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Sammanfattning 

 

  

Uppsatsens titel Optimering av betongbjälklag med hänsyn till avgörande faktorer 

Högskola/Institution Högskolan i Halmstad 

Nyckelbegrepp Optimering av betongbjälklag 
Kunskapsläget för olika aktörer.  

Förbättring av optimering i alla skeden av processen.  
Väsentliga faktorer i valprocessen av bjälklag 

Syfte Examensarbetet syftar till att undersöka vilka faktorer som 
projekteringens aktörer främst tar i beaktan vid optimering av 

bjälklagskonstruktioner av betong. 
Syfet är också att analyser de skillnader som finns i kunskapsläget för 

de olika parterna i projekteringsskedet. 
Rapporten syftar till att analyser hur de olika aktörerna arbetar och 

hur samarbetet ser ut. 

Metod Insamling av data kommer främst att ske via litteraturstudier och 
intervjuer med berörda parter som arkitekter, konstruktörer, 

kalkylatorer och arbetsledare. 
Intervjuerna kommer ske med  olika typer av aktörer för att få en bred 

inblick hur arbetet ser ut under alla delar av processen.  
Totalt kommer det utföras 14 st. intervjuer. 

Slutsats Framförallt är det byggnadens funktion tillsammans med ställda krav 
som styr val av bjälklag mer än kostnaden. 

Användandet av spännarmerat betongbjälklag ger möjligheten till 
längre spännvidder och därmed en öppnare planlösning och större 

flexibilitet  
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Abstract 

  

Titel Optimization of concrete slabs 
with regard to critical factors 

University/Institution Halmstad University 

Keywords Optimization of concrete slabs 
Knowledge situation for different stakeholders. 

Improvement of optimization at all stages of the process. 
Significant factors in the electoral process of concrete slabs 

Aim The thesis aims to investigate the factors that the participants 
primarily takes into account for the optimization of concrete slabs.  
The aim is also to analyse the differences that exist in the state of 

knowledge of the various partners in the planing stage.  
The report also aimed to analyze how the various parties work and 

how they cooperate.  

Methodology Data collection will mainly be done through literature studies and 
interviews with interested parties such as architects, construction 

designers, calculators and supervisors. 
The interviews will take place with various actors to gain a broad 

insight into how the work is done in all parts of the process. 
There will be 14 interviews  

Conclusion It is primarily the function of the building along with requirements 
that govern the choice of the slabs, more so than the costs. 

The use of pretensioned concrete slabs gives the possibility for longer 
spans and thus a more open layout and greater flexibility 
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Förord 

 
Rapporten är ett examensarbete, omfattande 15 HP, för Byggingenjörsutbildningen på 
Högskolan i Halmstad. Det utförda arbetet är den avslutande delen i vår utbildning med 
inriktning konstruktion & projektering och genomfördes under vårterminen 2016.  
 
Idéen för rapporten uppkom i diskussion med White arkitekter i Halmstad, där man har 
uppmärksammat en bristande kunskap om betongbjälklag i ett tidigt skede. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Åke Spångberg, universitetsadjunkt i 
byggteknik, för en relevant diskussion och hjälp under arbetets gång. Ytterligare personer 
från lärarsätet som har bidragit till diskussion under arbetsgången är Bengt Hjort och 
Göran Nilsson. 
  
Vi vill även tacka för den mycket goda responsen vi har fått från samtliga personer som 
har ställt upp på intervjuer och delat sina tankar och erfarenheter med oss. 
Våra respondenter från VBK, Skanska, Sweco, Strängbetong, Ramböll, Serneke, White 
arkitekter, Ottosson & Wolrath och Fredblad arkitekter har gett oss mycket god hjälp och 
insyn i arbetet med betongbjälklag. 
Ett extra stor tack till White arkitekter i Halmstad som har försett oss med möjlighet till 
diskussion, material i form av litteratur samt kontakter till aktuella respondenter under 
arbetets gång. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

Betongbjälklag är idag ett mycket populärt metodval och detta är framförallt på grund av 
sin beständighet, bärförmåga och ljudisolerande egenskap. Den långa livslängden innebär 
en ekonomisk fördel men det gör inte den höga byggkostnaden /1//3/. 
 
Arkitekterna strävar i många fall efter öppna planlösningar som kan resultera i långa 
spännvidder, medan projektledarna prioriterar kostnadseffektiva alternativ och kortare 
produktionstider. Här uppstår ofta en konflikt mellan kostnadseffektivitet, egenskaper 
och design /2//4/. 
 
Vid användandet av långa spännvidder kan bjälklagets egenskaper komma att påverkas 
och besvärande långtidsutböjningar kan uppstå. För att klara av de ställda kraven kan det 
innebära att ett tjockare bjälklag måste väljas och därmed en högre vikt på bjälklaget och 
stommen /4//1/.  
Bjälklagets tjocklek kan i sin tur reduceras med hjälp av spännarmering, men i vissa fall 
är detta något man vill undvika av ekonomiska skäl.  
Därav är det av intresse att undersöka var brytningspunkten ligger där behovet av 
spännarmerad betong uppstår och hur detta kan optimeras /6//73/. 
 
Därtill finns det ytterligare aspekter som bör tas med i beaktan under dimensioneringen 
med hänsyn på de höga krav som ställs på bjälklagets beteende.  
För vissa aktörer inom projekteringsskedet är en samlad information emellertid mycket 
begränsad inom detta område. Det kan i sin tur innebära en tidskrävande faktor i 
valprocessen av bjälklagstyp i ett tidigt skede. 
 
Genom att samla denna typ av information kring olika bjälklagstyper och jämföra de olika 
valen så kan ett mer optimerat val säkerställas. Ett sådant ställningstagande är viktigt att 
göra i ett tidigt skede av bland annat ekonomiska skäl. Både när det gäller 
materialkostnader och arbetskostnader vid stomval i projekteringsskedet. 
En undersökning av de olika betongbjälklagens egenskaper behöver göras för att ge en 
bättre förståelse för de faktorer som har en inverkan vid valprocessen av betongbjälklag. 
Det bör utformas på så vis att de sedan kan jämföras med de väsentliga faktorerna som 
identifieras i arbetets undersökning /4//6//73//74/.  
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1.2 Problemformulering 

De frågeställningar rapporten ämnar besvara är följande: 
 

• Till vilka typer av byggnader och projekt används i huvudsak de olika 
betongbjälklagen och vilka faktorer styr främst valet av bjälklagstyp? 

 

• Vilka eventuella problem skapas av den skilda kunskapen mellan arkitekter och 
konstruktörer? 

 
• Kan en lathund utformas för att uppnå en optimerad bjälklagskonstruktion och vilka 

faktorer påverkar främst? 
 
• Vilka faktorer styr valet om spännarmerad betong ska användas? 

• Vilka för- respektive motargument finns för användandet av spännarmerad 
betong? 

 
1.3 Syfte och Mål 

Examensarbetet syftar till att undersöka vilka faktorer som projekteringens aktörer 
främst tar i beaktan vid optimering av bjälklagskonstruktioner av betong.  
Hur går man tillväga för att uppnå den bästa lösningen och hur kan det förbättras? 
Det kommer också analyseras hur kunskapen skiljer sig åt emellan de olika yrkesrollerna 
samt vilken information som finns tillgänglig för samtliga aktörer i projekteringsskedet. 
Rapporten ämnar även redogöra hur mycket kostnaden påverkar valet av 
betongbjälklag samt de ekonomiska aspekterna av att använda sig av spännarmerad 
betong.  
 
Målsättningen med examensarbete är att undersöka hur arkitekter, konstruktörer, 
entreprenörer och kalkylatorer arbetar vid valprocessen av betongbjälklag och hur 
bjälklaget optimeras.  
Målet är även att utreda om en sammanställning i form av en lathund kan utformas så att 
det blir användbart under projekteringen. Ambitionen är att den ska nyttja valet av 
bjälklagstyp som är det mest fördelaktiga med hänsyn till dess spännvidd och byggnadens 
användningsområde.  
 
1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till att studera bjälklag i materialet betong. Optimeringen 
mellan de olika bjälklagstyperna är avgränsat till konstruktioner såsom bostäder, 
kontor, sjukhus och kommersiella byggnader. Arbetet kommer endast behandla bjälklag 
med hänsyn till svenska normer och standarder.  
Materialet betong kommer inte heller att jämföras med andra material såsom trä och stål. 
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De bjälklagstyper som kommer att begränsas i rapporten är HD/F bjälklag, plattbärlag, 
traditionellt platsgjutna bjälklag och prefabricerade massivbjälklag. Bjälklag som i större 
utsträckning förekommer inom industribyggnader kommer inte att behandlas. 
 
1.5 Metod 

Insamling av data kommer främst att ske genom en kvalitativ studie där vi kommer att 
hålla semistrukturerade intervjuer med berörda parter såsom erfarna konstruktörer, 
kalkylatorer, arkitekter och andra aktörer inom produktionen. 
En omfattande litteraturstudie kommer även att utföras för att kunna omringa problemet.  
Olika aspekter som påverkar bjälklagets egenskaper kommer att undersökas för att få en 
uppfattning av vilka de väsentliga faktorerna är. Studien kommer sedan att 
sammanställas och analyseras utifrån syftet och rapportens avgränsningar.  
Parallellt med att rapportskrivningen genomförs kommer vi att ha en löpande kontakt 
med vår handledare på Högskolan och på White arkitekter.  
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2 Metodbeskrivning och metoddiskussion 

Examensarbetets metod baseras på en kvalitativ studie, där respondenternas 
erfarenheter och deras perspektiv på det undersökta området ligger som grund.  
Syftet med den valda metoden är att den ger en djupgående förståelse och bild av 
verkligheten, vilket rapporten i stora drag syftar till. Av dessa anledningar anser vi att en 
kvalitativ studie är den mest lämpade metoden, då insamlingen av den väsentliga datan 
kommer mestadels ske genom de olika respondenternas erfarenheter /7//8//9/. 
En kvalitativ metod behandlar en mindre mängd rådata men ställer höga krav på 
författarna. På grund av en mindre mängd rådata krävs det en mer omfattande analys av 
den insamlade datan. 
Vid en kvalitativ studie kan även forskarens förkunskaper av det undersökta området 
påverka forskningsresultatet /7/. 
 

2.1 Författarnas bakgrund 

Författarna studerar sista året på Byggingenjörsprogrammet, inriktning konstruktion och 
projektering på Högskolan i Halmstad. Genom sin studietid på högskolan har författarna 
fått en grundläggande kunskap om materialet betong, olika typer av bjälklag samt olika 
faktorer som kan påverka bjälklagets hållfasthet. När det kommer till kostnaden för de 
olika bjälklagstyperna har författarna inte någon tidigare kunskap. Ingen av författarna 
har tidigare arbetat inom byggsektorn och har därmed ingen erfarenhet utöver sin 
studietid på Högskolan i Halmstad. 
 

2.2 Litteraturstudie 

I rapportens första skede utförs en omfattande litteraturstudie för att bygga på tidigare 
kunskaper kring ämnet samt få en djupare förståelse över de faktorer som styr valet av 
betongbjälklag. Litteraturstudien ligger även till grund för att ge en bättre bild över de 
olika betongbjälklagen. Samt deras styrkor respektive svagheter och i vilken omfattning 
dessa påverkar valprocessen. Vidare kommer rapportens intervjufrågor att utformas 
utefter kunskaper som erhålls ifrån litteraturstudien. 
På så vis kan en mer rättvis jämförelse av rapportens syfte och frågeställningar samt den 
slutgiltiga analysen göras, som utgör basen för rapporten /7/.  
Litteratursökningen kommer främst att ske genom litteratur såsom Betonghandbok: 
Material och Arbetsutförande, Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab”, 
Eurokoderna samt Boverkets handbok om betongkonstruktioner. Här kommer lagar, 
normer och standarder studeras.  
 
I viss mån kommer även litteratursökning ske via olika databaser som är tillgängliga via 
Högskolan i Halmstads bibliotek, så som Summon, Compendex, Web of Science och Diva, 
där litteraturen kommer granskas på ett kritiskt sett. 
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Genom de aktuella databaserna finns vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten 
att tillgå. 
 
Sökord som ”Prestressed concrete, pretension concrete, posttension concrete, concrete 
slab och concrete floor joist” kommer att användas, både separat och i vissa fall i 
kombination med varandra /9/. 
Webbaserade branschsidor så som Svensk Betong och andra pålitliga leverantörer inom 
betongmarknaden kommer även användas för att få en insikt i hur de olika företagen 
ställer sig till de olika bjälklagen. 
 

2.3 Intervjuer 

Intervjuerna kommer att utfördas som semi-strukturerade, vilket innebär att författarna 
utgår ifrån en intervjuguide med frågor. Formulering och ordningsföljd av frågorna är 
densamma på samtliga intervjuer. Dock finns det utrymme till en viss justering för att 
kunna anpassas efter den aktuella respondenten. Möjligheten till följdfrågor kommer 
också att finnas. Författarna ämnar använda sig av öppna svarsalternativ. /8/. 
 
Innan samtliga intervjuer genomförs kommer en omfattande teoristudie att utföras för 
att få en teorigrund och möjlighet till optimering av varje intervjutillfälle. 
 
De utvalda respondenterna kommer att kontaktas via mail eller telefon där de kommer få 
en förfrågan att delta i vår undersökning. I utskicket kommer all väsentlig information om 
oss och undersökningen framgå tydligt. Intervjufrågorna kommer även skickas innan 
bestämt intervjutillfälle för att kunna ge möjlighet till en djupare diskussion /9/. 
Genom användandet av semi-strukturerade intervjuer avser författarna att en mer 
korrekt jämförelse av de olika intervjuerna kan utföras. 
 

2.3.1 Respondenter 

De aktuella respondenterna till den här studien är olika aktörer inom byggsektorn men 
främst konstruktörer inom det berörda ämnet. Ambitionen är att intervjua aktörer ifrån 
olika företag för att få en större spridning på erfarenheter och på så vis uppnå en högre 
validitet. 
 

2.3.2 Intervjustruktur 

Den framtagna intervjuguiden är uppbyggd efter olika kategorier, där en redogörelse av 
syftet med intervjun och studien som helhet beskrivs för respondenten i det första skedet. 
Inledningsdelen kommer sedan bestå av en ”lära känna del” för att skapa sig en större 
uppfattning om vem respondenten är. Även vilka förutsättningar de har för att kunna 
besvara de aktuella intervjufrågorna. Vidare kommer huvuddelen för det undersökta 
området som är konstruerat efter kategorierna, ”Kännedom, Genomförande och 
Kostnad”. 
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Avslutningsvis kommer frågor ställas om vad de anser om hur samarbetet mellan de olika 
aktörerna i projekteringsprocessen fungerar. Syftet med det är att undersöka hur stor 
betydelse den faktorn har vid val av betongbjälklag. Under intervjun kommer det finnas 
utrymme för respondenternas egna åsikter och erfarenheter kring det berörda ämnet. 
Intervjufrågorna kommer att formuleras korta och konkreta för att undvika missförstånd 
och ge plats för eventuella följdfrågor /9/. 
 
I följande tabell redovisas de aktörer som intervjuades under arbetets gång: 

 
 Tabell 1. Tabell över de intervjuade respondenterna 

 

2.4 Reliabilitet och tillförlitlighet 

För att en god reliabilitet ska uppnås under en intervju krävs det att både intervjuaren 
och den intervjuade är väl förberedda inom området. 
Genom att använda sig av strukturerade observationer och standardiserade intervjuer 
kan en god reliabilitet uppnås. /9//10/. 
 
Genom användandet av en diktafon kan intervjuerna spelas in och vidare registreringar 
kan genomföras i ett senare skede.  
Författarna ämnar att använda sig av den här typ av hjälpmedel för att säkerställa att 
insamlad data lagras och återges rättvist. 

