal krävdes för pågjutning av entresolbjälklaget. 
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Gjutning av golv i 24-timmars cykel
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Figur 6.14 – Linotolgolvs fördelning av personalstyrkan över ett dygn för en gjutcykel. För dagskiften 
06.00-17.00 (betonggrå) används en arbetsstyrka om 8 man. För kvälls- och nattskiften 15.00-04.00 (grafit 
och ljusgrå) används 4 man inklusive den man som sågar fogar mellan 03.00 och 10.00 (ljusblå). Arbetet 
bedrivs måndag till torsdag med fredag som fri dag. Cirkelsektorerna anger del av full arbetsstyrka. 

 

Figur 6.15 – Utläggning av betong med betongdumper, ”Multiplacer”. Nya Partihallarna, Tumba, 2002. 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Pilotstudie 2 
 vid  
  Nya Partihallarna 

 
 

 
 126 

Figur 6.16 – Stålfiberbetongen vibreras omsorgsfullt med elektrisk vibratorstav vid armeringsstänger och 
något mindre i fält däremellan för att undvika materialseparation. Nya Partihallarna, Tumba, 2002. 

 

 

Figur 6.17 – ”Laser-screedern” avjämnar och vibrerar betongytan. Vid ytor där betongen rullar framför 
vibratorbommen kommer det att saknas betong, därför står en man och fyller ut hålen. Därefter förs ånyo 
bommen över ytan. Nya Partihallarna, Tumba, 2002. 
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Figur 6.18 – Iströssel av ”Herkulit” hårdbetongpulver på den färska blöta betongytan. Nya Partihallarna, 
Tumba, 2002. 

 

 

Figur 6.19 – Armering, utläggning, vibrering, avjämning och slodning av betong. Föregående dagsetapp 
är täckt med plastfolie men man har slarvigt blottat delar av ytan. Nya Partihallarna, Tumba, 2002. 
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Tabell 6.2 – Sammanställning av några av betonggolvets karakteristika för platta på mark. 

Golvarea, [m2] Ca 8.000 studerades av total byggyta 34.050 

Utbredd last, [kN/m2] 15 (efter 90 dagar), 20 (efter kontroll 2004) 

Punktlaster, [kN] 30 fri last 

K-värde, [MPa] 
Vct  
Betongtillsats 
Stenstorlek, [mm] 
Fiberdosering, [kg/m3] 

Motsvarande K35 
< 0,55 (0,58-0,59)  
Cementas flytmedel Melcrete A (1-1,5%) 
0-5, 5-16, 16-25 
35 

Fibertyp Dramix RC-65/60-BN 

Betongtjocklek, [mm] 135 platta på mark 

Armering, [mm] φ6, s150, centrisk i plattfält, på 70 mm distanser 

Armeringskvalitet B500BT 

Täckskikt, [mm] cök = 30, cuk = 50 

Efterhärdning Membranhärdningsvätska samt vatten och plastfolie i cirka 2 veckor 

Fogar,(dymlingar) Arbetsfogar med dubbel Omega-profil. 

Fogindelning, [m] Arbetsfogar av typ dilatationsfog med dubbel Omega-profil, ca 25x25 

Etappindelning, [m2] Rektangulär, ca 570-770 

Underlag, [mm] 150 packat väggrus och på sprängstensfyllning eller sprängbotten 

E-modul mark, [MPa] 60 (ej uppmätt men förutsatt av packad sprängstensfyllning) 

 

Tabell 6.3 – Sammanställning av produktionsförhållanden vid gjutning av platta på mark. 

Gjutmetod Laserutläggare 

Gjutförhållanden Utomhus/ Inomhus 

Gjuttemperatur (luft) -3 – +17◦ C 

Vindförhållanden Väder- och vindskyddat 

Personalstyrka 9+3 

Maskinpark och 
utrustning 

Mobila betongbilar, laserutläggare och ströutläggare, handvibrator, 
vägsloda och glättningsmaskiner, lastmaskin. 

Gjutdatum för 
provningsytor ca 2002-04 - 2002-08 

Observationsdatum Ett 30-tal tillfällen under tiden 2002-04 - 2003-05 

Tabell 6.4 – Sammanställning av några av betonggolvets karakteristika för fribärande golv. 

Golvarea, [m2] Ca 2.000 studerades av total byggyta 34.050 
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Utbredd last, [kN/m2] 15 (efter 90 dagar), 20 (efter kontroll 2004) 

Punktlaster, [kN] 30 fri last 

K-värde, [MPa] 
Vct  
Betongtillsats 
Stenstorlek, [mm] 
Fiberdosering, [kg/m3] 

Motsvarande K35 
< 0,55 (0,58-0,59)  
1-1,5% av Cementas flytmedel Melcrete A (melaminbaserat) 
0-5, 5-16, 16-25 
35 

Fibertyp Dramix RC-65/60-BN 

Betongtjocklek, [mm] 270-325 pålat golv 

Armering, [mm] 7+4φ16, b = 600, centrisk över pålar, på 50 mm distanslinjaler 

Armeringskvalitet B500BT 

Täckskikt, [mm] cök = 30, cuk = 50 

Efterhärdning Membranhärdningsvätska samt vatten och plastfolie i cirka 3 veckor 

Fogar,(dymlingar) Arbetsfogar med dubbel Omega-profil 

Fogindelning, [m] Arbetsfogar av typ dilatationsfog med dubbel Omega-profil, ca 25x25 

Etappindelning, [m2] Rektangulär, ca 570-770 

Underlag, [mm] 150 packad väggrus och packad sprängstensfyllning eller sprängbotten 

E-modul mark, [MPa] 60 (ej uppmätt men förutsatt av packad sprängstensfyllning) 

Pålning Stödpålar stål Rbrott = 640 kN, längd min 3 m, indelning 5,1x4,6 m 

 

Tabell 6.5 – Sammanställning av produktionsförhållanden vid gjutning av fribärande golv. 

Gjutmetod Laserutläggare 

Gjutförhållanden Utomhus/ Inomhus 

Gjuttemperatur (luft) -3 – +27º C 

Vindförhållanden Väder- och vindskyddat i början, sista 3 etapper utomhus i starkt solsken 
och hög värme. 

Personalstyrka 9+3 

Maskinpark och 
utrustning 

Mobila betongbilar, laserutläggare och ströutläggare, handvibrator, 
vägsloda och glättningsmaskiner, lastmaskin. 

Gjutdatum för 
provningsytor ca 2002-04 - 2002-08 

Observationsdatum Ett 30-tal tillfällen under tiden 2002-04 - 2003-05 
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6.4.3 Kontroll och toleranser 
Kontroll och toleranser enligt föreskrift 

Följande föreskrifter reglerade kontrollen enligt ritningar från Byggstatik i Strängnäs, 
[120].  

- Grundkontroll enligt BBK 94 kap 9. 

- Tilläggskontroll enligt BBK 94 kap 9. 

- Toleranser enligt BBK 94 kap 8. 

- Entreprenörens egenkontrollplan. 

6.5 Analys av projektering, arbetsutförande och kontroll 

6.5.1 Projektering av platta på mark 
Utformning 

Golvet har i första hand anpassats till markens bärförmåga. För delen som utförts som 
platta på mark är golvet tunnare (135 mm) än för delen där golvet utförts fribärande (275-
325 mm) på pålar. Man kan givetvis lägga tunnare golv på mark, om man enbart ser till 
lastkapaciteten, men det resulterar ofta i ofrivillig kantresning med skador och andra 
olägenheter som följd. Det går också att konstruera tunnare fribärande golv men då på 
bekostnad av ökad armeringsmängd och minskad produktionstakt. 

Belastning och tvång 

Vid golvdimensioneringen har man beräknat erforderliga dimensioner (för delen som 
utförts som platta på mark t = 135 mm och där golvet utförts fribärande t = 275-325 mm) 
med utgångspunkt från ett förslag på tillåtna laster som författaren utarbetat åt beställaren. 
Man har dock, enligt databeräkningar från stålfiberleverantören Bekaert, [125, 126], 
använt en lägre tillåten punktlast än vad bygghandlingsritningarna anger. Enligt 
bygghandlingar skall golvet klara en tillåten punktlast om 40 kN/m2, med vilket menas att 
en lastpunkt får verka på varje m2 golvyta enligt beställaren. Detta är dubbelt mer än 
föreskriven tillåten utbredd last på 20 kN/m2. 

Den fria punktlasten var i upphandlingsskedet 30 kN från lagrets ställageben placerade 
med 1 meters avstånd, dvs en punktlast om 30 kN för varje m2 golvyta. Om man använder 
partialkoeffienten 1,3 på den fria punktlasten 30 kN når man 39 kN vilket kan ha 
avrundats till 40 kN/m2. Man önskade troligen en tät lastfördelning på grund av att ytorna 
var avsedda för pallställage men att man inte riktigt visste mått och placering av dessa. Att 
detta finns med i föreskriftsdelen på golvplanen från Byggstatik i Strängnäs kan vara en 
felskrivning eller ett missuppfattande i något led. Man har i dimensioneringen inte använt 
någon lastökningsfaktor i beräkningar för platta på mark, vilket förvärrar situationen då 
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någon kan tro att 40 kN är tillåten punktlast. Lasteffekten från punktlasterna är dessutom 
större än för utbredda laster. 

Normalt så dimensioneras golv för utbredda laster samt en eller flera punktlaster enligt 
t ex Westerberg B., 135,. Detta innebär ofta att endast en punktlast eller flera närliggande 
punktlaster, som sammanförs genom beräkning till en punktlast, utgör grund för 
genomstansningsdimensioneringen och totala lastbilden av punktlaster tillsammans med 
utbredda laster utgör grund för övrig dimensionering. För pålade golv gäller det senare i 
större grad även vid dimensionering av pålens genomstansning av platta och vot.  

I lastfallen med 3 alternativt 4 punktlaster i rad över korsande fogar bör man ha funnit 
dimensionerande spänningar dock ej orsakade av temperatur och krympning som inte är 
realistiska för en beräkning av spänningar i sprucket tillstånd. 

Parameterval 

Marken betraktas som elastisk och består av tre lager. Man har i programmet Dramix Pro 
® version 1.10d beräknat markens ekvivalenta elasticitetsmodul till Ee = 17,63 MPa från 
antaganden om elastisk undergrund för fler än två lager, [125, 126]. Resultatet är felaktigt 
då alla ingående elastisitetsmoduler är högre än resulterande ekvivalenta elastisitetsmodul 
(rätt värde på Ee = 27,9 MPa med använd modell). Detta har inte uppmärksammats i 
projekteringen men utgör ett litet fel på säker sida enligt författaren. Man har troligen 
ändock stor överkapacitet då markens styvhet är större än vad som använts i 
beräkningarna och mängden stålfibrer är 30 % mer än dimensioneringen angivit. 

Materialval 

I detta skede var resultaten från mätningarna vid pilotstudie 1 inte slutförda eller 
sammanställda i sådan grad att betongens stora fria krympning var känd för författaren. 
Med stålfiberinblandning och krossad ballast i betongen väcktes tanken att den på plats 
blandade ”mobilbetongen” i sig stod bakom de höga värden på fri krympning som sedan 
uppmättes, kapitel 5 och Hedebratt, [16]. Mätningar i pilotstudie 2 visar på resultat som 
inte medför lika stor men ändå stor fri krympning. 

Den metoden som användes vid uttagande av ballast från högar på marken bör innebära att 
mycket vatten som finns i botten av högen följer med i betongblandaren. Mot detta 
argument försvarar sig mobilbetongtillverkaren att vattentillsatsen som sker i slutet av 
blandningsproceduren görs med samtidig mätning av blandningsmotståndet. Detta skulle 
innebära en säker kontroll av iblandat vatten då blandningsmotståndet minskar med ökad 
vattenhalt. Att så verkligen är fallet finns inga belägg för i studier och betongens 
blandningsmotstånd (reologi) är starkt beroende på andra egenskaper än vatteninnehåll 
som t ex ballastformen, gradering och finheten på cement och tillsatsmaterial. 

Armering 

Armering utöver de stålfibrer som iblandats betongen krävs i snitt där fiberbetongens 
bidrag till momentkapaciteten är otillräcklig i förhållande till de dragkrafter som bildas. 
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Enligt studie i pilotstudie 1 har författaren erfarit att diagonal sprickarmering vid 
innerhörn måste vara ganska kraftig för att beräkningsmässigt kunna klara de dragkrafter 
betongen ger vid krympning. Dessa dragkrafter kan annars ge upphov till längre 
okontrollerade sprickor. 

Dimensioneringskontroll 

Dimensionering har utförts av stålfiberleverantören, konstruktören har i författarens tycke 
erhållit mycket låg dosering stålfibrer att blanda i betongen. Erfarenhetsmässigt kan tyckas 
att säkerheten mot sprickförekomst blir låg vid doseringar som underskrider 30 kg/m3 av 
vald fibersort. Man bör inte dimensionera med argument om att ”man kan lyckas” eller har 
erfarenhet av ”att det finns golv som ser bra ut och är sprickfria” vid låga doseringar. 
Sedan kan man diskutera vad låga doseringar är. Vissa hävdar att 50 kg/m3 är normalt. 
Men det förekommer mycket sällan sådana doseringar i annat än undantagsfall även 
utomlands och med speciell och dyrare betong eller hantering som följd. Man har heller 
inte alltid kunskap om att olika stålfibersorter och typer presterar olika armeringseffekt i 
betong. Golventreprenörens beslut att öka doseringen från 24 kg/m3 till 35 kg/m3 var 
klokt. 

Granskning 

Granskning av beräkningar har utförts av författaren. I detta tycks beräkningsmodellen för 
spänningar och markens elastisitetsmodul ha undgått författaren, vilket annars skulle 
medfört nödvändiga anmärkningar. 

Redovisning i handlingar 

Fullständiga armeringsritningar skulle troligen ha löst en del problem med utformning av 
armering som till största del skedde på plats eller vartefter frågor uppstod på arbetsplatsen. 
Platta på mark är att inrymma som enklare konstruktion och bör höra till säkerhetsklass 1. 
Därför har inga ritningar tillkommit utom för att visa enstaka konstruktionslösningar i 
detalj. 

6.5.2 Projektering av pålade golv 
Gällande normer, rekommendationer och modeller 

Av tradition har fribärande golv dimensionerats enligt de metoder som anges i BBK, [41] 
med hänvisningar till rekommendationer i Betonghandboken - Konstruktion, [45], där 
brottlinjetyp A och B undersöks. Alternativt används strimlemetod enligt samma källa. 
Beräkningsexempel i Betonghandboken ger lösningar till traditionellt armerade 
betongplattor. I BBK finns inga regler för hur man dimensionerar med stålfiberbetong, 
däremot finns en del anvisningar och modeller för hur man kan dimensionera fribärande 
plattor och hur man får definiera upplagsförhållanden. 

I BBK, avsnitt 3.2.3.2, anges villkor för när gränslastteori kan användas. Då 
betongkonstruktioner dimensioneras med gränslastteori skall tvärsnittets rotationskapacitet 
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vara tillräcklig. BBK anger att deformationskapaciteten (rotationskapaciteten), ekvation 
6.6, är tillräcklig om det mekaniska armeringsinnehållet är mindre än 0,1. 

 10
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d
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≤⋅=ω  (6.6) 

Armeras plattan för hårt (As (mm3/m) eller fst (MPa) är stora tillsammans) kan man alltså 
inte använda brottlinjeteorin som grund för beräkningar av dimensionerande moment. 
Detta för att den tryckta zonens kapacitet blir otillräckligt stor för att klara av de större 
tryckspänningarna som ett överarmerat tvärsnitt kan bidra till. I omvänd relation finns 
ingen känd nedre gräns med ett litet armeringsinnehåll. Givetvis leder den omvända 
relationen till en snabbare kollaps när den plastiska bärförmågan är liten i förhållande till 
den elastiska bärförmågans storlek vid överlast.  

Stålfiberbetongens rotationskapacitet är inte utredd i litteraturen. Ett förslag är att ansätta 
en ekvivalent armeringsarea för stålfiberbetong i jämförelse av rotationskapacitet med ett 
stångarmerat tvärsnitt. Om stålfiberarmeringen i detta fall tänks verka på en del av höjden 
för dragen zon och en ekvivalent armeringsarea beräknas utifrån fibrernas slankhetstal, 
fiberriktning och fiberinnehållet bör detta kunna användas i en formel liknande ekvation 
6.6. Det kan vara vanskligt och svårt att uppnå meningsfulla resultat med denna metod och 
man bör istället utgå från stålfiberbetongens residualhållfasthet på något sätt. 

Ytterligare ett förslag är att använda sig av relativa momentet m  för att genom detta 
härleda det mekaniska armeringinnehållet ω fiber från fibrer med hjälp av 
böjdraghållfastheten. 
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I ovanstående utredning (ekvation 6.7-6.11) kommer residualhållfastheten att ingå i 
böjmomentkapaciteten, därför kan man tycka att detta förfarande kan gå att använda 
direkt. En invändning är, enligt Silfwerbrand, att relativa momentet förutsätter en 
rektangulär tryckzon där böjmomentkapaciteten utgår från en triangulär 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Pilotstudie 2 
 vid  
  Nya Partihallarna 

 
 

 
 134 

spänningsfördelning. Om ovanstående utredning av rotationskapaciteten är relevant eller 
inte för stålfiberbetong återstår att pröva, möjligen går det att hitta ytterligare samband.  

En fördjupad utredning av rotationskapaciteten för stångarmerade tvärsnitt finns i 
Betonghandboken - Konstruktion, [45], men för detta redovisas inte här. För 
stålfiberbetong finns ingen liknande utredning att tillgå. Emellertid är detta knappast 
erforderligt då ett överarmerat tvärsnitt är svårt att erhålla med stålfiberarmering. En viktig 
skillnad mellan stålfiberarmerade tvärsnitt och stångarmerade tvärsnitt är att 
stålfiberarmerade tvärsnitt generellt är utsatta för lägre dragkrafter och lägre böjande 
moment än stångarmerade tvärsnitt varför detta utgör en stor olikhet. 

Inget i BBK talar heller emot användning av stålfiberbetong i bärande konstruktioner och 
användning av gränslastteori för dimensionering av stålfiberbetongkonstruktioner. 
Stålfiberfördelningen kan betraktas som kontinuerlig på samma grund som spridningen av 
ballast och cementpasta skall bilda en homogen massa. Dispergeringen av fibrer i 
betongmassan bör därför inte påverka valet av beräkningsmodell i detta fall. Enligt BBK 
avsnitt 3.5 (BKR 94, avsnitt 7.3.12, första och andra stycket), skall armering utformas så 
att förekommande dragkrafter (t ex av ett böjande moment) upptas av armering. 

a) Konstruktionsdel i säkerhetsklass 1 får utföras oarmerad. 

b) Konstruktionsdel får utföras oarmerad, om krympning och temperaturvariationer kan 
förväntas bli små och ett eventuellt dragbrott inte kan förväntas medföra mycket 
allvarliga konsekvenser. 

c) För konstruktion som även efter dragbrott (spricka) uppfyller kraven i 
brottgränstillstånd erfordras inte armering för de aktuella dragkrafterna. 

d) För speciella dragkrafter vid skjuvning, vridning, förankring, lokalt tryck och fogar. 

Ovanstående har tillsammans med BBK avsnitt 6.5.4 ”Dimensionering med hänsyn till 
genomstansning vid koncentrerat stöd” utnyttjats vid dimensionering. 

Beräkningsmodeller för moment och tvärkraft finns förutom i Svenska Betongföreningens 
rapport Betongrapport nr 4, [61], också återgivna i High performance concrete – Design 
handbok utgiven av Boverket. 

Kraven i byggreglerna och den strukturella säkerhetsnivån är ofta låg för golv. Även för 
pålburna betongplattor och bjälklag kan man tolka byggreglerna till sin fördel. En följd av 
detta är att nedböjningar och andra deformationer kan bli stora. En deformationskontroll 
genomförs sällan, dock har det gjorts i detta fall. En större sammanfattning av de krav som 
kan ställas på utförandet av industrigolv hittas i Hedebratt, [14]. 

Utformning 

Delen där golvet utförts fribärande (275-325 mm) på pålar är ganska kraftigt tilltagen om 
man jämför med traditionellt utförande. En enbart stångarmerad platta kan göras tunnare 
men med mer armering som följd av tvärsnittsminskningen. Man får då också större 
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deformationer. När man som vid Partihallarna önskar ha möjligheten att installera pallställ 
för höglager är dimensioneringen av deformationer i bruksgränstillståndet avgörande för 
konstruktionen. Därför har deformationer analyserats i både sprucket och osprucket 
stadium på kort och lång sikt. 

Laster från belastning och tvång 

Vid golvdimensioneringen har beräknats erforderliga dimensioner med utgångspunkt från 
samma lastnivå som för platta på mark, 15 kN/m2 respektive 30 kN (1x1 m). I efterhand 
har dimensioneringkontroll gjort som visar att man även klarar 20 kN/m2 för det pålade 
golvet efter önskemål från beställaren. Lasten 30 kN ansattes verka endast på halva ytan 
av ett plattfält som en koncentrerad lasteffekt. 

Parameterval 

Lämpligt residualhållfasthetsfaktor R10,30 = 0,62 är vald med utgångspunkt av råd från 
Bekaert och dess produktdatablad (ASTM C1018). Seghetsindex I = 10,30 medger att 
mindre del av residualhållfastheten får medräknas än vad som rekommenderas i 
Betongrapport nr 4, [61], för golv på mark. Rekommendationen att använda seghetsindex 
I = 10,20 ger R10,20 = 0,64 tillåter mindre töjning före uppsprickning än för fallet då man 
väljer residualhållfasthet enligt R10,30. Ett segare golv erhålls således om man använder 
R10,30 som utgångspunkt. 

Materialval 

Betongen valdes till hållfasthetsklass K35 T (trög) med flyttillsats för att öka 
arbetbarheten när fibrer skulle tillsättas. 

Mängden fibrer valdes till 35 kg/m3 av Dramix RC-65/60-BN då denna fiber fungerat bra i 
tidigare referensgjutningar. För det pålade golvets styrka har mängden stålfibrer inte 
avgörande del i dimensioneringen. Valet av andra parametrar för tjocklek och pålavstånd 
påverkar i större grad. Dock krävs en viss residualhållfasthet för att uppnå fördelning av 
sprickor och omfördelning av dragkrafter samt kapacitet för genomstansning. 

Armering 

Armering utöver de stålfibrer som iblandats betongen krävs i snitt där fiberbetongens 
bidrag till momentkapaciteten är otillräcklig. Detta gäller i snitt där moment, tvär- eller 
dragkrafter är speciellt förhöjda. Dimensioneringsberäkningar för armeringsmängder har 
gjorts för ett tänkt inre fält. Armeringen har därutöver (som vanligt är) uppskattats på 
säkra sidan då detta ofta är en billigare konstruktionsmetod i förhållande till kostnaden i 
utförandet av detaljen. 

