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Sammanfattning
Syftet med arbetet var att jämföra den traditionella- och prefabricerade byggmetoden ur ett 

ekonomiskt perspektiv där man har tagit till hänsyn flera olika aspekter utöver de givna 

prisuppgifterna, såsom arbetsomkostnader, tidsplan och yttre omständigheter. Studien har 

avgränsats genom att undersöka håldäcks- och platsgjutna bjälklag. Med ett grundligt 

jämförande identifierades förbättringsmöjligheterna med avseende av byggtid, kvalité och 

ekonomi. 

Kortare byggtider, låg kostnadsgrad samt en hög kvalité är det primära i dagens 

bostadsbyggande. Det utförs olika typer av satsningar där förbättring av teknik, material samt 

metod har lett till att användning av förtillverkade betongelement har ökat. Vid användning av 

förtillverkade betongelement uppstår en effektivitets- och produktivitetsförbättring i 

byggprocessen. 

I studien användes en kvantitativ metod, där intervjuer bidragit till att nödvändiga detaljer 

från yrkesverksamma individers kunskap samlats in, vilket senare har öppnat fältet för analys. 

För att komplettera utsagor från de yrkesverksamma användes sektionsdata som gav oss 

ytterligare fakta att bygga resonemangen kring. Resultatet av denna studie visar på att 

prefabricerade bjälklag är 27% lönsammare än platsgjutna bjälklag ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Genom användning av håldäckselement har arbetet utförts fyra gånger snabbare 

jämfört med platsgjutna bjälklaget.

Nyckelord: Ekonomi, Tid, Kvalité



Abstract
The purpose of this study was to compare the traditional- and prefabricated general method 

from an economic perspective. Other aspects also has been taken into consideration when 

comparing was for example labor costs, the schedule and external circumstances. The study 

has been delimited to only compare hollow-core slabs and situ cast beams. Improvement 

opportunities were found through a similarity review regarding construction, quality and 

economy. 

Shorter time in the construction, lower cost ratio and a higher quality is the foremost 

important in today´s society. There are ongoing improvements on the technology, materials 

and methods that are used, and by these improvements the use of prefabricated concrete 

elements has increased. The use of prefabricated concrete elements gives an effective and 

productivity enhancement in the construction process. 

A quantitative method was used with interviews that contributed with necessary details from 

the workers and their knowledge. The details that has been collected has made it possible to 

analyze the field. Further facts from the additional section data has been used to 

complement the knowledge from the workers. The results from the study shows that 

prefabricated flooring are 27% profitable than situ cast beams from an economical 

perspective. It is four times faster to build with prefabricated floors. 

Key words: economy, time, quality
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1 Inledning

1.1 Företaget
Examensarbetet utförs i samarbete med Sweco AB som är en av de ledande aktörerna i 

Sverige. Sweco AB erbjuder tekniska konsulttjänster inom teknik, arkitektur och miljö. 

Företaget startades år 1997 och sedan dess har det tagit marknaden med storm. Sweco är en 

viktig aktör som jobbar med att planera och utforma framtidens samhälle och städer ur ett 

hållbart perspektiv. 

Sweco utför tiotusentals uppdrag i cirka 70 länder runt om i världen. 

 Antal anställda – 14 500 varav 6 500 i Sverige

 Omsättning – 16,5 miljarder SEK varav cirka 6,8 miljarder SEK i Sverige

 Kontor på cirka 50 orter i Sverige

1.1.1 Syfte
Syftet med rapporten är att jämföra platsbyggt bjälklag och prefabricerat bjälklag ur ett 

ekonomiskt perspektiv där hänsyn tas till flera olika aspekter utöver givna prisuppgifter såsom 

arbetsomkostnader, tidsplan och yttre omständigheter. Syftet är också att utöver den 

ekonomiska jämförelsen undersöka de mjuka parametrarna där eventuella mervärden tagits 

fram. Utöver den ekonomiska aspekten ligger fokusen även på byggtid och kvalitet. Studien 

avgränsas till en jämförelse av HD/F-plattor och platsgjutna bjälklag där hänsyn tas till de tre 

nämnda aspekterna.