Befattning Byggföretag Erfarenhet i byggbranschen 

Arkitekt White arkitekter 31 år 

Arkitekt White arkitekter 35 år 

Kalkylator White arkitekter 34 år 

Konstruktör Ottosson & Wolrath 7 år 

Konstruktör Ramböll 9 år 

Konstruktör Strängbetong 26 år 

Konstruktör Sweco 10 år 

Konstruktör VBK 8 år 

Konstruktör VBK 10 år 

Produktionschef/Platschef Skanska 34 år 

Projektchef Skanska 17 år (Skanska) 

Projektingenjör Skanska 10 år 

Projektledare Serneke 25 år 

Projektör/Delägare Fredblad arkitekter 26 år 
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En transkribering av intervjuerna kommer även skickas till respondenterna för ett 
godkännande. 
För att skapa en god tillförlitlighet kommer ett flertal olika aktörer inom 
projekteringsskede att intervjuas. Det ska bidra till att fler aspekter kan tas med i beaktan 
när det kommer till val av betongbjälklag och därmed en mer rättvis och objektiv 
helhetsbild.   
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3 Litteraturstudie 

Följande faktorer kan påverka val av betongbjälklag. 
Här ger vi läsarna en överblick av betongbjälklag och dess egenskaper.  
Vi vill ge läsaren en större förståelse för betongbjälklag och hur dimensioneringen går till. 
 

3.1 Betong och dess goda egenskaper 

Betong är ett material med många goda egenskaper, och är idag ett dominerande material 
när det kommer till stomme och grund.  
De resulterande egenskaperna hos en betongstomme är inte känslig för mindre avvikelser 
i utförandet /11/.  
Betong kan förekomma i olika varianter så som lättbetong, skumbetong och normalviktig 
betong, där olika aspekter kan skilja dem åt så som t.ex. arbetsmiljö, vikt och ekonomi 
som också kan påverka valprocessen /74/. 
Det är ett material som är 100 % återvinningsbar och uppfyller högt ställda krav på många 
substantiella områden.  
Vidare kommer en kort redogörelse om betongmaterialets egenskaper att presenteras för 
att öka förståelse för hur dess potential nyttjas på bästa möjliga sätt /12/. 
 

3.1.1 Energi 

Betong som material är både tungt och värmetrögt vilket ger materialet en hög 
värmelagrande förmåga. På så vis kan den lagrade överskottsvärmen användas när det 
finns ett underskott i byggnaden som i sin tur innebär att betydande energibesparingar 
kan göras /13/. Den värmetrögande förmågan medför även att både effekttopparna samt 
antal övergradstimmar kan minska. Det ger möjligheten att förflytta effektuttagen i tiden 
men även ett stabilt och behagligt inomhusklimat. Om en aktiv värmelagring eller 
alternativt, en optimerad värmedynamisk styrstrategi används kan dessa egenskaper 
förstärkas ytterligare /14//15/. 
 

3.1.2 Miljö 

Betong är ett naturmaterial som består av berg och sten och som så småningom återgår 
till sin ursprungliga form och används då oftast som fyllningsmaterial /16//17/.  
Betong kan återvinnas till 100% och innehåller inga ämnen som är klassade som hälso- 
eller miljöfarliga och inte heller olika utfasningsämnen. Vid tillverkning av cement frigörs 
koldioxid som i nuläget inte påverkar atmosfärens koldioxidhalt betydligt sett till ett 
längre tidsperspektiv. Av bland annat anledningen att betong beter sig i likhet med 
materialet trä när det kommer till förmågan att absorbera koldioxid från omgivningen 
under dess livscykel. Det arbetas ständigt med att hitta åtgärder för att minska utsläppen 
av koldioxiden. Ett exempel är att de använder sig av olika restmaterial från industrier 
eller andra fossila bränslen som ersättning av en viss del av cementen /17/. 
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I och med den tunga stommen och dess höga lagringskapacitet ger det en klimatsäker 
konstruktion och energieffektiva hus /16/. 
Det möjliggör även låg energiförbrukning för byggnader med långa spännvidder /17/. 
 

3.1.3 Brand 

Genom betongens goda egenskaper mot brand, uppfyller betongen de högt ställda krav 
när det kommer till brandsäkerhet /18/. 
Konstruktionerna dimensioneras näst intill alltid så att brandisolering inte krävs för de 
olika behoven av brandmotstånd. På grund av att betongen inte innehåller något 
brännbart material så brinner det inte och därmed uppstår ingen smältning. Detta 
resulterar i att betongen inte avger någon rök eller giftiga gaser under brandmomentet.  
I och med detta så uppfyller betong som byggmaterial den högsta brandklassificeringen i 
de europeiska standarderna nämligen A1 – icke antändliga material. Trots kontakten med 
brand så behåller betongen sin beständighet vilket kan bidra till ett säkrare 
släckningsarbete för brandkåren /19/. 
Mer ingående om Brand redovisas i kapitel 3.4 Brandbeständighet.  
 

3.1.4 Fukt 

Betongens porsystem och struktur styr dess förmåga att ta upp och avge vatten och 
därmed dess fuktegenskaper. I jämförelse med andra organiska material såsom trä, så 
påverkas inte betongen av fukt och kan därmed inte ruttna eller mögla. Eventuella 
fuktproblem i betongkonstruktioner beror på att fuktkänsliga material kommer i kontakt 
med blöt betong. Det är här problematiken ligger och inte hos betongens fuktegenskaper 
/20/. 
Betongen kan tillverkas med en kvalitét så att den i praktiken blir helt vattentät, vilket gör 
det lämplig till konstruktioner som är hårt utsatta för väta och fukt. Bassänger, 
avloppssystem och vattentorn är några exempel samt grund och källarparti i  
byggnader /21/. 
 
Uttorkning 
Vanligtvis när du pratar ”fukt” och betong tillsammans syftar man mer på betongens 
byggfukt och inte den utomstående fukten, som man måste ta i beaktan vid användandet 
av materialet.  Byggfukt är överskottsvatten av det tillförda vattnet vid tillverkningen 
samt den fukt som tillkommer under byggtiden. För att konstruktionen ska komma i 
jämviktstillstånd med omgivningens relativa ånghalt är det av stor vikt att den här fukten 
torkas ut i viss omfattning innan vidare arbetsprocess kan fortsätta. Byggfukten är 
vanligtvis skadlig och kan ställa till problem vid t.ex. golvbeläggning i form av matta eller 
parkett. Det kan innebära en större risk för mögelbildning och röta på de organiska 
materialen som kommer i kontakt med den fuktiga betongen. 
Hur lång den här uttorkningstiden är, kan variera allt ifrån tre månader upp till mer än 
ett år för exempelvis normal byggnadsbetong. Uttorkningstiden är en viktig faktor i 
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produktionsfasen och bör tas med i beaktan vid dimensioneringen. Det är ett flertal 
faktorer som styr betongens uttorkningstid som bland annat cementtyp, vct, betongens  
 
tjocklek samt vald metod för efterbehandling och torkklimat. Med hjälp av 
beräkningsprogrammet TorkaS 3.0 som behandlar fuktdimensionering, kan betongens 
uttorkningstid beräknas. Det leder till att betongkvalité och produktionstid kan väljas 
baserat på en specificerad uttorkningstid /22/. 

 

3.1.5 Ljud 

Betong är ett väldigt styvt material vilket ger goda ljudegenskaper i den färdigställda 
byggnaden. Om en byggnad både har en stomme och fasad i betong ger det en bra 
ljudmiljö inomhus, vilket idag efterfrågas allt mer och då främst i bostadshus.  
 
Idag är det vanligtvis inga problem att uppnå ljudklass B med en betongstomme /23/. 
Enligt Svensk Betong så uppfyller betonghusen normalt den ljudklass som den har 
dimensionerats för, enligt gjorda mätningar. Detta görs med hjälp av moderna 
beräkningsprogram, så att ljudnivåer och ljudisolering i konstruktionen kan 
dimensioneras med en stor noggrannhet. Betong är både isolerande och effektivt mot 
utestående buller och störande ljud ifrån trapphus och avgränsande lägenheter. Det är 
även inga problem vid låga frekvenser /23//24/.  
Ytterligre information kring Ljud redovisas mer ingående i kapitel 3.5. 
 

3.1.6 Beständighet 

Idag är betong det dominerande materialvalet när det kommer till stomme och grund av 
bland annat dess beständighetsegenskaper /25//26/. Dess egenskaper påminner om 
natursten och genom materialets styrka och stabilitet fungerar det utmärkt vid långa 
spännvidder. Tidigare nämnda egenskaper och faktorer såsom dess tålighet gentemot 
fukt och oförändrande egenskaper vid brand, belyser endast några av betongens 
beständighetsegenskaper. Dock kan betongen under vissa förutsättningar få så kallade 
frostskador eller armeringskorrosion som är de största beständighetsproblemen i 
Sverige idag. Olika typer av kemiska angrepp kan också förekomma, men är av något 
mindre betydelse än tidigare nämnda /27/.  
 
Frostskador kan ske om fukttillståndet av betongen överskrider ett viss kritiskt 
fukttillstånd samtidigt som det råder en låg frystemperatur i en tillräcklig stor 
volymelement. Detta kan förebyggas genom att rätt betongkvalité på den sammansatta 
betongen används. 
 
En armeringskorrosion kan uppstå vid hög fukt- och salthalt genom att fukt tränger in och 
angriper den ingjutna armeringen så att korrosion kan bildas. Utfallet av detta kan 
innebära en reducering av armeringens tvärsnittsarea vilket in sin tur påverkar 
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lastupptagningsförmågan. Korrosionsprodukten upptar även en större volym än det 
ursprungliga armeringsstålet som medför att inre tryck uppstår, och därmed ökad risk 
för sprickbildning. Om standarder och branschrekommendationer följs så kan detta 
förebyggas /27//28//29//73/. 
Med anledning av betongens höga slitstyrka är det mycket lämpat för ytor som utsätts för 
extremt hög slitage eller mekanisk påverkan /30/. 
 

3.1.7 Arkitektur 

Betong ger en stor flexibilitet i byggandet där möjligheten för en stor frihet av 
konstruktioner med långa spännvidder erhålls utav materialets goda 
hållfasthetsegenskaper /30/. Betongens flexibilitet ger möjligheter att förändra i 
befintliga byggnader och ånga spännvidder underlättar när man vill ändra en lokals 
användningsområde. Med hjälp av materialet kan det skapa estetiskt tilltalande 
byggnader som kan anpassas till både läge och aktuell miljö /31/.  
 
Betongens yta kan variera beroende på vilket material som används till formen vid 
gjutning. Exempelvis så skapas ett råare och ruffare uttryck om betongen gjuts mot 
ohyvlade brädor än om den gjuts mot plast som ger ett mjukare uttryck /32/. 
 
Andra faktorer som kan påverka materialets utseende kan vara om ballasten friläggs eller 
varierande kombinationer av ballast och cement används. Betongen kan även färgas och 
ha olika färgnyanser med hjälp av olika färgpigment /32//33/. 
 

3.2 Armeringstyper av stål 

Armeringen i betongkonstruktioner används för att ta upp de dragkrafter som 
uppkommer. Den är därav avgörande för konstruktionens bärförmåga och statiska 
verkningssätt. Armeringen utgör även en ekonomisk aspekt då armeringen och 
armeringsarbetet utgör en stor del av totalkostnaden. För en betongkonstruktion med 
slakarmering utgör armeringen ungefär 25 - 30 % av den totala kostnaden. Kostnaderna 
för armering kan dock varierar mycket beroende på konstruktionstyp och ett stort antal 
faktorer ska tas med i beräkning. Resultaten kan variera mycket beroende på vad det är 
för konstruktions- och armeringstyp samt hur mycket armering som krävs och 
förtillverkningsgrad. 
Det finns flera produktformer beroende på hur armeringen ska användas såsom stång, 
tråd och lina. De olika armeringstyperna medför stora skillnader i hållfasthet och kemisk 
sammansättning samt hur stora laster och spännvidder konstruktionen klarar av. 
 
Dragegenskaperna för armeringen redovisas i Figur 1 nedan. Till en början är kurvan rak 
vilket betyder att när stången avlastas går den tillbaka till ursprunglig form. För 
varmvalsat stål finns en sträckgräns eller flytgräns, där spännings töjningen ökar 
betydligt och stålet flyter. Här skiljer man även på övre respektive undre sträckgränsen.  
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Efter en tid uppnås brottgränsen där kurvans högsta punkt är nådd och stålet inte längre 
kan ta upp mer spänning. 
För kallbearbetat stål finns inte sträckgränsen utan istället 0,2 gränsen som visar på vid 
den spänning då kvarstående töjning efter avlastning motsvarar 0,2 %. Kallbearbetat stål 
har därmed en högre hållfasthet än varmvalsat stål, samtidigt som töjbarheten är lägre 
/34//35//73/. 

Figur 1. Spännings töjningsdiagram för varmvalsad stång respektive kallbearbetad stång.  

3.2.1 Slakarmering 

Vanlig slakarmering bearbetas inte i kallt tillstånd som spännarmering utan genomgår 
endast varmvalsning. Armeringen kan förtillverkas i olika grad innan den levereras till 
byggarbetsplatsen och graden av förtillverkning finns i tre nivåer /35/. 
 
Armering i lagerlängder levereras till byggplatsen i längder om 12 m. Klippning, bockning 
och sorteringen får sedan skötas på plats för att passa i konstruktionen. 
Vid Inläggningsfärdig armering levereras armeringsstängerna klippta och bockade i 
färdiga längder och former samt sorterade efter vilken konstruktionsdel de tillhör. Detta 
gör att armeringen kan monteras direkt på monteringsstöd eller distanshållare. 
Monteringsfärdiga armeringsenheter klippts och bockas innan de levereras till 
byggplatsen och sammanfogats i en armeringsverkstad eller på byggplatsen. Detta gör att 
armeringen är färdig att direkt placeras i form. Vissa armeringsprodukter levereras även 
med distanser av plast eller rostfritt stål /35/. 
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3.2.2 Spännarmering 

Spännarmering har bearbetats i kallt tillstånd för att uppnå en högre hållfasthet genom 
att sträckgränsen överskrids. Detta gör att 0,2 gränsen blir högre än sträckgränsen vid 
endast normal varmvalsning och den får på så vis sin spännkraft före gjutning /37/. 
 
Tillvägagångssätt 
Spännbetongkonstruktioner består av antingen förspänd eller efterspänd armering. 
Vilken typ det är beror på när spännkraften påförts /36/. 
Vid förspända konstruktioner påförs spännkraften före gjutningen och vid efterspända 
konstruktioner påförs den först efter att betongen har hårdnat. 
Armeringen spänns upp över en gjutform på en höjd motsvarande täckskiktet av 
konstruktionen, därefter gjuts betongen. När betongen härdat avlägsnas den kraft som 
spände upp armeringen. Avspänningen kan ske antingen genom avskärning som innebär 
en snabb avspänning, eller med domkraft som ger en långsam avspänning /38/. 

 
Figur 2. Förespänning av armering med efterföljande avspänning. 

Efter avspänningen vill linorna krympa tillbaka till sin ursprungliga längd men detta 
förhindras pga vidhäftningen mellan linorna och betongen. Detta kräver att betongen har 
härdat tillräckligt för att klara av spännkraften. Kraften påverkar tvärsnittet excentriskt 
då armeringen är placerad i underkanten av tvärsnittet. Konstruktionen får då en konvex 
form uppåt. Denna spännkraft motverkar sedan egentyngden av konstruktionen och yttre 
laster. Lasterna skapar moment som motverkar tryckkraften och momentet som har 
skapats via spännarmeringen.  
Även nedböjning och tryckspänningarna kommer att begränsas och på så vis också 
sprickbildning i betongen. 
Tack vare den förspända armeringen kan man uppnå slankare konstruktioner och längre 
spännvidder /38//39//73/. 
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3.3 Bjälklagstyper av betong 

Här presenteras de bjälklag rapporten ämnar att behandla som är 
HD/F bjälklag, plattbärlag, platsgjutet bjälklag enligt traditionell formsättning och 
prefabricerade bjälklag. 
 

3.3.1 Förspända håldäcksbjälklag (HD/F) 

Figur 3. HD/F bjälklag 

Utformning 
Förspända håldäcksbjälklag eller så kallat HD/F bjälklag är ett prefabricerat bjälklag med 
längstgående kanaler. De längsgående kanalerna ger konstruktionen en lägre egentyngd.  
Bjälklagets bredd är vanligtvis 1,2 m men kan anpassas genom längssågning i fabrik, även 
kanalerna i bjälklaget kan anpassas utifrån hålens antal, form och mängd/40//41/. 
Kanalerna innebär en risk för vattenansamling under bygget och förses därför med 
dräneringshål för att minska risken. Hålen placeras ungefär 1,2 m från änden av varje 
kanal och har vanligtvis en diameter på ca 8 - 12 mm men vissa tillverkas med en diameter 
uppemot 15 mm /41//42/. 
 