Dimensioneringskontroll 

I ett flertal skeden (för olika konfigurationer av lastfall och pålavstånd) genomfördes 
kontroll av den statiska bärförmågan samt möjliga deformationer för bruksgränslast. 
Kontrollen bygger på möjligheten att brottlinjer skall kunna uppstå (kuvertbrott eller raka 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Pilotstudie 2 
 vid  
  Nya Partihallarna 

 
 

 
 136 

brott) så att armeringen i balkarna över pålar skall bli verksam. Armeringen tar då 70-100 
% av momentet och resterande del tar stålfibrerna. 

Granskning 

Författaren har granskat handlingar rörande golvet såsom dimensioneringsberäkningar och 
ritningar för golv och grund. 

Redovisning i handlingar 

Pålade golv är inte att inrymma som enklare konstruktion och bör minst höra till 
säkerhetsklass 2. Därför har vissa ritningar tillkommit för att visa konstruktionslösningar i 
detalj. Planritningar för inläggning av armering saknades vilket troligen försvårade 
armeringsarbetet avsevärt. Författarens besök på arbetsplatsen besparade mycket tid och 
armering och lagbasen kunde också fråga om detaljutformning. Även många andra frågor 
löstes på plats av författaren. Utformning av skenor och gropar för vågstationer hör till 
detaljer som löstes på plats och genom faxade principskisser. 

6.5.3 Arbetsutförande 
Uppfyllelse av projektspecifika krav 

Beställarens tekniska egenskaps- och miljökrav har sammanställts i tabell 6.6. Vissa 
samhällskrav, som uppfyllelse av miljömål i samband med användning av lokal 
krossballast, har inte varit primära men har varit en följd av de ekonomiska fördelar som 
de bidragit med. Sprängstensöverskottet har använts för tillverkning av krossat 
ballastmaterial. 

Tabell 6.6  – Sammanställning av projektspecifika krav. 

Miljökrav Användning av lokal ballast har minskat transportsträckor för grus och 
sand (Slade M. 2001). 

Arbetsmiljö 

Krav på låga emissioner och god luftväxling under produktionstiden 
(Arbetsmiljölagstiftning, Slade M. 2001). 
Stålfiberinblandning istället för tunga arbeten med traditionell armering 
(Slade M. 2001). 

Utförandekrav ”Bra golv”, färg ljusgrå, följa tidsplan (Slade M. 2001). 

Lastkapacitet 

Utbredd last 15 kN/m2 och punktlaster 30 kN (1x1m), med möjlighet att 
installera höglager på alla ytor (Slade M. 2001). 

Utbredd last 20 kN/m2 på alla ytor i samband med försäljning av 
objektet (Holmstrand K. 2004). 

Entreprenörens maskiner hade sedan tidigare driftsystem för att ge ett bra arbetsklimat. 
Detta är viktigt då personalen under lång tid utsätts för giftiga avgaser som på sikt kan 
leda till sjukdom. 
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6.5.4 Kontroll 
Kontroll och toleranser enligt föreskrift 

Enligt föreskrifter på ritning skulle grundkontroll och tilläggskontroll utföras enligt BBK 
94, kap 9. Tilläggskontrollen syftar till att särskilt utsatta snitt kontrolleras vid utförande. 
Toleranser skulle uppfylla de krav som anges i BBK 94, kap 8.  

Författaren kontrollerade kontinuerligt utförandet i allmänhet och för särskilt ansträngda 
tvärsnitt. Tilläggskontroll utfördes för att säkerställa att dilatationsfogar utfördes på rätt 
sätt och att avskiljning av pelare från golvet tillgodoser golvets rörelsebehov. Kontroll av 
armeringens mängd och läge har visat att överkantsarmeringen generellt läggs för lågt med 
någon centimeter. Anledningen till detta är att man inte vill riskera armering som tränger 
genom ytan vilket kan inträffa om man går på armeringen i gjutskedet. En annan 
observation är att armeringsstöden i form av plastlinjaler läggs med ryggen åt sidan, vilket 
medför att betongen skärs av efter linjalen längd. Detta utförande minskar faktiskt 
lastkapaciteten med några enstaka procent. 

Någon skriftlig dokumentation av tilläggskontrollen finns inte. Dokumentation gjordes 
istället genom fotografering. I efterhand kan tyckas att en bättre dokumentation skulle 
underlätta att orientera sig bland tagna bilder i förhållande till lokalen. Även så skulle en 
genomarbetad dokumentation av utförandeproblem underlätta studien av produktionen 
avsevärt. 

Inmätning 

Mätcenter utförde alla utsättningar av fogar och kontrollerade då och då att rätt golvhöjd 
innehölls. Golvets planhet kontrollerades med dels 2 meters, dels 5 meters rätskiva 
(Nylundskiva) av golventreprenörens arbetsledare. Några resultat från dessa uppmätningar 
i form av tabeller eller andra mätdata finns inte. 

Materialkontroll 

Enligt Mobilbetongs representant skulle betongen provas för 28-dygnshållfasthet. Prover 
har lämnats för analys vid testlaboratorium i Lysekil av Mobilbetongs personal. Från 
resultaten på kubhållfasthetsprovningen som lämnats till författaren inses att dessa har 
utförts vid ett mycket senare tillfälle än 28 dygn. Provningen har daterats till 2002-11-10 
vilket är mer än ett halvår efter då provningen skulle ha utförts. Proverna togs mellan 
2002-04-04 - 2002-05-23 vilket betyder att alla prover inte tagits eller delgivits författaren 
då gjutningar även förekom i augusti. 

Man kan också misstänka att mätresultaten i något led har kopierats från andra projekt då 
ett flertal värden och resultat överensstämmer misstänksamt väl med resultat från andra 
projekt, vilket är betydligt allvarligare. 
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Egenkontroll 

Av ovanstående kontroller skall provkuber för kubhållfasthet ha tagits. Lagbasen förde 
anteckningar om mark- och lufttemperatur och avvikelser i produktionsförhållandena i sin 
egenkontroll. Entreprenören skulle också upprätta en egenkontrollplan. Någon sådan har 
författaren inte sett, däremot har författaren sent (april 2004) erhållit enklare slag av 
entreprenadrapporter. Golventreprenören har avlagt entreprenadrapporter för samtliga 
gjutetapper. Dessa har analyserats översiktligt. 

Besiktning 

Enligt golventreprenören har besiktning skett där beställaren besiktade golvet tillsammans 
med golventreprenören, resultatet av detta har författaren inte tagit del av. I samtal med 
beställaren (byggherren) (Slade M., 2004) har framkommit att det inte finns några 
besiktningsprotokoll på golven och att beställaren inte själv har medverkat i någon 
besiktning. Författaren deltog inte i någon besiktning. 

Åtgärder mot de skador som uppträtt har utförts och beställaren är nöjd (Slade M., 2004), 
vilket tyder på att någon form av besiktning ändå har utförts. Möjligen har besiktningen 
skett tillsammans med platschefen eller någon arbetsledare och då inte protokollförts mer 
än som anteckningar av golventreprenören. Detta är ett ganska vanligt förfarande vid 
”besiktning” av betonggolv. 

6.6 Instrumentering och mätning 

Allmänt 

Instrumenteringen av golvet planerades i samma snitt som i kapitel 5 och Hedebratt J., 
[16]. Mätningarna önskades pågå cirka 1 år men minst ca 224 dagar för att anpassas till de 
mätningar som utfördes för betongens fria krympning. I denna mätstudie uppdelad i två 
delar genomförs i en första del avläsningar manuellt. I den följande delen tänktes 
avläsningarna ske automatiskt med data-logger under en första period om cirka två 
månader för att sedan följas av manuella mätningar.  

Allteftersom projektet fortskred insågs svårigheterna med att installera kablar för att 
erhålla en central avläsningsstation. Gjutningarna omplanerades dessutom ofta av 
gjutarlaget. Till slut kom endast 3 mätpositioner att omfattas av automatisk data-loggning 
vilket från början hade tänkts vara 2x9 mätpositioner. Då byggnaden inredes och togs i 
bruk decimerades antalet mätpositioner av olika orsaker. För några positioner fann 
författaren avklippta kablar längs med betonggolvet vid mättillfället. För andra kablar var 
märkningar borta vilket svårgjorde identifikationen av givare. Mätningarna svårgjordes 
också av att golvet togs i bruk och mätpositioner blockerades. 
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6.6.1 Mätprincip 

En detaljerad beskrivning av mätprincipen med givare av typen vibrerandesträng återfinns 
i Hedebratt J., [16]. I den tidigare studien fungerade givartypen mycket bra att installera i 
färsk betong under gjutning av golv, varför dessa valdes även här. 

Det manuella avläsningsinstrumentet för givartöjning från engelska företaget Gage-
Technique-International, är av modellen GT1174-1, vilken har en upplösning av en 
decimal (1 µ-strain) eller 10-7 sekunder av en period. Detta instrument kom att användas 
för alla mätpositioner som inte loggades automatiskt. 

Utöver det manuella instrumentet så har använts en data-logger med integrerad mätdator 
och möjlighet till 64 kanalers avläsning. Automatisk data-loggning gjordes för ett plattfält 
i den pålade delen av golvet varför endast 12 kanaler kom att användas. Detta instrument 
har uppladdningsbara blybatterier och avläses genom att koppla en bärbar dator till dess 
serieport. Paul Haggert, Gage-Technique-International programmerade data-loggern för 
avläsning med 15 min intervall. Inställningen ansågs vara tillräckligt för att mäta 
betongens beteende i gjutfasen och efterföljande härdning. Emellertid ändrades inte till 
längre avläsningsintervall efter något dygn, vilket kunde vara ett alternativ för att minska 
datamängden. Tömning av data-loggern måste därför utföras ofta.  

Mätutrustningen som placerats inuti ett väderskyddat plåtskåp installerades av Steven 
Meller, Gage-Technique-International, tillsammans med författaren. Mätskåpet placerades 
väl skyddat på ett entresolbjälklag varifrån kablar drogs ut till givarnas närhet där 
kopplingsplintar användes för installation av givarkablarna. 

6.6.2 Installation av givare i betonggolvet 
Akustiska töjningsgivare och termiska givare 

De akustiska töjningsgivarna (vibrerandesträng, TES/T 5.5) monterades på armeringsstöd. 
Monteringen skede först på plats men i och med att första gjutsekvensen alltid skulle vara 
föremål för installation fann författaren det bättre att iordningställa givare för varje 
mätserie någon dag innan. Eftersom givarnas placering inte stämde med önskad numrering 
döptes givarna om i efterhand. Utplaceringen i plattfälten genomfördes enligt tabell 6.7 
och anpassades till produktionen för att inte störa gjutarlaget.  

Mätning av relativ fuktighet och temperatur i luften 

Luftens relativa fuktighet, RH (%), mättes med ett enkelt instrument avsett för 
hemmabruk. Detta instrument medger tillräcklig noggrannhet (enligt tillverkaren ±0.1%) 
för denna studie, och innebär en besparing på instrumentkostnaden. Instrumentet 
placerades i lokalen under cirka 30 min för att det skulle ha tid att acklimatisera sig. 
Mätinstrumentet placerades sedan fristående i närheten av varje givargrupp. Både 
lufttemperatur och luftfuktighet kunde på detta vis mätas enkelt och med relativt bra 
noggrannhet. 
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Figur 6.20 – Pålplan med fogindelning enligt förslag från författaren 2002-02-12, ritning K32001-F. 
Mätpositionernas placering visas med en stiliserad givarsymbol . 
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Givare nr 1-2 (utplacerad i ordning 3). Givare nr 6-7 (utplacerad i ordning 4). 
Figur 6.21 – Givarna skyddas av en trefot under armering och gjutning. Utplaceringen av givare var 
tvungen att följa produktionen därav den annorlunda numreringen. Totalt 18 givare utplacerades. 

Referensmätning av betongens fria krympning enligt Svensk standard 

Betongens fria krympning mättes enligt SS 14 72 15. För detta göts två prismor per 
gjutfält, där proven togs i två separata betongleveranser. Varje prisma täcktes med plast 
och tejpades noggrant med byggtejp för att hålla kvar så mycket fukt som möjligt. 
Prismorna fraktades dagen efter varje gjuttillfälle till Cement och Betong Institutet, CBI 
för lagring i vattenbad innan mätningarna påbörjades av Fredrik Öhlund, CBI. 

Tabell 6.7 – Sammanställning av plattfälten och givarnas utplaceringsordning. 
Del Position 

nr 
Fält nr Utplacerings- 

ordning 
Utplacerings- 
datum 

Anmärkning 

 1 20 3 2002-04-11 Manuell avläsning 
 2 20 2 2002-04-11 Manuell avläsning 
 3 20 1 2002-04-11 Manuell avläsning 
 4 30 6 2002-04-17 Manuell avläsning 
1 5 30 5 2002-04-17 Manuell avläsning 
 6 30 4 2002-04-17 Manuell avläsning 
 7 40 8 2002-04-23 Manuell avläsning 
 8 40 7 2002-04-23 Manuell avläsning 
 9 40 9 2002-04-23 Manuell avläsning 
 10 04 10 2002-05-3 Automatisk dataloggning 
 11 05 11 2002-05-2 Automatisk dataloggning 
 12 05 12 2002-05-2 Automatisk dataloggning 
 13 16 13 2002-05-6 Manuell avläsning 
2 14 16 14 2002-05-6 Manuell avläsning 
 15 16 15 2002-05-6 Manuell avläsning 
 16 36 16 2002-05-8 Man. Avl. (kabelbrott 2002-6-20) 
 17 37 17 2002-05-8 Man. Avl. (kabelbrott 2002-6-20) 
 18 37 18 2002-05-8 Man. Avl. (kabelbrott 2002-6-20) 
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6.7 Analys av mätresultat 

Allmänt 

Att installera mätutrustning och mäta säkert på stora industriytor har visat sig vara en svår 
uppgift att klara för en person. För att få framförhållning måste givarinstallationer 
tillverkas i förväg samt helst installeras innan golvläggarna intar aktuella ytor. Kablar som 
dras går då lätt av och givare kan flyttas eller gå sönder om man inte övervakar noggrant. 
Mätresultaten i studien varierar i kontinuitet, främst beroende på en del missöden med 
kablar som dragits ner och då gett avbrott i förbindelsen till givare. Detta gäller de 
automatiska mätningarna. För de manuella mätningarna har åtkomsten av 
installationspunkterna varierat då skiljeväggar och låsta utrymmen tillkommit under 
studiens gång. För en del positioner har avbrott och hinder helt spolierat mätningarna. 
Trots detta kan en hel del resultat redovisas för analys. 

6.7.1 Mätning av temperatur i golvet – del 1 
Område med manuella avläsningar 

Vattenhärdning under plastfolie startade efter sågningen av ”krympfogar” där platta på 
mark förekommer. Kontrollerad härdning pågick sedan i ca 2 veckor med förhållandevis 
bra kontinuitet. Under tid för gjutning och härdning fortsatte installationen av givare i 
närliggande ytor. Från ca 200 dagar efter gjutningarnas slutförande börjar normal 
lagertemperatur inställa sig i lokalen. Den luften kyler också ner golvet till ca 7-10 °C 
vilket kan ses i figur 6.22.  
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Figur 6.22 – Uppmätt temperatur i golvet. Mätpunkternas placering framgår av figur 6.20. 

För givarna i position 6 och 9 är temperaturen hög under en längre tid. Detta beror på att 
endast en plastfilm täcker portöppningarna i prefabväggen under byggskedet, vilket leder 

Härdning Kylning av lagerluft 
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till att solen snabbt värmer upp golvet lokalt i portöppningar. Skillnaden i temperatur 
mellan dessa positioner och de inre delarna av golvet är ca 5-10 grader. Temperaturen 
ömsom stiger och sjunker mellan 14 och 24 grader under mer än hundra dagar beroende 
på molnighet och utetemperaturens växlingar innan portar och dörrar har installerats klart 
och kylanläggningen tar vid. 

För två positioner, 6 och 9 (figur 6.23), är skillnaden mellan temperaturen i betongens 
understa lager och övre lager särskilt stor. För övriga delar av golvet kan man inte dra 
några slutsatser om skillnaden i temperatur över golvets tjocklek utom att 
temperaturskillnaden varierar mellan -0,5 och 1,0 °C och minskar med tiden. Resultaten 
stämmer väl med resultaten i pilotstudie 1 men den skillnad att där fanns ingen öppning i 
väggen som släppte in solbestrålning på liknande sätt. 

Negativ differens betyder att undergrunden är varmare än golvets yta. I provningens dag 
30 och vid dag 93 förekommer i position 6 negativ värmedifferens, cirka -0,5°C. Detta 
beror troligen på en avkylning vid portöppningen. 

6.7.2 Mätning av relativ fuktighet och temperatur i luften – del 1 
Område med manuella avläsningar 

Korrelationskoefficienten R2 är endast ca 25 % för RH vilket betyder att det inte finns 
något samband som gör att det går att sätta upp en ekvation för luftfuktigheten i lokalen. 
Man kan anta att portar som öppnas, väggar som ej är färdigbyggda, väderlek och 
uppvärmning inte har något samband. I lokalen kan alltså uppnås höga fuktigheter även 
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Figur 6.23 – Skillnad i temperatur mellan betongens ök och uk, för positioner enligt figur 6.20. 
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under höga temperaturer vilket framgår av figur 6.24. Detta beror sannolikt på att man har 
skärmat av gjutetapperna med presenningar hängandes invändigt från taket. Under 
sommarperioden är normalt utomhusluftens RH 60-80 % detta trots en hög 
utomhustemperatur. Att byggnadens ena gavel inte byggdes först förrän fram mot hösten 
kan också inverka på lokalens inneklimat. För de sista gjutetapperna fanns inte någon 
avskärmning mot påverkan från utsidan. 

Temperaturens korrelationskoefficient R2 är ca 87% vilket stämmer bättre mot väntade 
värden. Luften temperatur har heller inte någon bakomliggande styrning som reglerar upp 
och ner utan man får anta att slumpen i stor grad avgör temperaturnivån innan kontrollerad 
uppvärmning eller kylning startar. Därför saknar korrelationskoefficienten betydelse i 
detta fall. I den tidigare pilotstudie 1 var korrelationskoefficienten R2 för RH endast 54 % 
vilket antogs betyda att instrumentet är otillräckligt för detta ändamål. För T var R2 85%. 
Dessa antagande kan emellertid vara mer korrekta då mätstudien bedrev inuti en för 
tillfället färdigställd klimatskärm. 
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Figur 6.24 – Temperaturen eller luftfuktigheten i lokalen bör inte på något vis följa trendlinjen, den 
markerar endast den trend som medelvärdet per mätsession uppmätta värden har. Trendlinjerna följer 3:e 
grads polynom men kan inte på något sätt förväntas ge en exakt förutsägelse av förväntade temperaturer 
och luftfuktigheter i lokalen. 

6.7.3 Mätning av betongens fria krympning – del 1 och 2 

Betongens krympning mäts genom att ur den färska betongen ta prover på plats från 
betongdumperns utflöde eller från nyligen utlagd betong. Prover har sedan lämnats vid 
Cement- och Betonginstitutet för mätning enligt svensk standard SS 13 72 15. Efter 28 
dagar har betongen värden på 290-370 µ-strain vilket är nära slutkrympningsvärden enligt 
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BBK. Efter 224 dagar, varierar värdena mellan 530 och 600 µ-strain vilket motsvarar fri 
krympning enligt Betonghandboken – Material, [46]. 
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Figur 6.25 – Uppmätt fri krympning, provningen är utförd av CBI enligt svensk standard SS 13 72 15 och 
värden för ingjutna referensgivare.  

Provningen uppvisar bra korrelation mellan mätningar för samtliga prover utom ett (F-11). 
Samtliga prismor mäts i en för ändamålet avsedd stabil stålram försedd med digital 
mätutrustning och provningen utfördes enligt svensk standard SS 13 72 15. Provet F-11 
har troligen drabbats av ett mätfel: Avvikelsen som visar sig i en tydlig förskjutning av 
töjningskurvan nedåt efter 112 dagar kan komma sig av smuts (sandkorn) på mätdubben. 
Felet verkar minska vartefter mätserien fortgår varför detta är ganska troligt. 

Referensmätning av töjning 

En första datumavläsning av referensgivarna gjordes aldrig in-situ. Då töjningen avläses 
genom mätning med den ingjutna töjningsgivaren och jämförs med mätningar enligt CBI 
så visar värdena god korrelation. Detta gäller enbart i det fall datumavläsningen sker från 
provets uttag in-situ med antaget mätvärde motsvarande initialförespänningen på den 
vibrerande strängen (10500). Sämre korrelation fås om datumavläsningen sker från tiden 
då provet togs ur sitt vattenbad. Den fria krympningen för referensgivarna visar i det 
senare fallet värden på 100-200 µ-strain. Detta är av stor vikt för tolkningen av 
mätresultaten både i denna studie och i föregående pilotstudie 1. Resultaten i figur 6.25 
stämmer bättre in med de värden som uppmätes med referensgivare än för tidigare 
mätningar i pilotstudie 1. 
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Den första givaravläsningen av Gauge-Ref 12 och Gauge-Ref 61 kom att ske den 23/7-02, 
82 dagar efter gjutning av prismorna. 

Uppenbarligen har något missförstånd inträffat då proverna har vattenlagrats innan de togs 
in för mätning i laboratoriet. Orsaken till detta förfarande var, efter samtal med 
laboratoriet, att man ansåg det praktiskt att starta upp mätningarna samtidigt för samtliga 
prismor. Författaren godkände detta förfarande litet obetänksamt. Med detta kom till stor 
del den autogena krympningen att exkluderas från mätvärdena då den skett före första 
avläsning mellan gjutning och lagring i vattenbad. Detta betyder att mätvärdena skulle 
behöva justeras upp motsvarande den autogena krympningen (ca 25 %) till ca 650-750 µ-
strain efter 224 dagar. 

Datum för gjutning skiljer sig mellan prismorna varför det har gått olika lång tid från 
gjutning och avläsning men troligen lika lång tid efter vattenlagring till avläsning. I CBIs 
Excel-ark kan avläsas att gjutdatum är den 25/4-02 för samtliga prover och startdatum är 
den 2/5-02. I efterhand inses att anteckningar om det exakta förfarandet saknas. 

Proverna har sedan de vattenlagrats lagts i ett rum med 50 % RH, i detta rum har också 
mellanlagring skett. Samtliga mätningar utfördes även i detta rum.  

6.7.4 Mätning av betonggolvets krymptöjningar – del 1 

Givarens uppbyggnad och funktion samt montering på armeringstöd beskrivs ingående i 
Hedebratt J., [16], och något i kapitel 5. Mätning i golvet med vibrerandesträng-givare 
utfördes enligt samma metod. 

Mätpunkternas placering 

Givarnas positioner i de olika fälten följer inte en helt strikt ordning, författaren försökte 
dock följa den ordning som ställts i ett mätprogram. Produktionstakten var skiftande och 
det gick helt enkelt inte att lita på personalens framförhållning och gemensam planering. 
Detta fick till följd att visa mätpositioner flyttades till bästa möjliga läge på platsenligt den 
placering av givarna som finns i figur 6.20 och analysen görs med utgångspunkt från detta. 