1.1.2 Avgränsningar
I arbetet inriktas det på hålldäckselement samt det traditionella platsgjutna bjälklaget inom 

tid, ekonomi och kvalité. Hänsyn tas till tillverkningstiden för håldäcksplattorna då intresset 

är att få fram tiden på byggarbetsplatsen. Den totala kostnaden förs fram för respektive 

byggmetod, för att utifrån detta få fram den procentuella vinsten vid användning av den 

byggmetoden som visar sig vara mest lönsam. Inom den tredje aspekten, kvalité, är sätts 

fokus på bjälklagens spännvidder och noggrannheter vid montage eller gjutning samt 

flexibilitet.
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2 Bakgrund
Dagens bostadsbrist börjar segla upp mot miljonprogrammet. Bostadsbyggandet började 

kraftigt öka under 2015 och 2016. År 2015 byggdes det cirka 35 000 nya bostäder. Det 

kommande året, 2016, byggdes det cirka 49 000 nya bostäder. [19] För att Sverige ska ta sig 

ur bostadskrisen krävs 88 000 nya bostäder om året, vilket inte är långt ifrån 

miljonprogrammet då det byggdes 100 000 nya bostäder om året [18]. Kortare byggtider, låg 

kostnadsgrad samt en hög kvalitet är det primära i dagens bostadsbyggande. Även 

miljötänkande har präglats av ökade krav. Ökade krav medför åtgärder. Det utförs olika typer 

av satsningar där förbättring av teknik, material men även metod har lett till att användning av 

förtillverkade betongelement har ökat. Vid användning av förtillverkade betongelement 

uppstår en effektivitets- och produktivitetsförbättring i byggprocessen. I 

bjälklagsproduktionen har byggtekniken omformats radikalt. Starkare betong, bättre 

förspänning men även mer exakta beräkningar möjliggör användning av slankare bjälklag. 

Användning av betongelement har sina för- och nackdelar. Med förtillverkade betongelement 

minskar byggtiden på arbetsplatsen samt att vid tillverkning av komponenterna utförs 

regelbundna kontroller. Planeringen och logistiken sätts i fokus. Man strävar mer efter 

s.k. ”just in time” planering samt samordning av leverans av varor i den mängd och vid den 

tidpunkten som de behövs. Detta leder till att en mindre del av fokus hamnar på 

problemlösning. Besparingsmöjligheterna vid användning av betongelement är väsentliga, 

och en ökad användning av denna byggmetod bidrar till att förtillverkningens goda 

egenskaper kan utnyttjas på optimalt sätt.

Att skapa resurssnåla processer är grundläggande mål i miljöarbetet. Detta innebär att på bästa 

möjliga sätt hushålla med jordens resurser. Hur väl ett material är anpassat till hushållning 

kan tas fram genom att studera materialets kretslopp. Prefabricering ökar möjligheterna till 

återvinning av betongmaterialet och återanvändning av produkterna.



3

3 Metod

3.1 Metoder för genomförande
Det finns två typer av frågeundersökningar: enkätundersökningar, som bygger på skriftlig 

kommunikation, och intervjuundersökningar, som bygger på muntlig kommunikation. I detta 

arbete har författarna använt sig av intervjuundersökningar där det genomfördes personliga 

intervjuer, ansikte mot ansikte. Då författarna var ute efter utförliga svar på semistrukturerade 

frågor ansågs det att användning av personliga intervjuer är den ultimata metoden för att 

komma åt nödvändig information. Personliga intervjuer är även passande eftersom arbetet går 

ut på att jämföra två olika byggmetoder som resulterar i många frågor. I uppsatsens fall kan 

inte forskningsfrågor besvaras via enkätundersökningar och observationer. Under intervjun 

användes diktafon för att koncentrera skall på intervjusessionen utan att distraheras av att föra 

anteckningar. Fördelen med diktafon har också varit att komma ihåg vad som sagts under 

intervjun samt att i efterhand kunna göra en analys av det som sades.