Tillverkning 
Tillverkningen av HD/F bjälklag sker i fabrik och elementen gjuts maskinellt, detta gör att 
arbetet sker i en kontrollerad miljö. 
Förspänning av armeringen är första steget i tillverkningen för att sedan följas av gjutning 
och efterbehandling. Tack vare förspänningen av armeringen kan bjälklaget användas för 
längre spännvidder. 
Bjälklagets undersida gjuts mot en stålform medan ovansidan behöver en grövre struktur 
anpassad för spackling och pågjutning. Bjälklagets släta undersida gör det attraktivt för 
exponerade ytor då målningsbehandling kan ske direkt /40//42/. 
En pågjutning på 20 - 50 mm görs dels i syfte att ge en större massa betong för att uppfylla 
eventuella ljudkrav men även för att få ett slätt undergolv /41/. 
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Dimensionering 
HD/F bjälklag dimensioneras i bredden 1,2 m men finns i flera höjder för att passa olika 
typer av användningsområden, laster och spännvidder. 
Svensk betong rekommenderar följande spännvidder för de olika dimensionerna av  
HD/F bjälklagen och byggnadskategorier i tabell 2. HD/F 120/20 har en höjd på 200 mm 
och klarar en spännvidd på 9 m vid bostäder. Genom en ökning av bjälklagets höjd till 400 
mm kan man uppnå en spännvidd upp till 17 m . Med denna ökning förändras bjälklagets 
massa från 255 kg/m2 till 415 kg/m2 /43/. 
 
Tabell 2. Spännvidd för HD/F bjälklag 

Byggnadskategori HD/F  
120/20 

HD/F 
120/27 

HD/F 
120/32 

HD/F 
120/40 

 m m m m 

Bostäder 9 13 15 17 

Kontor 8 13 15 18 

Industrier 6 kN/m2 7 11 13 15 

Industrier 10 kN/m2 5 9 11 13 

 
Tabell 3 redovisar en ungefärlig vikt för HD/F bjälklag i olika dimensioner. Skillnaden på 
vikten av bjälklaget beror på olika typer av utformning och storlek på kanalerna. 
 
Tabell 3. Höjd och massa för HD/F bjälklag 

Beteckning Höjd [mm] Massa c:a [kg/m2] 

HD/F 120/20 200 255 - 330 

HD/F 120/27 265 320 - 440 

HD/F 120/32 320 385 - 400 

HD/F 120/40 400 415 - 500 

 
 
Användningsområde 
HD/F bjälklag tillåter långa spännvidder vilket minskar behovet av bärande 
konstruktioner och ger därför stora möjligheter för flexibla planlösningar. 
Bjälklag är ett bra val vid t.ex. affärs,- industri- och kontorsbyggnader där man är i behov 
av stora ytor /44/. 
Bjälklagets kanaler erbjuder goda installationsmöjligheter i längstgående led då de kan 
användas för ventilationsluft från utrymmen både under och över bjälklaget. 
Kanalerna kan även användas för klenare avloppsrör, elledningar och brunnar /42/. 
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Kostnad 
Enligt uppgifter från Wikells sektionsfakta tas följande kostnadsberäkning fram för ett 
HD/F 120/27 bjälklag med överbetong. Bjälklagets vikt är 517 kg/m2, med en 
ljudisoleringsklass på 54 dB och brandskyddsklass på REI 120. 
 
Tabell 4. Kostnadsberäkning för HD/F bjälklag 

265 hålbjälklag med överbetong Kostnad 

Materialkostnad 145:60 

Arbetslön (0,25 tim à 188:-) 47 :- 

Underentreprenader 835 :- 

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 118:44 

Omkostnadspålägg 10 % på UE 83:50 

Sektionskostnad (exklusive moms) 1 229:54 kr/m2 

 
 
Ett HD/F 120/27 bjälklag utfört med ett Granab-golv istället för överbetong har en vikt 
på 366 kg/m2, ljudisoleringsklass 57 - 58 dB och brandklass REI 120.  
Följande kostnadsberäkningar har tagits fram för det bjälklaget/46/. 
 
Tabell 5. Kostnadsberäkning för HD/F bjälklag 

265 hålbjälklag med Granab-golv Kostnad 

Materialkostnad 284 :- 

Arbetslön (0,60 tim à 188:-) 112:80 

Underentreprenader 835 :- 

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 284:26 

Omkostnadspålägg 10 % på UE 83:50 

Sektionskostnad (exklusive moms) 1 599:56 kr/m2 
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3.3.2 Plattbärlag 

Figur 4. Plattbärlag 

Utformning 
Ett plattbärlag är en samverkanskonstruktion och ingår i kategorin platsgjutna 
bjälklagen.  
Numera förknippas plattbärlag ofta med namnet filigran som idag är det vanligaste 
plattbärlaget. Det är ett väl beprövat system som är typgodkänt av Boverket /51//53/.  
 
Ett plattbärlag är en färdig form som består av en tunn betongplatta, där all 
underkantsarmering är ingjuten. Formen innehåller även så kallade ”armeringsreglar” 
som också är ingjutna från start och bör ha ett ingjutningsmått på minst 30 mm /51//54/. 
I och med att den prefabricerade formen är gjuten mot en stålform garanteras det att 
undersidan har en slät yta med hög måttolerans /53/.  
 
Avslutningsvis sker en pågjutning på betongformen innan det blir ett färdigställt bjälklag. 
Det slutgiltiga bjälklaget ger ett helt homogent betongbjälklag med en uppbyggande 
samverkan och med en yta som kräver minimal underhållning.  
Plattbärlagen kan utföras både som slakarmerade eller förspända, beroende på vilken 
spännvidd som vill uppnås. 
 
Tillverkning 
Själva formen tillsammans med underkantsarmering och armeringsreglar tillverkas på 
fabrik som sedan levereras till arbetsplatsen. Väl ute på arbetsplatsen läggs plattbärlagen 
ut på bockryggar med hjälp av en byggkran direkt från transportbilen. Antalet bockryggar 
är betydligt färre än vid traditionell formning. När plattbärlagen är på plats monteras 
bjälklagets överkantsarmering på traditionellt sätt, men vanligtvis med hjälp av kran. 
Vidare avslutas det med en pågjutning, där tjockleken på pågjutning kan variera beroende 
på de ställda kraven /51//53/. 
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I och med att formen sitter kvar och samverkar med pågjutningen så fungerar ett 
plattbärlag som en ”kvarsittande form” även kallad ”förlorad form” eftersom formen går 
förlorad /51//53/. För att kunna uppnå en full samverkan har formens armeringsreglar 
i uppgift att säkerställa att gjutfogen mellan pågjutningen och formen armeras samman 
/53/. Gjutfogen har sedan som funktion att ta upp skjuvkrafterna /54//56/. 
På så vis behövs inga stål- eller betongbalkar användas som stöd.  
Med hjälp av att plattbärlagen utgör en kvarsittande form förenklar det formningsarbetet 
ute i produktionen  och möjliggör en effektiv produktion.  
 
En full samverkan ger ett homogent bjälklag, vilket leder till att det får samma fördelar 
och goda kvaliteter som ett bjälklag erhåller som utförs enligt traditionell formsättning. 
Efter montage kompletteras de längsgående skarvarna med smala klena skarvnät. 
 
Om korsarmerade plattbärlag önskas ska sekundärarmeringen precis som 
överkantsarmeringen placeras ovanpå plattbärlaget efter montaget. Vid placering ska den 
”träs” genom armeringsreglarnas öppningar.  
Den erforderliga tvärarmeringen kan numer även förses redan på fabriken. Där kan även 
de längsgående skarvarna kompletteras med ett kraftigt skarvnät. Om denna metod 
används landar bjälklagens tjocklek på 200-300 mm.    
 
Leverantörerna för plattbärlag är väldigt flexibla då det kan både anpassa och 
dimensionera elementen utifrån de krav och behov som ställs i varje projekt /53/. 
 
Dimensionering 
Bärförmågan för ett slakarmerat plattbärlag är detsamma som för ett platsgjutet bjälklag, 
och ligger på en lastkapacitet på 4,0 kN/m2. I den slakarmerade plattan används 3 st. 
armeringsbalkar. 
Plattbärlag som är slakarmerade har en formtjocklek på 40 - 50 mm och en standardbredd 
på 2400 mm. I tabell 6 redovisas spännvidderna för de olika dimensionerna. 
 
Tabell 6. Spännvidd för slakarmerade plattbärlag 

Bjälklagshöjd 
[mm] 

Spännvidd [m] 

Bostadslast Kontorslast Lagerlokal [6 kN/m2) 

200 4,9 4,9 4,2 

220 5,3 5,3 4,6 

250 5,8 5,7 5,1 

300 6,6 6,6 5,9 

 
Om plattbärlaget förspänns kan det klara större spännvidder. Tjockleken på dessa är 
normal 70 mm med en standardbredd på 1200 mm.  
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Det förekommer att det används en tunnare variant på 50 mm om det önskas gjuta in 
kanaler i bjälklaget. På så vis behövs all disponibelt utrymme till pågjutningen. I och med 
den tunnare varianten blir även spännlinorna tunnare. Annars har linan en diameter på 
13 mm /51//53//54/. 
Tabell 7 visar spännvidder som skiljer sig något från de olika källorna. 
 
Tabell 7. Spännvidd för förspända plattbärlag 

 
I tabell 8 visas ett värde på bjälklagens massa beroende på om bjälklaget är förspänt eller 
slakarmering, höjd och bredd /57/. 
 
Tabell 8. Massa för plattbärlag utan pågjutning 

 
Användningsområde 
Plattbärlag är den vanligaste byggmetoden för bostäder såsom flerbostadshus /50/. Det 
är inte heller några problem att hänga plattbärlagen i de platsgjutna väggskivorna som 
används som lägenhetsavskiljande. Det kan påträffas i byggnader med butiker eller 
garage i bottenvåningen och bostäder på ovanstående våningar /53/.  Skolor och kontor 
där det är måttliga laster kan plattbärlag även förekomma /54/. 
 
Plattbärlagen erbjuder en kombination av prefabriceringens fördelar tillsammans med 
flexibiliteten för det platsgjutna byggandet.  
 
Kostnad 
Enligt erfarenhet påvisar det att 25 % kan sparas av den tid det tar för traditionell 
formsättning /51/. 

Källa Höjd [mm] Bredd [mm] Spännvidd [m] 

Studielitteratur: 
Byggkonstruktion 

>70 
För samverkande 

pågjutning 

1200 5,0 - 10,5 

Betongelementföreningen 
Bygga med prefab 

>70  
För samverkande 

pågjutning 

1200 5,0 - 10,5 

Bärande och buret 200 - 350 1200 6,0 - 10,0 

Svensk betong 70 - 120 2 400 < 12,0 

Beteckning Höjd [mm] Bredd [mm] Massa c:a [kg/m2] 

PL 240/5 50 2 400 125 

PL/F 240/7 70 2 400 160 
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Wikells Sektionsfakta behandlar endast ett exempel när det kommer till plattbärlag, vilket 
är ett slakarmerat med en 160 mm pågjutning. Vikten för detta bjälklag landar på 507 
kg/m2, bjälklagets brandklass är REI 240 och ljudklassen 52 dB. /46/ 
 
Tabell 9. Kostnadsberäkning för plattbärlag. 

 
3.3.3 Platsgjutet bjälklag 

Figur 5. Multiflex för platsgjutna bjälklag 

Utformning 
Ett bjälklag som utförs platsgjutet förklaras som ett homogent bjälklag /51/.  
Utseendet på det platsgjutna bjälklaget influeras i hög grad av utförandet av formen.  
Om betongytan ska vara synlig kan estetiken vara avgörande. 
Egenskaperna hos formytan kan inverka på både betongytans struktur och 
färgvariationer. 
En av betongens olägenheter är den tunga vikten på grund av dess homogena egenskap. 
Möjligheten finns för att minska betongåtgången och därmed bjälklaget totala vikt, genom 
att sparrör av celllast eller stål gjuts in /58/. 
 
Tillverkning 
Ett platsgjutet bjälklag tillverkas på arbetsplatsen, därav namnet platsgjutet. Med 
platsgjutet bjälklag syftar vi till bjälklag som tillverkas genom traditionell formning.  
Det kan också förekomma att man formsätter platsgjutna bjälklag genom luckform, 
formbord och säkerhetsstämpning, vilket vi har valt att inte behandla i rapporten /52/.  

Plattbärlag av betong Kostnad 

Materialkostnad 620:85 

Arbetslön (? tim à 188:-) 109:04 

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 274:78 

Sektionskostnad (exklusive moms) 1004:67 kr/m2 
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Vid traditionell formning använder man sig av så kallade valvformar som kan förekomma 
i två varianter, stödjande eller bärande former. Valvhöjden kan variera mellan 2,40-5,50 
m. Användandet av dessa beror på vilken typ av belastning som formarna är avsedda att 
ta upp /52/.  
 
Bjälklag i betong utförs främst som bärande form vilket är uppbygg av en bärande 
primärkonstruktion och en sekundärkonstruktion. Till den primära delen ingår underlag, 
underlägg, stämp och  bockryggar. Den sekundära utgör reglar och den ytform, vanligtvis 
plywood som används närmast betongen. Formarna har i huvuduppgift att se till så att 
betongen är fixerad på rätt sätt fram tills att den har uppnått önskad hållfasthet för att 
vara självbärande /58/.  
Till sin hjälp kan temperaturgivare gjutas in i betong. Temperaturutvecklingen kan på så 
vis följas för att bedöma betongens hållfasthet. Datorprogrammet Hett-97 är ytterligare 
ett hjälpmedel som kan användas för att säkerställa att betongen har uppnått tillräcklig 
hög hållfast innan formen rivs. Dock kan förutsättningarna för dessa hjälpmedel variera 
beroende på temperatur och årstid /55/. 
 
Bjälklagen kan både vara enkelarmerade eller korsarmerade samt utföras som 
slakarmerade eller spännarmerade /51/. 
 
Dimensionering 
Traditionell formning anses som ett flexibelt system då det fungerar i princip till alla 
formlösningar /52/.   
Vid gjutning av flera våningsplan är det av stor betydelse att kontrollera underliggande 
bjälklag. Anledning är att bjälklagsformar vanligtvis måste säkerhetsstämpas mot de 
tidigare gjutna bjälklag.  Eftersom bjälklaget inte klarar av lasten från det nygjutna 
bjälklaget på egen hand måste därför stämpen finnas kvar i flera våningar.  
 
Det medför en högre belastning på de undre bjälklagen och detta måste tas hänsyn till vid 
dimensionering så att betongen uppnår erforderlig hållfasthet.  
 
Formen behöver också dimensioneras med erforderlig överhöjning vilket ska innefatta 
den permanenta konstruktionens långtidsdeformationer. Vidare ska även formens 
elastiska och plastiska deformation tas i beaktan /58/. 
 
Vid dimensioneringen av ett platsgjutet bjälklag måste betongens uttorkning beaktas som 
tidigare nämnts i kap 3. 
 
I tabell 10 på nästa sida redovisas spännvidderna för platsgjutna bjälklag med nyttig last 
och tjocklek av bjälklaget. De lägre värdena i den nyttiga lasten avser vanlig last och det 
högre trängsellast /59/. 
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Tabell 10. Spännvidder för platsgjutna bjälklag med nyttigast och tjocklek. 

 
Användningsområde 
På grund av dess homogena utformning och förmåga att ta upp och avge vatten används 
platsgjutet främst till konstruktioner som är hårt utsatta för väta och fukt. Bassänger, 
avloppssystem och vattentorn är några exempel men även som källarparti och 
grundplatta i byggnader.  Kan också förekomma i parkeringshus, bostäder, kontor samt 
på anläggningssidan /60/. 
 
Vid mindre begränsade ytor, där det kan finnas svårigheter att komma åt och riva formen 
är platsgjutet ett alternativ. I de fall  så använder man sig utav antingen cellplast- eller 
sandskivor som bärande form. Rivning av form kan ske med hjälp av lösningsmedel som 
löser upp cellplasten eller genom att sanden blåser eller spolas bort /58/. 
 