Givarna visar naturligt olika värden tillföljd av deras placering, skillnader i tjockleken på 
plattan och deras installationsnivå. Därför ser man tydligt trender i figur 6.26 som visar de 
olika givarnas töjningsvärden relativt den första sk datumavläsning som varje givare fått i 
mätningarnas start. 

Mätresultat 

Om man ser i figur 6.26 så varierar töjningsvärdena ifrån –73 till 297 µ-strain. Från att ha 
ökat relativt snabbt de första 50-60 dagarna så minskar töjningsökningen efter detta och 
vid 112 dagar och framåt ser töjningsökningen ut att ha avtagit. I ett stadium där golvets 
krympning är avslutad kommer kurvan att vara linjär och ε = konstant. Detta kommer i 
realiteten inte inträffa men krympningen avtar så gott som helt efter något år. Av lutningen 
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på töjnings-tids kurvorna vid 224-309 dagar att döma så ser det också ut som att flera delar 
av golvet tvärtemot genomgår expansion.  
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Figur 6.26 – Uppmätta töjningar i alla mätpunkter i del 1 under 309 dagar. De heldragna linjerna är givare 
närmast kantbalk, de punktstreckade linjerna är givare i innerfält och de streckade linjerna markerar givare i 
innerkant. 

Detta kan bero flera orsaker: 

- Årstiden – vinter (21/11-02 – 14/2-03). 

- Brukande – att lagret tagits i bruk och mätpositionerna (golvet) utsätts för väta 
alternativt last och egentyngd. 

- Uppsprickning – det finns inga synliga sprickor i golvet enligt sprickkartering som 
kontinuerligt utförts i samband med inhämtning av mätdata. Däremot kan golvet ha 
erhållit en mängd små krympsprickor som därför börjar låta golvet få inre resningar. 

- Krypning och deformation – en annan orsak kan vara att golvet kryper och deformeras 
allteftersom att undergrunden sätter sig och golvet blir fribärande över pålarna. Man 
kan tydligt se att golvet buktar och kantreser vid jämförelse mellan enskilda 
mätpositioners under- resp. överkant i figur 6.26. 

I följande positioner upplevs en negativ krökning (uppbuktning): 

- position 1, 2, 4, 5 och 9 
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I följande positioner upplevs en positiv krökning (uppåtriktad kantrörelse ger kantresning) 
då krympningen är större i plattans överdel: 

- Position 3, 6, 7, 8 
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Figur 6.27 – Medeltöjningar för mätpunkter i innerfält, vid kantbalk och vid innerkant under 309 dagar. 

Eftersom det är osäkert om vad som räknas till kantbalk, innerkant eller innerfält kommer 
vissa positioner möjligen att bidra till ett fel i medeltöjningskurvorna för respektive. En 
positiv krökning i en mätposition motverkas därför av en negativ krökning i en annan 
mätposition. Kurvorna i figur 6.27 skulle se annorlunda ut om man enbart får en t ex 
positiv krökning i läge vid kantbalk. Man ser att mätpositionerna vid kantbalk erhåller 
störst krymptöjning med ca 175 µ-strain efter 224 dagar. För mätpositioner i innerkant och 
innerfält fås relativt lika stora krymptöjningar med 150-160 µ-strain efter 224 dagar. 
Gemensamt är att kurvorna nästan har planat ut efter ca 130 dagar från gjutstart. 

6.7.5 Mätning av temperatur i golvet - del 2 
Område med automatiska avläsningar 

Betongen höll 17,2-18,6 ºC vid gjuttillfället. Cirka 2-3 dygn efter gjutning når betongen i 
golvet sin maxtemperatur på ca 28-32 ºC, därefter sjunker temperaturen till ca 13-15 ºC 
under ca 15 dygn. När byggnaden får en tät klimatskärm, med fönster, dörrar och portar 
installerade, börjar temperaturen att stabilisera sig. Mätpositionerna 10-12 för givarna 
VWSG-19 – VWSG-24 (figur 6.20) är placerade ett tiotal meter från ytterväggen. Väggen 
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som har få fönster och ett entresol som avskärmar mot solinstrålning bör ge ett jämnt 
mätklimat. 

Under sommarmånaderna kom temperaturen att variera med ca 5 ºC från 12-17ºC vilket 
motsvarar nästan halva brotttöjningen för betong om man har full inspänning. 
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Figur 6.28 – Uppmätt temperatur i golvet för position 10, 11 och 12. Mätpunkternas placering framgår av 
figur 6.20. 

Mätningarna hade avbrott vid fyra tillfällen, dels pga två fullständiga kabelbrott, dels då 
data-loggern uppnått sin kapacitet vid ett tillfälle. Den 27/8-02 avbröts de automatiska 
mätningarna när entresolen som mätstationen var placerad på skulle bebyggas med väggar. 

Vid ett besök 14/2-03 mättes temperaturen manuellt i golvet och hade då sjunkit rejält ned 
till ca 9,0 ºC (figur 6.28). Hyresgästerna hade till större del börjat använda lagret dock står 
vissa lokaler tomma, bland annat den lokal där den automatiska mätningen pågick. 
Kylningen av lagerluften var påbörjad sedan en tid (datum oklart). 

Störst skillnad mellan temperaturen i golvbetongens underkant och överkant uppstod 
under gjutningens första dygn med cirka 5 ºC (figur 6.29). Sedan avtar 
temperaturskillnaden till cirka 3 ºC under juni och juli för att sedan avta från ca 1 ºC under 
tiden fram till februari då temperaturskillnaden endast var 0,2 ºC för samtliga mätpunkter.  

Vid avläsning i figur 6.29 kommer en negativ avläsning att tyda på en högre temperatur i 
golvytan än i ytan som ligger an mot marken. Marken kan alltså ha varit varmare än 
gjutbetongen vid gjuttillfället och sedan kan avkylningen av plattan stundtals varit ganska 
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stor då det förekommer en pendling mellan negativ och positiv differens på ca 1 ºC under 
tiden för automatisk mätning. 

6.7.6 Mätning av relativ fuktighet och temperatur i luften – del 2 
Område med automatiska avläsningar 

Mätningar av relativ luftfuktighet RHluft och temperatur T har inte utförts regelbundet i 
denna del. Enstaka mätningar visar att RHluft och T är väldigt lika i de olika lokalerna, 
skillnaden är endast enstaka mätenheter. 

6.7.7 Mätning av betonggolvets krymptöjningar – del 2 
Mätpunkternas placering 

Mätpositionerna valdes med utgångspunkt av en enkel placering av mätstationen. Även 
dessa givare kom att placeras i golv som är fribärande över pålar. För att automatiskt mäta 
i samtliga de nio positionerna 10-18 som initiellt var tänkt skulle det gå åt mängder med 
mätkabel som var mycket dyr. För de slutliga mätpositionerna 10-12 kom det att gå åt ca 
300 m av en speciell kabel som skulle tåla den fuktiga betongen. Mätpositionerna 10 och 
12 är placerade i plattornas mittfält och mätposition 11 var placerad ca 1 m från plattkant 
enligt figur 6.20. I varje position var två vibreradesträng-givare installerade, en i uk och en 
i ök av betonggolvet. 
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Figur 6.29 – Skillnad i temperatur mellan betongens ök och uk, för positioner 10, 11 och 12 enligt figur 
6.20. 
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Mätresultat 

De sex givarnas töjning i position 10-12 loggades med visst besvär och resultaten visas i 
figur 6.30. Hela kurvan ficks inte med då multipla avbrott störde avläsningen. Den 27/8-02 
beslutades att avbryta dataloggningen då lokalen för placering av mätstationen skulle tas i 
bruk och inredas.  

Med värmeutvecklingen som sker i början sker först en liten expansion av betongen (0--18 
µ-strain), den värme som bildas och den snabba hydratationsprocessen som sedan fortgår 
ger en snabbt tilltagande krympning som kan ge mikrosprickbildning i betongens yta. 
Efter den inledande härdningsfasen krymper golvet med ca εsh = 140-230 µ-strain inom de 
224 dagar som är mätperioden för den fria krympningen εs0. Krympningen ser ut att avta 
för alla givare, VWSG-20 i position 10 antar en långsammare avtagande krympning (udda 
beteckningar för givare i ök och jämna beteckningar för givare i uk).  

I tidigare provningar med manuella avläsningar (pilotstudie 1 och 2) har avläsningarna 
skett med frekvensen 1 avläsning/ mätdag men inte nödvändigtvis varje mätdag. 
Avläsningarna gjordes då parallellt med avläsningar för fri krympning. I den automatiska 
loggningen har avläsningen skett med 1 avläsning/ 15 min för varje mätdag. Detta 
resulterar i 96 avläsningar per mätdag som totalt sett ger en mängd med data. Eftersom 
varje avläsning är kopplad till ett klockslag och ett datum kan diagrammen inte få antal 
dagar efter gjutning på tidsaxeln, enheten blir istället månad. 
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Figur 6.30 – Uppmätta töjningar i alla mätpunkter i del 1 under 309 dagar, positioner enligt figur 6.20, där 
position 10 = SG1/SG2, position 11 = SG3/SG4 och position 12 = SG5/SG6.  

224-dagar 
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I figur 6.31 som beskriver töjningskillnaden i en mätposition över golvtjockleken, mätt 
mellan två givare, en i uk och en i ök golv, kan man avläsa en positiv töjningskillnad i 
position 10 och 12 medan position 11 uppvisar en negativ töjningskillnad. Detta innebär 
att i fält 5 ger de uppmätta töjningskillnaderna en sänkning av plattans kant och en positiv 
krökning (uppbuktning) i plattans inre delar. En sista avläsning 14/2-03 visar att 
töjningsskillnaden avtagit för mätposition 12, för de två andra kan man inte säga något 
men en mellanliggande avläsning skulle kunnat bekräfta detsamma. Värdena är dock små. 
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Figur 6.31 – Töjningsskillnad mellan givare i uk och ök för mätposition 10-12. Mätpositioner 10 och 12 kan 
betecknas vara i innerfält och mätposition 11 i innerkant enligt figur 6.20. Den övre kurvan är för 
mätposition 12, mellersta kurvan är för mätposition 10. 

Mätningar har hittills varit i syfte att fånga upp långtidseffekter. Figur 6.32 visar hur 
töjningar och temperaturer varierar i mätpositionerna 10-12 under de första 18 dygnen 
(432 timmar). Efter endast ca 15 dygn har golvet svalnat av till ca 15 ºC. Man ser tydliga 
variationer av töjningen som följer varje temperaturförändring i betongen.  

Att krymptöjningen i figur 6.32 ökar vid ökad temperatur har sannolikt att göra med att 
den inre uttorkningen (autogen krympning) ökar trots fukthärdning och inte med plattans 
längdändring med avseende på en temperaturförändring. Det senare hade annars varit det 
första man tänker på i detta fall. 
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Figur 6.32 – Töjningar för mätpunkter i alla positioner under 1728 mättillfällen eller 18 dygn med avläsning 
varje 15:e minut. Temperaturen visas med streckad linje. 

6.8 Diskussion 

Ytterst få skador har inträffat i golvet, under studien har endast enstaka sprickor formerats 
vid en i produktionen ändrad foglösning som skapade ett knepigt hörn. Den 
pålunderstödda plattan sprack därför vid detta hörn. I efterhand har golventreprenören 
rapporterat om bom i hårdbetong på en större yta. Inga reparationer skall ha vidtagits då 
man hellre ser att reparation utförs om besvär uppstår, vilket är en ståndpunkt som både 
beställaren och golventreprenören delar. 

Mätstudien har tillfört nyttan av att en jämförelse kan göras mot tidigare pilotstudie där 
betongens stora värden för fria krympning εsh,0 blev uppmärksammad, här är medelvärdet 
lägre men spridningen för golvbetongens krympning εsh däremot stor. 

Projektet var mycket stort och därför svårt att överblicka. En integrerad byggprocess med 
användning av mätutrustning måste därför genomföras med stor kontroll och genomtänkta 
kontrollpunkter, checklistor och planerad erfarenhetsåterföring. Enkla metoder med 
möjlighet till snabba resultat att återföra till produktionen är viktiga att finna för att de 
skall kunna användas med omedelbar tillbakakoppling. 
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Kapitel 7 – Pilotstudie 3 vid Astra Nexium IV 

7.1 Inledning 

I ett möte med referensgruppen för doktorandprojektet framgick att det kunde finnas 
behov av att mäta fukt i betongen för studien av golvets krympning, Bengt Ström, [113], 
därför infördes detta i en tredje pilotstudie. AstraZeneca Facilities bygger en ny fabrik i 
Gärtuna, Södertälje. AstraZeneca har anlitat Skanska för att bygga under samordnad 
generalentreprenad. Fabriken skall tillverka Nexium IV, en medicin som ersätter Losec. 
Anläggningen kommer att bestå av en produktionsbyggnad på ca 13 500 m2 samt 
laboratoriebyggnad med analyslab och kontor på 2 400 m2. 

7.2 Objektet 

Utformning och gestaltning 

Byggnadens stomme projekteras av Tyréns och levereras av Skanska Prefab. Stommen 
består av betongpelare RP 40/40-RP70/70 med brottlast 376-4828 kN som står på 
pålfundament (figur 7.1), samt bjälklagen, filigran med samverkande platsgjuten betong 
som vilar på RB-balkar. Paroc-element monteras på pelarna med ankarskena. 

Figur 7.1 – Grunden är pålad med nedborrade Rautaruukki stålrörspålar. Varje betongpelare står på ett 
platsgjutet fundament med måtten 2x2 m, 3x3 m eller 4,38x3 m och har djupet 1,3 m, AstraZeneca, Nexium 
IV, Gärtuna – 2002.  
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Grunden är pålad med nedborrade Rautaruukki stålrörspålar. Varje betongpelare står på ett 
platsgjutet fundament med måtten 2x2 m, 3x3 m eller 4,38x3 m och har djupet 1,3 m. 
Undercentralen (figur 2) gjuts ihop och förankras till golvet med B-byglar. Ett 
entresolbjälklag hängs in på betongpelarna men har även egna fristående betongpelare. 
Undergrunden schaktas och återfylls med schaktmassor (det övre lagret om ca 150 mm 
består av bärlagergrus) medan prefab-betongen monteras. Den del som visas i figur 7.2 
och figur 7.3 är den del där platta på mark utförs. 

VVS och el drogs under bärlagergruset vilket innebar att rör för brunnar, vatten och el 
stack upp lite här och var. Det var trångt mellan rördragningar, betongpelare och andra 
gjutna konstruktioner vilket innebar att för betonggolvet var särskild hänsyn tvungen att 
tas till produktionen vid projekteringen för att undvika tvångssprickor men också för att 
själva utförandet skulle bli så enkelt som möjligt. Få fogar och få språng i tjocklek och 
form var en viktig aspekt. 

Flexibiliteten i användning var en första reflexion som författaren ansåg viktig att ställa 
krav på. 

Figur 7.2 – Undercentralen gjuts ihop med golvet med B-byglar. Ett entresolbjälklag hängs in på 
betongpelarna men har även egna fristående betongpelare, AstraZeneca, Nexium IV, Gärtuna, Södertälje, – 
2002. 

B-BYGLAR 
För sammangjutning av 
golvplatta och undercentral.  

ENTRESOLBJÄLKLAG 
Upphängda i bärande pelare.  
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Byggnaden har 4 659 m2 byggnadsyta där 4 510 m2 består av golvyta på första plan 
resterande är väggar, hisschakt och andra konstruktioner. Platta på mark bildar golv för 
ungefär halva byggnadens första plan och resterande del av första plan är pålunderstödd 
platta. 

Hisschaktet (figur 7.3) är placerat ett stycke ifrån hörnet på en platta, inte alls centralt som 
är att föredra. I en platta som gjuts mot mark kommer rörelsen bli relativt stor i kant och 
hörn, detta medför att fastlåsningar kan följa om schaktväggar får otillräcklig avskiljning 
med fogmaterial. Hisschakt och andra konstruktioner som vilar på fast grund har en 
upplagskant om minst 50 mm för golvet, för att långtidslaster eller markens sättning inte 
skall medföra tröskelbildning. Hisschaktet är liksom andra väggar prefabricerat och 
monterades på de platsgjutna pålunderstödda fundamenten. 

Terrasserad markyta är täckt med materialskiljande geotextil och ovanpå detta ca 150 mm 
bärlagergrus. 

Figur 7.3 – Hisschaktet är centralt placerat i den platta som gjuts mot mark, Astra Zeneca, Nexium IV, 
Gärtuna, Södertälje – 2002. 
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Figur 7.4 – På plan två gjuts en dubbelarmerad pågjutning på filigranplattor. Man har höga lastkrav även 
på bjälklagen. Betongpelarna är avskilda från pågjutningsbetongen med gullfiberboard, AstraZeneca, 
Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002. 

För det andra bjälklaget (plan två) utfördes en dubbelarmerad pågjutning på filigranplattor, 
figur 7.4. Man har höga krav för både lastkapacitet och liten sprickbildning även på 
bjälklagen. Betongpelarna är avskilda från pågjutningsbetongen med gullfiberboard. Det 
är tydligt att man armerade ovanligt mycket. Över bjälklagsupplagen, på balkar, var 
armeringen 25 mm i diameter med centrumavståndet 200 mm i överkant och med en total 
betongtjocklek på 150 mm.  

Aktörer i byggprojektet 

Aktörerna i tabell 7.1 är stora inom sitt område och är vana vid industriprojektering och 
produktion.  
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Tabell 7.1 – Byggprojektets olika huvudaktörer, Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002 - 2003. 

Objekt (typ, ort) Platta på mark och fribärande bjälklag, Byggnad B833, Nexium IV, 
Gärtuna, Södertälje. 

Användning Golv för medicinsk produktionsindustri och laboratorium med renrum. 

Beställare (Byggherre) AstraZeneca Facilities Engineering. 

Byggsamordning och 
kontroll 

FFNS (Byggherrens samordnare och kontroll av projektering) 

Projektör Tyréns AB, Stockholm. 

Geoteknik Golder Associates  

Arkitekt SWECO FFNS Arkitekter. 

Byggentreprenör Skanska Sverige (Generalentreprenör) 

Markentreprenad Berg och Väg Maskin (Schakt och pålning) 

Golventreprenörer AB Linotolgolv, Örebro (plan 1), Örebro Betonggolv, Örebro (övriga plan). 

Golvkonstruktör Tyréns Byggprojektering, Stockholm. 

Betongleverantör Mobilbetong i Brastad. 

Stålfiberleverantör Bekaert Svenska, Göteborg. 

Prefab. betong Skanska Prefab 

Rör NVS Gjerdmans rör 

Aktörer. VAMA (VA, Mark), FFNS (A), TYRÈNS (K), Theorells (V), CERTUS (E el), 
Team TSP (E tele), Carmatec (Hygien väggar,-tak, Brandgruppen, 
PROCESS (Frystorkar mm), SKANSKA Prefab (K prefab B834). 
Peab (Byggetablering), J&W, Bygganalys, AstraZeneca.. 

7.3 Projektering av industrigolv 

7.3.1 Förutsättningar 

Marken i Gärtuna är relativt vattensjuk. Inom delar av industriområdet har man haft 
problem med fuktuppträngning. Korrosion av stålfogar och fuktskadade beläggningar har 
varit besvärliga. I projekteringen av B833 (produktionsanläggningen för Nexium IV) ville 
man därför lägga stor vikt vid att undvika skador i golven. 

För en del av marken, ca 3000 m2, var bärförmågan tillräcklig för att klara de från 
produktionen givna lastförutsättningarna. För resterande del varierade 
lastförutsättningarna mycket. Produktionsanläggningens utrustning var tung och 
utplacerad på ett flertal ställen på golvet. 
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LASTFÖRUTSÄTTNINGAR 

Laster i kN/m2 Bunden last Fri last 

Kontor  2,0  2,0 

Arkiv  6,0  6,0 

Aggregatrum  2,0  2,0 

Lastkaj  0  12,0 

Förbindelsegång 1,0  1,0 

Lastreduktionsfaktorer generellt  ψ = 1,0, ψ 1 = 0,5 

Last i kN   Bunden last Fri last 

Produktionsutrustning 3x250 

Enstaka last  1x500 

Beställarens krav 

”Sprickfrihet” var ett krav som man ställde från beställaren som i detta fall var mycket 
kompetent. I och med att beställaren har egna byggnadsingenjörer genom AstraZenica 
Facilities Engineering, har man egna kompetenser för kravformulering, upphandling och 
kvalitetsledning. 

Anledningen till kraven på sprickfrihet är att den miljö som verksamheten skall bedrivas i 
kräver rena lokaler. Risk finns för spill av kemiska produkter och även mikrobiologiskt 
avfall som kan vålla problem ifall det blir kvar i sprickor och fogar.  

Lastkapacitet för produktionsutrustningen och en höglyftande truck var ett krav, men 
endast för delar av golvet och endast på de belastade ytorna. 

Man har också krav på estetik och städbarhet då man hanterar känsliga produkter och där 
visning av lokalerna förekommer. 

Enligt Beskrivning Hus - Toleranser mm, [121], skall följande delar av avsnitt 43.DB/11 i 
AMA-Hus, [38], följas för golv av platsgjuten betong: 

Våtutrymmen 

”Lokal lutning på golv i rum med golvbrunn skall vara minst 1:50 på ytor 0,3 m 
närmast golvbrunn. För övrigt skall lutning mot golvavlopp utföras enligt ritning.” 

Toleranser 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Pilotstudie 3 vid 
 Astra Nexium 
  IV 
 
 

 
 161 

”Tabell 43.DB/ESE-1 

Språng (höjdskillnad) 

Vid öppningar mellan golv skall golv ligga i samma plan.” 

Enligt Beskrivning Hus - Konstruktioner av platsgjuten betong, [122], gäller för golv 
följande avsnitt i AMA-Hus, [38]: 

”ESC.1 Armering skall utföras enligt K-ritningar 

ESE Gjutfogar får inte utan beställarens medgivande utföras annat än där ritningar 
visar 

ESE.243 Bjälklag av platsgjuten betong som färdigt golv. 

ESE.5 Undergolv och golv av platsgjuten betong 

Undergolv och golv av platsgjuten betong skall uppfylla krav på hållfasthet och 
nötningsmotstånd för lägst kvalitetsklass B enligt tabell ESE/6. 

ESE.52 Golv av platsgjuten betong 

ESE.521 Betonggolv för ytan med maskinslipning 

ESE.522 Betonggolv för stålglättning.” 

Konstruktörens råd 

Kraven på sprickfrihet är givetvis kontroversiellt men fullt möjligt vid rätt val av 
konstruktion och rätt utförande. Åtgärder för att få bättre förutsättningar för en sprickfri 
konstruktion vidtogs efter diskussion med författaren. Bland annat diskuterades den pålade 
delens platta som varierade i tjocklek och pålindelning. Pålarna var redan slagna när 
författaren kom in i projektet. En jämntjock pålad platta föreslogs, utan voter eller 
kantbalk. 