Då kostnader för platsgjutna bjälklag inte kunde fås fram genom intervjuerna fick författarna 

använda sig av programmet ”Sektionsdata”. Efter en konsultation med handledaren, som var 

till stor hjälp för att få fram nödvändig information, användes programmet på ett ultimat sätt. 

Genom Sektionsdata togs alla kostnader fram för den traditionella byggmetoden samt 

tillverkningstiden.

3.1.1 Material
Eftersom det finns textmässig information kring dessa byggmetoder har författarna valt att 

använda sig av datainsamlingar samt litteratur. Det har varit svårt att hitta litteratur som 

understöder resonemang och genom att bredda sökningar så har författarna kunnat innefatta 

flera aspekter från artiklar.

3.1.2 Validitet och reliabilitet
Den kvalitativa intervjumetoden i kombination med beräkningar har möjliggjort för 

författarna att komma fram till någorlunda generaliserbart resultat. På grund av resursbrist 

kunde inte arbetet innefatta tillverkningstiden och tillverkningskostnaden för 

håldäckselement. Intervjumetoden med öppna frågor har bidragit till att nödvändiga detaljer 

från yrkesverksamma individers kunskap har öppnat fältet för analys. 

För att komplettera utsagor från de yrkesverksamma användes sektionsdata som gav oss 

ytterligare fakta att bygga resonemangen kring. Målet var att intervjua personer med stor 
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erfarenhet inom den traditionella byggmetoden för att utifrån detta göra handgjorda 

beräkningar som leder till mer exakta kostnader samt beräkningar kring tillverkningstiden. 

Arbetsomkostnader är rörliga kostnader och skiljer sig från projekt till projekt. Sektionsdata 

antar dessa kostnader till ca 256% på tillverkningspriset vilket möjligtvis resulterat till att 

platsgjutna kostnader inte är helt korrekta.

I processen att tolka empirin har respondenternas utsagor och beräkningar analyserats och 

jämförts med våra frågeställningar som bakgrund. Kvalitativ intervjumetod är både tids- och 

kontextbunden, dvs. att det inte är säkert att samma resultat hade nåtts om en annan person 

hade upprepat denna studie.

3.1.3 Metoddiskussion
Den kvalitativa intervjumetoden användes för att samla in information som i första hand 

direkt svarar mot syftet och som sedan lägger grund för en djupare analys. Författarna är 

medvetna om att intervjuer och till exempel enkätundersökningar kan vara subjektiva, då 

personerna som besvarar på frågan utgår oftast från sin kunskap, erfarenhet och värdering. 

Likaledes kring den kvalitativa intervjumetoden då författarna förlitar sig på den information 

som samlas in genom intervjuerna. Informationen granskas kritiskt av författarna. Trots 

granskningen riskerar författarna att missa något väsentligt, eftersom en begränsning sker då 

det blir omöjligt att ta del av all information utan det gäller att kunna granska texterna kritiskt. 
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4 Teori

4.1 Allmänt

4.1.1 Håldäcksbjälklag (HD/F)
Håldäck (HD/F) är ett självbärande betongelement med långa spännvidder som används till 

alla typer av byggnader. Detta är den vanligaste typen av prefabricerade betongbjälklag i 

Sverige. Plattorna används över källare och kryputrymme men även som mellan-, vind- och 

takbjälklag. Byggelementet tas fram inomhus i en fabrik under kontrollerade förhållande. 

Plattan tillverkas i olika tjocklekar och måttillverkas för det enskilda projektet. Vanligtvis 

gjuts betongelementen maskinellt med en bredd på 1200mm, men vid behov kan dessa 

tillverkas till en annan önskad bredd. [1] Elementen transporteras sedan dit det enskilda 

projektet skall byggas. Dessa element monteras på bärande konstruktioner. Plattans förmåga 

att klara av långa spännvidder resulterar i färre antal vertikala bärande konstruktioner, vilket i 

sin tur ökar möjligheter till flexibla planlösningar. Då kommersiella fastigheter samt industrin 

har stora krav på flexibiliteten är håldäcksbjälklag en enastående lösning. [2] 

Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är håldäcket en utmärkt produkt. Detta då 

håldäcksplattorna är försedda med längsgående kanaler som minskar mängden betong i 

elementet. Dessa kanaler kan även nyttjas för dragning av installationer. [3]

För att undvika vattenfyllning i de längsgående kanalerna görs små håltagningar i elementet 

för att dränera ut vattnet. Dessa dräneringshål placeras ca 1200 mm från plattändarna i 

respektive kanal. Alla håltagningar bör planeras så att de hamnar i kanalerna för att 

hållfastheten hos håldäcket inte påverkas negativt. Alla håltagningar kontrolleras före 

utförandet med avseende på bärighet. [3]

 Håldäckplattornas bärförmåga är maximal då de är upplagda på väggar jämfört med 

betongbalkar. Elementen kan även läggas upp på murverk, samt stålprofiler. Anledningen till 

att bärförmågan ökar vid uppläggning på väggar är för att tvärkraftkapaciteten påverkas 

negativt på yttersta delen av de mjuka upplagen. [3]

4.1.2 Platsgjutna bjälklag
Platsbyggande är en byggmetod som har varit dominerande inom byggbranschen och som 

fortfarande används trots att det industriella byggandet, användning av prefabricerade 

element, har implementerats i byggbranschen. Under vår studietid närvarade vi på några 

studiebesök på byggarbetsplatser, i Örebro, där Peab har varit den utförande entreprenören 
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och det som kunde observerats vid dom tillfällena har varit att de fortfarande använder sig i 

stor utsträckning av den traditionella byggmetoden, platsbyggande. Under dessa besök 

tillfrågades arbetsledarna varför de inte använder sig av prefabricerade element och de svar 

man fick var att anledningen till att de fortfarande bygger på det traditionella sättet är att de 

har en lång erfarenhet av den här byggmetoden. De har en bra struktur när man kommer till 

planeringen, samt att deras team ute på byggena har en stor kompetens när det gäller att 

platsgjuta.

Att platsgjuta bjälklag innebär att allt material behöver transporteras till bygget och därefter 

sker en process som består av flera steg tills man når den önskade slutfasen. 

Att välja platsbyggande som en byggmetod innebär att man är väderberoende. Nederbörd och 

kyla innebär att det blir problematiskt eller omöjligt att gjuta på plats. För att uttorkningen av 

betongen ska ske effektivt behöver dygnsmedeltemperaturen vara högre än + 5º C [4]. Detta 

innebär att gjutningen av bjälkag under de kallaste månaderna medför svårigheter.

4.2 Tillverkning 

4.2.1 Håldäcksbjälklag
Till skillnad från platsgjutet används en betydligare torrare och fastare betong i strukturen vid 

tillverkning av håldäcksplattor. Med användning av torrare samt fastare betong uppkommer 

det inte kollaps i håldäckskanaler under härdningsprocessen. Över långa banor placeras och 

spänns armeringen i underkant i form av linor eller trådar. Genom glidformsgjutning 

extruderar håldäcksmaskinen betongen över banan samtidigt som kanalerna i bjälklaget 

formas, som det framstår i figur 1 [5]. Extrudering är en teknik där materialet dras eller 

pressas genom en form för att få fram en profil med bestämt genomgående tvärsnitt [6]. 

Håldäcken gjuts i sina fulla längder för att sedan kapas med en specialklinga till önskade mått. 

Innan elementen kan lämna fabriken skall de vara märkta enligt FPC:s tillämpningsregler i 

samband med fabrikens särskilda utvisande att elementen är godkända utifrån kontrollerna 

som har utförts.

På byggarbetsplatsen beläggs plattornas översida med pågjutning eller avjämning och 

undersidan är slät för direkt målningsbehandling. 
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Figur 1 PowerPoint Michael Malki, Sweco

4.2.2 Platsgjutna bjälklag
Att gjuta på plats är en traditionell byggmetod som alla byggföretag i Sverige är vana vid och 

där  en stor kompetens och erfarenhet finns. Gjutning av bjälklag sker oftast med 

självkompakterande betong ( SKB) . Anledningen till att självkompakterande betong används 

i stor utsträckning är dess egenskaper. När självkompakterande betongen pumpas upp från 

betongbilen flyter den ut i formen och packar sig med hjälp av sin egen tyngd. Detta kan 

uppnås tack vare flytegenskaperna och stabiliteten som självkompakterande betong har. 