Kostnad 
Platsgjutna bjälklag som formsätts genom traditionell formning har en låg 
materialkostnad. Däremot får man räkna med att det kan bli höga enhetstider, samt att 
det kan bli höga plywoodkostnader i många fall på grund av hårt slitage /3/. 
 
I tabell 11 redovisar ett bjälklag på 200 mm. Bjälklagets vikt är 492 kg/m2 med brandklass 
REI 240 och ljudisoleringsklass 54 dB: 
 
 

Typ av platta Tjocklek 
[mm] 

Nyttig last 
[kN/m2] 

Största lämpliga spännvidd [m] 

Slakarmerat Efterspänt 

Enkelspänd 
fritt upplagd 

200 
300 

1,75 4,8 
6,2 

8,0 
10,8 

200 
300 

4,0 4,3 
5,6 

6,5 
9,7 

Enkelspänd 
kontinuerlig 

200 
300 

1,75 8,1 
10,3 

9,0 
12,5 

200 
300 

4,0 6,7 
9,0 

8,0 
11,3 

Fyrsidigt 
upplagd fritt 

upplagd 

200 
300 

1,75 6,6 
8,5 

9,6 
13,2 

200 
300 

4,0 5,8 
7,6 

8,8 
12,2 

Fyrsidigt 
upplagd 

kontinuerlig 

200 
300 

1,75 9,3 
12,7 

9,3 
13,6 

200 
300 

4,0 7,5 
11,0 

8,0 
12,0 
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Tabell 11. Kostnadsberäkning för platsgjutet bjälklag. 

 
Ett annat liknande bjälklag visas i tabell 12 där kostnaderna skiljer sig lite på grund av 
armeringstyp och mängd armering. Bjälklaget i tabellen nedanför har därför en billigare 
materialkostnad och arbetet går snabbare att utföra vilket bidrar till en mindre 
arbetskostnad /46/. 
 
Tabell 12. Kostnadsberäkning för platsgjutet bjälklag 

 
Detta bjälklag har en vikt på 488 kg/m2, Brandklass REI 240 och ljudisoleringsklass 57 dB 
/46/. 
 
  

200 betongbjälklag Kostnad 

Materialkostnad 463:40 

Arbetslön (0,95 tim à 188:-) 178:60 

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 450:07 

Sektionskostnad (exklusive moms) 1 092:07 

200 betongbjälklag Kostnad 

Materialkostnad 432:65 

Arbetslön (0,79 tim à 188:-) 148:52 

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 374:27 

Sektionskostnad (exklusive moms) 955:44 
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3.3.4 Prefabricerade massivbjälklag46/ 

 

Figur 6. Massivbjälklag 

Utformning 
Prefabricerat massivbjälklag eller så kallat RD, RD/F platta är ett färdiggjutet bjälklag som 
oftast är förspänt (RD/F) för att klara långa spännvidder men kan även utföras med 
slakarmering (RD). 
Bjälklaget har en mycket god ljudisolerande förmåga och brandtekniska egenskaper tack 
vare den stora massan betong /44//47/. 
 
Tillverkning 
Installationer, avloppsbrunnar och balkonginfästningar gjuts in redan på fabriken och 
detta minskar efterarbetet på byggarbetsplatsen.  
Då bjälklaget är prefabricerat gör det att dess undersida är slät och ger ett färdigt 
undertak. Bjälklaget är färdigt att monteras när det kommer till byggarbetsplatsen. 
Monteringen sker enkelt på byggarbetsplatsen och det enda som krävs på 
byggarbetsplatsen är att man sedan flytspacklar bjälklagets ovansidan med 20 - 40 mm 
spackel /47//48/. 
 
Dimensionering 
Hur massivbjälklag utförs skiljer sig något från de olika leverantörerna. Massiva 
betongbjälklag utförs vanligtvis i en bredd på 1,2 m och 2,4 m. Det kan dock även 
förekomma med en bredd på 3,0 m. Standardtjockleken ligger på ca 200 mm men kan 
även utföras med en tjocklek mellan 230 - 250 mm /47//48/. 
I Tabell 13 redovisas de spännvidder massivbjälklaget klarar av: 
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Tabell 13. Spännvidd för massiva bjälklagsplattor 

 
Tabell 14 visar massan av bjälklaget vid bredderna 1,2 m respektive 1,4 m 
 
Tabell 14. Bredd, höjd och massa för massivbjälklag 

 
Användningsområde 
Massivbjälklag används med fördel till bostäder tack vare den solida betongmassan som 
ger en bra ljuddämpning. Massivbjälklag kan även användas som passbitar i projekt med 
håldäcksbjälklag /49/. 
 
Kostnad 
Vid framtagning av bjälklags kostnaderna har Wikells sektionsfakta används och där 
behandlas inte massivbjälklag. En jämförelse kan göras för betongbjälklag med 
självkompakterande betong och 7 mm flytspackel. 
Bjälklaget med 200 mm betong uppnår en vikt på 500 kg/m2 vilket stämmer överens med 
en normal vikt för massivbjälklag.  
Betongbjälklaget har brandklass REI 240, ljudisoleringsklass [55 dB] 54 dB och 
sektionskostnaden fördelas på följande vis: 
 
Tabell 15. Alternativ kostnadsberäkning för massivbjälklag 

 
 

Byggnadskategori RD 240/15 
Slakarmerade 

RD 240/20 
Slakarmerade 

RD/F 240/15 
Spännarmerade 

RD/F 240/20 
Spännarmerade 

 m m m m 

Bostäder 4,8 5,5 7 8 

Kontor 4,5 5 6,8 7,5 

Industrier 6kN/m2 3,5 4,5 6 6,8 

Beteckning Betonghöjd [mm] Bredd [mm] Massa, c:a [kg/m2] 

RD/F 120/20 200 1200 500 

RD/F 240/20 200 2400 500 

7 + 200 betongbjälklag Kostnad 

Materialkostnad 510:55 

Arbetslön (0,77 tim à 188:-) 144:76 

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 364:80 

Sektionskostnad (exklusive moms) 1020:11 kr/m2 
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Massivbjälklag är ett svårdefinierat bjälklag där kostnadsberäkningar inte framgår.  
Här behöver även kostnaderna för underentreprenörerna läggas till. Vilket har uppgått 
till 835 :- för HD/F bjälklag tillsammans med ett omkostnadspålägg på 10 % för UE /46/. 
 

3.4 Brandbeständighet 

Konstruktioner i betong har en god brandbeständighet. Det tar längre tid innan 
temperaturen i konstruktionen når kritiska värden i jämförelse med andra 
byggnadsmaterial. Den största påverkningen på bärande och brandcellsavgränsande 
betongkonstruktioner är temperaturhöjningen och dess varaktighet /61/. 
Temperaturhöjning gör att det sker en minskning av betongens och armeringens 
hållfasthet och därmed även en gradvis reducerad bärförmåga /61//62/. 
Vilka parametrar som är avgörande vid fastställande av en konstruktionsdels bärförmåga 
beror på dess geometri. För balkar och bjälklag är det den försämrade hållfastheten hos 
stålet som är den mest kritiska faktorn. För pelare och väggar är det däremot den 
försämrade tryckhållfastheten hos betongen som innebär en större inverkan på 
hållfastheten /62/. 
 
Följande faktorer är avgörande för betongkonstruktionens brandmotståndsförmåga: 
 

• Betongens värmeledningsförmåga och värmekapacitet 
• Betongens och armeringens mekaniska egenskaper vid höga temperaturer 

• Vidhäftningen mellan betong och armering vid höga temperaturer 
• Konstruktionens grad av exponering för brandpåverkan 

• Geometriska faktorer som tvärsnittsdimensioner, täckskikt, etc 

• Fuktinnehåll och täthet 
 

3.4.1 Brandteknisk klass 

Beroende på verksamheten i byggnaden och våningsantalet indelas varje byggnad i en 
klass (Br1, Br2 eller Br3) där Br1 anger de högsta kraven på ytskikt och bärande 
konstruktioner. Utifrån byggnadens klass och konstruktionsdelens funktion, dvs om den 
är vertikalt eller horisontellt stomstabiliserande, kan en brandteknisk klass fastställas för 
konstruktionsdelen /61//62/. Brandteknisk klassindelning av byggnadsdelar för en 
standardbrand ska indelas efter följande klassbeteckningar: 
 

• R - bärförmåga 

• E - integritet (täthet) 
• I - isolering 
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Där beteckningarna kombineras enligt: R, RE, REI, E eller EI 
 

• R - Bärförmåga 

• RE - Bärförmåga och integritet 
• REI - Bärförmåga, integritet och isolering 

• E – Integritet 

• EI – Integritet och Isolering 
 
Beteckningarna kombineras sedan med tidskraven: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 
360. Detta innebär den tid i minuter som konstruktionsdelen uppfyller sina bärande 
och/eller avskiljande funktioner /62//63/. Vid bärande konstruktioner och beroende på 
risken för personskada vid kollaps anges brandsäkerhetsklass 1 - 5.  
 
Tabell 16. Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass 

Brandsäkerhetsklassen indelas även efter vilken byggnadsklass den aktuella byggnad 
tillhör. Detta innebär att samma typ av bjälklag kan få olika brandsäkerhetsklass 
beroende på typ av byggnad. 
Kombinationen av den bärande konstruktionens brandsäkerhetsklass och byggnadsklass 
ger kraven på konstruktionens brandtekniska klass /63/. 
 

• För Br1 - byggnader krävs det R 60 för de bärande konstruktionerna i en byggnad med 
högst 4 våningar. Vid 5 - 8 våningar gäller istället R 90 för vertikala bärverk. Bjälklag 
utförs i klass R 60, även de bjälklag som är stomstabiliserande. I en byggnad med fler 
än 8 våningar finns det ett generellt krav på R 90 men vid sprinkling av en 
Byggnad får kravet reduceras till R 60. 
 

• För Br2 - byggnader ställs generellt kravet R 30 för bärande konstruktioner. 
 

• För Br3 - byggnader ställs det däremot normalt inte formella krav på den 
brandtekniska klassen för de bärande konstruktionerna /63/. 
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Tabell 17 redovisar vilka brandklasser de olika fritt upplagda elementen vanligtvis tillhör 
i grova drag. Med speciella åtgärder så som ökning av täckskikt, sektionsmått, 
armeringsmängd, inspänning och brandskyddsputs kan man uppnå högre brandklasser 
/64/. 
 
Tabell 17. Brandklasser för olika element 

3.4.2 Lastutnyttjandegrad 

Lastutnyttjandegraden uttrycker hur mycket av den maximala lastkapaciteten hos en 
konstruktionsdel som är utnyttjad. 
Om lastkapaciteten är belastad till 100 % innebär det att konstruktionsdelen inte kan ta 
upp ytterligare last /62/. 
I situationer där egentyngden dominerar kan den statiska lastutnyttjandegraden högst 
uppnå 75 % för armerade betongkonstruktioner i säkerhetsklass 3.  
Detta gäller då armeringens hållfasthet bestämmer bärförmågan och då belastningen helt 
består av permanenta laster. 
I situationer där betongens hållfasthet är avgörande för en betongkonstruktions 
bärförmåga, kan lastutnyttjandegraden högst uppnå 67 %, om konstruktionen även här 
tillhör säkerhetsklass 3. 
 
Vid en lägre lastutnyttjandegrad klarar armeringen högre temperaturer innan 
konstruktionen går till brott, vilket visas i tabellen nedan. Tabellen visar även att 
armeringsstål som är varmvalsat, klarar en högre temperatur än kallbearbetat 
förspänningsstål. Den temperatur där konstruktionens bärförmåga uppgår till angiven 
lastutnyttjandegrad, kallas kritisk temperatur /62//73/.  
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Tabell 18. Kritisk temperatur för armeringsstål och förspänningsstål som funktion av 
lastutnyttjandegrad för balkar och bjälklag i säkerhetsklass 3. 

 
 

3.4.3 Egenskaper hos armering vid höga temperaturer 

Vid en brandteknisk dimensionering är kännedomen om hållfasthets- och 
deformationsegenskaperna hos stål och betong vid höga temperaturer ett nödvändigt 
underlag /62/.  
Med den ökande temperaturhöjningen försämras hållfastheten avsevärt hos 
armeringsstålet. Temperaturökningen i armeringen är oftast avgörande för 
konstruktionens bärförmåga, framförallt i konstruktioner där armeringen har en primär 
kraftupptagande funktion. 
Varmvalsat och kallbearbetat stål måste särskiljas när de mekaniska egenskaperna 
redovisas, då kallarbetat stål generellt är känsligare för temperaturhöjningar än 
varmvalsat. Temperaturhöjningen gör att effekten av efterbearbetningen av spännstålet 
helt eller delvis försvinner vid 400 °C. 
Varmvalsat stål som utsätts för en uppvärmning och sedan en avsvalning till 
rumstemperatur återfår 95 - 100 % av sin ursprungliga brotthållfasthet. Kallbearbetat 
stål börjar däremot förlora sin kallbearbetningseffekt successivt efter ca 300 °C för att 
efter avsvalning endast återfå 60 % av den ursprungliga brotthållfasthet /61//62/. 
 

3.4.4 Egenskaper hos betong vid höga temperaturer 

Det finns relativt stort kunskapsunderlag för hur stål beter sig under höga temperaturer 
men då betong har ett mer komplicerat beteende under brandpåverkan är denna kunskap 
mer ofullständig /62/. 
 
Temperaturnivåer som är aktuella vid brand medför fysikalisk och kemisk nedbrytning 
av cementpastan och ballasten i betongen. Delmaterialens stora skillnader i 
volymförändringar bidrar till uppluckring, spänningar och sprickbildning i 
konstruktionen.  
Vid växande temperatur över 105 °C och upp till ca 200 °C avgår kapillärvattnet och det 
absorberade vattnet i cementpastan. I detta temperaturintervall expanderar 

Lastutnyttjandegrad Kritisk temperatur 

Normal dimensionering Brand-dimensionering Förspänningsstål 
(kallbearbetat) 

Armeringsstål (varmvalsat) 

100 % 50 % 400 °C 545 °C 

80 % 40 % 450 °C 580 °C 

60 % 30 % 500 °C 620 °C 

40 % 20 % 550 °C 660 °C 
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cementpastan något men hållfastheten förblir konstant eller ökar. Vid temperaturer över 
200 °C krymper cementpastan däremot avsevärt och hållfastheten minskar något. 
Cementpastans kraftigaste nedbrytning sker mellan 500 - 600 °C då kalciumhydroxid 
sönderdelas till fri kalk och vatten som därefter förångas. Vattnet i cementpastan är helt 
avlägsnat vid ca 850 °C /61/. 
Till skillnad från cementpastan växer ballastens volym kontinuerligt med temperaturen, 
mer eller mindre starkt för de olika bergarterna /62/. 
Ballast med en hög halt av kvarts som gnejs, granit och kvartsit har en kvartsomvandling 
som sker mellan 500 och 650 °C. Vid 575 °C når ballasten maximal hastigheten av 
kvartsomvandling. 
Under denna omvandling sker en stark volymökning av ballasten som normalt upptar en 
större volymenhet av betongmassan från början. Detta gör att cementpastan påtvingas 
kraftiga deformationer. Volymändringen leder till inre sprickbildningar och uppluckring 
av strukturen. Av dessa skäl är kvartshaltig ballast ogynnsamt i jämförelse med ballast av 
t ex kalksten/61//62/. 
 

3.4.5 Bjälklagskonstruktioners beteende vid brandpåverkan 

I tvärsnittet av en platta eller balk som är momentbelastat sker brott vanligtvis på grund 
av att armeringens sträckgräns är nådd. När temperaturen i armeringen ökar minskar 
sträckgränsen vilket leder till att tvärsnittets momentkapacitet reduceras. 
Brandmotståndet i en konstruktion bestäms därav av hur mycket betong som skyddar 
armeringen, dvs tjockleken av täckskiktet. 
När temperaturen höjs i de yttre delarna av betongen blir den tryckkraftupptagande 
förmågan mer beroende av de delar av tvärsnittet där temperaturen fortfarande är låg. 
Detta innebär att krav ställs på minsta plattjocklek och balkbredd för att minska 
temperaturhöjningen i betongen. Större betongtjocklek minskar även risken för 
avspjälkning. 
En betongplatta eller betongbalk som är fritt upplagd och brandpåverkad en-, två- eller 
tresidigt utsätts för en kraftig vertikal tilläggsutböjning. Detta ger upphov till en termisk 
krökning pga temperaturhöjningen i tvärsnittets dragzon. Betongens neutrallager för 
tvärsnittet höjs och detta skapar en reducerad tryckzon. Det ökar även risken för 
betongkrossbrott /61//62/. 
 