För att undvika korrosion och därmed estetiska problem föreslogs galvanisering av 
fogdetaljerna. AstraZeneca hade från början kravet på rostfritt stål, detta visade sig vara 
svårt att få fram, man gick med på att galvanisera det stål som användes. 

Det förekommer flera fall för brunnar i lokalerna, för detta anmodades att fall även gjordes 
i marken för att erhålla en jämntjock platta. 

Då kraven på renhet och sprickfrihet ställdes av beställaren förordades ett ”fogfritt” golv 
med endast dilatationsfogar om ca 45 m. Dessa fogar ansåg författaren bäst tillverkas med 
dubbla Omega-formade stålprofiler som bottnas med list och sedan mjuk- eller hårdfogas. 
Man ville dock från entreprenörens och beställarens sida ha en tätare fogindelning och 
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kantbalkar för att eventuellt kunna gräva under väggsockeln. Därför placerades en 
längsgående fog mellan linje 3 och 4 i figur 7.5. 

En förutsättning för att denna fog skulle få ett bra utseende var att fogen utfördes mycket 
rak då den gick från dörr till dörr i en lång korridor enligt figur 7.5. Några ställage fanns 
inte att ta hänsyn till i planering av fogar däremot för dörrars och portars placering. En fog 
bör inte placeras mitt i en port eller dörröppning. 

I figur 7.6 visas fogarnas placering i förhållande till pålarna. Alla fogar är placerade 
mellan 1/5 – 1/3 av pålavståndet från närmsta pållinje enligt figur 7.6. 

Figur 7.5 – Fogindelningens läge i arkitektens plan markerad med tjock svart linje. AstraZeneca, Nexium IV, 
Gärtuna, Södertälje – 2002. 
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Figur 7.6 – Fogindelningens läge i konstruktörens pålplan markerad med tjock svart linje. AstraZeneca, Nexium 
IV, Gärtuna, Södertälje – 2002. 

Geoteknisk undersökning 

Den geotekniska utredningen utfördes av Golder Associates och sammanfattas kort för 
AstraZeneca Nexium IV, [127]. 

”Befintlig mark inom området för B833 varierar mellan nivåerna ca +25 och ca +26 m. 
Marken är, till stor del, uppfylld i omgångar med schaktmassor från närliggande 
schaktarbeten. Marken i området har tidigare nyttjats som åkermark och hade då 
markyta på nivå ca +24 m. I delar av området finns hårdgjorda ytor som delvis täckts 
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av fyllnadsmassor. I området finns diken som använts för avvattning som delvis är 
överfyllda.  

Den övergripande jordlagerföljden i det aktuella området är från markytan och ned; 
fyllning, mulljord, torrskorpelera, lösare lera med inslag av silt och sand, silt och sand 
med inslag av lera samt fastare friktionsjord ovan berg. Fyllningen består till största 
delen av lera, sand och silt men innehåller även mulljord, sten och block. Fyllningen 
vid planerade B833’s östra del består till stor del av sprängsten. 

I undersökningspunkterna varierar jorddjupen mellan ca 8 och ca 12 m. Vid utförda 
jord- bergsonderingar har bergnivåer omkring +14 m konstaterats.  

Utförda geotekniska undersökningar finns redovisade i Geotekniska fält- och 
laboratorieundersökningar. 

Schakten för B833 består endast av jordschakt och utförs i två steg, grovschakt och 
detaljschakt.  

B833 skall grundläggas med slagna stålrörspålar ned till fast lagrad friktionsjord eller 
berg. Större delen av golven kommer att utföras som golv på mark.  

Schakterna för byggnaden bedöms kunna utföras med slänt.  

Inom området har grundvattennivåer mellan +22 och +23 m observerats. 
Grundvattennivåerna varierar under året. Mätningen av grundvattennivåerna i 
befintliga rör kommer att fortsätta så länge som möjligt under byggtiden. Byggnaden 
kommer att dräneras, undantaget intagsgropen samt hissgropar och ångkammare som 
utförs som vattentäta konstruktioner.  

Söder om planerade byggnader finns byggnad B616 och B643. Byggnaderna är 
grundlagda på betongpålar. 

Förutsättningarna för pålning och spontning inom området styrs bl a av byggnader, 
pågående verksamhet och utrustningar. För de vibrationsalstrande arbetena har en 
riskanalys gjorts”, [127]. 

7.3.2 Dimensionering av platta på mark 

Författaren använde stålfiberleverantören Bekaerts beräkningsprogram Dramix® Pro (en 
tidig ny version) för att utföra dimensioneringsberäkningar för platta på mark, [123]. 

Beräkning 

Följande dimensioneringsvillkor ansattes för en punktbelastad platta 

 150eqflct2 f6
,h

M
≤=σ för överkant (7.1) 
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Nödvändig residualhållfasthet i brottgränstillstånd 
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Nödvändig residualhållfasthet i bruksgränstillstånd 

 
( )

SF
c

flctk
2

wTs
450eqflct

)mm(6
γ

γ
f

h
MMM'

f max
, ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

++++
≥ ∆  (7.5) 

Med ovanstående villkor sägs att: 

- spänningar från yttre last är mindre än eller lika med sprickhållfastheten vid böjning i 
överkant av plattan i sprucket tillstånd, ekvation 7.1. 

- spänningar från yttre last är mindre än eller lika med sprickhållfastheten vid böjning i 
underkant av plattan i sprucket tillstånd, ekvation 7.2.  

- summan av hållfastheten efter division med materialfaktorer är större än eller lika med 
summan av moment för över och underkant av plattan för last, ekvation 7.3.  

- Ekvivalenta böjdraghållfastheten fflct.eq150 är lika med eller större än summan av 
spänningar från moment minskat med karakteristisk böjdraghållfasthet, ekvation 7.4. 

- Ekvivalenta böjdraghållfastheten fflct.eq450 är lika med eller större än summan av 
maximala spänningar från moment av last, krympningsgradient, temperaturgradient 
och sättningar minskat med karakteristisk böjdraghållfasthet, ekvation 7.5. 

Golvet på mark förutsattes vara ”fogfritt”, fogar finns därför inte förutom de 
dilatationsfogar om ca 45 m som dessutom delar upp gjutetapperna. Fogfria golv är golv 
med yta större än 36x36 m2 enligt Bekaert. Således krävdes endast en fog för att dela upp 
mellan platta på mark och pålat bjälklag och en fog för att dela upp respektive typ av 
platta. I verkligheten utfördes två längsgående fogar men då randzonen kanten har en 
förstyvning bör det dubbla ”krympavståndet” räknas. Därför blir ”krympavståndet” eller 
effektivt fogavstånd från kant till fog approximativt 2x21 m à 2x26 m.  
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Resultat 

Dimensionerande plattjocklek erhölls vid 140 mm, med en dosering av 35 kg/m3 Dramix® 
RC-65/60-BN. Betong med hållfasthet motsvarande C30/37 var en av förutsättningarna i 
beräkningen, programmet som baserar sig på Belgiska hållfasthetsdata hade inte 
hållfasthetsparametrar i K-värden. Betonghållfasthetsklass K35 valdes av 
golventreprenören.  

Dramix stålfibrer är ändförankrade med krok. Den valda stålfibern har längden 60 mm och 
diametern 0,9 mm. 

7.3.3 Dimensionering av pålunderstödd platta 

Den pålunderstödda plattan är dimensionerat med samma metod som i kapitel 6, 
genomstansningskontroll enligt BBK, [41], utfördes inte i samband och med 
dimensioneringen. De rekommendationer som ges av Svenska Betongföreningen, [61], för 
dimensionering av golv och andra konstruktioner har följts. 

Påle 

Partiellt armerad platta 
 
 
Pålhuvud 

Överkants respektive 
underkantsarmering 

 
Figur 7.7 – Principskiss av systemet med armeringstänger fördelade som band i den pålunderstödda 
stålfiberarmerade betongplattan, här med cirkulära pålkapitäl. 

Dimensionering i brottgränsstadiet 

Ett tiotal kombinationer av lastfall och plattunderstöd gör att analysen endast översiktligt 
behandlas här. Den totala lasten på en påle har beräknats som kvadraten på det 
rektangulära medelpålavståndet multiplicerat med given last på plattan. Lasterna är 
sammanförda från punktlaster och, när så krävs, från delvis alternativt helt utbredda laster 
till en gemensam verkande jämnt fördelad last. Dimensionerande lastvärden ges efter 
multiplikation med partialkoefficienter och lastreduktionsfaktor samt tillägg för 
egenvikten hos plattan enligt ekvation 7.6. Dimensioneringslasten Pult enligt ekvation 7.6 
motsvarar reaktionen vid pålen för den last som belastar golvet. Pult används i beräkningar 
av strukturell stabilitet i plattan. 
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Reaktionslasten Pult vid en påle beräknas enligt: 

( ) ( )kkk
2

0pult 311.301 ψQ,QG,elP ++⋅+= = 127,4 kN - 648,5 kN (7.6) 

Med ett pålavstånd lp avses den oreducerade spännvidd som pålarnas centrumlinjer bildar 
enligt BBK, [41], avsnitt 3.1.4.2. 

Kontroller och dimensionering, [130], sker enligt BBK 94, med hjälp av brottlinjeteori för 
moment, där beräkning genomförs enligt figur 6.8 för  

− moment i de flesta balk- och plattsnitt (där dimensionerande moment förväntas). 

− genomstansning och effekt av koncentrerad last. 

Bruksgränstillstånd 

Variabla laster tillsammans med permanenta laster sammansätts enligt lastkombination 8 i 
tabell 2:322c BKR, [49] och ger brukslasten qbruks. 

( )kkkbruks 1,0,, ψQQ01G01q ++=  = 15,35 - 31,85 kN/m2 (7.7) 

I bruksgränstillstånd utfördes beräkning och kontroll av 

− effekter av krypning 

− elastisk respons 

− deformationer från laster i varje spann 

− kontroll av uppsprickning 

− nödvändig armering - kontroll i brottstadie 

− beräkning av nedböjning ytot med hänsyn till uppsprickning 

− nedböjning ytot från belastning i vartannat spann för sprucket tvärsnitt 

I figur 6.9 och 6.10 visas den beräkningsrutin som använts för dimensionering i 
brukgränstillstånd. 

Kontroll sker i osprucket tillstånd för korttidslaster. Avsikten är att golvet inte skall 
spricka vid omedelbar belastning, därför dimensioneras golvet för att klara 
deformationskraven på för korttidslast. 

På längre sikt kommer sprickor att uppstå i betongen, därför tas hänsyn till att plattans 
elastisitetsmodul minskar och att krypning sker. Vid beräkning av långtidsdeformationer 
är därför toleransen större än för deformationer av korttidslaster. 
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Sammanfattning av nedböjningsanalysen 

Den pålade plattan är relativt tjock, detta medför att deformationerna, ytot = 0,1-5,8 mm, 
generellt är mycket små för alla använda kombinationer av armering och pålavstånd.  

Redovisning av golvsystemets utformning 

Armering har redovisats på bygghandlingsritningar i plan och detalj samt i föreskrifter, 
[133].  

7.4 Produktion av industrigolv 

7.4.1 Beställarens åtaganden gentemot entreprenören 
Förberedelse av mark 

Marken iordningställdes av underentreprenören Berg och Väg för generalentreprenören 
Skanskas räkning. Markentreprenörens toleranser var större än golventreprenörens 
toleranser. Detta gjorde att markjusteringen som skulle utföras (50 mm) för att få 
kontinuerlig golvtjocklek vid golvfall inte utfördes. Markentreprenören ansåg att så stor 
noggrannhet kunde de inte kosta på sig med den upphandling som generalentreprenören 
gjort. 

7.4.2 Golventreprenörens utförande  
Produktionsmetod 

Golvet göts trots att utrymmet för maskiner var litet med laserläggare och betongdumper. 
Gjutetapperna planerades i så kvadratiska fält som gick. Begränsande för fogindelningen 
var placering av dörröppningar, portar, hisschakt och pelare men också andra 
konstruktionsdelar som väggar och även last- och rumsindelningen. I 
konstruktionshänseende begränsas fogindelningen till plattans momentnollpunkter. 

Material 

För den pålade delen utfördes golvet med ett 400 mm tjockt lager av SFRC, inklusive ett 
skikt bestående av 5 kg/m2 hårdbetong. För delen som utförts som platta på mark är golvet 
140 mm. 

Man använde ett recept för golvbetong på hela ytan, dvs för såväl platta på mark som 
pålunderstödd platta. 

- Betong K 35, vattencementtalet vct ≤ 0,55 enligt rekommendationer i BH-A, [44], 
vilket i praktiken blir 0,58-0,60 för hållfasthetsklass K35 eller ett något högre K-värde 
om vct-talet styr. 

- Ballastsortering 0-25 mm. 
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- Stålfibrer av fabrikat Dramix, typ RC-65/60-BN, (fiberlängd = 60 mm och 
fibertjocklek = 0,9 mm, fyk = 1100 MPa), här tillsattes 35 kg/m3 betong. 

Golvet utfört enligt principen platta på mark består dessutom av: 

- Ett lager centrisk armering över hela golvet bestående av armeringsnät φ6, s150 av 
kvalitet Nps 500 på 70 mm distansstöd (armeringen syftar till att reducera sågade 
fogars öppning och ökar dessa fogars bärförmåga) detta ej medräknade 
armeringsinnehåll på ca ρ = 0,13 % är dock ett väsentligt tillskott till 
sprickarmeringen. 

Golvet utfört som pålunderstödd platta består av: 

- Två lager armering, utgörande ett övre och undre formerat band mellan pålar i ett glest 
rutnät över hela golvet, bestående av 2 till 5φ16, L= 12000, B500BT i underkant på 50 
mm distanslinjaler och mellanliggande distansstöd. I överkant 2 till 8φ16, L= 12000, 
B500BT. Mängden armering beror på läget i plattan med olika pålavstånd. 

Mobil betongstation 

Betongen avlämnades direkt i betongutläggaren (betongdumpern) från två mobila 
betongblandare som gick i skytteltrafik mellan gjutområdet och betongstationens placering 
invid mellanlagringen av krossat grus och sand i friliggande större högar. Användningen 
av de mobila betongstationerna beskrivs i Hedebratt J. [16]. Endast vid ett tillfälle (en hel 
dag) fick man avbrott i betongleveransen då en maskindel i betongstationen skadats.  

Åtgärder för att minska sprickrisken 

Begränsning av gjutetapper med dilatationsfogar och elastiska övergångar med lutande 
voter skulle minska sprickrisken. Enligt beräkning skulle delen med platta på mark kunna 
göras med mindre stålfibermängd om man sågade sprickanvisningar i betongen. För att 
undvika dessa sågsnitt beräknades plattan som fogfritt golv. Den större mängd stålfibrer 
detta gav skulle medge ett golv med endast mindre sprickor (< 0,5 mm). 

Andra faktorer som planerades tillsammans med golventreprenören för att förhindra 
dominerande sprickbildning var: 

1. En låg glidfriktion mot underlaget med två lager plastfolie (underlaget bestod av 
packad och tätad sprängstensfyllning och 150 mm bärlager samt ovanpå detta stenmjöl 
i fraktionen 0-4 mm).  

2. God fukthärdning med dels membranhärdare, dels vattenbegjutning samt övertäckning 
med plastfolie under minst 14 dagar. 

3. Kontrollerade vind- och solförhållanden genom täckning av fönster och portar. 

4.  Kontrollerad tidigaste belastning (tidigast 14 dagar efter glättning). 
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5. Betongrecept som skall medge låg fri krympning genom krav på högsta cementhalt av 
300 kg/m3. Vid låg lufttemperatur ökades dock cementinnehållet till 310-315 kg/m3. 
Även ballast med dmax = 25 mm är gynnsamt. 

6. Runt alla pelare och innerhörn placerades 15 mm Gullfiberboard för att förhindra 
plattan från fastlåsning i pelare. 

7. Diagonalt med pelare och hörn placerades armeringsjärn 3 φ 16 mm, L = 1500 mm, 
B500BT i två riktningar på varje sida om pelarna eller hörnet för att förhindra 
uppfläkning av ursparningar. 

Allt detta diskuterades med såväl beställare som entreprenörer för att få ett samstämmigt 
fortsatt arbete. Ovanstående åtgärder användes även för det tidigare projektet vid Nya 
Partihallarna beskrivna i kapitel 6. 

Produktionscykel 

Gjutningen av golv påbörjades först då stomresningen var klar. Produktionscykeln för 
golv, då det gäller platta på mark, beskrivs i kapitel 6 och illustreras i figur 6.14. 
Gjutningarna av pålunderstödda plattor går till på ungefär samma sätt som för en platta på 
mark med den skillnad att armeringen kompletteras över alla stödpunkter som pålar, fogar 
och upplag, vilket tillför ett större armeringsarbete. 

Betongarbetarna var 12 till antalet från Linotolgolv sedan fanns ytterligare ett arbetslag 
från samma koncern (Örebro Betonggolv AB, ÖBAB) som göt pågjutningar på 
entresolbjälklag och andra stombjälklag över plan 1.  

I figur 6.14 ingår armeringsarbetet i förberedelsen för nästa dag och är ett delmoment i 
själva gjutningen. Det finns betydligt fler delmoment att bryta ner produktionscykeln i 
men då förlorar man i överskådlighet, exempel på andra delmoment är fogmontering, 
formning, avskiljning, plastning, utläggning av betong, vibrering, slodning, glättning, 
täckning mm. 

Produktionsförhållanden 

Man påbörjade gjutningarna av golv 27/8-02 med arbetsplatsetablering dagen innan 
måndagen den 26/8-02. I gjutningarnas början fanns för de flesta gjutetapper tak men inte 
fönster, dörrar och portar, endast en liten utbyggnad saknade taköverbyggnad. Senare men 
i slutet av gjutperioden och när alla etapperna var färdiggjutna tillkom fönster, dörrar och 
portar. 

I figur 7.8 visas gjutfronten för andra etappen med pålad platta. Man har väntat någon dag 
mellan gjutetapperna. I gjutfronten syns den första pallen under överkantsarmeringen. 
Man väntade ca 30 min mellan gjutpallarna så att betongen han sätta sig något. Denna 
sättning skulle motverka en oönskad sättning av ytskiktet med risk för ojämnhet. 
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I och med att det övre skiktet armering bitvis var tungt och högt placerat krävdes kattfötter 
tillverkade av 16 mm armeringsjärn för montering av överkantsarmeringen. Armeringen i 
figur 7.8 bildar ett rutnätsmönster om 2x2 m med 4φ16 i ök och 2 φ 16 i uk. 

 
7.8 – Gjutning i pall då betongtjockleken var stor. Till höger i bild syns den utbyggnad som saknade 
fasadglas, här låg solen på och öppningen för väder och blåst var stor. AstraZeneca Nexium IV, Gärtuna, 
Tumba, 2002. 

I detta projekt var man noggrann med avskiljning av pelare, väggar och andra 
konstruktioner för att undvika förhindrad krympning av plattan. Isolationsmaterial sticker 
upp 5-10 cm vid pelarna, isoleringen skars av efter avslutad glättning för att senare 
mjukfogas. Isoleringsmaterialet skiljer också bultgrupper och undergjutningsbruk från 
golvbetongen.  

Väggarna har plastfolie uppvikt till ca 1 m, plastfolien skiljer även av betongen mellan 
golv och vägg. Det ligger också dubbel plastfolie omlott och mot varandra i tvärrikning på 
stenmjöl (0-4 mm) under stålfiberbetongen. 

Betongen lades ut med betongdumper (Multiplacer i dagligt bruk benämnd utläggare) 
enligt figur 7.140och vibrerades till rätt nivå med stavvibrator enligt figur 7.9. Nivån 
mättes med handlaser. Efter vibreringen lades ett skikt hårdbetong av märket Herkulit 
kvarts med ströläggare enligt figur 7.11. 
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Figur 7.9 – Slodning, vibrering och glättning av betong. AstraZeneca Nexium IV, Gärtuna, 2002. 

Armeringen i figur 7.9 är upplyft på kattfötter och najad på plats (dock med något 
avvikande delning). I föregående gjutetapp (den första pålunderstödda gjutetappen) 
uppmättes överkantsarmeringen täckskikt till 150 mm! Efter påpekande kunde man i nästa 
gjutetapp uppmäta ett täckande betongskikt på 80 mm. 

I figur 7.9 kan man i bakgrunden se att grovglättningen startat trots att betongen ser 
väldigt blöt ut. I mätstudien togs ett antal prover av stålfiberbetongen samt betong utan 
stålfiber för mätning av betongens fria krympning. Tre av formarna till dessa prover ligger 
fyllda i bildens nedre högra hörn. Plattan närmast i bild är golv på mark, en kattfot ligger 
alldeles bredvid vägslodan tillsammans med en armeringslinjal. Mannen till vänster håller 
på med armeringsarbetet för gjutsekvensen till vänster i bild. 

Armeringen håller oftast att köra på utan att bockas om marken är tillräckligt styv och inga 
andra föremål ligger mellan armering och mark. Armeringen i figur 7.10 lyfts upp i ”rätt” 
läge strax efter att man har utför alla arbeten med tunga maskiner. I figur 7.16 ser det ut 
som att armeringen bockas eller åtminstone trycks ner mycket i betongen av stödben och 
hjul. Gjutningarna var emellertid mycket komplicerade med en stor mängd genomföringar 
med brunnar, avloppsrör och andra rör. 

Betongen membranhärdades och påfördes en vattenfilm som sedan täcktes med plastfolie.  
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Figur 7.10 – Utläggning av betong med betongdumper, ”Multiplacer”. AstraZeneca Nexium IV, Gärtuna, 
2002. 

Figur 7.11 – Iströssel av ”Herkulit” hårdbetongpulver på den färska blöta betongytan. AstraZeneca Nexium 
IV, Gärtuna, 2002. 
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Tabell 7.2 – Sammanställning av några av betonggolvets karakteristika för betonggolven vid Astra Nexium 
IV, 2002. 

Golvarea 
4 510 m2 studerades av total byggyta 13.500 m2 (i flera plan), 
1310 m2 var pålunderstödda plattor. En mindre del om ca 200 m2 
utfördes som installationsgolv. 

Utbredd last, [kN/m2] 1-12 men resulterande last från installationer betydligt högre och 
upp till ca 140 

Punktlaster, [kN] 250-500 fri last för pålunderstödd platta, 40 för platta på mark 

K-värde, [MPa] 
Vct  
Betongtillsats 
Stenstorlek, [mm] 
Fiberdosering, [kg/m3] 

Motsvarande K35 (beräkningsmässigt användes C30/37 för platta 
på mark, i verkligheten K35) 
< 0,55 (0,58-0,59)  
Cementas flytmedel Melcrete A (1-1,5%) 
Ca 100 kg 0-5, resterande del 50 % 5-16, 50% 16-25 
35 

Betongtillverkning Mobil betongfabrik 

Fibertyp Dramix RC-65/60-BN 

Betongtjocklek, [mm] 140 platta på mark, 400 pålunderstödda plattor 

Armering, [mm] 

φ6, s150, centrisk i plattfält, på 70 mm distanser för platta på 
mark, varierande antal och s-avstånd φ16, i ök och uk som 
bandarmering på 50 mm distanser och kattfötter i rutnät över 
pålar i pålunderstödd platta 

Armeringskvalitet B500BT 

Täckskikt, [mm] cök = 30, cuk = 50 

Efterhärdning Membranhärdningsvätska samt vatten och plastfolie i cirka 2 
veckor var föreskriven, i verkligheten betydligt kortare 

Fogar,(dymlingar) Arbetsfogar med galvaniserad dubbel Omega-profil. 