3.4.6 Avspjälkning hos brandpåverkad betongkonstruktion 

När en betongkonstruktion utsätts för en snabb temperaturpåverkan sker det ibland en 
avspjälkning och/eller avflagning av konstruktionen med varierande storlek. 
Det faktum att betongen på konstruktionen faller bort påverkar sällan direkt det statiska 
verkningssättet. Det som snarare är kritiskt avgörande är att armeringens täckskikt 
minskar eller till och med att armeringen exponeras. Detta gör att temperaturen i 
armeringen ökar med en reducerad bärförmåga som följd. 
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Vid slanka spännbetongbalkar kan följderna av avspjälkningen bli väldigt kraftiga och 
direkt påverka konstruktionens bärande funktion. I värsta scenario kan avspjälkningen 
leda till brott för bärverket /61//62/. 
Avspjälkningen kan ske i ett lugnt förlopp men i regel så sker det explosionsartat. 
Benägenheten för avspjälkning ökar under följande förutsättningar: 
 

• Hög fukthalt i betongen 
• Hastig temperaturstigning och starkt osymmetrisk temperaturförändring 

• Tvärsnitt med tunna sektionsdelar 

• Hög armeringstäthet 
• Tät betong, som vid högpresterade betong 

• Närvaro av tryckspänning från yttre last eller förspänning 
 
Med kvartshaltig ballast är risken för spjälkning av betongen större än för betong med t 
ex kalkstensballast. Vanlig betong har större benägenhet för avspjälkning än 
lättballastbetong och då framförallt gasbetong. Detta beror på att en ökad lufthalt medför 
ett bättre motstånd mot avspjälkning. 
De primära mekanismerna som orsakar avspjälkning vid brandpåverkan beror på att det 
sker en termisk spänning som orsakas av en förhindrad temperaturökning. Det skapas 
även en tvångsspänning i konstruktionen på grund av skillnaden mellan armeringens och 
betongens längdutveckling. Den primära mekanismen för avspjälkning är det ångtryck 
som skapas då det fria vattnet inuti betongens porer förångas.  
När fuktig betong upphettas över kokpunkten övergår det fria vattnet till ånga och ett 
övertryck skapas /61/. 
 
Åtgärder 
För att minska risken för avspjälkning kan man vidta följande åtgärder: 
 

• Minska fukthalten så långt som möjligt i betongen 
• Öka betongens permeabilitet genom att t ex tillsätta luftporbildare 

• Undvika olämplig bärverksgeometri som skarpa hörn och tunna sektionsdelar 

• Isolera med skyddsskikt för att minska temperaturen på betongen 
• Undvika balkliv och plattor som har en godtjocklek som understiger 80 mm. Balkliv 

<80 mm bygelarmeras för att erforderlig kraftöverföring mellan drag- och tryckzon 
säkerställs /61/. 

 

3.4.7 Brandteknisk dimensionering 

Vid en brandteknisk dimensionering är det grundläggande kravet att den 
dimensionerande bärfömågan (Rd) ska överstiga den aktuella lasteffekten (Sd). Kravet Rd 
> Sd är samma för all dimensionering av bärande konstruktioner. Bärförmågan avtar 
successivt under brandförloppet för att uppnå ett lägsta värde efter en tid.  
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Om bärförmågan reduceras till ett lägre värde än den aktuella lasteffekten resulterar det 
i att konstruktionen kollapsar. 
Brandpåverkan betraktas som en olyckslast under dimensionering med hänsyn till brand, 
då brand uppträder relativt sällan. 
Den metod som är mest lämpad för en brandteknisk dimensionering beror på vilken 
indata som finns tillgänglig, typen av konstruktion samt hur noggrann beräkning som 
erfodras. 
Tabellmetoden består av färdiga tabeller och diagram för en förenklad dimensionering. 
Denna metod används för att bestämma minsta tvärsnitt och täckskikt vid olika 
lastutnyttjandegrader. 
För ett mer ekonomiskt och noggrant resultat än det man får av tabellmetoden används 
handberäkning. Här baserar man dimensioneringen på färdiga temperaturunderlag i form 
av isotermer. 
Det dimensionerande temperaturunderlaget är kurvor som visar temperaturen i 
armeringen och betongen för olika elementtvärsnitt. 
Temperaturkurvorna är beräknade i datorprogrammet Super - Tempcalc, vilket har 
utvecklats vid Fire Safety Design i Lund. Temperaturkurvorna redovisas i 
betongelementföreningens handbok, bygga med prefab. 
För mer komplicerade tvärsnitt görs datorberäkningar då de enklare metoderna inte 
längre räcker till /62/. 
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3.5 Ljud 

Betong som material har många förutsättningar och egenskaper för att skapa en god 
ljudmiljö. Vid användandet av betong krävs det inte stora bygghöjder för att stå emot 
störande steg-och luftljud då materialet isolerar på ett effektivt och naturligt sätt /69/. 
En av materialets främsta egenskap är dess höga styvhet som leder till att bjälklagen även 
klarar låga frekvenser vid långa spännvidder /69//70/. 
Emellertid kan betongstommar leda steg-och stomljud, vilket innebär att man bör 
använda sig av tilläggskonstruktioner i form av golvbeläggningar. Dessa förekommer i 
olika varianter och erhåller olika klasser för att ge en god stegdämpning. Effekten av de 
olika övergolven tillsammans med betongens styvhet utgör möjligheten att skapa en 
förbättrad ljudmiljö. Orsaken är att det tillkommer ytterligare ett lager som bidrar till den 
totala ljudisoleringen /68/. 
Även golvbeläggningar som är uppreglade eller flytande på mellanlägg har en positiv 
effekt på den vertikala ljudisoleringen. Ytterligare ett sätt att förebygga den slutgiltiga 
vertikala ljudisoleringen är att också använda sig av ett nerpendlande undertak. 
Dock bör det noteras att både skummad mattbaksida och stegljudsdämpande mellanlägg 
kan försämras med drygt 2-4 dB på grund av föråldring.  
Beaktande bör även tas vid användandet av ett upplagt golv som är elastiskt och flytande 
att det inte bör underskrida en ytvikt på 15 kg/m2. Det har en stor betydelse om höga 
trumljudsnivåer och besvärande svikt ska undvikas /68/.  
 

3.5.1 Planlösningen och stommens effekt 

Konstruktionens planlösning och stommens uppbyggnad har en väsentlig inverkan på 
byggnadens ljudisolering. Skälet till detta är att den påverkas av betongkonstruktionens 
förmåga för vibrationer och dämpningen utav dessa samt hur stor massa som sätts i 
svängning. Rummen bör därför projekteras på så vis att ljudet inte stängs inne. Det kan 
lösas genom att högst två icke-parallella väggar bör vara massiva och de övriga utförs som 
lätta och icke-bärande skivkonstruktioner. Om man undviker bärande innerväggar i 
betong blir ljudisoleringen som högst. Baksidan med detta är att spridningen av ljudet 
genom hela byggnaden ökar istället. 
Om bärande innerväggar används (två icke-parallella) och avståndet mellan dessa och 
övriga upplag för plattan är för stor, kan det leda till en måttlig försämring i 
ljudisoleringen. Den mest gynnsamma rumsutformningen är ett rum som kan fördela ut 
ljud till övriga delen av bjälklaget. 
Hur bjälklagen kopplas och hur de bärande upplagen planeras kan också ha en påverkan 
på den slutliga ljudisoleringen/ljudmiljön. 
Om t.ex. ett bjälklag kopplas styvt kommer det leda till en försämring av både luft-och 
stegljudsisoleringen i vertikalled på grund av att en liten bjälklags yta stängs inne 
/68//70/. 
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3.5.2 Ljudkrav 

När det kommer till konstruktionens stomsystem och dess ljudkrav syftar det normalt till 
luft- och stegljudsisolering /68/.  
Det kan även ställas krav beträffande rumsakustik, ljudtrycksnivån inomhus från 
installationer samt ljudisolering mot yttre ljudkällor såsom trafikbuller och 
flanktransmission som kan klass indelas enligt SS 25268:2007 /71//72/.  
 
Begreppsförklaringar: 
 
1. Luftljudsisolering betecknas R’w som används som ett vägt reduktionstal i en 

byggnad. Den visar vilken förmåga skiljekonstruktionen har att reducera ljud som når 
den via luften. Transmissionen av luftljudet kan ske genom begränsande 
konstruktioner, ventilationskanaler, byggnadselement eller om det finns ett 
oavsiktligt läckage i springor eller skarvar. (Ju högre värde på luftljudsisoleringen 
desto bättre ljudisolering blir det för konstruktionen). 
 

2. Stegljudsnivån betecknas L’n,w som är ett sammanfattningsvärde för vägd 
normaliserad stegljudsnivå i en byggnad. Det redovisar hur slag och stötar mot golv 
upplevs och uppfattas i ett närliggande rum. Bjälklagskonstruktionen samt den valda 
golvbeläggningen är det som avgör förutsättningarna för stegljudsnivåns värde. Med 
hjälp av en standardiserad stegljudsapparat kan stegnivån mätas genom att man 
hamrar på bjälklaget i ett avgränsat utrymme. 

 
Dock är betongens ljudisoleringsförmåga ogenomförbar att precisera och att definiera ett 
generellt värde. Argumentet för detta är att det är ett flertal faktor som påverkar den 
slutgiltiga ljudisoleringen såsom anslutningar, inspänningsförhållanden dimensioner 
samt produktion- och ytförhållanden. Alla har en stor inverkan och bör tas med i beaktan. 
Genom ovan nämnda faktorer skapas en variation på ljudisolering med avseende på 
vilken typ av konstruktion, verksamhet och rumsindelning det är. Tillsammans med 
vilken ljudklass beställaren önskar att byggnaden ska uppnå så är det något som måste 
behandlas under projekteringen /68/. 
Idag kan du med hjälp utav standardiserade beräkningsmetoder såsom Bastian tillämpa 
dessa faktorer så de tas med i beaktan vid beräkningen av ljudisoleringen och ljudnivåer. 
På så vis kan dimensioneringen ur ett ljudisoleringsperspektiv utföras med en större 
noggrannhet. Bastian beräknar både ljudisolering enligt svensk och europeisk standard 
/68//70/. 
Idag kan ljudkraven definieras på fyra olika sätt, från A till D, där A är det högsta.  
Enligt BBR 22 ska bostäder i svensk standard erhålla ljudklass C som minimum. 
Det innebär att dessa krav är inklusive mätmetodens (mät)osäkerhet.  
På så vis är det viktigt att ta hänsyn till en viss marginal vid projekteringen.  
 
Nu för tiden blir det allt fler företag som har i sin policy att bygga i ljudklass B. För att 
kunna uppnå de högre ljudklasserna bör inte endast kraven på produkterna skärpas utan 
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även hur arbetsutförandet går till. Detta behöver givetvis inte betyda en stor 
kostnadsökning om man använder förnuftiga och effektiva lösningar /68/.  
 

3.5.3 Egenfrekvens 

När bjälklagets ljudegenskaper ska behandlas vid val av bjälklag så är bjälklaget och 
plattans egenfrekvens något man beaktar. Med egenfrekvens innebär det vilket 
frekvensvärde som försätter bjälklagen och plattan i svängning.  
De faktorer som bestämmer bjälklagets egenfrekvens är spännvidd, 
inspänningsförhållandena, belastning och elementets tvärsnitt.  
Vid de fall när elementen läggs upp utan inspänning och när den maximala spännvidden 
används, kan besvärande och obehaglig svikt uppstå. Därför kontrolleras vibrationerna 
vid olika frekvenser som sedan beräknas och jämförs med de allmänna kriterierna för 
vibrationskomfort.  
Om för stora rörelser i övergolvet uppstår försämras ljudisoleringsförmågan och man är 
då nära den så kallade ”grund-resonans-frekvens” även kallad ”parkettresonans” vilket 
man vill undvika /68/.  
 

3.5.4 Skillnad på platsgjutet och prefab 

Den främsta skillnaden när det kommer till ljudegenskaperna för platsgjutet respektive 
prefab, är att prefabelementen har en lägre ytvikt än homogena platsgjutna bjälklag vilket 
medföljer en sämre ljudisolering. Dock finns det möjlighet vid prefabelementen att föra 
in elastiska stomfogar och vibrationsisolerande skikt för att skapa en hög ljud-och 
vibrationsisolering. Emellertid så bidrar användandet av elastiska stomfogar vid 
prefabelement en större frihet i planlösningen. Fogarna ger möjlighet att förhindra 
spridningen av vibrationer mellan utrymmena /68/.  
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3.6 Samarbetet 

Relationen mellan arkitekter och konstruktörer kan ibland bli lidande på grund av 
bristande samarbete och kommunikation. Vilket kan bidra till problem som uppkommer 
sent, och på grund av det blir kostsamma att åtgärda. 
I och med en ökad komplexitet i byggbranschen ställs högre krav på material och 
byggnadsdelarnas egenskaper. För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt krävs det 
att det finns en förståelse och kunskap för detta. 
I de tidiga projekteringsskedena finns en stor möjlighet för att kunna påverka projektets 
egenskaper som kvalitet, kostnad och hållbarhet. Här kan även beslut fattas som får en 
avgörande roll för produktkostnaden, därav kan det vara positivt att en större andel 
resurser placeras i ett tidigare skede i byggprocessen /66//67/. 
 
Det är entreprenadformen som avgör när de olika parterna kommer in i projektet och hur 
nära samarbetet blir. Traditionella entreprenadformer som utförandeentreprenad och 
totalentreprenad kritiseras ofta för att det inte bidrar till ett väl fungerade samarbete. Det 
anses att de olika aktörerna jobbar mot skilda mål och bristande kommunikation gör att 
resurserna inte utnyttjas på bästa sätt. 
En metod som har utvecklats för att förbättra detta är partnering, där samarbetet 
påbörjas i ett tidigare skede. 
Partnering innebär att byggherren i första skedet väljer ut företag som med sina 
medarbetare skapar ett projektteam. I gruppen ingår byggherren, entreprenörerna, 
konsulterna och övriga nyckelaktörer. Detta gör att de olika aktörerna är inne i projektet 
samtidigt istället för en begränsad tid innan nästa aktör tar över.  
På så sätt kan alla resurser utnyttjas på ett bättre sätt och yrkeskunskaperna kan 
komplettera varandra under hela byggprocessen /65/. 
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4 Resultat 

Resultatet som presenteras är en sammanställning av de berörda respondenternas svar från 
respektive intervju. 
 

4.1 Kännedom 

4.1.1 Användningsområden 

Majoriteten av respondenterna är överens om vilka användningsområden de olika 
betongbjälklagen har. Dock finns det en spridd åsikt om hur ett prefabricerat 
massivbjälklag definieras. För vissa av respondenterna innebar det endast att det var en 
homogen betongplatta, andra menade att det är detsamma som ett plattbärlag fast med 
en tjockare pågjutning. Somliga ansåg däremot att det skilde sig från plattbärlag då 
ingjutningen av installationerna sker på fabrik vilket gör att det levereras som ett 
prefabricerat bjälklag 
 
I denna tabell visas de sammanställda användningsområdena för de olika 
bjälklagstyperna. 
 
Tabell 19: Sammanställning av bjälklagen 

 
De utförda intervjustudierna visar att respondenterna är medvetna och överens om vilka 
fördelar respektive nackdelar som finns hos de olika metodvalen.  
 
 

Bjälklagstyp Användningsområden 

Traditionellt 
Platsgjutet 

bjälklag 

Vattentäta konstruktioner såsom badanläggningar och 
vattenreningsverk, grundkonstruktioner, broar med en för- 
eller efterspänning samt mindre bjälklag vid byggnader då 

det inte är lönsamt att använda sig av prefab. 