Fogindelning, [m] 
Arbetsfogar av typ dilatationsfog med galvaniserad dubbel 
Omega-profil, ca 20x26 för platta på mark och 20x24 för pålad 
platta.  

Etappindelning, [m2] Rektangulär, ca 500-800 

Underlag, [mm] 150 packat väggrus på sprängstensfyllning 

E-modul mark, [MPa] 40 enligt Golder Associates 

Pålning, [m] Stödpålar stål indelning 2x2 -7,2x7,2 (10,4 m över armerad balk) 
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Tabell 7.3 – Sammanställning av produktionsförhållanden vid gjutning av platta på mark. 

Gjutmetod Handlaser och utläggare (betongdumper) 

Gjutförhållanden Inomhus under tak 

Gjuttemperatur (luft) Ca 15-25◦ C 

Vindförhållanden Väderskyddat, vindskyddat efter att gjutningar avslutats 

Personalstyrka 9+3 

Maskinpark och 
utrustning 

Mobila betongbilar, handlaser och ströutläggare, handvibrator, vägsloda 
och glättningsmaskiner, lastmaskin. 

Gjutdatum för 
provningsytor ca 2002-09 - 2002-10 

Observationsdatum Ett 20-tal tillfällen under tiden 2002-05 - 2003-02 

7.4.3 Kontroll och toleranser 
Kontroll och toleranser enligt föreskrift 

Följande föreskrifter reglerade konstruktion, utförande och kontroll enligt ritningar från 
Tyréns AB i Stockholm, [133].  

- BBK 94 

- BKR 99 

- Svenska Betongföreningens Betongrapport nr 4, BR4 

- AMA 98 – Anläggning 

- AMA 98 – Hus 

- SGI:S Pål- och plattgrundläggning 

- Pålkommissonens rapporter 58, 94, 97 och 98 

- Grundkontroll enligt BBK 9.6.3 

7.5 Analys av projektering, arbetsutförande och kontroll 

7.5.1 Projektering av golv 
Utformning 

Man har i projekteringen definierat fogarna med någorlunda kvadratisk indelning vilket är 
bra. Något som är mindre bra är randzonens förstyvning som dels ger en tyngre platta i 
plattans rand vilket tillsammans med förtjockningens utformning ger ett ökat 
krympningsmotstånd, dels den förstyvning av plattan som sker i kantens längsled som ger 
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en mer långsamtkrympande randzon i jämförelse med inre partier av plattan. Plattan blir 
alltså både styvare och mer långsamuttorkande i randzonen vilket ger upphov till 
dragkrafter ett stycke in i plattan från kanten räknat. Det kan vara så att en armering av 
randzonen för att överbrygga de sprickor som blir endast flyttar problemet inåt plattans 
mitt. Ett annat problem är den förlängda uttorkningstid som förtjockningen ger, särskilt i 
rum där tätskikt limmas till betongen. I byggnaden är flera rum med känsliga beläggningar 
förlagda efter väggarna vilket är naturligt med tanke på det dagsljusinsläpp man gärna har 
i personalrum och laboratorier. 

I projekteringen har hänsyn tagits till fogar och andra detaljers utseende. Man har försökt 
att minska antalet synliga fogar i största möjliga mån. Den vertikala fogen mellan linje 3 
och 4 i figur 7.5 placerades dock mitt i en korridor och mitt i två dörröppningar. Alternativ 
placering var under en av väggarna, detta alternativ föll på risken att väggen skulle få en 
instabilitet då plattdelarna krymper isär. Man ville heller inte ha fogen strax utanför 
väggen då en belastning av plattans kan skulle kunna knäcka plattan, fogen skulle då ha 
kunnat gömts under en golvsockel. 

Belastning och tvång 

I flera avseenden misslyckades man trots ansträngningar med att förhindra tvång. Vid 
portar som i figur 7.12 har man avskiljt pelaren men inte väggens öppning. 

Figur 7.12 – Portöppning med tvång. AstraZeneca Nexium IV, Gärtuna, 2002. 
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Väggsockeln är utförd med köldbryggebrytande isolering men den isoleringen når inte 
ända fram till den avskiljande isoleringen vid pelaren vilket då medför ett tvång. Vid 
portar är köldbryggebrytande isolering ovanligt och ofta onödigt. Tyvärr så var de flesta 
av portöppningarna utförda på samma sätt. 

Ett annat tvång som uppstod var vid fogarnas T-kors med varandra. Den dubbla Omega-
profil av stål utfördes felaktigt i produktionen. En kapning som skulle medgivit rörelse 
mellan två angränsande plattor med motsatt rörelseriktning utfördes aldrig. Misstaget har 
medfört att samtliga hörn i dessa T-kors har dragits av. 

Figur 7.13 – Anslutning mellan platta på mark och pålunderstödd platta. Sprickan i hörnet på den 
nyslodade ytan visar hur hörnen dragits sönder. AstraZeneca Nexium IV, Gärtuna, 2002. 

Materialval 

Valet av betong och stålfibrer för denna konstruktionslösning är numera väldigt vanlig. 
Betongkvaliteten K35 är vald av flera olika skäl.  

− Uttorkningstiden är rimlig utan att för den skull innehålla mycket cement.  

− Krympningen är mindre då en betong med stort steninnehåll och liten finhalt är vald. 

Spickor vid fogens T-kors 

Övergångsvot 

Pålunderstödd 
platta 

Platta på mark 
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− Stålfibrerna behöver en något högre betongkvalitet än annars är vanligt i golvbetong.  

− Betongarbetarna har en inkörningstid i produktionen för varje betongkvalitet vilken 
därför bör hållas konstant för varje enskild applikation. 

Armering 

Armeringsarbetet är trots användningen av stålfiberbetong ganska omfattande men ändå 
betydligt mindre i omfattning mot ett traditionellt dubbelarmerat pelardäck. 

Trots uppmaningar på plats till arbetsledare och platschef om att armeringen i den första 
gjutetappen placerats felaktigt i överkant med ett täckskikt på 150 mm kom detta aldrig att 
bi riktigt bra. De armeringstöd man använde var för låga. En uppmaning om att använda 
egentillverkade kattfötter resulterade till ett täckskikt på 80 mm. En kontrollberäkning 
visar att detta minskar momentkapaciteten för aktuella tvärsnitt men att man ändå har stor 
överkapacitet pga den tjocka stålfiberarmerade platta.  

Armeringsstöd preciserades inte av konstruktören. 

Dimensioneringskontroll 

Endast i lastfall med utbredd last tillsammans med koncentrerad last saknades ca 3-10 % 
mot dimensionerande fibermomentkapacitet i de pålunderstödda golven. Trots detta är 
säkerheten stor då använda partialkoefficienter är γm = 1,5 och för koncentrerade laster är 
γs = 1,3 vilket då ger en godtagbar säkerhet. Bärförmågan för koncentrerade laster 
tillsammans med utbredda laster är i intervallet 400-1080 kN, mer utan utbredda laster 
inkluderade, trots den minskade effektiva höjden. 

Granskning 

Handlingar (beräkningar och ritningar) för golvbjälklagen har granskats av ett flertal 
personer, bl a Kenneth Douhan och Thomas Arnoldsson, Tyréns. 

Redovisning i handlingar 

Erforderliga tvärsnitt är redovisade i detaljsektioner, i dessa skulle det vara bra om 
tvärsnitt som är stålfiberarmerade var försedda med sådan skraffering. En skraffering för 
stålfiberbetong har framtagits av Jan Eriksson, Tyréns, att använda direkt i Auto-Cad.  

7.5.3 Arbetsutförande 
Uppfyllelse av projektspecifika krav 

Härdningen fick inte pågå ostört trots golventreprenörens och författarens förmaningar. 
Installationstakten var hög och ökades mot vad som tidigare sagts. 

Sprickfriheten som önskats har i stor grad uppfyllts med undantag för de sprickor av hörn 
som sedan krävt lagning. 
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Detaljfinishen kring brunnar och uppstickande installationer är dålig. 

Konstruktionslösning och materialkarakteristika för golv uppfyller beställarens och 
myndigheternas krav på funktion, säkerhet och beständighet. 

7.5.4 Kontroll 
Kontroll och toleranser enligt föreskrift 

Grundkontroller har utförts enligt föreskrift i ritning. För en allmän produktionskontroll 
övervakades utförandet vid de flesta gjutetapper. 

Materialkontroll 

På plats kontrollerade författaren att levererade delmaterial stämde överens med tänkt 
lösning. 

En kontroll av vct, pastamängd och cementinnehåll samt fiberinnehåll utfördes på CBI i 
mätstudien. 

Egenkontroller 

Enligt checklistor för egenkontroll av projekteringen så uppfylls alla ställda krav i 
förhållande till kända referenser och beställar- och myndighetskrav. Egenkontrollen från 
Tyréns var mycket omfattande även gällande handlingar för betonggolven. 

Golventreprenörens egenkontroll har inte tagits del av. 

7.6 Instrumentering och mätning 

Allmänt 

Syftet med denna studie var att se om den integrerade metoden IM med moment som 
riktad utbildning, projekterings- och produktionsstöd förbättrar egenskaperna hos 
industrigolvet. Mätstudien gjordes mindre omfattande än i tidigare pilotstudier här för att 
studera om mätbara egenskaper skulle styrka antagandet om att IM är ett steg i riktningen 
mot bättre industrigolv. 

7.6.1 Mätprinciper 
Mätning av krymptöjningar 

Enligt tidigare kapitel 5 och 6 har en akustisk metod för mätning av golvbetongens 
töjningar visat sig fungera väl. Den andra pilotstudien i serien av tre introducerade 
automatisk dataloggning av mätvärden. I denna tredje pilotstudie används samma princip 
och dataloggningen genomfördes här till en början helt automatisk. Möjlighet finns för 
vidare mätstudier då givarinstallation är permanent.  
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Mätning av fuktprofil 

Metoden för mätning av fuktprofil enligt Rådet för ByggKompetens, RBK, finns 
beskriven i RBKs Fuktmätningmanual Betong, [48]. Konceptet med fuktmätning genom 
användande av RBK metod är mycket omfattande och reglerat. För auktorisering kan 
utbildning ges av RBK. Därför användes endast själva genomförandet av mätningar 
beskrivna i kompendiet och med Humi-guard-systemet som utgångspunkt. Givarna 
placeras i borrade hålrum som försluts, fuktinnehållet i den inneslutna luften mäts genom 
att en indikatorvätska dunstar. Induktansen över en indränkt tuss mellan två elektroder 
mäts. 

Mätning av fiberinnehåll 

Provningen av fri krympning resulterade i att sex betongprismor kunde användas i 
ytterligare provning av vct, cement och fiberinnehåll. Dessa provningar utfördes på CBI.  

Fiberinnehållet bestämdes med nedkrossningprov enligt råd i Svenska Betongföreningens 
Betongrapport nr 4, [61]. Provningen av fri krympning resulterade i att sex betongprismor 
som var tillräckligt stora kunde användas i ytterligare provning. Prismorna var 
100x100x400 mm3 dvs 4,0 dm3, detta motsvarar ca 8,6 kg stålfiberbetong och man 
behöver prover större 0,75 dm3 för att utföra nedkrossningsprov enligt [61]. Prismorna 
sågades i lagom bitar för nedkrossning och krossmaterialet separerades med magnet och 
syra. Stålfibrer och betongrester från provningen vägdes separat. Provningen utfördes av 
Fredrik Öhlund, CBI. 

Mätning av vct och cementinnehåll 

Vct och cementinnehåll bestämdes med hjälp av Fredrik Öhlund, CBI. För mätning av vct 
sågades tunna skivor av betongprismor ut som sedan limmades på glaskivor. Efter 
ytterligare slipning till sk tunnslip genomfärgades betongen och genomlystes i mikroskop. 
En analys av de olikfärgade fälten genomförs för att bestämma andelen delmaterial. 

7.6.2 Installation av givare i betonggolvet 
Akustiska töjningsgivare och termiska givare 

Givarna placerades i armeringsstöd och fixerades i sedan med buntband och smältlim 
enligt figur 7.14. Där möjlighet fanns så fixerades också armeringstöden i 
konstruktionsarmeringen som i figur 7.14. Ett armeringsnät φ6, s150 placerades på 
plastdistanser. Delar av nätet klipptes bort för att ge plats åt givarinstallationen samt för att 
minska dess påverkan på resultaten. Betongarbetarna kunde sedan ansluta resterande nät 
till det tidigare lagda nätet. 

En optimal plats för uppsättning av mätstationen valdes i samråd med Skanskas 
byggledare. Kablar monterades mot armeringen och drogs mot en närliggande pelare där 
mätskåpet (figur 7.16) monterades av Skanska. Tabell 7.4 beskriver när och i vilken 
ordning givarna installerades. 
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Figur 7.14 – Installation av VWSG TES/5.5 i platta på mark. AstraZeneca, Nexium IV, Gärtuna, Södertälje 
– 2002. 
 

Figur 7.15 – Installation av VWSG TES/5.5 i pålunderstödd platta. Den undre givaren är ingjuten i den 
första gjutpallen. AstraZeneca, Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002. 
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Figur 7.16 – Mätskåpet levererat av Gage-Technique International är försedd med en 64-kanalig Cambell 
förstärkare och data-logger. Mätutrustningen ansluts till bärbar PC med hjälp av seriell-kabel. 
Mätstationen är försedd med uppladdningsbara blybatterier och inbyggd laddningsstation. AstraZeneca, 
Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002. 

 

Tabell 7.4 – Sammanställning av plattfälten och givarnas utplaceringsordning. 
Del Givare nr 

och läge 
Fält Utplacerings- 

ordning 
Utplacerings- 
datum 

Anmärkning 

 SG1 (ök) PPM1 1 2002-09-03  
 SG2 (uk) PPM1 1 2002-09-03  
1 SG3 (ök) PPM1 1 2002-09-03 (Givaren felaktig från början) 
 SG4 (uk) PPM1 1 2002-09-03  
 SG5 (ök) PUP2 2 2002-09-04  
 SG6 (uk) PUP2 2 2002-09-04  
1PPM = Platt på mark, 2PUP = Pålunderstödd platta 
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Mätning av relativ fuktighet och temperatur i luften 

Mätning av luftens relativa fuktighet och temperatur utfördes med en enkel väderstation 
för hemmabruk, samma utrustning användes i pilotstudierna 1 och 2. Väderstationen 
placerades på mätskåpet under mätningen och avlästes efter klimatisering. 

 

Figur 7.17 – Pålplan där placering av mätpositioner visas med en stiliserad givarfigur . SG1, SG3 och SG 5 i 
ök, SG2, SG4 och SG6 i uk. AstraZeneca, Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002. 

7.7 Analys av mätresultat 

Allmänt 

Flera underliga mätvärden för SG3 (VWSG TES/5.5) gjorde att hela mätserien för denna 
förkastades i delar av analysen. För SG3 uppmättes εsh = ca ±1300 µ-strain för två 
perioder om ca en månad och under lång tid en stadig temperatur om ca T = -105 ºC under 

SG5
SG6

SG1 
SG2

SG3
SG4

Platta på mark Pålunderstödd 
platta 
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den sista av dessa perioder. Detta förhindrade också möjligheten att använda resultaten för 
att se töjningsdifferenser i position SG3-SG4. 

Mätningarna av töjning ε genomfördes med frekvensen 1/timme vilket gav ett bättre 
utnyttjande av mätstationens minne som för den delen inte är särskilt stor, endast 32 kb. 
Den dåliga minneskapaciteten resulterade i ett flertal avbrott i mätningarna och tömningar 
av minnet resulterade i översparningar av redan nedladdade data. 

7.7.1 Mätning av temperatur i golvet 
Vid gjutningen av den pålunderstödda plattan registrerades högst betongtemperatur med 
ca T = 43 ºC i underkanten för SG6 och något lägre i SG5. För platta på mark var maximal 
temperatur ca T = 31 ºC för SG1 och SG2 samt ca T = 29 ºC för SG3 och SG4. Inom ca 18 
till 20 dagar hade temperaturen i golven sjunkit till ca T = 15 ºC och varierade sedan 
mellan T = 12 och 18 ºC under hela provningen, figur 7.18. 
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Figur 7.18 – Uppmätt temperatur i golvet. Mätpositionernas placering framgår av figur 7.21. AstraZeneca, 
Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002-2003. 

Om man studerar skillnaden i temperatur över betongplattans tjocklek i figur 7.19 ser man 
att betongen är cirka 6 ºC varmare i ytan än i botten av plattan för position SG5-SG6. Den 
stora temperaturskillnaden uppträder i den 400 mm tjocka pålunderstödda plattan. 

I T5-T6, position SG5-SG6, uppvisas i tidigt skede en varmare undre betong vilket 
återkommer med jämna mellanrum. Den tjockare plattan visar här en större värmetröghet 
och har cykliska variationer på cirka T = ±1 ºC med period på ca 15 - 20 dagar med några 
avvikelser. 
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För T1-T2, position SG1-SG2 uppvisas mycket liten temperaturskillnad med endast några 
tiondels grader i variation. 

Skillnaden i temperaturdifferens ∆T är alltså stor mellan de olika betongtjocklekarna 140 
mm och 400 mm. Med en stor gradient kan temperaturspänningarna bli stora och troligen 
bildas ett ganska stort moment (MT+M’T) av gradienten i plattan. 

7.7.2 Mätning av relativ fuktighet och temperatur i luften 

Endast enstaka värden har noterats, rsultaten redovisas inte här. 

7.7.3 Mätning av betongens fria krympning 

Liksom i föregående kapitel 5 (pilotstudie 1) och kapitel 6 (pilotstudie 2), provades 
betongens fria krympning εsh,0 vid CBIs laboratorium. Enligt figur 7.21 varierar εsh,0 med 
värden mellan εsh,0 = 0,43 och 0,63 µ-strain vilket är normala värden om man jämför med 
ex beräknade värden i kapitel 5 och enligt BH-M, [46] för vald betongsammansättning. 

En plötslig sänkning i kurvorna syns vid avläsningen för 56 dygn. Anledningen till detta är 
svårförklarad men liknande resultat ficks, men för endast en prisma, i kapitel 6. Mätningen 
vid 56 dygn är avvikande för 5 av 6 prismor, den 6:e uppvisar en mycket jämn 
krympningskurva. Medelvärdet för slutkrympningen blir εsh,0 = 0,5 µ-strain vilket är 
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Figur 7.19 – Skillnad i temperatur T mellan betongens ök och uk, för positioner SG1-SG2 och SG5-SG6 
enligt figur 7.17. AstraZeneca, Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002-2003. 
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betydligt lägre och därmed bättre än för betongen som använts i den tidigare studien i 
kapitel 5 men ungefär likvärdigt med betongen i kapitel 6. 
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Figur 7.21 – Uppmätt fri krympning, provningen är utförd av CBI enligt svensk standard SS 13 72 15 och 
värden för ingjutna referensgivare. Nexium IV, Gärtuna, Södertälje – 2002-2003. 

Referensmätning av töjning 

Mätningen av fri krympning utfördes även med en VWSG-givare ingjuten i två av 
prismorna, figur 7.25. Här följer avläsningarna av Gauge-Ref. 02-09-03 II och Gauge-Ref. 
02-09-09 I värden från CBIs mätningar väldigt bra. Perioden mellan dag 32 och dag 224 
saknar dock avläsning. 

7.7.4 Mätning av betonggolvets krymptöjningar 

Givarens uppbyggnad och funktion samt montering på armeringstöd beskrivs ingående i 
Hedebratt J., [16]. Mätning i golvet med vibrerandesträng-givare utfördes enligt samma 
metod. 

Mätpunkternas placering 

Givarna monterades efter en tänkt linje som korsade en gjutfog (dilatationsfog) mellan 
platta på mark och pålunderstödd platta (se figur 7.17). En position SG1-SG2 placerades 
cirka 3 m in i plattfältet medan givarna i position SG3-SG4 placerades nära fogen (ca 500 
mm ifrån). I den pålunderstödda plattan placerades givarna i position SG5-SG6 innanför 
första pålbandet (cirka 2000 mm inåt plattan från fogen räknat). 
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Mätresultat 

Töjningsmätningarna i figur 7.22 uppvisar (förutom för avbrotten) mycket jämna resultat. 
Gjutningen av fältet utfört som platta på mark startade 5 dagar innan gjutningen av fältet 
bredvid med pålunderstödd platta som göts 9/9-02. När gjutningarna av platta på mark 
startade var inte programmeringen av mätstationen klar, därav fanns inte möjlighet att få 
med hela kurvor för den första gjutetappen. 

Givaren SG6 uppvisar en stor krympningstöjning av betongen i underkant för de första 2 
dygnen sedan avtar krympningen (betongen expanderar) för att åter efter ca 20 dagar 
fortsätta att krympa. Två givare visar stora krympningstöjningar, givarna SG1 och SG5 
med 358 respektive 325 µ-strain, medan resterande tre givare, SG2, SG4 och SG6, visar 
krympning på 251 µ-strain efter lika många dygn den 3/3-03. Trots placeringar i olika 
typer av plattor och men lika höjdläge får SG1s stora värde anses bero på kantresning och 
SG5s stora värde bero på en hög temperatur som ger snabbare uttorkning i ytan. En analys 
av fuktprofilen kan avslöja mer. 
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Figur 7.22 – Uppmätta töjningar i alla mätpunkter utom SG3 från 4/9-02 till 3/3-03. Nexium IV, Gärtuna, 
Södertälje – 2002-2003. 

Fogöppningar mättes den 21/11-02, till 3,5 mm, 14/2-03 till 5,0mm och den 14/2-02 (ca 6 
månader efter gjutning) en fogöppning på 6 mm mellan två pålunderstödda plattor. 
Samtidigt uppvisar golvbetongen en medelkrympning på cirka εsh = (300+225)/2 = 262,5 
µ-strain tiden för den sista mätningen. Med en linjär approximation skulle detta innebära 
en kantrörelse på ca 24x262,5 = 6,3 mm, vilket kan jämföras med resultat i kapitel 5. 
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7.7.5 Mätning av fuktprofil 
Fuktprofil enligt RBK 

Mätningar för att ta fram en fuktprofil har utförts. Efter svårigheter med att få 
programmet, Humi85-4, tillhörande Humi-Guard-systemet att fungera, kontaktades Per 
Wikefäldt, Nordisk Industrifysik. Det konstaterades att avläsningarna av konduktans för 
temperatur inte stämde. Med betongtemperaturer från resistansgivarna i VWSG (TES/ T 
5.5) kunde temperaturen och konduktansen uppskattas för nya beräkningar enligt figur 
7.23. Fuktprofil kan endast redovisas för platta på mark med tjocklek 135 mm. För 
pålunderstödd platta finns inga resultat då golvet där givarna installerats belades med 
våtrumsmatta, ännu medan RF var högre än 85 %. 
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Figur 7.23 – Fuktprofil med mätpunkter på 50, 80 respektive 120 mm borrdjup. Nexium IV, Gärtuna, 
Södertälje – 2002-2003. 