HD/F bjälklag Används mestadels  till kontor, sjukhus, kommersiella 
lokaler, P-hus och vid gårdsbjälklag. 

Plattbärlag Bostäder och vid de fall där man inte kan komma åt och riva 
formen vid traditionell platsgjutning väljs plattbärlag som 

är en kvarsittande form. 

Prefabricerat massivbjälklag Främst som passbitar till t ex HD/F samt vid krångliga 
geometrier och balkonger. Kan även förekoma i 

industrisammanhang där det är stora komplicerade 
belastningar och i vissa fall i bostäder men inte lika vanligt 
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Respondenterna innehar även vetskapen om de olika faktorer som styr val av bjälklag och 
vilka som avgör i olika projektsammanhang. Hur stor omfattning det är varierar bland 
respondenterna beroende på vilket yrkesroll de har under projekteringen. Där 
konstruktörerna är i framkant främst tack vare deras expertis inom området.  
Det är främst ett antal funktioner och krav som ska uppfyllas såsom spännvidder, 
bygghöjd och tid, mer än att endast ta hänsyn till pris/m2 bjälklag. De bjälklag som är de 
absolut vanligast i byggbranschen idag är HD/F bjälklag och plattbärlag vilket samtliga 
respondenter är överens om. 
Vidare är respondenterna i överlag överens om vilka bjälklag som är mest lämpade för 
längre spännvidder, samt de svårigheter som kan uppstå och vilka åtgärder som bör  
Vidtas under dimensioneringen.  
 
Prefabricerade massivbjälklag: 
Enligt respondenterna kan man genom att använda sig av prefabricerade massivbjälklag 
gjuta in installationerna redan i fabrik. Tack vare detta kan man uppnå smarta lösningar 
vid exempelvis våtutrymmen där installationerna kan läggas i en och samma platta.  
Vissa respondenter anger att svårigheterna med detta är om sena justeringar uppstår när 
installationerna redan är ingjutna och kan på så vis vara en kostsam ändring. Därför är 
det viktigt att allt är färdigt och bestämt när beställningen går till fabriken, vilket sker i ett 
tidigt skede. Detta gäller generellt för hela prefabindustrin. En av respondenterna 
uttryckte att begreppen massivbjälklag inte är så befäst i byggbranschen. 
 
HD/F: 
Gemensamt för respondenterna är att fördelen med att använda sig av prefabricerade 
bjälklag är att det ger ett snabbt och enkelt montage på arbetsplatsen. Vanligtvis är det 
prefableverantörerna som står för själva montaget eller en eventuell underleverantör. 
Somliga respondenter menar att prefabricerade element är fördelaktigt vid en begränsad 
åtkomst på byggarbetsplatsen. De anser att det innebär en problematik att tillgodose 
utrymme på byggarbetsplatsen för formar, betongpumpbil och övriga tillbehör för 
traditionell platsgjutning. Vidare motsätter sig andra respondenter detta och menar att 
det kan vara lika begränsat att komma in med en lastbil med långa betongelement och 
tillgodose plats för en kran. Beroende av byggarbetsplatsens logistik och område kan 
därav det mest optimala metodvalet variera för olika projekt. 
 
Vid en prefabstomme kan längre spännvidder uppnås och därmed en mer öppen 
planlösning och ökad flexibilitet. Tack vare elementens kanaler ger det en mindre massa 
betong och ett lättare bjälklag. Detta kan vara positivt vid begränsade och svåra 
grundförutsättningar då metoder som pålning kan undvikas enligt respondenterna. 
Svårigheten med HD/F bjälklag är att det ofta  bildas vattenansamlingar i bjälklagets 
kanaler under byggprocessen.  
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Detta löser man med dräneringshål, men trots detta anser  somliga av respondenterna att 
problemet kvarstår. För andra respondenter anser man att det är löst med nya rutiner 
och metoder.  
Kanalerna innebär även ett problem att uppnå angivna ljudkrav och begränsar 
möjligheterna att dra installationer. Av dessa anledningar begränsas ofta  
användningsområdet till kontor och kommersiella byggnader där ljudkraven och behovet 
av installationer inte är lika höga som vid bostäder. 
 
Enligt respondenterna så är åtgärdern för svagheterna hos HD/F bjälklag att göra en 
eventuellt pågjutning och på så vis uppnå en högre ljudklass. Detta för att bjälklaget ska 
erhålla en högre andel betong. Även installationer kan placeras i pågjutningen alternativt 
att ett uppreglat golv används, även om detta inte är lika förekommande. 
Flera av respondenterna anser dock att vid en pågjutning så förlorar man mycket av syftet 
med en prefabricerad stomme och fördelen med en konstruktion av lättare vikt. 
 
Platsgjutet bjälklag: 
 
Traditionell formsättning 
I kategorin platsgjutet ingår både traditionell formsättning och plattbärlag. Fördelen med 
traditionell formsättning är att det ger en tätare konstruktion med en högre stabilitet 
enligt respondenterna. Det ger en ökad möjlighet för en mer avancerad utformning och 
gestaltning så som böljande och avancerade geometrier. 
Många respondenter anser att traditionellt platsgjutna bjälklag är mycket ovanligt och att 
det mestadels används vid grund och källarparti.  
 
Plattbärlag 
Respondenterna är enade att det dominerande platsgjutna bjälklag som används idag är 
plattbärlag. De menar att bjälklagsmetoden innebär ett snabbare montage på plats med 
hjälp av dess kvarsittande betongform. Det redogörs att formen i sig är utformad med en 
underkantsarmering och med så kallade armeringsreglar. Av alla respondenter är det ett 
flertal som poängterar att en av fördelarna med plattbärlag är möjligheten att gjuta in 
installationerna på ett enkelt och flexibelt sätt på byggarbetsplatsen. På så vis kan 
anpassningar ske efter eventuella förändringar i projektet fram tills att 
överkantsarmeringen ska placeras och en pågjutning ska ske.  Det medför en större 
flexibilitet och kravet på att installationer och övriga bestämmelser kring bjälklaget i ett 
tidigt skede minskar i jämförelse med prefabricerade massivbjälklaget. Ytterliga en fördel 
med plattbärlag som respondenterna belyser är att bjälklagets färdiga form ger ett 
fullständigt innertak som endast kräver spackling och målning som är fördelaktigt i 
bostadsprojekt.  
 
Genom bjälklagets pågjutning som sker som avslutande moment på byggarbetsplatsen 
ges en homogen platta.  



Examensarbete VT16   

 43 

Det resulterar i en större massa betong vilket medför att bjälklaget klarar högre 
ljudklasser. Detta är något som föredras av respondenterna av anledning till att det 
numera ställs högre ljudkrav i bostäder där det främst används till.  
 
Vidare indikerar några av respondenterna att betongens uttorkning är något som inte får 
glömmas att tas med i beaktan, då den kan ha en påverkan på produktionen. Det är något 
som man alltid ska ta hänsyn till vid platsgjutna konstruktioner enligt respondenterna. I 
plattbärlag är det inte i samma skala som vid traditionell formsättning då första 
gjutningsskedet sker kontrollerat inne i fabrik.   
 
Vissa av respondenter belyser att vid traditionell formsättning kan tid för uttorkning 
innebära stopp i produktionen vilket kräver att man har en noggrant bearbetad tidsplan. 
När tillverkningen sker ute på byggarbetsplatsen behöver man även ta hänsyn till 
väderförhållandena vilken man slipper vid tillverkning på fabrik.  
 
Förutom ovan nämnda faktorer som påverkar val av bjälklag betonar respondenterna 
ytterligare faktorer som inverkar på valprocessen. 
 

• Ljudkrav 
• Brandkrav 

• Bjälklagets vikt 

• Vilken typ av verksamhet byggnaden ska erhåll 
• Funktion 

• Laster 
• Miljö 

• Leverantörer 

• Logistik på arbetsplatsplatser 
• Deformationer 

• Byggtid 
 
4.1.2 Spännarmerad respektive slakarmerad 

Samtliga respondenter har kunskap om anledningen till att man behöver använda sig av 
spännarmerad betong. Respondenterna anger att behovet av spännarmerad betong 
uppkommer i huvudsak beroende på byggnadens spännvidder och anledningen är att 
betong som är slakarmerad endast klarar ett visst antal meter i spännvidd innan lasterna 
och deformationerna blir för stora.   
 
Respondenterna indikerar skilda åsikter kring vilken metod som är vanligast idag mellan 
slakarmerad och spännarmerad betong. Respondenterna som främst arbetar med 
bostadsprojekt bedömer att slakarmerat betongbjälklag är absolut vanligast.  
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De som arbetar mer mot verksamheter såsom kontor, sjukhus och kommersiella 
byggnader menar dock på att förspända bjälklag är vanligare. 
 
Ett spännarmerat bjälklag ger möjlighet till en mer öppen och flexibel planlösning som 
arkitekterna ofta eftersträvar. Vidare antyder en av respondenterna att användandet av 
spännarmerade bjälklag är ett fördelaktigt alternativ vid en begränsad bygghöjd som 
kräver en tunnare variant av bjälklag. Dock uppstår det konsekvenser av att välja 
förspända element som uppmärksammas av några respondenter vilket är den 
överhöjning som sker vid spänningen. Den konvexa formen uppåt ska motverkas av 
egentyngden av bjälklaget och de yttre lasterna. I vissa fall kan dock en del av 
överhöjningen kvarstå efter påföring av lasterna och då innebära en defekt i 
gestaltningen. Detta kan undvikas om det tas i beaktan under dimensioneringen 
alternativt att ett undertak används anger en av respondenterna. 
 
I vissa projekt kan det förekomma en kombination av slak- respektive spännarmerat 
vilket kan variera beroende på bjälklagstyp. Vid frågan om lönsamheten med att optimera 
konstruktionen genom en kombination av slak- och spännarmerat ställer sig 
respondenterna oense. Somliga av respondenterna som i huvudsak arbetar med 
plattbärlag menar att varje platta optimeras. Detta genom att endast de bjälklag som 
kräver en spännarmering erhåller det medan resterande är slakarmerade. Vidare anser 
de respondenter som i huvudsak arbetar med HD/F att det är mer lönsamt att använda 
samma metodval på hela konstruktionen. Argumentet varför somliga undviker att 
använda sig att spännarmerad betong menar att det är en merkostnad att välja det 
alternativet.  Respondenten på kalkyl delar mening angående detta. Slakarmerat i sig kan 
vara något billigare men respondenten menar att i slutändan går det ändå jämt upp för 
att blir något enklare med spännarmerade bjälklag vid planlösningen.  
 
Enligt respondenterna beror beslutet om slakarmerat eller spännarmerat betongbjälklag 
bör användas främst på spännvidderna och byggherrens funktionskrav på byggnaden. 
Valet av betongbjälklag är ofta relativt givet beroende på vilken typ av verksamhet det 
ska vara i byggnaden. 
 
Spännarmerad betong som utförs på byggarbetsplatsen är väldigt ovanligt och endast ett 
fåtal av respondenterna har tidigare varit i kontakt med det. 
 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Dimensioneringsprocessen 

I det första skedet vid val av bjälklagstyp är det vanligtvis en arkitekt tillsammans med 
beställaren som ska ta fram en första skiss. Drygt hälften av respondenterna upplever att 
det är relativt vanligt att val av bjälklag är förbestämt av byggherren. Ofta har de önskemål 
och en tanke på vilken metod de vill använda sig av. Det är inte ovanligt att samma företag 
använder sig av samma lösning.  
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Även vid standardprojekt såsom bostäder, kontor och anläggningskonstruktioner med en 
enkel geometri är det mestadels föreliggande vilken metodval det lutar mot enligt 
respondenterna. 
 
Erfarenheten bland respondenterna som är konstruktörer är att beställarens kunskap 
och arkitektens förmåga att tolka beställarens funktionskrav påverkar detaljnivån på det 
underlag som konstruktören tar över.  
Hur mycket konstruktörerna kan påverka metodvalet beror mycket på i vilket skede 
konstruktörerna kommer in.  Av respondenterna anser många på konsultsidan att vilken 
typ av entreprenadform det är spelar en betydande roll för vilka valmöjlighet det finns för 
konstruktörerna att påverka metodvalet.  
 
Under projekteringen är konstruktörens uppgift att få dit bärningen i konstruktionen så 
att både beställarens funktionskrav tillsammans med arkitektens gestaltningsvision 
uppfylls.  
Hur tidskrävande den här processen är beror på de involverade aktörerna samt deras 
erfarenheter och kunskap.  
 
Utöver beställarens funktionskrav och byggnadens verksamhet ställs det även statiska 
krav på bjälklagen enligt vissa respondenter. De menar att det är konstruktörens ansvar 
att de statiska kraven uppfylls som bestäms utifrån Eurokoderna med lagar, standarder 
och normer. Med hjälp av dessa krav går konstruktörer in och bestämmer lämplig kvalité 
på betongen. Däremot är kvalité för arkitekterna inte densamma som för konstruktörerna 
utan för arkitekterna handlar det mer om en gestaltningsfråga. Detsamma gäller för 
entreprenörerna, där det snarare är en produktionsfaktor enligt respondenterna. 

 
Vid dimensioneringen använder sig konstruktörerna av följande beräkningsprogram. 
• Strusoft Winstatik 

• FEM-design 

• MIDAS 
• Excel 
 
Ergonomi  
Enligt respondenterna är ergonomi för entreprenörföretagen en mycket viktig fråga men 
även säkerheten på arbetsplatsen som man tar hänsyn till i ett tidigt skede. 
Arbetsmiljölagen säger att det ska finnas en Bas-P under projekteringen samt en Bas-U i 
produktionen som samtliga respondenter är medveten om. Dock anser många av 
konstruktörerna att de inte lägger så stor fokus på ergonomin som de borde under 
dimensioneringen.  
Trots detta har alla respondenterna en förståelse för vilken metod som kan tänkas vara 
den mest fysiskt påfrestande för yrkesarbetarna. De flesta av respondenterna resonerar 
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på så sätt att bjälklag som utförs ute på arbetsplatsen är mer fysiskt påfrestande än om 
det tillverkas på en fabrik. I en fabrik är det enklare att anpassa arbetsmiljön för 
yrkesarbetarna samt att de är oberoende av väderlek. 
En av respondenterna poängterar att även plats och logistik på byggarbetsplatsen kan 
bidra till den fysiska påfrestningen för yrkesarbetarna.  
 

4.3 Kostnader 

4.3.1 Kunskap om kostnader 

Förutom respondenten som arbetar inom kalkyl så har de respondenter som arbetar som 
konsulter generellt en mindre kunskap om vad ett specifikt bjälklag kostar. Dock har de 
en uppfattning av vilken typ av bjälklag som är det billigaste alternativet för ett visst 
projekt med undantag för speciella projekt. Det skiljer sig från leverantörer och 
entreprenörer som har nischat in sig på prefabsystem som däremot har en bra kunskap 
om kostnader för just det metodvalet.  
Enligt respondenterna måste alla faktorer och aspekter som spelar in i processen tas med 
i beaktan för att kunna ge ett exakt pris, vilket kan variera från projekt till projekt. Det kan 
enligt respondenterna vara en av orsakerna till att kunskapen om kostnaderna är såpass 
låg hos ett flertal av respondenterna som inte kan ta i beaktan alla faktorer som spelar in. 
Respondenten inom kalkyl syftar på att kvadratmeter priset för ett bjälklag inte skiljer sig 
markant utan det är andra faktorer som styr val av bjälklag. I och med detta vill 
respondenten visa att det inte är kostnaden som avgör vad man väljer för metod utan 
snarare funktioner. 
 

4.3.2 Slutkostnad 

När en kalkyl tas fram är det främst faktorer som material, arbete samt omkostnader och 
olika påslag som man tar hänsyn till enligt respondenten på kalkyl. 
Till materialets kostnad ingår allt arbete fram tills att det levereras till arbetsplatsen. 
Därifrån är det en arbetskostnad fram tills att det sitter på plats i bygget. 
 
För att kalkylberäkningarna ska kunna fungera som ett bra beslutsunderlag krävs det att 
man räknar fram till entreprenadkostnaden, oberoende på vilket skede det är i enligt 
respondenten. 
Till entreprenadkostnaden ingår materialkostnad, arbetskostnad, underleverantörer, 
arbetsplatsomkostnader samt påslag som respondenten kallar ”oförutsett” som ligger på 
5-15% beroende på vilket skede du är i. Att endast få en materialkostnad säger egentligen 
ingenting menar respondenten på kalkyl. Enligt en ungefärlig uppskattning av 
respondenten kan exempelvis entreprenadkostnaden ligga på runt 1600 kr/m2 
oberoende på vilket bjälklag du väljer. Den största skillnaden på priset sker nämligen 
efter entreprenadkostnaden.   
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Respondenten belyser att det inte är någon skillnad på kostnadsberäkningarna för de 
olika betongbjälklagen utan snarare på projekten.  
Det är funktion och omständigheter som avgör slutkostnaden mer än pris per 
kvadratmeter bjälklag.  Därför är det svårt att ge ett generellt totalpris för vad som 
kommer bli billigast om man inte har all information och förutsättningar enligt 
respondenten. 
 
Respondenten menar att kostnadsberäkningar vid speciella och udda projekt kan 
innebära en svårare process för att ta fram en kalkyl i och med att man inte kan ta hjälp 
av tidigare erfarenhet på samma sätt som vid enkla projekt så som bostäder.  
 

4.4 Samarbete 

4.4.1 Problematik och förbättringar 

Respondenterna är överens om att det är vid samarbeten med flera olika aktörer, där allas 
åsikter och kunskap ska tas i beaktan som det lätt uppstår tvister. Hur samarbetet 
fungerar mellan entreprenörer, konstruktörer, arkitekter och tillverkare kan skilja sig 
mycket åt beroende på entreprenadformen.  
Gemensamt för många av respondenterna är att de önskar att konstruktören hade 
kommit in i ett tidigare skede.  
På samma sätt är det uppskattat av många konstruktörer när arkitekten har haft en större 
förståelse för stommen och tagit med det under utformningen av byggnaden. 
I slutändan är det dock beställaren som beslutar när de olika aktörerna kommer in i 
projektet. Enligt respondenterna är beställaren vanligtvis inte beredd att betala den 
större kostnad som tillkommer när konstruktören kommer in i projektet i ett tidigare 
skede. 
Ett sätt att förebygga detta är partnering enligt vissa respondenter. I ett partnering 
projekt jobbar alla aktörer tillsammans innan arkitekterna börjar skissa. Genom detta får 
alla möjlighet att uttrycka sina åsikter och man har större möjlighet att ta del av varandras 
erfarenheter och kompetens. 
 

4.5 Nödvändig information vid dimensionering 

Respondenternas åsikter om vilka faktorer som är nödvändiga att ta hänsyn till vid en 
dimensionering och optimering av ett bjälklag var relativt lika. Följande faktorer har 
sammanställts: 

 
• Byggnadshöjd 
• Tjocklek av bjälklagen 
• Brandklass 
• Ljudklass 
• Flexibiliteten av ett bjälklag 
• ”Att tänka på” för de olika bjälklagen 
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• Ekonomi (totalt: material, montage, arbetskostnad osv - index) 
• Uttorkning 
• Deformationskrav 
• Laster som bostadslast och samlingslast 
• Livslängdsklass 
• Exponeringsklass 
 
Där brandklass, ljudklass, ekonomi och bjälklagens höjd var av betydande roll. 
 

4.6 Förlag på Lathund 

Här redovisas ett förslag som tagits fram genom diskussion med respondenterna för hur 
en lathund hade kunnat se ut: 
Tanken är att man genom lathunden går igenom steg för att till sist komma fram till den 
lösning som är mest optimal. 
 
Steg 1: Verksamhet 
I detta första steg i lathunden väljer man vilken typ av verksamhet och byggnad 
konstruktionen ska tillhöra. Tillhörande laster för varje byggnadstyp ska ingår. 
Förslag på verksamheter är vattentäta konstruktioner, bostäder, kontor, industrier och 
sjukhus 
Här får man ett första förslag på bjälklagstyper som är aktuella för valt 
användningsområde 
 
Steg 2: Spännvidder 
Önskad spännvidd anges, och därefter sållas de redan valda bjälklagen ut efter de bjälklag 
som kan användas för den angivna spännvidden. Här kan man även se om bjälklagen 
behöver vara spännarmerade eller inte. Det är även här som det framgår hur tjockt 
bjälklaget bör vara för att klara angiven spännvidd 
 
Steg 3: Brand och ljudkrav 
I detta steg väljs de krav som ställs på byggnaden såsom brandklass och 
ljudisoleringsklass. Efter detta kan ytterligare bjälklag sållas ut. 
 
Steg 4: Prisindex 
I detta steg ges ett prisförslag i form av ett indexpris för att man ska få en uppfattning av 
bjälklagets kostnad. 
 
Steg 5: Att tänka på 
I detta sista steg kan man läsa om fördelar respektive nackdelar med det bjälklag som 
man har valt. Även nyttig information om vad man ska tänka på när man använder sig av 
bjälklaget.  
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras analysen som grundar sig i en jämförelse mellan 
litteraturstudien och intervjustudien. Det som kommer behandlas i följande avsnitt är 
främst de faktorer som skiljer sig åt mellan litteraturstudien och intervjustudien.  
 

5.1 Kännedom 

5.1.1 Användningsområde  

Både under litteraturstudien och intervjuerna fanns det svårigheter i att precisera 
uttrycket prefabricerade massivbjälklag.  Efter en jämförelse mellan definitionen som 
behandlas i teoridelen och det som framkom genom intervjuerna finner vi ett antal 
likheter. Det ger oss en tydligare bild hur bjälklaget nu kan definieras. 
De spridda åsikterna bland våra respondenter kan vara en av orsakerna till att varför 
prefabricerade massivbjälklag inte används i en större utsträckning. 
 
Rapportens litteraturstudie belyser inte problemen med bjälklagets kanaler, utan anger 
istället kanalernas goda möjligheter för installationer. Detta motsades under intervjuerna 
av flera respondenter som anser att de mycket sällan använder kanalerna för just 
installationer. Snarare är det den lätta vikten av bjälklaget som uppnås med kanalerna 
som utgör den positiva aspekten. Kanalerna kan endast användas för installationer i 
längsgående led vilket snabbt begränsar användningsområdet. 
 
Svårigheten med vattensamlingarna i HD/F bjälklagen är något som är ett återkommande 
dilemma vilket man idag är medvetna om. Det arbetas ständigt med förbättringar och nya 
lösningar.  Litteraturstudien upplyser att dessa kanaler vanligtvis tillverkas med en 
diameter på 8-12 mm medan andra kan göras med en diameter uppemot 15 mm. 
Problematiken som kvarstår med vattenansamlingarna är att dräneringshålen emellertid 
kan kalka igen och förlorar då sin funktion. Om fler leverantörer kan börja tillverka HD/F 
med större dräneringshål kan eventuella problem förebyggas. En annan lösning som även 
en av respondenterna är inne på, är att skärpa och förbättra tillverkningen samt 
hanteringen av bjälklagen under monteringen.  
Om det ska ge ett resultat gäller det att det finns en god kommunikation i alla led, vilket 
ställer krav på alla parter.  
 
Det platsgjutna bjälklaget är det resultat som stämmer bäst överens med det som är 
framtaget i litteraturstudien. Kunskapen bland respondenterna kring plattbärlag 
uppfattas väldigt likt och nästintill alla respondenterna besvarade intervjufrågorna på 
samma sätt.   
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5.1.2 Spännarmerad respektive slakarmerad 

Under intervjuerna framgår det att vid bostadsprojekt uppstår det sällan spännvidder av 
den storleken att spännarmerad betong är nödvändig. För de respondenter som 
framförallt arbetar med bostadsprojekt är användandet av spännarmerad betong inte så 
förekommande. Lägenhetsavskiljande betongväggar används för att uppnå ljudkraven i 
bostäder och för att fördela lasten i byggnaden. På så sätt avlastas bjälklagen på ett sådant 
sätt att rummen sällan uppnår en spännvidd på mer än ca 6 – 7 meter. 
 
Det framgår från respondenterna att skillnaden på hur slakarmering och spännarmering 
används beror dels på den metod som används i projekten. En byggnad med HD/F 
bjälklag som alltid är förspända blandas inte med exempelvis slakarmerade plattbärlag. 
Däremot vid plattbärlag anser en del av respondenterna att den mest optimerade 
lösningen är att endast använda spännarmerad betong där spännvidderna kräver det. Här 
skiljer sig alltså åsikterna för hur den bästa lösningen ser ut för bjälklagskonstruktionen. 
För somliga prioriteras en metod där samma typ av bjälklag används för hela byggnaden 
för att förenkla arbetet på byggarbetsplatsen. För andra ses det som en ekonomisk förlust 
att använda spännarmering där det inte behövs utan varje bjälklagskonstruktion 
optimeras efter spännvidd. 
 
Ett antal av respondenterna påvisar hur flexibiliteten och frihet på planlösningen ökar vid 
användandet av spännarmerad betong medan en av arkitekterna syftar på att 
gestaltningen till viss del blir begränsad. Orsaken är att borrning inte kan ske var och hur 
som helst i bjälklaget  till skillnad från vid slakarmerat bjälklag.  
 
En bieffekt som har noterats av några av respondenterna är den överhöjning som sker vid 
förspänningen av ett spännarmerat bjälklag. En av konstruktörerna anser att de ger en 
positiv effekt då det ger ett tryck i underkant som motverkar draget i fältmomentet och 
därmed minskar risken för sprickbildning. Dock är det inte något som uppskattas av 
varken brukaren eller den som står för gestaltningen. En av respondenterna menar att 
det kan bli fult vid möten av bjälklag som har en låg respektive hög punkt på olika ställen 
vid olika spännvidder. Detta kan åtgärdas med att placera ett gipstak under med till 
exempel ljusarmaturer.  
 

5.2 Genomförande 

5.2.1 Dimensioneringsprocessen 

Den detaljnivå som underlaget har som når konstruktören kan skilja sig åt ofantligt. En av 
respondenterna nämner att det kan variera från en ritning med knappt några 
rumsförteckningar eller tanke på vad beställaren önskas ha, till fullständiga A-ritningar 
där stomsystem och tjocklek på bjälklagen redan är förbestämt så att det i princip bara är 
att komplettera med armering.  
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Valet av betongbjälklag är ofta relativt givet beroende på vilken typ av verksamhet 
byggnaden ska tillhöra, spännvidderna samt byggherrens funktionskrav. 
Några av respondenterna menar även att typen av entreprenadform kan ha en inverkan, 
vilket kan påverka den mängd information som är förbestämt samt i vilken omfattning 
aktörerna kan vara med och påverka metodvalet.  Skillnaden utgörs av vilka aktörer som 
främst är med och påverkar valet. Från entreprenörens synvinkel handlar beslutet oftast 
om det ekonomiska aspekterna samtidigt som projektet fortfarande ska erhålla bästa 
möjliga kvalité. Ytterligare en viktig aspekt för entreprenörerna är tillgången på resurser.  
I vissa fall kanske en resurs väljs framför en annan av anledningen för att det finns 
outnyttjad resurs hos företaget.  
Kostnaden är även en viktig faktor för beställaren men där kan det i vissa fall ligga större 
fokus på funktion. Vidare menar respondenterna att det i slutändan blir ett gemensamt 
beslut mellan de involverade parterna.   
 
Kunskapen hos beställaren och arkitektens förmåga att tolka beställarens funktionskrav 
påverkar detaljnivån på det underlag som når konstruktören. En av respondenterna 
menar att beställaren inte har samma tekniska bakgrund eller utbildning som 
konstruktörerna har, vilket givetvis kan påverka de ställda kraven. 
Även när det kommer till arkitekternas tekniska kunskaper kan det skilja sig åt.  
Intervjustudien visar att de respondenterna med en utbildning inom arkitektur har en 
generell kunskap för de olika bjälklagens användningsområden. En av dessa 
respondenter menar att det är något personen har fått lära sig under tiden då den här typ 
av kunskap inte var inkluderad i deras utbildning. Även respondenterna med en 
arkitektutbildning fick förfrågan om de anser att eventuella tekniska kurser i 
arkitektutbildningarna är en lösning till en förbättrad förståelse för exempelvis bjälklagen 
och stomsystem.  
Båda respondenterna är överens om att det inte är lösningen till det så kallade problemet 
utan att verkligheten är mer komplicerad än så. En av respondenten menar att det inte är 
så enkelt att man har olika principsystem som man följer och därmed löser sig 
dimensionerings frågorna. Det är flera faktorer som spelar in där varje projekt är unikt. 
Den andra respondenten anser att det inte är dåligt att lära sig mer saker i skolan men 
inget personer saknar idag. Däremot tror respondenten att det hade varit mer uppskattat 
som nyexaminerad arkitekt. 
 
Dock anser inte konstruktörerna att det är nödvändigt att arkitekterna behöver ha en 
grundlig kunskap inom bjälklaget statiska krav utan mer en förståelse för hur byggnadens 
verksamhet kan påverka val av bjälklag. Om arkitekterna skulle ha en större förståelse för 
hur bjälklagets tjocklek avgör spännvidden på byggnaden skulle det kunna vara ett sätt 
att bidra till en förenkling i projekteringsprocessen.  
 
 
En av respondenterna redogör att ett felantagande vid till exempel höjden på byggnadens 
gårdsbjälklag kan ställa till med besvär. Anledningen är att höjden på bjälklaget i sin tur 
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är avgörande för totalhöjden av byggnaden. Om hänsyn inte har vidtagits för bjälklagets 
tjocklek i ett tidigt skede kan detta komma att förändra byggnadens totala höjd. Om 
ansökt bygglov redan har uppnått maximal höjd i eventuell detaljplan kan detta medföra 
problem som kan innebära tidskrävande åtgärder. 
 
När konstruktören kommer in först efter att gestaltningen är klar och eventuellt 
bygglovet är sökt kan detta innebära svårigheter. Om konstruktören då upptäcker att 
delar av konstruktionen inte går att utföra, kan detta leda till att planlösningen måste 
göras om. Detta bidrar till en process som går fram och tillbaka mellan arkitekten och 
konstruktören för att hitta en lösning som är lämplig för alla parter 
 
Numera finns det utbildningar som erbjuder både arkitektur och byggteknik, vilket kan 
ge större förståelse för båda parterna.  
 

5.2.2 Ergonomi 

För att ergonomin och arbetsförutsättningarna på arbetsplatsen ska kunna förbättras 
krävs det från samtliga aktörer inom projekteringen att man tar ett större ansvar och 
implementerar ergonomin i alla beslut. 
Inom entreprenörföretag så är det främst deras egen personal som finns med i 
produktionen eller under montaget. Av den anledningen är det inte konstigt att 
entreprenören lägger så pass stor vikt på just ergonomi och arbetsmiljö. 
Entreprenörer med egen konstruktion har en större möjlighet att kommunicera mellan 
parterna om eventuella brister.  
 
En gemensam åsikt för flera av respondenterna är att den metod som är mest fysiskt 
påfrestande för arbetarna att utföra är traditionell formsättning. Då ska armeringen 
placeras ut för hand av armerare samt utföra formarbetet till skillnad mot plattbärlag där 
armeringen lyfts på plats med hjälp av kran. Prefabricering som innebär tillverkning i 
fabrik minskar även risken för olycksfall då tillverkningen sker i en mer kontrollerad 
miljö. En respondent resonerar att platsgjutning minskar inte bara på grund av 
ekonomiska skäl utan även på grund av ergonomiska skäl. 
 
Intervjustudien visar att ergonomi och arbetsmiljön ute i produktionen inte är en av de 
avgörande faktorerna som styr val av bjälklag. En av orsakerna är att förutsättningarna 
för yrkesarbetare är betydligt bättre nuförtiden än tidigare. Ett fåtal av respondenterna 
konstaterar att när det kommer till säkerhetsutrustning och dylik är det platschefens 
ansvar att se till att det följs. 
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5.3 Kostnader 

5.3.1 Kunskap om kostnader 

En del av syftet för rapporten var att undersöka hur stor vikt kostnaden för ett bjälklag 
spelar in vid metodvalet. Om man då tittar på kvadratmeterpris för bjälklagen så är det 
ingen markant skillnad. Även om ekonomin spelar en stor roll vid metodval så är det inte 
kvadratmeterpriset för bjälklagen som är det avgörande.  
 