7.7.6 Bestämning av vct och cementinnehåll 
Mätning av vct och cementinnehåll 

Figur 7.24 visar en bild prov 02-09-11 I av tunnslip där vct = 0,50. Bestämmelsen utförs 
genom jämförelse med referensbilder på tunnslip med vct = 0,35 och 0,55. I tabell 7.6 
visas resultaten från vct-bestämningen för betongen använd i de tre pilotstudierna. 
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Avsedda vct är 0,58-0,59 enligt golventreprenören varför ovanstående provning rimligen 
visar godkända resultat. 

Tabell 7.6 - Stålfibermängder i betong som använts i de tre pilotstudierna i kapitel 5-7. 
 Prov Vct 

Pilotstudie 1 Fält 16, 01-10-03 0,60 

Pilotstudie 1 Fält 17, 01-10-31 0,60 

Pilotstudie 2 Fält 2 
vanlig betong K35 

0,55 

Pilotstudie 2 Fält 11 0,65 

Pilotstudie 3 02-09-11 I 0,50 

Pilotstudie 3 02-09-03 I 0,60 

 

Figur 7.24 – Tunnslip av betongprov – 02-09-11 I för bestämning av vattencementtal, vct utfört av CBI . 
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7.7.7 Bestämning av fiberinnehåll 

En första provning av fiberinnehållet genom nedkrossning av stålfiberbetong från prismor 
gav ojämna och i vissa fall orimligt låga värden, ansåg författaren. Därför gjordes 
provningen om med större volymer betong per prov. Andra provningen gav andra värden 
men inte mindre spridning av resultaten.  

Provningarna redovisas för de tre pilotstudierna i tabell 7.6. Resultaten visar en spridning 
från 19,4 – 40,8 kg/m3. Medianen blir 32,9 kg/m3 och medelvärdet blir 33,3 kg/m3.  

I alla prover skulle ett resultat omkring 35 kg vara önskvärt, spridningen är ofta ganska 
stor enligt Peter Mjörnell, Bekaert, som anser att större provvolym per prov måste tas för 
att få ett rättvisande resultat. Provningen är utförd med råd enligt Svenska 
Betongföreningen, BR4, [61]. 

Tabell 7.6 Stålfibermängder i betong som används i de tre pilotstudierna i kapitel 5-7. 

 Pilotstudie Prov V (m3) m fibrer (kg) Fiberandel 
(kg/m3) 

1:a provning 1 Fält 11 0,0011469 0,046406 40,5 

 1 Fält 16  
01-11-30 IV 0,0011633 0,032613 28,0 

 1 Fält 18  
01-11-01 II 0,0011775 0,0357553 30,4 

 2 62 02-05-14 0,001255 0,051514 41,0 

 3 02-09-09 II 0,0009803 0,035006 35,7 

 3 0,2-09-11 II 0,00134 0,03978 29,7 

2:a provning 1 Fält 11 0,0021518 0,087664 40,8 

 1 Fält 16 
01-11-30 IV 0,0024634 0,047752 19,4 

 1 Fält 18 
01-11-01 II 0,0023415 0,068128 29,1 

 2 62 02-05-14 0,002039 0,083186 40,8 

 3 02-09-09 II 0,0023415 0,068128 29,1 

 3 02-09-11 II 0,0019272 0,068328 35,5 
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7.8 Diskussion 

Nytta med studien 

I och med att enbart vissa insatser i projektet gjordes för att använda den integrerade 
metoden i kapitel 4 har nyttan blivit svår att avgöra.  

I princip har insatser som: 

− projekteringsstöd 

− riktad utbildning 

− produktionsstöd 

ökat kunskapen i projektet som helhet. I och med att författaren lyfte fram viktiga 
synpunkter redan i upphandlingsfasen, som resulterade i en omprojekteringen av golv, 
kom många att bli involverade i den fortsatta processen. En ökad integrering och 
samverkan mellan samtliga aktörer resulterade i att golven blev månadens samtalsämne 
enligt generalentreprenörens månadsrapport, där också berättas att tidigare belastning 
möjliggjordes genom användandet av stålfiberbetong. Den sista slutsatsen är dock felaktig 
i den mening att lasten kan påföras tidigare än vid armering på traditionellt vis, dock kan 
den snabbare produktionstakten givetvis tidigarelägga efterföljande byggprocess. 

Mätningar av betonggolvets egenskaper har resulterat i att samband kan dras mellan 
byggprocessens moment och t ex töjningens storlek och riktning. Dessa kan i sin tur 
indikera sprickrisker och kantresning. 

Krymptöjningen i överkant av plattan är ca 15 % större i detta projekt än i tidigare 
pilotstudier. Detta beror sannolikt på en ökad uttorkning då man slarvat med plastfolien 
för fukthärdning. 

En markant krympning av den tjocka plattan i tidigt skede tillsammans med en hög 
betongtemperatur visar att särskilda åtgärder för kylning av betongen borde ha övervägts.  

En kontrollfunktion som författaren iklädde sig ledde till att armeringen rättades till i stor 
grad. Även brister i avskiljande isolering påpekades och förbättrades under 
produktionstiden. Även andra punkter togs upp i den dagliga kontrollen och justerades på 
plats och senare i relationshandlingar. 

Uppföljning av projektet genomfördes på beställaren AstraZenicas initiativ, men 
författaren var inte delaktig i denna.  

Troligen har många delar av den integrerade metoden använts i projektet, men då den inte 
var föremål för projektledarnas inblandning och heller inte ett officiellt verktyg i projektet 
har inte en samordnad metodanvändning uppnåtts. Det saknas också en guide och 
återkoppling mellan aktörerna, beskrivet i kapitel 8, som sammanför projektets delar. En 
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guide i form av en projekthandbok är troligen en mycket viktig del i den integrerade 
metoden. 
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Kapitel 8 – Förbättringar av den integrerade 
metoden  

8.1 Utveckling av principen för IM 

Ett första utkast till en integrerad metod (IM) kom att inkludera följande delar beskrivna i 
kapitel 4, då studien skall rikta sig mot en integration av projektering och produktion i 
byggprocessen av industrigolv av betong: 

1. Utbildning  

2. Projekterings- och produktionshandledningar 

3. Projektering 

4. Produktion  

5. Uppföljning 

6. Kontroll och mätning 

Ytterligare punkter skulle kunna tilläggas såsom materialtillverkare, materialleverantör, 
projekteringsledare och projektledare, beställare, försäkringsbolag och investerare. Andra 
tilltänkta uppställningar av aktörer kan inkludera forskare och experter inom området, 
instrumenttillverkare och mätentreprenörer. Figur 4.1 och tabell 4.1 kan utvecklas och 
anpassas för respektive projekt och bör hela tiden vidareutvecklas för att öka integrationen 
och kvaliteten. I figur 8.1 visas en utökad konfiguration av den integrerade metoden. 
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Figur 8.1 – Utveckling av den integrerade metoden med aktörer som tillsätts ad-hoc. 
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8.2 Modellbaserad byggprocess 

Produktdatamodeller - smarta verktyg för integrerad projektering och produktion 

Av rubriken att döma kan man fråga sig varför denna avhandling då kommer till. Det finns 
redan idag framtagna modeller för att minska antalet fel som uppstår i projekteringen, 
framförallt för prefabricerade konstruktioner av stål. Modellerna kan användas för att 
minska antalet fel i byggandet av hela byggnader vilket just nu provas parallellt med 
projekteringen i omdaningen av K5, Vällingby Centrum. Systemet som används utgår från 
produktmodellering i databas. För att minska antalet felkällor vid hanteringen av 
informationsflöde säkerställs att endast ett original finns och att dokumenten endast har en 
ägare samtidigt. På detta vis kan beställare, inköpare, konstruktörer, arkitekter och 
leverantörer alltid ha samma och därmed senaste handling tillgänglig. Eventuella 
papperskopior betraktas som just kopior och är inte på något vis gällande handling, de är 
värdelösa efter användning och kastas därefter, Edgar J. och Olsson H., [5]. 

Konstruktören kan i produktdatamodellen dessutom montera ihop byggnaden i sitt eget 
CAD-program och på så vis se att balkar, rör och väggar osv. har tillräckligt utrymme och 
inte är i vägen för varandra. Datafilen kan också användas för tillverkning av detaljer 
direkt och fungerar då som indata till numeriskt styrda maskiner (CNC), Edgar J. och 
Olsson H., [5] 

Lean metoder 

En modell för att öka kvalitet och minska slöseri kallas Lean. 

 

 

Figur 8.2 – Lean - ett pussel av olika begrepp för trimning av projekt, Lean Forum, [79]. 
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I byggproduktionen finns modellen som Lean-Construction (tillverkning). Modellen finns 
också som bl a Lean-Design för projektörer, Lean-Produktutveckling och Lean-Utbildning 
etc. Metoden innebär att man minimerar slöseri i processen, sådant som inte tillför kunden 
nytta skalas av och produktframställningen effektiviseras. Figur 8.2 visar pusselbitar av 
Lean-metoden som kan ingå i ett projekt. 

Exempel på slöseri är enligt Hans Reich, Chalmers Lindholmen Högskola, [87]: 

− Väntan, (skulle du betala för att sitta i väntrummet hos tandläkaren?). 

− Överarbete, att man inte har talat med kunden och då gör mer än kunden har förväntat 
sig, något som kunden inte bryr sig om alls. 

− Överproduktion, att man producerar för mycket. 

− Lagerhållning av fel produkter. 

− Omarbete. 

− Rörelser på olika sätt (i produktionen). 

− Transporter (till produktionen). 

Ovanstående tankar beskrevs i figur 2.11 i kapitel 2 där kraven på industrigolv behandlar 
underkvalitet och överkvalitet samt där kongruens uppstår då vi producerar exakt det 
kunden önskar. 

Hans Reich, ger exempel på fem principer att tillämpa: 

− ”Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt. Man måste förstå vad kunden vill ha. 
Och det är mycket viktigt. Lean - fabriker ska åka till sina slutkunder, leverantörerna 
ska åka in till Volvo eller SAAB osv. och prata med montörerna där, man ska känna 
dem, alla skall veta varför man är på jobbet, vad den här produkten används för. 
Montörerna kan ge feedback och har mycket information.” 

− ”Man ska identifiera värdeflödet för varje produktfamilj, så att man vet var 
slöserierna finns, alltså kostnadsstrukturen.” 

− ”Man ska se till att produkterna är i rörelse. Det är ingen idé att ha dem liggande 
stilla. Där gör de ingen nytta och de kostar bara pengar. De blir gamla och rostiga. 
Kunden skall kunna ta fram produkter efter behov.”  

− ”Man skall kontinuerligt jobba med förbättringar för att komma i bättre läge. Allt kan 
förbättras!” 

− ”Var aldrig nöjd! En inställning att allt kan förbättras måste finnas.”  

Ett ständigt förbättringsarbete måste alltså finnas utifrån kundens nytta. 
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Lean = strömlinjeformad ej mager 

Hans Reich anser att det här är mycket viktigt. Man talar om något som heter Gemba 
Kaisen. Det är japanska. Gemba är platsen där verksamheten bedrivs. Om vi tar Jaguar 
som exempel, där finns har ett presenningsskjul mitt i verkstan. Där har man möten som 
berör tillverkningen. Det är inte så att arbetarna och facket kommer upp på fjärde 
våningen i något fint mötesrum, utan man är där nere. Man har stora papperslappar på 
väggen. Där skriver man med tuschpenna, inte en massa datorer och liknande. Man gör det 
hela enkelt. Och det är där nere på verkstadsgolvet som problemlösningen sker, i 
verkstaden, på platsen för produktionen. 

Kaisen = japanska för kontinuerlig förbättring 

Det hör till ledningens engagemang att gå till verkstaden. Man kan inte förvänta sig att 
människorna därnere ska ta hissen upp till fint ett mötesrum eller gå in till VD och ställa 
sig i kö utanför. Ledningen måste ner i verkstaden. Visualitet och transparens är viktigt. 
Alla ska förstå varför man är på jobbet. Det är därför man har många s k ”war-rooms” med 
mycket displayer på väggarna. Ledningens engagemang är viktigt. Involvera alla i 
processen. Det går inte att låta en avdelning göra detta om inte styrelsen begriper att man 
får felaktiga signaler på overheaderna där. Enkla metoder är viktigt liksom disciplin. Allt 
kan förbättras och ingen ”anklagankultur” (där fel skylls på andra) skall finnas. Det är det 
som är Lean. 

Muda = japanska för slöseri 

Lean tekniken utvecklades först inom den japanska bilindustrin inom bl a Toyota, Hans 
Reich, Chalmers Lindholmen Högskola, [87]. 

Lean handlar alltså om att få alla att inse kostnader för slöseri och behov i sin egen 
verksamhet och maximera sin nytta, ”Banish Waste and Maximize Value”. Varför bygger 
man detta golv och för vem, vad kommer kunden att använda golvet till och vad kan jag 
göra för att medverka i byggprocessen på bästa sätt? 

Ikea är ett bra exempel för att få en bild av Lean och har mycket kompetens i att minimera 
kostnader och slöseri i olika former. 

Kostnadstänkande eller lägsta anbudspris 

Hanteringen av kostnader sköts olika i t ex bil- och byggbranschen. Medan bilbranschen 
hanterar låga kostnader för respektive detalj så använder sig byggbranschen av lägsta 
anbud för hela produkten. Man får en process där det gäller att ta betalt för ändringar och 
tilläggsarbeten, Håkan Birke, Arcona, [87]. 
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8.3 Data- och informationsteknologi 

Kommunikation mellan arbetsplats och projekteringskontor 

Att ta del av entreprenadrapporter och egenkontroller i ”realtid” är en förutsättning för att 
den integrerade metoden skall fungera. Detta löses smidigt men inte alltid tillfredställande 
genom avrapportering via Internet och telefon, systemet beror på hur tvingande 
avrapporteringen är. 

System för loggning av dessa kontakter i textfiler och strukturerade bibliotek kan vara 
önskvärt. Databasen för ritningar och andra handlingar kan indexeras och förses med 
sökmotor och kommunikationen blir då sökbar. 

Extranet för kommunikation i byggprojektet 

På projektets webbsidor på Extranet (utökat Intranät) eller Internet kan information 
åskådliggöras alternativt lagras för invigda aktörer att använda i projektet. 

Extranet kan användas för kommunikation och lagring av de enskilda objektens aktuella 
data. Här kan digitala dokument skapas utifrån mätningar i realtid från arbetsmaskiner och 
mätutrustning för kontroll av mängder, volymer och tekniska egenskaper.  

Via webbkamera kan bilder eller videofilm skapas för att omedelbart eller senare användas 
i rapporterings- eller projektledningssyfte. Konstruktör och kontrollant kan övervaka sin 
del i processen för att tidigt upptäcka byggfel och även se när det börjar bli tid för att 
besöka byggplatsen. Exempel på detta är Kilenkrysset övervakning av sina egna 
byggprojekt vilket nämns i kapitel 5, 6 och 7. 

8.4 Avancerade mätsystem 

Realtidssystem för mätning 

En intressant aspekt av mätning är att resultaten ofta kan framställas grafiskt i diagram 
eller med ett viktat medelvärde som en jämförbar siffra. Därför kan också mätresultaten 
rapporteras direkt över Extranet för granskning av t ex konstruktör och kontrollant. För 
industrigolvet intressant mätning skulle utvald utrustning kunna förses med lasermätning 
och även förses med GPS-mottagare och GSM-sändare för att få en kvalitativ återföring. 

• En glättningsmaskin som känner av sin position kan följa ett förutbestämt mönster för 
glättning. Man riskerar då inte att maskinen kör över samma punkt mer än i 
nödvändigt och heller inte att ytor blir lämnade utan glättning. Kanske kan 
glättningsbehovet anpassas datastyrt genom avkänning av glättningsmotstånd, 
lägesposition och höjdnivå.  

• Betongbilens färd kan registreras via GPS och redovisas till Extranet. På detta vis kan 
yrkesmännen planera sitt arbete bättre. Arbetsplatsen vet när betongbilen kommer. 
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• Med indata från tillverknings- och blandningsprocessen och avläsning av 
temperaturutveckling och betongens tid i blandaren kan öppethållandetiden uppskattas. 

• Betongens mognadsgrad kan efter utläggning kontinuerligt registreras från ”start till 
slut”, vilket bl a ger information om betongens hållfasthetsutveckling. 

• Med givare installerade för temperatur och krymptöjning kan avläsning ge information 
om betongens mognadsgrad, hållfasthetsutveckling, rörelser och golvets 
krympspänningar. 

• Genom avläsning och loggning av schaktmaskinens laser kan markens höjd sparas för 
framräkning av medelvärde och avvikelser i tjocklek. 

• Med avläsning av laserutläggare eller handlaser kan höjd samt position registreras och 
plottas på dataskärm för användning i utfyllning med betong och glättning av 
betongytan. 

• Genom att bildskanna ytan framför städmaskiner kanske städning kan utföras 
grundligare där ytorna är smutsigare. 

Ovanstående system finns troligen inte helt utvecklade idag. Möjligen kan de utvecklas 
relativt snabbt för att ge arbetsledare realtidsinformation om viktiga parametrar man idag 
kanske har känsla för men inte direkt kan kvantifiera. 

8.5 Förenkla tekniken 

Varför använda avancerade konstruktionslösningar? 

En duktig ingenjör finner enklast möjliga teknik för att uppföra ett byggprojekt. Det för 
med sig inte bara lägre produktionskostnad utan också ett tillförlitligare utförande. För 
industrigolvet kan enkla lösningar minska spänningar och risk för uppsprickning. Det 
finns t ex massor av relativt avancerade lösningar för att ta hand om inspänningsproblem 
kring pelare. Andra tekniker som bör premieras är förenklingar som 

- kantbalkar utan inspänning i golv 

- pålning utan ingjutning i golv 

- lasthus utan inspänning i golv 

- uttorkning av betongen med kanalsystem 

- anpassning av golvgjutning så att fukthärdning kan ske ostört. 

Rita mindre - visa mer! 

Att mindre kan vara mer kan borde vara en befogad utsaga för dagens ritteknik där ofta 
mycket sofistikerade ritningar framställs. Enklare ritningar och mer beskrivande text kan 
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minska antalet felkällor. Att beskriva med ord är svårt om man skall vara exakt men 
kräver att man tänker igenom konstruktionen noggrannare. Detta hävdas ofta om dagens 
ritteknik där mycket detaljerade sektioner används, vilka ofta leder till omfattande 
ändringsarbete och risk för att tankarna bakom varje enskild detalj inte följs upp och tas 
med i ändringen. 

Ett gott exempel står Ikea för med sina instruktioner för montering av möbler. Ikeas 
bruksanvisningar kan förstås av de flesta köpare oavsett nationalitet och språk. Dock är 
skillnaden mot ovanstående att man lyckas förklara de olika stegen med endast lite text 
och enkla bilder.  

8.6 Projektledning i den integrerade metoden 

Projektet 

Genom att formulera sitt projekt på ett bättre sätt så skulle beställaren och andra aktörer 
tidigare upptäcka problem. 

Exempel på detta är att presentera projektet för kreativa bollplank. Då man måste 
presentera sitt projekt för någon kommer man lite bättre förberedd till detta inledande 
möte. Många problem formuleras tidigt och kan hanteras i det kreativa mötet mellan 
uppdragsansvarig projektör och särskilt utvalda personer, kreativa bollplank. Troligen 
finner man fler problem då de erfarna bollplanken ser saken på ett annat sätt. Efter mötet 
med det kreativa bollplanket kan projektören formulera sitt projekt på ett bättre sätt. 

Detta tankesätt har börjat appliceras i alla nystartade projekt av viss storlek inom Tyréns 
Byggprojektering. Om detta är en metod som kommer att minska svårigheterna i 
projekteringen är ännu för tidigt att avgöra. 

En projektuppgift skall specificeras enligt (Jernbrant A., [95]): 

1. Startpunkt 

2. Slutpunkt 

3. Mål 

4. Utnämnd projektledare 

5. Utpekade resurser 

6. Ett namn 

7. En beställare 

Sedan måste man givetvis bryta ner projektet i delar och objekt. 
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Aktörernas intressen skapar olika målformuleringar med intressekonflikter 

I egenskap av beställare är målen ofta skilda från övriga aktörer då han har ägareintressen 
snarare än vinstintresse. 

Målen för beställaren kan vara att: 

− välja entreprenörer som vill nå och sannolikt når noll fel vid besiktningen 

− minska eller undvika arbetsmiljöproblem 

− öka miljöarbetet 

− strategiskt läge 

− öka användarnyttan 

− stor flexibilitet 

− skapa långsiktiga relationer 

− minska total byggkostnad 

− minska underhållskostnader. 

Målen för entreprenören kan vara att: 

− nå noll fel vid besiktningen 

− nå en viss tolerans för delar eller hela golvet med t ex F-nummer-metoden 

− minska eller undvika något arbetsmiljöproblem 

− införa nya produktionsvänliga arbetsmetoder 

− frigöra resurser 

− införa innovativa och lättsålda produkter 

− öka miljöarbetet 

− öka kundnyttan 

− skapa långsiktiga relationer och få en nöjd kund 

− öka vinsten. 

Målen för projektören kan vara att: 
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− nå noll projekteringsfel 

− skapa pedagogiska handlingar 

− minska antalet revideringar 

− öka kundnyttan 

− skapa långsiktiga relationer med en nöjd kund 

− öka vinsten. 

Att sätta separata mål för inblandade aktörer blir viktigt, kanske med incitament att från 
beställaren eller någon annan aktör. Gemensamt har man samma huvudmål som bör 
formuleras av beställaren, delmålen kan man formulera i projektet. Målen bör vara 
mätbara och framåtsträvande. 

Projektets målformulering skall motverka intressekonflikter 

Projektets målformulering är en beskrivning av det önskade resultatet av projektet, ur 
projektledarens perspektiv. Även om resultaten är givna måste en uttolkning och 
precisering ske.  

Målformuleringen delas i dimensioner av vad, när och hur mycket. Dessa tre dimensioner 
ger – funktion, tid och kostnad som bildar kärnan i projektets målformulering, figur 8.3 
och Jernbrant A., [95]. Vilket passande nog kan bilda ordet FuKT. I betong krävs fukt för 
att det skall kunna härda ut, inte krympa och inte spricka. 