En av orsakerna till varför kunskapsnivån för kostnaderna för de olika bjälklag är så pass 
låg hos de flesta respondenter kan eventuellt bero på att det inte är den avgörande faktorn 
vid val av bjälklag.  Därför kommer man sällan i kontakt med detaljerad 
kostnadsberäkning vid dimensioneringsskedet. När det kommer till själva 
betongbjälklaget så visar intervjun med respondenten ifrån kalkyl att det inte är någon 
markant skillnad på kostnaden för de olika bjälklagen och även litteraturstudien visar det 
i viss mån.  Vilken typ av golvbeläggning som väljs kan istället påverka slutkostnaden av 
bjälklaget och rapporten i sig behandlar endast själva betongmassan i bjälklagen. Vidare 
menar respondenten att man normalt sätt inte vinner en större fördel med att till exempel 
välja ett billigare bjälklag om det inte är lämpat för verksamheten och dess ställda krav.  
 
Lathund 
Variationen för det mest optimala metodvalet för olika projekt är ett återkommande 
faktum i byggprocessen. Orsaken är att det är en stor mängd faktorer som framgår utifrån 
rapportens analys som ska tas med i beaktan vid valprocessen. Väsentligheten av 
faktorerna kan också skilja sig åt emellan projektet. Om det inte skulle finnas en variation 
skulle man i princip alltid kunna använda sig av samma koncept och bjälklag. Dock är det 
inte så pass enkelt utan val av betongbjälklag är mer komplex än så.  
 
På grund av den stora komplexiteten och variationen på projekt är det svårt att ta fram 
ett verktyg i form av en lathund  som är användbar i praktiken. 
 
Även efter intervjuerna framgick det tydligt från flera respondenter att ett verktyg 
baserat på kostnader är svårt att uppnå. Själva materialkostnaden för ett bjälklag har 
ingen större betydelse när det kommer till slutkostnaden. Kostnaden beror på så många 
faktorer och att ge ett pris per kvadratmeter bjälklag som är relevant gentemot 
byggnadens slutkostnad är svårt att få ut endast baserat på ett fåtal funktioner. Många 
respondenter uttrycker även att metodvalen är så pass givna för de olika typerna av 
projekt att man väljer dessa oavsett.  
 
När det kommer till användbarheten för ett eventuell verktyg i en form av en lathund finns 
det spridda meningar mellan de olika yrkesrollerna. Konstruktörerna menar att de har 
redan har de verktyg de behöver och den kunskap som krävs. De ser även svårigheten 
med att utforma en lathund på ett sätt så att den kan vara användbart, på grund av den 
mängd faktorer den bör ta med i beaktan för att den ska vara relevant.  
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5.4 Samarbete 

5.4.1 Problematik och förbättringar 

Målet är även att förebygga de tvister som kan uppstå mellan aktörerna där gestaltning 
ställs mot bärförmåga. Genom att arkitekterna får en bättre förståelse över de effekter 
som deras val av utformning påverkar stommen så kan tid besparas i 
projekteringsprocessen och därmed även kostnader. 
 
De tvister som kan uppstå mellan arkitekterna och konstruktörerna är ett faktum.  
Under en av intervjuerna framgår det att en av respondenterna skrev om samarbetet  
i sitt examensarbete och respondenten inte har upplevt någon större skillnad på nu och 
då. Respondenten anser att personer inom byggbranschen är medvetna om problemen 
men fortsätter ändå som vanligt. Dock tror respondenten att partnering kan skapa ett 
bättre arbetssätt och samarbete mellan de involverade aktörerna. Det kan i sin tur leda 
till att fler väljer denna typ av arbetssätt och i det långa loppet förhoppningsvis resultera 
till att aktörer tillämpar det till viss del i övriga projekt 
Respondenten understryker även att utbildningsmässigt har det blivit ett flertal som läser 
både arkitekt och konstruktion vilket kan leda till större förståelse för de båda områden.  
 
Om konstruktörerna ska komma in i ett tidigare skede för att undvika eventuella tvister 
och arbete fram och tillbaka mellan arkitekterna och konstruktörerna gäller det att 
beställaren inser den ekonomiska vinsten att arbeta på det viset. Här kan det krävas att 
en redogörelse presenteras för beställaren om vilka fördelar det finns med att ta in 
konstruktören i ett tidigare skede för att de ska ge en effekt.  
 
I slutändan gäller det att samtliga aktörer inom projekteringen ska respektera varandras 
kompetens och yrkesroller i processen och vara öppen för nya lösningar. 
Kommunikationen är A och O för att skapa ett gott samarbete och lära utav varandra.  

 

5.5 Förslag på fortsatta studier 

Begränsningar vad gäller tid och examensarbetets storlek har gjort att ytterligare 
frågeställningar dykt upp i efterhand som inte rapporten kommer att behandla. 
Här redovisas de områden som vi inte hade möjlighet att undersöka, men som kan vara  
intressant för fortsatta studier: 
 

• Kan rapportens första utkast på lathund byggas på och utvecklas? Kan uträkningar tas 
med för att få fram ett mer konkret svar? Genom att t ex göra en jämförelse av samma 
byggnad men med olika typer av betongbjälklag kan ett mer relevant och intressant 
svar tas fram. 
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• Fortsatt utveckling om hur optimeringen ser ut för olika typer av stomsystem. Även en 
jämförelse mellan stomsystem av betong och i anda material som trä och stål. 
 

• Utredning hur samarbetet mellan aktörerna kan förbättras. Genom att minska på 
eventuella konflikter och förbättra kommunikationen mellan parterna kan ett mer 
effektivt arbete utföras.  
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6 Slutsats 

Baserat på ovanstående analysdiskussion, rapportens frågeställning och syfte 
presenterar vi följande slutsatser som vi anser är de väsentligaste 
 
• De olika bjälklagens användningsområde är i huvudsak: 

 
Platsgjutet bjälklag: 
 
Traditionell formsättning: Grundkonstruktioner såsom källarparti, anläggning och 
vattentäta konstruktioner. 
 
Plattbärlag: Bostäder 

 
HD/F: Kontor, sjukhus och andra kommersiella byggnader. 

 
Prefabricerade massivbjälklag: Passbitar till HD/F och vid krångliga geometrier. 
 
Trenden är att man använder dessa bjälklag vid de angivna användningsområden, då man 
vet att det fungerar och att det är det optimala valet. Med undantag vid speciella projekt 
och udda geometrier. 
 

• Det är främst byggnadens funktion tillsammans med ställda krav som styr val av 
bjälklag mer än kostnaden. 

 

• Faktorer som är avgörande vid valprocessen är: 
 

 o Funktion på byggnad 
 o Byggnadens spännvidder 
 o Den ljud- och brandklass som krävs för byggnaden 
 o Den tidsplan som givits projektet 
 o Vikten av bjälklag 
 

• Arkitekten har en generell kunskap om vad de olika bjälklagen används till 
men saknar en fördjupad kunskap om de olika dimensionerna. 
 

• Det som avgör om spännarmerad betong ska användas är främst byggnadens 
spännvidder. 
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   o Fördelar:  

 Möjlighet till längre spännvidder och därmed en öppnare planlösning och  
 större flexibilitet. 
 Ett slankare bjälklag kan uppnås.  

 
 o Nackdelar:  
 Vid spänningen sker en överhöjning i mitten av bjälklaget. 
 I vissa fall kan dock en del av överhöjning kvarstå efter påföring av laster  
 vilket kan innebära en defekt i gestaltningen. Eventuella extra kostnader. 
 
• Vid förspända plattbärlag optimeras endast de plattor vars spännvidder kräver 

användandet av spännarmerad betong därefter är de resterande slakarmerade. 
HD/F bjälklag optimeras inte på samma sätt utan då används samma metod på 
samtliga bjälklag oavsett vid bjälklag med en mindre spännvidd.  

 
• Prisskillnaden mellan de olika bjälklagen är försumbart när man tittar på 

entreprenadkostnaden för de olika typerna av bjälklag. Det är kostnaderna 
därefter som påverkar slutkostnaden.  

 

• Ergonomin är inte en av de betydande faktorerna vid dimensioneringen, men en 
väsentlig faktor för entreprenörerna. 

  

• Entreprenadform, erfarenheter hos beställare och arkitekten har en inverkan på 
de underlag som konstruktören tar över och vilken deltajnivå den erhåller.  

 

• Studerar man kommunikationsmönstret och samarbetet mellan samtliga 
aktörer i processen är det framförallt mellan arkitekter och konstruktörer det 
uppstår tvister.  

 
• Komplexiteten vid val av bjälklag och på grund av de stora variationerna bland 

projekten försvårar utförandet av ett verktyg i form av en lathund  ur ett 
kostnadsperspektiv. 
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Bilaga A - Intervjuguide 

Intervjuguide till Konstruktör & Projektörer 

Lära känna respondenten 
 

1. Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 
2. Hur länge har du arbetat med din nuvarande tjänst? 

a. Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Kännedom 
 

1. I vilka projekt anser ni att det är vanligast att man använder sig av platsgjutet bjälklag, HD/F 
bjälklag, plattbärlag samt prefabricerade massivbjälklag? 
a. (Vad är det som styr val av betongbjälklag?) 
b. Vilka faktorer tar ni främst hänsyn till vid valprocessen av ett bjälklag? 
c. (Vad är mest lönsamt, att använda sig av samma bjälklagstyp på hela konstruktionen eller 

att optimera med olika bjälklagstyper?) 
2. Hur vanligt är det att spännarmerad betong används? 

a. Vad/Vem bestämmer om spännarmerad betong ska användas? 
b. (Förspända plattbärlag eller HD/F bjälklag?) 

3. Hur vanligt är det med slakarmerad betong? 
a. Vid vilken spännvidd anser du att brytpunkten ligger där man inte längre kan använda sig 

av slakarmerad betong? 
 
Genomförande 
 

1. Hur mycket information gällande stommen får ni innan ni ska börja dimensionera? 
2. Hur vanligt är det att val av bjälklag är förbestämt av byggherren? 

a. (Kan det förkomma att ni lämnar två förslag på bjälklag till beställaren?) 
3. Vem/vad bestämmer vilka krav och kvalitéer bjälklaget ska erhålla? 
4. Vilka beräkningsprogram använder ni? 
5. Hur jobbar ni mot arkitekterna och entreprenörerna vid metodval i projekteringsstadiet? 
6. Vilka svårigheter finns det vid de olika metodvalen på bjälklag i stora byggnader? 
7. Hur viktigt är ergonomi vid projekteringen? 
8. Vad ser ni är den största problematiken med långa spännvidder? 
 
Kostnaden 
 

1. Hur stor kunskap har ni om kostnaderna för de olika betongbjälklagen? 
2. Hur mycket tar ni kostnadsbiten i beaktan vid dimensioneringen? 

a. Vad kan skiljas åt kostnadsmässigt om ett bjälklag dimensioneras ur ett 
brukgränstillstånd eller brottgränstillstånd? 

 
Övrigt 
 

1. Hur ser samarbetet ut mellan arkitekter, konstruktörer, tillverkare och entreprenörer? 
a. Vilka problem kan man stöta på i samarbetet? 

2. Vilka faktorer skulle du önska ha med i en lathund för att kunna optimera 
bjälklagskonstruktionen?  
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Intervjuguide till Kalkylator 

Lära känna respondenten 
 

1. Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 
2. Hur länge har du arbetat med din nuvarande yrkesroll? 

a. Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Kännedom 
 

1. I vilka projekt anser ni att det är vanligast att man använder sig av platsgjutet bjälklag, HD/F 
bjälklag, plattbärlag samt prefabricerade massivbjälklag? 
a. Vad är det som styr val av betongbjälklag? 

2. Hur vanligt är det att spännarmerad betong används? 
a. Vad/vem bestämmer om spännarmerad betong ska användas? 
b. Förspända plattbärlag eller HD/F bjälklag? 

3. Hur vanligt är det med slakarmerad betong? 
a. Vid vilken spännvidd anser du att brytpunkten ligger när man inte längre kan använda sig 

av slakarmerad betong? 
4. Har ni möjlighet att påverka val av betongbjälklag? 
 
Genomförande 
 

1. Vilket typ av projekt krävs det mest arbete att beräkna kostnaderna på? 
a. Vad är den största utmaningen att räkna i ett tidigt skede? 

2. Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni ska göra en kalkyl? 
3. Vad ser ni är den största problematiken med långa spännvidder? 
 
Kostaden 
 

1. Vilket betongbjälklag är mest kostsamma att tillverka? 
2. Vilket betongbjälklag kostar mest per kvadratmeter? 
3. Vad kan skiljas åt kostnadsmässigt om ett bjälklag dimensioneras ur ett brukgränstillstånd 

eller brottgränstillstånd? 
4. Vilka faktorer påverkar främst bjälklagets slutkostnad? 

a. Arbetskraft? 
b. Material? 

 
Övrigt 
 

1. Vilka aktörer arbetar ni med under projekteringen? 
a. Vilka problem kan man eventuellt stöta på i samarbetet? 

2. Vilka faktorer skulle du önska ha med i en lathund för att kunna optimera 
bjälklagskonstruktionen?  
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Intervjuguide till Projektledare 

Lära känna respondenten 
 

1. Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 
2. Hur länge har du arbetat med din nuvarande tjänst? 

a. Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Kännedom 
 

1. I vilka projekt anser ni att det är vanligast att man använder sig av platsgjutet bjälklag, HD/F 
bjälklag, plattbärlag samt prefabricerade massivbjälklag? 
a. (Vad är det som styr val av betongbjälklag?) 
b. Vad är mest lönsamt, att använda sig av samma bjälklagstyp på hela konstruktionen eller 

optimera med olika bjälklagstyper? 
2. Har ni något att säga till om vid val av bjälklag och dess material vid projekteringen? 
3. Hur vanligt är det att spännarmerad betong används? 
4. Hur vanligt är det med slakarmerad betong? 

a. Vid vilken spännvidd anser du att brytpunkten ligger när man inte längre kan använda sig 
av slakarmerad betong? 

 
Genomförande 
 

1. Vilken typ av betongbjälklag anser du är den mest tidskrävande metoden? 
a. Vilken metod är den mest fysiskt påfrestande för de som arbetar med bjälklagen? 

2. Vad anser ni är den största problematiken med långa spännvidder? 
 
Kostnaden 
 

1. Vilket betongbjälklag är mest kostsamt att tillverka och montera? 
2. Vilka faktorer påverkar främst bjälklagets slutkostnad? 
 
Övrigt 
 

1. Hur ser samarbetet ut mellan arkitekter, konstruktörer, tillverkare och entreprenörer? 
a. Vilka problem kan uppstå i samarbetet? 

2. Vilka faktorer skulle du önska ha med i en lathund för att kunna optimera 
bjälklagskonstruktionen?  
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Intervjuguide till Arkitekt 

Lära känna respondenten: 
 

1. Hur länge har ni arbetat inom byggbranschen? 
2. Hur länge har ni arbetat med din nuvarande tjänst 

a. Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Kännedom: 
 

1. Vad har ni för kunskap om platsgjutet bjälklag, HD/F bjälklag, plattbärlag, platsgjutet 
bjälklag samt prefabricerade massivbjälklag? 
a. (Använder du den här kunskapen i gestaltningen?) 

2. (Önskar ni att du hade haft en bredare kunskap om olika stomsystem?) 
3. På vilket sätt tror ni att man skulle kunna förbättra den här kunskapen? 

a. Kurser i utbildningen eller inom företaget? 
b. Hur hade den här kunskapen underlättat ditt arbete? 

 
Genomförande: 
 

1. Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid gestaltningen? 
a. (Vilken faktor är den avgörande?) 
b. (Är förspända bjälklag även en gestaltningsfråga?) 

2. Hur viktigt är ergonomi vid projekteringen? 
a. (Har ni någon uppfattning om vad som är jobbigt att montera ute på plats?) 

 
Kostnaden: 
 

1. Hur mycket kunskap har ni om kostnaden för de olika betongbjälklagen? 
a. (Tar ni med det i beaktan?) 

 
Övrigt: 
 

1. Hur ser samarbetet ut mellan aktörerna i projekteringen? 
a. Vilka problem kan man eventuellt stöta på i samarbetet? 

2. Vilka faktorer skulle ni vilja ha med i en lathund för att optimera 
bjälklagskonstruktionen?  
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