 TID 

KOSTNAD FUNKTION 
 

 
 
Figur 8.3 – Måltriangeln där tid avser tidplanen, funktion avser tekniska specifikationen och kostnad avser 
projektbudgeten, Jernbrant A., [95]. 
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Projektets målformulering skall vara SMART vilket innebär att målen är (Selin, [95]): 

Specificerade 

Mätbara 

Accepterade 

Realistiska 

Tidsbegränsade 

För att målformuleringen skall fungera så måste SMART alla bokstäver vara uppfyllda. Är 
inte målen specificerade vet man inte vad som skall göras. Är de inte mätbara vet man 
inte när de är uppfyllda. Accepteras de inte av alla aktörer så driver inte de som är 
missnöjda projektet framåt eller vägrar att uppfylla målen. Är målen inte realistiska 
kommer man inte ända fram i tid eller så är uppgiften för stor för aktörerna att någonsin 
uppfyllas. Är inte målen tidsbegränsade så vet aktörerna inte när man måste börja eller 
slutföra projektet. Uppfylls inte SMART så kan inte beställaren eller projektledaren räkna 
med att nå till mål med sitt projekt. 

I vissa fall är det nödvändigt att sätta mycket höga krav och ha som absolut mål att nå dem 
för att användaren har behov av det, det kan vara orealistiskt för många tilltänkta aktörer 
att nå detta mål. I de allra flesta fall bör man nå beställarens mål för att få fortsatt 
förtroende i andra projekt. Målen bör delas upp i huvudmål och delmål som kan uppfyllas 
av fler aktörer. Då kan man kanske minska kostnaderna för beställaren även vid väldigt 
högt ställda huvudmål. 

Ett annat sätt att formulera målen kan vara genom att använda sig av FEST, vilket innebär  

Funktion 

Ekonomi 

Skönhet 

Teknik 

Målrektangeln illustreras i figur 8.4, där F står för funktion, E som i ekonomi avser låg 
kostnad, S som i skönhet avser estetik och T som i teknik i bemärkelsen god, ledorden ger 
förkortningen FEST.  

Genom att få aktörerna bakom dessa begrepp att samverka och mötas så blir det FEST. 
Man måste tänka på begreppen i alla läger för att göra bra saker, Alsmarker T., [87]. 
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Figur 8.4 – Målrektangeln där F för funktion, E som i ekonomi avser låg kostnad, S som i skönhet avser 
estetik och T som i teknik i bemärkelsen god, ledorden ger förkortningen FEST, Alsmarker T., [87]. 

8.7 Utbildning av aktörer inför byggprojektet 

8.7.1 Behov av utbildning 

För att kunna bedriva ett samordnat arbete med en integrerad metod är det viktigt att man 
har någon insikt i andras verksamhet för att kunna stämma av sitt eget arbete med andras. 
Att inse andras begränsningar i deras del av byggprocessen kan hjälpa oss att förstå och 
leda vår egen delprocess där vi själva eller andra har satt upp delmål.  

Utbildningsbehovet skiljer sig väsentligt mellan aktörerna. Följande underrubriker ur 
tabell 8.1 behandlar delar i utbildningen som bör fördjupas före byggstart av respektive 
aktör. Utbildningspunkternas beskrivningar är inte kompletta och måste således noggrant 
förberedas inför varje tillfälle så att de anpassas till projektets karaktär. 

Utbildningen bör också handla om den integrerade metodens fördelar. Det kan finnas 
inkörningsproblem med metoden som bör lösas, användandet av metoden bör ändå ha 
effekter som är positiva för alla. Man bör successivt förbättra utbildningen genom 
återkoppling. 

De flesta utbildningsmomenten i figur 8.1 beskrivs kortfattat här i avsnitt 8.7.1. En 
fullständig beskrivning eftersträvas inte i avhandlingen. För en mer komplett redogörelse 
hänvisas till litteratur som täcker varje ämnesområde. I referenslistan och i enskilda 
kapitel finns upptaget rapporter, handledningar och normskrifter som täcker stor del av 
frågorna kring industrigolv av betong. Där forskning saknas finns detta sammanfattat i 
kapitel 9. Figur 8.1 är ett förslag till utbildningsmoment och deras relevans. 
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Tabell 8.1 – Förslag till utbildningsmoment för utbildning av aktörer i syfte att integrera byggprocessen för 
industrigolv. 
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1 Projektets 
målformulering ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ●

2 
Funktions- och 
tekniska 
egenskapskrav 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ●

3 Ekonomiska 
aspekter ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ●

4 Samhälls- och  
näringsmiljö ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●

5 Materiallära ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ●
6 Golvets 

verkningssätt ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ●

7 Skador, fel och 
brister ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 Dimensionerings-
metoder ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ●

9 Projekterings-
metoder ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●

10 Redovisnings och 
ritningslära ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ●

11 Produktions-
metoder ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ●

12 Arbetsmetodik ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ●  ● ● ●
13 Ergonomi ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
14 Miljöpåverkan ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●

15 

Mätning, 
uppföljning och 
erfarenhets-
återföring 

● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ●

16 Entreprenad och 
konsultjuridik ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ●

17 
Avtalsrätt och 
upphandlings-
former 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●

18 Ansvarsfördelning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ●
19 Skötsel och 

användning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ○ ○ ●  ●

20 

Att skilja på 
erfarenhet, 
kunskap och 
yrkesskicklighet 

● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ●

21 Yrkesetik ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ●



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Förbättringar av  
 den integrerade
 metoden  
 

 
 205 

Projektets målformulering 

Projektet definieras som ett organiserat åtagande att utföra under begränsad tid för att 
uppnå specifika syften. Projektet är att uppnå resultat, inte resultatet i sig. Projektet består 
av komplexa uppgifter som har en start och ett slut, och som är unika. Ett projekt är 
processen att skapa ett speciellt resultat. Ett projekt har en livscykel. 

Funktions- och tekniska egenskapskrav 

Vad kräver mitt projekt? Rätt kvalitetsmål kräver harmoni med de tekniska egenskapskrav 
jag vill ställa. Var finner jag de krav som passar mitt golvanvändande? Är det små 
toleranser för planhet och ytjämnhet jag eftersträvar eller ett brädrivet golv med 
någorlunda planhet? Hur stora toleranser får det då vara på planheten? 

Vad vet yrkesmännen om kraven och hur väl man måste uppfylla dem? Yrkesmännen bör 
känna  till kraven väl och hur man når dem med rätt arbetsteknik, därför bör även 
yrkesmännen ta del i utbildningen. 

Ekonomiska aspekter 

Livscykelkostnad (LCC) - hur mycket kommer golvet att kosta under dess livslängd? Kan 
vi påverka totala livscykelkostnaden genom att välja beständiga material och 
konstruktioner med lång livslängd eller måste vi också bygga för stor flexibilitet?  

Det kan vara så att vi (användaren eller ägaren) inom något år har blivit så stora att vi 
måste flytta eller hyra ut till någon annan. Då måste kraven kanske vara ställda högre rent 
generellt men kanske mest i avseende på lastkapacitet, planhet och ytjämnhet.  

För tyngre industri kan det räcka med ökade krav på stor lastkapacitet och beständighet då 
hanteringen inte är lika beroende på ytornas egenskaper. Det ökade kravet kan kanske 
infrias utan att för den delen drastiskt påverka kapitalkostnaden för industrigolvet vilket då 
kan ge en stor flexibilitet. 

Samhälls- och näringsmiljö 

Hur påverkar mitt byggande samhället och den lokala näringen? Samordningsvinster kan 
ofta nås genom att andra bygger i närheten och man delar på kostnader för infrastruktur 
som vägar, el, vatten och avlopp och deras underhåll. 

Materiallära 

Vilka material bör vi använda för att nå resultaten. Vad innebär materialen för mig? 
Varför krymper betong och hur påverkar krympningen mitt industrigolv? 

- Konstruktionsbetong 

- Hårdbetong som ytmaterial 

- Tillsatsmedel och andra delmaterial 
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- Armering (slak, fiber, spänn osv) 

- Kemikalier ingående i ytskikt och användning av kemikalier på golvet 

- Ytbehandlingsmedel och material som förbättrar städbarhet etc. 

Golvets verkningssätt 

En viktig förutsättning för de flesta inblandade är att veta hur golvet verkar då det 
krymper, pålastas, utsätts för väder och vind och vad tvång innebär för golvet men också 
hur temperaturgradienter påverkar golvet.  

Betonggolvet uppför sig på olika sätt om man misstänker kantresning, bom och stöd från 
underlaget. 

Det viktigaste är naturligtvis att veta om lasterna förs över till marken eller via pålning till 
fast grund vilket ger förutsättningar för olika lastfall. Man måste veta vilka laster som är 
lämpliga och vilka som är olämpliga. 

Produktions- och projekteringsmetoder 

Vilka konstruktionslösningar passar till de produktionslösningar vi kan tänka oss att 
använda? Gjutning med bana passar långsmala gjutfält men då måste krympfogar dela av 
golvet med jämna mellanrum, handlaser eller laserläggare går att använda på stora fält. 

Arbetsmetodik 

I vilken ordning skall arbetet utföras för att produktionstiden skall bli kort? Hur många 
män skall avsättas till armeringsarbete, formsättning, läggning, slodning och glättning?  

Vilka arbetsmetoder är bäst för vårt projekt, skiftarbete? 

Ergonomi 

Hur påverkar arbetsställningar och lyft av material och verktyg kroppen? Vilka åtgärder 
kan göras för att förbättra ergonomin och kanske vinna något annat på köpet? Minskad del 
av obekvämt arbete kan kanske öka arbetsglädjen vilket kan leda till ökade prestationer. 
Vilka arbeten kan vara farliga eller ge arbetsskador i detta projekt? 

Miljöpåverkan 

Livscykelanalys (LCA) - hur tar vi hand om produkten i dess förbrukade skede? Kan vi 
redan i projektets början välja rätt produktionsmetoder för bra resultat i en LCA, hur långt 
är vi beredda att gå i vårt miljöarbete? 

Mätning, uppföljning, kunskaps- och erfarenhetsåterföring 

Vilka mätningar bör jag utföra för att kunna verifiera eller justera produktionen eller 
projekterad lösnings funktion? 
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Vilken typ av mätinstrument bestämmer vi oss för? Hur många mätpunkter skall vi 
använda oss av? Vem skall mäta och vem skall göra uppföljning av mätresultaten? 

Uppföljningen bör ske omedelbart efter mätning. Helst skall mätdata generera ett förslag 
till förändring om det behövs. 

Nyvunnen erfarenhet bör rapporteras och tas om hand om i projektet snarast möjligt. 
Erfarenheter från projektet bör sammanfattas i en utförlig dagbok av alla aktörer. 

En viktig aspekt på uppföljning, kunskaps- och erfarenhetsåterföring är att den integrerade 
metoden hela tiden skall förbättras. 

Entreprenad- och konsultjuridik, avtalsrätt, upphandlingsformer 

Hur skall vi upphandla entreprenader? Genom riktade anbud till de företag som vi tror har 
störst kompetens på vår produkt eller öppna anbud i annonser för att se vilka som kan ge 
lägst pris.  

Vilka avtal skall vi skriva? Räcker det med ett handslag för att bekräfta ett kontrakt eller 
en order? Vad gäller då ifall någon inte blir nöjd?  

Vad gäller för beställarens betalning av entreprenörens utlägg för färdigställda arbeten? 

Frågorna är många i avseende på kontraktsfrågor. Tyvärr är det många som inte har kläm 
på hur juridiken gäller och hur kontrakten bör formuleras, det är troligen vettigt att ha 
kontakt med en företagsjurist vid kontraktsskrivning. 

Ansvarsfördelning 

Vem har ansvar för ritningsproduktion när golventreprenören vill välja en annan lösning? 
Skall etablering av arbetsplats genomföras av byggentreprenören eller golventreprenören? 
Ansvarar byggentreprenören för arbetsmiljön och arbetsplatslogistik? Vem sköter 
provtagning, fukthärdning, täthet (tak och väggar), avskärmning? Det finns massor med 
frågor om vilken som skall ta ansvar för saker på en byggarbetsplats och de är sällan lösta 
före byggstart men dyker upp då och då. Detta bäddar för problem med utförandet och 
byggfusk. Ibland hör man utsagor som 

- Vi har inte tid att invänta på att marken skall justeras före golvläggning, det får bli som 
det blir. 

- Jaså, saknas det armering i hela kantbalkens överkant. Det får konstruktören räkna hem. 
Vi trodde det skulle vara fiberbetong i hela tvärsnittet! 

Då undrar man vem som kommer att ta ansvar för dessa utföranden och handlingar. Den 
som utför dessa industrigolv tar inte ansvar för sitt handlande och agerar ofta i okunskap. 

Vem sköter städning av arbetsplatsen? Bäst är naturligtvis att alla tar ansvar för sitt eget 
skräp. 
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Skötsel och användning 

Strategiskt underhåll, hur kommer underhållet att se ut? Med en bra underhållsstrategi kan 
många problem undvikas.  

Att ta på sig ansvar för underhåll under än obestämd längre tid kan vara svårt för 
golventreprenören. Denne skulle också få en mängd olika golv att sköta med tiden och 
dennes roll skulle förvandlas till att vara fastighetsskötare. Det händer ändå att 
golventreprenörerna tar på sig sådana uppdrag. 

I vilket fall så bör alltid upprättas någon typ av skötselinstruktion för att upprätthålla 
golvets beständighet. Här bör golventreprenören vara aktiv och tillsammans med 
beställare och användare komma överens om bra lösningar. 

Frågor om utseendet och hur golvet ser ut med tiden är en vanlig fråga. Betonggolv blir 
vackrare av regelbundet underhåll anser författaren. Städning och polering ger med tiden 
vackrare golv, vilket får medhåll av Conny Gustafsson, AB Linotolgolv, och Glenn 
Kihlström, Örebro Betonggolv. 

Att skilja på erfarenhet, kunskap och yrkesskicklighet 

Då kunskapsnivån hos de flesta inblandade varierar i avseende om betonggolv och särskilt 
kvalitetsuppfattningen är olika måste beställare, projektörer, entreprenörer och användare 
likrikta sina uppfattningar och förväntningar i projektet. För de flesta inblandade kommer 
utbildningen uppfattas som positiv men också en kostsam del som man inte riktigt vet om 
man behöver. Trots allt har många inblandade lång erfarenhet av byggnation på något sätt 
och har skapat sina egna tumregler med utgångspunkt från detta. 

Lång erfarenhet är viktig i många fall men i fråga om golv är yrkesskickligheten ofta 
viktigare. Ibland kan man sätta likhetstecken mellan dessa två och det är ofta känsligt att 
inte göra det då personliga aspekter blir inblandade i det professionella sammanhanget. Att 
hitta en yrkesskicklig person med stor kunskap och lång erfarenhet inom byggbranschen 
och särskilt med inriktning på betonggolv är svårt idag. Det är ett tufft och slitsamt yrke 
och många når inte pensionsåldern inom sitt yrke. För att bli yrkesskicklig inom 
betongbranschen krävs intresse, kunskap, erfarenhet och lite konstnärlig talang. Man 
måste ha sinne för helheten och detaljfinish. 

Utbildning och förberedelse av uppgifter krävs särskilt för svårare gjutningar. Tunna golv 
med låga vct torkar snabbt i ytan och blir då svårglättade. Om de är tjocka blir golven 
gungiga och ”vågsvall” kan bildas. Att veta när man skall sluta med bearbetning vid t ex 
glättning, var går gränsen för tillräckligt bra kvalitet och för att man skall få god ekonomi i 
projektet. 

Stor kompetens förknippas med hög kunskap och stor förmåga att omsätta kunskapen i 
praktiskt handling. Då händer bra saker! Med dålig kunskap eller oförmåga till omsättning 
av sin höga kunskap till handling kommer risken att vara stor att man inte erhåller några 
särskilt bra resultat. Att lägga 5 golv på 25 år eller att lägga 25 golv på 5 år, vem är mest 



Integrerad projektering och produktion av industrigolv Förbättringar av  
 den integrerade
 metoden  
 

 
 209 

kompetent? Är det den med lång erfarenhet eller den med mest antal golv på kort tid som 
är mest kompetent? Det beror givetvis på resultatet. 

Med yrkesskicklighet kan liknelsen ”man blir aldrig bra pianospelare om man är tondöv” 
passa in och man blir heller ingen bra golvläggare om man inte förstår principerna för 
betong och betonggolv och har känsla för skapande och skönhet. 

Yrkesetik 

Hur ställer vi oss till byggfusk? Vad betraktas som byggfusk? När skall vi avbryta och 
vara beredda att ta konsekvenser av detta? Att lägga golv innebär ofta skiftande 
förutsättningar och anpassningsförmågan hos yrkesmännen måste vara stor. Detta innebär 
en risk att man inte ser när det blivit för dåliga förutsättningar, gränserna flyttas ofta och 
man är inte riktigt säker på kraven. Detta är ett problem som särskilt yrkesmännen har 
uppfattat vara en källa till byggfel. 

8.7.2 Beställareutbildning 
Vilka tekniska egenskapskrav passar min förväntade funktion? 

I beställarens värld existerar i de allra flesta fall inte mer än rudimentära kunskaper om 
teknik och materiallära. Han har ofta liten erfarenhet av vilka produktionsmetoder som 
finns att tillgå och hur det påverkar hans ekonomi på kort och lång sikt. Beställaren har 
som finansiär och blivande ägare den viktigaste rollen i hela byggprojektet då han i stor 
utsträckning bestämmer över vad han vill bygga och det krävs att beställaren är väl insatt i 
byggprocessen för att nå ett bra slutresultat. 

Om beställaren överlåter ansvaret för projektet på en totalentreprenör så blir kanske också 
hela hans verksamhets framtid och existens beroende av resultatet. Med detta i åtanke är 
det viktigt för honom att ta ansvar för sin egen kunskap genom projektets många delar. 

Golv är dessutom en produkt för specialister och specialistentreprenörer där 
kunskapsnivån måste vara hög för att erhålla en bra slutprodukt! 

Utbildning av användare och inhämtning av åsikter 

Vilka är användarna, vad är deras behov och vad tycker de? Kan användarna som skall 
bruka golvet få vara med i planeringsprocessen så kanske de blir nöjda även om resultatet 
inte blev som väntat. Alla har olika värderingar av vad som är bra och förväntningarna är 
ofta olika då det gäller industrigolv. 

Kan vi lära användarna vilka krav som är viktiga för skötsel och underhåll jämte 
belastning av golvet så har vi kommit lång väg mot problemfria golv. 

8.7.4 Utbildning av entreprenörer 
Totalansvar för golventreprenör? 

Det är ofta oklart vem som orsakar ett fel, därför bör någon ta på sig totalansvar gentemot 
beställaren ifråga om projektering, utförande och kanske även underhåll. Totalansvaret för 
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golvet faller då lämpligen på golventreprenören som underentreprenör till 
byggentreprenören. Golventreprenören bör ha störst kännedom om sin egen produkt. 

Specialistentreprenör eller byggentreprenör 

Inom vilket område verkar ditt byggföretag? Har du stor kompetens att bygga 
industrigolv, annars bör du skaffa den innan du ger dig in på marknaden! 

8.7.3 Utbildning av projektörer 

Hur fungerar statiken och dynamiken för golvet? Kan vi projektera golv utan lokala eller 
utbredda linjeupplag medförande fastlåsningar för att minska risk för förhindrad 
krympning. Vilken betong skall jag dimensionera med och vilken skall jag föreskriva? 
Räcker verkligen armeringen? Var skall fogar finnas? Återigen måste nämnas att golv är 
en produkt för specialister och specialistentreprenörer där kunskapsnivån måste vara hög 
för att erhålla en bra slutprodukt! 

Kan vi återföra resultat från mätningar och observationer i provning och  produktion till en 
omvärdering av resultaten i projekteringen? Kanske visar mätningarna att allt är bra men 
de kan också visa att någon förändring kan behöva göras. 

8.8 Handledningar 

Befintliga handledningar och råd 

Det finns en hel del handledningar och råd för både projektering och produktion av 
industrigolv av betong. Dessa bör ingå i biblioteket hos varje beställare, projektör, 
materialtillverkare och entreprenör som är inblandade i projektet. Viktiga handledningar 
kommer från bl a från Svenska Betongföreningen, CBI och Boverket. Det finns också en 
del material att hämta hos specialistföretag som tillverkar produkter och utrustning för 
golvproduktion. 

Skapa nya handledningar från uppföljningen 

Ur projekten finns ofta möjlighet att ta tillvara information för att skapa egna 
handledningar som kan spridas inom eget eller till andras företag. Denna del är en viktig 
process i den integrerade metoden. Här kan återföringen till företagen bli som mest 
värdefull om handledningarna blir bra. 

Att använda handledningar i projektering och produktion 

Inläsning av handledningar bör vara en stor del av förprojekteringen och fungera som stöd 
genom hela projekteringen. De nya handledningar som man eventuellt tar fram bör 
givetvis också användas och granskas i ny projektering och produktion. På detta vis skapas 
hela tiden en uppdaterad version med bättre egenskaper än föregående versioner. 
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8.9 Projektering 

Metoder för projektering 

Projekteringens huvudsyfte är att ta fram bygghandlingar för entreprenörer att använda 
som underlag för framställning av beställarens byggprodukt. Beställarens syn på 
byggprodukten framgår av kravspecifikationer och kanske i förfrågningsunderlag. Detta 
traditionella synsätt på projekteringen bildar en statisk bild av vad beställaren önskar, där 
outtalade krav blir svåra att uppfylla. 

Genom att använda integrerade metoder där beställarens vilja ständigt återkommer och 
förfinas i processen, kan som framgår av figur 8.1 även beställarens verksamhet utvecklas 
vilket leder till ökad lönsamhet. 

I projekteringen kan, om beställaren och entreprenören är delaktiga, konstruktions-
lösningar förbättras så att industrigolvet får önskade egenskaper då alla får ta del av 
ändringar och resultat av utförda detaljer. I den integrerade metodens projektering 
samverkar aktörerna och har del av alla handlingar väsentliga för projektet. 

Projekteringsmetoder för golv kan förbättras genom att hänsyn tas till golvets konstruktion 
och verkningssätt i alla led men främst kan konstruktören verifiera konstruktionslösningar 
med beräkningar och ingenjörsmässigt tänkande. 

8.10 Produktion 

Produktionsmetoder 

Vilka produktionsmetoder är lämpliga för vårt projekt? De traditionella eller de mer 
moderna produktionsmetoderna kan ofta användas men kanske finns anledning att se sig 
om efter nya produktionsmetoder. Metoder med en historia, dvs de som har använts och 
där det finns referensobjekt kanske bör prioriteras men hänsyn bör tas till att oftast visas 
endast de goda referensobjekten upp. 

De största golventreprenörerna har tillgång till moderna maskiner för betongutläggning 
och golvavjämning. Dagens bästa laserutläggare klarar ca 7 m breda svep och har långa 
bommar, utan att använda stödben. 

Några golventreprenörer klarar med rätt förutsättningar kanske 2 000 m2 per dagsetapp. 
Detta skall enligt författaren inte eftersträvas om det inte är absolut nödvändigt. Stor 
fältindelning medför ökad risk för dominerande fogar och grova sprickor. Genom att 
använda sig av de principer som nämns i kapitel 2 kommer de flesta golv att indelas i 
lagom stora gjutetapper. 

Gjutning med pump är många gånger fördelaktigt men medför ofta att betongfordonen 
måste köra på nyligen gjutna plattor. Hur tidig belastning som är lämpligt för olika 
betonggolv finns inga utredningar på därför bör om möjligt alltid tidig belastning 
undvikas. En regel är alltid bra att ha och i detta fall har fukthärdningstiden eller 
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åtminstone den tid som det tar till dess betongen har fått 70 % av sin avsiktliga 28 dygns 
hållfasthet använts med lyckat resultat. 

Krävs vakuumbehandling av betongytan för att öka hållfastheten och för att minska 
uttorkningstiden? Då måste en betong liknande anläggningsbetong väljas då byggcementet 
innehåller för små partiklar och blir för tät. 

Är undergrunden och markytan så pass bra att vältbetong kan vara aktuell? Lägg den då 
endast i ett skikt. Risk finns annars för laminering. 

Läggning med bana kan vara lämpligt i vissa fall. Är ytan lutande eller man har många 
smala passager och oregelbundna indelningar av gjutetapper kan det vara lämpligt. 

Har man problem med pumpning? Mindre stenstorlek dmax ger ökad krympning! 

8.11 Kontrollmätning 

Vad bör mätas? 

Mycket kan mätas, men alla golvets egenskaper behöver inte kontrolleras. Mätning av ett 
fåtal egenskaper kan räcka för att följa upp golvets tekniska egenskapskrav. Exempel på 
de viktigaste (vilka av naturliga skäl skiljer mellan projekt) är 

− Tjocklek − Planhet 

− Täckskikt − Ytjämnhet 

− Hållfasthet − Krymprörelser 

− Armeringsinnehåll − Fri krympning 

För de flesta egenskaper som man önskar mäta finns utrustning i flertal versioner och av 
olika fabrikat. Viktigt är att man bland aktörerna är insatt i och har bestämt sig för en 
metod och en utrustning.  

För planhet och ytjämnhet är F-metoden enligt Betonghandboken – Utförande, [44] en 
lämplig metod. Denna metod har den positiva egenskapen att bättre mätvärden är tecken 
på bättre planhet FF och ytjämnhet FL. Dessa tal kan vara med i en kravspecifikation och 
utgör grund för incitament vilket är positivt för alla från yrkesmän till beställare. 

Mätningen kan protokollföras i en checklista liknande den i tabell 8.2 för golvets 
ytegenskaper. 
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Tabell 8.2 – Exempel på checklista för golvets ytegenskaper som formuleras i projektet. Checklistan bör 
formuleras för varje enskilt projekt men kan också vara en bruttolista som man väljer lämpliga 
kontrollpunkter från. 

Ytegenskaper Mätvärden Uppmätt 
av/datum: 

Granskat  
av/ datum: 

 FF - tal 
Floor - flatness

FL - tal 
Floor - levelness 

  

 Önskat 
värde 

Uppmätt 
värde 

Önskat 
värde 

Uppmätt värde   

- Planhet ≥ 55 54 ------------------------ JH/ 2004-01-01 TA/ 2004-01-03

- Ytjämnhet -----------------------
-

≥ 66 67 JH/ 2004-01-01 TA/ 2004-01-03

 Antal varv Slitdjup mm   

 per min Önskat 
värde 

Uppmätt värde   

Slityrka 1600 ≤ 1 0,8 JH/ 2004-02-01 TA/ 2004-02-03

 Draghållfasthet Önskat 
värde

Uppmätt värde   

Vidhäftnings-
hållfasthet  ≥ 1,5 3,2 JH/ 2004-02-01 TA/ 2004-02-03

  Råhetstal, s mm   

  Önskat 
värde 

Uppmätt värde   

Ytråhet  ≤ 1 0,8 JH/ 2004-01-01 TA/ 2004-01-03

8.12 Uppföljning 

Vem bör följa upp? 

Svaret på den frågan är givetvis alla. Projektledaren bör givetvis ha ett ansvar för detta och 
se till att uppföljning sker. Man kan naturligtvis inte tvinga andra företag att göra sin 
uppföljning och det kan vara svårt att kontrollera. Ett argument för att se till att andra ändå 
gör sin uppföljning är att då kan man ta del av deras version av en skriven rapport. Där 
kan åsikter och erfarenheter vädras och återföringen delges mellan företagen. 

Hur skall vi följa upp vårt projekt? 

Att ställa dessa frågor tidigt ger en bra start till planering av andra detaljer. För att inte 
uppföljningen skall bli rörig bör upprätta checklistor där viktiga rubriker ställs upp först 
och där underrubriker med checkpunkter finns med. 
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Vad skall vi göra med resultaten från uppföljningen? 

Resultaten från uppföljningen skall givetvis arkiveras men innan dess så bör de komma till 
nytta i erfarenhets- och kunskapsåterföringen och vara input till handledningar. Resultaten 
av uppföljningen bör hanteras som en värdehandling för att generera ett ackumulativt 
mervärde från varje enskilt projekt eller som återföring från en etapp till nästa! 

Eftersom varje enskilt projekt kommer att medföra ett flertal projektgemensamma data 
men också projektunika data kommer en samling i en databas leda till att man kan förfina 
redan kända fakta. Man kan också förvänta sig att då och då stöta på nya upptäckter som 
kan ge lösningar till problem eller vara hjälp till att vidareutveckla tekniken. 
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Kapitel 9 – Slutsatser och fortsatt forskning  

9.1 Slutsatser  

Inventering och orientering i inledande fallstudier 

Problematiken kring industrigolv och golv i allmänhet är växlande och komplex till sin 
natur. Många ingenjörer ser det inte som en svårighet att projektera industrigolv. Detta i 
sig kan vara ett problem. De flesta mekanismer är kända men ändå går det fel ibland. 
Lösningar som fungerar i en miljö kan visa sig ge problem i en annan. 

I förlängningen uppnår man förkortad livslängd och perioder av outnyttjande vid 
reparationer, med odefinierade kostnader till följd vid en skada. Vikten av få eller korta 
uppehåll i produktionen för en industri kan variera, men är nödvändig att ha uppfattning 
om för industrier som t ex pappersbruk och stålverk. Ett uppehåll i produktionen kan vara 
svårt att planera. Driftstopp kan vara katastrofalt för vissa industrier. Reparationer av golv 
är lätta att undvika, om man tänker till i valet av material och dimensioner vid 
projekteringen. I produktionen av golvet kommer sedan entreprenören, beroende av 
metodval, att styra hela golvets funktion, livslängd och totala kostnad. I golvets kostnad 
bör underhåll, drift och reparationer medräknas men även driftuppehåll är en kostnad som 
kan vara stor.  

Kraven på industrigolvet kan sammanfattas till följande variabler: 

− Funktion 

− Livslängd 

− Kostnad 

− Tidsperspektiv som leverans och utförandetid 

En önskan i byggprocessen är att få maximal funktion, lång livslängd, låg kostnad och 
detta inom rätt tidsram. Trots detta har entreprenören stora möjligheter att ändra material 
och produktionssätt med risk för oplanerade konsekvenser, till följd av tankefel och 
okunskap. I projekteringen av industrigolv anges ofta minsta värde på en variabel, med 
möjlighet att välja likvärdig lösning för annat material och dimension, inte olikt annan 
projektering. Minsta värde betyder även ofta största värde för den lösning man valt. Därför 
bör dimensioneringen i de flest fall stå fast och konstruktören vara beslutsam och bestämd 
i sina uttalanden om sin konstruktionslösning. Hastigt påkomna ändringar kan medföra 
följdfel om man inte har tänkt igenom ändringen riktigt. Därför anger beställaren ibland 
små och få möjligheter att komma åter för reparation. Ett vanligt krav från beställaren är 
att endast ge golventreprenören åtkomlighet till 10 m2 golvyta vid varje 
reparationstillfälle. Tiden för åtkomst att reparera regleras också i kontraktet. Detta skulle 
vara mycket smärtsamt vid en total skada. 
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Tillsammans handlar ett lyckat resultat om beställarens krav på uppnående av ovanstående 
önskade variabler och entreprenörens förmåga att maximera funktion och livslängd till en 
minimerad kostnad. En överskattning av nyttan av en förlängd livslängd ger troligen stor 
påverkan på funktionen och även kostnaden. Vissa krav kommer in i byggprocessen då 
entreprenören säljer sin idé. Detta kan vara fördelar som en viss metod ger och som 
eventuellt kan härledas till en skademinskande inverkan på andra av entreprenören utförda 
golv. Nyttan av dessa ibland speciella fördelar är sällan i proportion till byggherrens nytta. 

Om beställaren inte vet vad han beställer så kommer han med största sannolikhet att bli 
missnöjd med vad han får. Det måste då vara projektörens uppgift att ta reda på vad 
beställaren behöver. Men om beställaren inte anlitar en projektör så faller denna uppgift på 
golventreprenören vilken ofta inte har samma insikt i statik och materiallära. En okunnig 
beställare kan därför ställa mycket högre krav än som krävs och kan utnyttjas av mindre 
ärliga entreprenörer. Entreprenörer har emellertid ofta stor praktisk erfarenhet som ibland 
kan överväga vissa brister, men med ett samspel med projektören kan industrigolvet bli så 
pass bra som beställaren önskar till låg totalkostnad. 

En beställare som skall utföra en ny- eller ombyggnation bör ta reda på vilka behov han 
har samt vilka förutsättningar det finns att uppfylla dessa behov. Därnäst bör han upprätta 
en kravspecifikation för sitt projekt. Tyvärr ser man ofta byggnaden ovan golv som den 
viktigaste delen i industribyggnaden. Golvet har låg prioritet i alla led. Troligen kan 
effektivitet och arbetsmiljö förbättras avsevärt med ett bra golv. Förutom golvet är 
byggnaden en klimatskärm som oftast får störst krav på estetik och funktion. 

BKR, avsnitt 2:34, anger bara krav för redovisning för bärande konstruktioner. Utöver 
detta finns en hel del luddigheter i byggreglernas formuleringar. Man använder gärna 
”bör” när det borde vara formulerat som krav, detta gäller främst redovisning. Exempel på 
detta är vad som bör anges på ritningar i avsnitt 1.4.2 i BBK 94. 

En integrerad projektering och produktion av industrigolv handlar alltså inte bara om det 
konstruktiva i val av design och kvalitet i material. I funktion måste omfattas miljö och 
hälsokrav likväl som planhet och estetik. Med livslängd kanske menas längre än 
beställarens (företagets) egen ”livslängd” på platsen vilket kan påverka totala kostnaden. 

Anskaffningskostnaden är bara en del i kostnaden för industrigolvet. Totalkostnaden är 
beroende av nuvärde av framtida investeringar och förväntat värde av investeringar som 
görs idag. Industrigolvet skall ofta finnas i minst 50 år, kanske betydligt längre än så. En 
riskanalys är inte fel att utföra innan och under projekteringen för att hålla kostnader och 
egenskapskrav på rätt nivå. 

Gråzoner i kontraktshandlingar, dimensioneringsregler och konstruktionsförutsättningar 
öppnar för felaktiga eller riskabla lösningar, utanför en acceptabel risknivå vid en utförd 
riskanalys. Entreprenören har sitt eget företag att skydda men det finns en risk att han 
rättar utförandekostnader efter ”egen plånbok”, vilket innebär att han kan utföra ett sämre 
golv medvetet. Entreprenören kan ju alltid återkomma vid eventuell skada. Han kan alltså 
chansa och ta risken att skador inträffar och vad det innebär. 
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Frekvensen av skador och konsekvenserna av dessa måste hamna under en acceptabel 
riksnivå. 

 

 

 

 

 

En paradox hämtad från Jan Johansson vid ett seminarium för riskanalyser i byggande - 
hösten 2001, [96], framhäver byggindustrins problem: 

− Det finns aldrig tid att göra rätt på en gång. 

− Det finns alltid tid att reparera skador. 

Tidsbristen är alltså ett av samtidens stora problem. 

Även om erfarenheten är stor bland projektörer och entreprenörer så är återföringen av 
kunskap från beställare och användare ofta liten. Vad som skrivs i besiktningsprotokollet 
skiftar och ”luftas” kanske inte alls. Inte alla kommer att reklamera ett skadat golv och 
garantin har ofta slutat gälla när det händer. Forskning är därför en viktig länk för att 
skapa interaktion mellan beslutande och utförande grupper i byggprocessen av 
industrigolv. Om vi resonerar som ovan kommer en total funktions-, livslängds- och 
kostnadsanalys för både beställare, projektör och entreprenör att vara nödvändig för att 
styra mot önskat resultat. Att kraven är relevanta är också viktigt för ett bra slutresultat. 
Frågan är då vilka krav vi skall ställa på våra industrigolv? Denna fråga bör alla i 
byggprocessen av industrigolv ställa sig, men också hur och till vilket pris? 

– Naturligtvis kan fler krav ställas än de som är upptagna i denna avhandling, med vilken 
författaren inte gör anspråk på fullkomlighet. 

Skador på industrigolv 

Om man tittar bakåt och jämför golven i pilotstudierna kan man se att i den första 
pilotstudien förekom sprickor runt randzonen, i den andra var antalet sprickor väldigt få 
och i den tredje pilotstudien var variationen av sprickor väldigt liten men ändå ganska 
många. Inte i något av fallen uppträder sprickor som är fler en vad som brukar tillåtas av 
BHB-arbetsutförande och AMA-Hus. Kanske har vakenheten ökat då projekten varit 
föremål för doktorandstudier. 

Integrerad metod 

En utvärdering av eventuella framsteg som nåtts som härrör till utbildningsinsatsen vid 
pilotstudie 3 är oerhört svår att utföra. I och med att samma aktörer inte byggt ett likadant 
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objekt så kan inte säkerställas att bättre kvalitet i utförande hör till utbildningen. Även 
utan utbildning kan det andra av två lika objekt bli bättre pga träning och mer erfarenhet. 

Skador inträffade i pilotstudie 3 trots noggrann projektering, materialleverantörernas, 
golventreprenörens och yrkesmännens intresse. Projekteringen utformades för att 
produktionen skulle bli enkel. En viktig del var att få så jämna produktionsförutsättningar 
som möjligt. Genom att använda ett betongrecept och en betongtjocklek i varje gjutetapp 
skulle en likformig produktion möjliggöras. Detta visade sig också vara en bra taktik då 
golvet i det stora hela blev bra. Möjligen var produktionstakten för hög i förhållande till 
komplexiteten då några få misstag resulterade i större hörnskador. Utbildningsinsatsen 
borde kanske finnas med vid fler tillfällen under ett projekt för att man skall hinna 
penetrera aktuella frågoställningar. 

Pilotstudier 1-3 vid H&M, nya Partihallarna och AstraZenica Nexium IV 

Vid studier av betonggolven kan flera intressanta slutsatser dras. Betongens hållfasthet 
liksom slutkrympningen bör beskrivas med intervall och absoluta värden för att säkerställa 
konstruktörens funktionskrav i två riktningar. För högt ställda krav i ett led kan försämra 
möjligheterna att uppfylla andra viktigare krav. Förändring av cementinnehåll påverkar 
dragspänningar och krympningens storlek men behöver inte synas direkt i en studie av 
prover av kubhållfasthet. I fallet med mobilbetong kan fukthalten i ballastmaterialet 
variera med väderleken. Mängden vatten kan därför vara komplicerad att kontrollera. 
Felaktiga beslut avseende för golvet viktiga betingelser som härdning och tvång, kan ge 
problem i form av sprickbildning och kantresning. Att gjuta golv med få sprickor kräver 
minimering av tvång och god härdning av betongen.  

Kantresning som uppstår vid krympningsskillnader i golv kan förebyggas med rätt val av 
betong och planering av fuktinnehållet i betongtvärsnittet genom att använda betong med 
låg vct, eller att använda ”lyft och sänk metoden” eller ”kanalsystemet”. De senare 
metoderna var dock inte aktuella i något av projekten men fanns framme för diskussion.  

Kryptalets storlek kan vara svårt att bestämma, metoder för detta bör studeras. Kryptalet 
tycks vara större än 6 i ung betong, kanske betydligt större. 

Tekniken med vibrerande sträng i givare till att mäta töjning i golv är relativt 
okomplicerad men kräver många kortare arbetsinsatser för inhämtning av data eller 
användning av data-logger. 

Differentiell krympning kan omvandlas till spänningar, kantförskjutningar, krökning och 
kantresning, varför detta kan utgöra en kontroll av tillståndet för golv och fogar. 
Tillståndet i golvet kan analyseras över större ytor då krymptöjningar mäts på utvalda 
punkter.  

I golvets inre områden var differenstöjningen mindre än i kanterna. Kanten som var 
kraftigast fick störst differentiell töjning. 

Man kan se att temperaturökningen, av att golvvärmen kopplades på, i sig utgjorde en 
markant förändring av tillståndet för golvet. Golvet visade emellertid stor seghet och 
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tålighet vid tidig belastning. De lovande resultaten måste till stor del anses bero på att man 
efterhärdat golvbetongen på ett vettigt sätt. 

Fogar måste planeras med avseende på magnetslingor. I produktionsfasen måste man 
planera fogar efter beslut i projekteringen och med fast hand kvarhålla dessa foglösningar 
genom produktionen i planerat läge. Planering av fogar och utförande i övrigt bör göras 
med omsorg och eftertanke. 

Förhållandet att golv dimensioneras i säkerhetsklass 1 gör inte utförandekraven lägre. 
Projekteringsnivån bör istället öka i omfattning och noggrannhet, utförandekrav bör vara 
mer knutna till projekteringsarbetet än det är i dag. Planering och framförhållning samt 
bedömning av kommande produktionsförhållanden är en viktig process i projekteringen 
som kan avgöra golvgjutningens kvalitet. 

Det kan tilläggas att ”bra golv” är ett vitt begrepp. Olika beställares uppfattningar skiljer 
sig från varandra och behöver inte vara på samma nivå som kraven i byggregler och 
anvisningar i AMA. De egna kraven behöver heller inte ens överensstämma med egna 
förväntningar. Men det måste ändå finnas metoder att nå fram till dessa. 

Enligt plan och bygglagen skall en entreprenör tillgodose att erforderliga bygghandlingar 
som ritningar finns tillgängliga. För enklare byggnation kan man dock undkomma detta 
krav. Ofta tillskrivs platta på mark enklare byggnation varför ritningar ofta saknas utom 
för detaljer i anslutning till plattan.  

Armeringsstöd bör preciseras av konstruktören, detta var inte fallet i något av projekten. 
En bättre planering av gjutetapper och speciella produktionsproblem skulle ha minska 
dessa svårigheter. 

Kontrollen av fogmonteringen fungerade inte. Här skulle insetts konsekvenserna av den 
felaktigt monterade fogen. Detta upptäcktes dock inte förrän hörnen började att spricka. 

Enligt plan och bygglagen skall en entreprenör tillgodose att erforderliga bygghandlingar 
finns och följ, vid pilotstudie 3 tog Tyréns ansvaret för projekteringen av golv vilket 
underlättade betydligt för golventreprenören. 

Erfarenhetsåterföring måste ske till alla i projektet, särskild vikt måste då läggas på de 
aktörer som är inblandade i specifika projektdelar, t ex det objekt som golventreprenaden 
utgör. 

Förbättringar av den integrerade metoden 

Ett bra val i alla skeden bör utgöra grund för hela byggprocessen. Beständighet följs av 
rätt val av konstruktion, materialsammansättning och rätt produktionsteknik. Ett 
sammanfattande och vägledande motto borde vara: 

– Styrkan i det beständiga utgörs av kloka val och varsamma handlag. 

Med det menas att aktörernas agerande alltid kommer att återspeglas i resultaten på något 
sätt. Finns inte SMART (Specificerade, Mätbara, accepterade, Realistiska, 
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Tidsbegränsade), FEST (Funktion, Ekonomi, Skönhet, Teknik) eller FuKT (Funktion, 
Kostnad, Tid) med i projektet och i aktörernas tankar kommer kunden (beställaren) att få 
fel produkt. 

Utbildning av aktörerna kommer att vara stommen i projektet. Här är det inte fråga om att 
sätta yrkesmännen, platschefer eller andra aktörer på plats och ta ifrån dem deras 
erfarenheter och kompetens utan tvärtom att lyfta upp de små saker som kan tyckas vara 
oväsentliga i mångas ögon för att koppla ihop dem med konsekvenser av varje persons 
agerande. Erfarenheter kan delas och fås förklarade om experter är involverade vilket 
leder till bättre förståelse. 

9.2 Fortsatt forskning 

Kombinationsarmerade plattor 

I studien framgår och med viss tydlighet att deformationskrav inte har varit reella krav i 
pålade plattor. I många fall uppskattar man säkert storleken på förväntade deformationer 
med erfarenhetsmässiga storlekar på upplagslängds/dimensionsförhållanden. 

I de projekt som utförts har beräkningskontrollen för deformationer varit grundlig men 
också baserad på antaganden om långtidsegenskaper som skulle behöva verifieras med 
forskning. Det skulle därför vara en god idé att utföra fullskaleprov på 
kombinationsarmerade golvbjälklag under korttids- och långtidbelastning. 

Pålunderstödda stålfiberarmerade golvbjälklag 

Erfarenhet finns av enbart stålfiberarmerade pålade golv, ett flertal har utförts i Sverige 
men en mängd påstås ha utförts i England och i andra länder i Europa. Beräkningsmässigt 
är det svårt att visa att konstruktionerna kommer att bära den dimensionerande lasten i de 
objekt som ändå utförts, snarare kan man bevisa teoretiskt att strukturen kommer vara 
instabil. En stor överkapacitet finns ändå inbyggd i konstruktionen som sannolikt beror 
mer på strukturens mekanik och effekter som kupolverkan, än på materialegenskaper. 
Försök som klargör hur brottlinjeteorin överensstämmer med verkligheten för 
stålfiberarmerade bjälklag och om kupolverkan kan utnyttjas i dimensioneringssyfte för 
golvbjälklag är en aktuell och angelägen forskningsuppgift. 

Speciellt intressant att studera är 

− Långtidseffekter för pålunderstödda stålfiberarmerade golv. 

− Enbart stålfiberarmerade eller kombinationsarmerade pålunderstödda plattor, hur 
fungerar de statiskt och dynamiskt och vad händer om grova sprickor uppstår? 

Integrerade metoder och handböcker 

Vidareutveckling av den integrerade metoden för projektering och produktion av 
industrigolv. Att publicera en pedagogisk handbok kan komma att lösa mångas problem 
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med industrigolv liksom att införa ny mätteknik för att verifiera egenskapskrav och öka 
återföringen från produktionen till projektering och byggledning. 

Särskilda problemområden  

− Lastbegreppet – hur uppfattas det och hur används det? 

− Hur påverkar mänskliga faktorn kvaliteten i byggprocessen? 
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