Genom att använda denna typ av betong behöver man inte vibrera betongmassan och därmed 

försvinner det ett bullrigt och tungt arbetsmoment i gjutningsprocessen. Produktionen blir 

effektivare, snabbare och bemanningen ute på byggarbetsplatsen blir mindre samtidigt som 
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större ettaper klaras på en dag. 

Nedanstånde bilder visar stegvis utförande av platsgjutna bjälklag.

Figur 2 illustrerar formsättningen av ett bjälklag

Figur 3 illustrerar armeringen av ett bjälklag

Figur 4 illusterar betongutförande
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När man ska gjuta bjälklag använder man sig av en betongbil samt en pumpbil som pumpar  

upp betongen till höjden som bjälklaget ska gjutas på . Eftersom gjutningen av bjälklag på 

byggarbetsplats tar längre tid än fogjutningen för prefabricerade element krävs det att 

pumpbilen hyrs en längre period. Detta resulterar till högre produktionskostnader.

Efter att man har fyllt formen med betongen görs en avjämning med verktyget sloda. Med 

hjälp av sloda och den självkompakternade betongen fås ett jämnt bjälklag som fungerar bra 

som underlag för parkettläggning . Flytspacklingen är ett moment som kan uteslutas och 

därmed sparar man in på tiden och även kostnader. Det är även fördelaktigt ur ett 

miljömässigt perspektiv då man sparar in på material.

Det som återstår efter alla utförande arbetsmoment på ett bjälklag är härdningsprocesen.

4.3 Lagring

4.3.1 Håldäcksbjälklag
Normalt kan plattorna inte ställas direkt på golvet/ marken. Håldäcken måste pallas för att 

undvika fukt från marken. Vid lagringen ska hänsyn tas till att stuvens lutning får vara högst 

10 cm vid full höjd samt att plattorna lagras med ett överhäng som får uppgå till högst 30 cm. 

Mellanlägg samt underslag skall placeras rakt över varandra, se figur 5, för en jämnfördelning 

av lasten. I figur 5 framgår också antalet element som får staplas på varandra. [7]

Figur 5 PowerPoint Michael Malki, Sweco

Vid mellanlagring skall elementen lagras med ett överhäng på högst 1.2m. Då änden är 
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utformad med hak får, från upplaget, hela hakdelen kraga ut med en maxlängd på 1.2m, enligt 

figur 6. Detta är relevant om inget annat har föreskrivits. Vanligtvis finns det inte behov för 

mellanlagring. Om mellanlagringen skall ske får elementen lagras i högst 12 timmar. Kontroll 

av underlagets bärförmåga och jämnhet skall utföras innan så att lasterna kan omhändertas. 

[7]

Figur 6
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4.3.2 Platsgjutna bjälklag
Att bygga på plats innebär att material behöver lagras ute på byggarbetsplatsen. Detta kan 

medföra nedbromsning av byggprocessen om man inte lyckas med att utföra en bra APD-plan 

(Arbetsplatsdispositionsplan). En APD-plan ska upprättas innan byggprocessen påbörjas ute 

på byggarbetsplatsen. En APD-plan ska innehålla kranplaceringar, bodar, lossningsplatser, 

transportvägar, lager och mycket mer [8]. Genom att ha lager av material på 

byggarbetsplatsen tillkommer det kostnader utöver de kostnader som man har för själva 

materialet. Material som används vid gjutning av bjälklag är betongform, armering, betong 

och stämp. Förflyttning av material medför en kostnad som entreprenören får bekosta. Några 

moment som tillför extra kostnader när det gäller lagringen av material är förflyttning mellan 

upplagsplatser, förrådskostnader, störningar och förflyttning till inbyggnadsställe. 

Figur 7 Bilden visar en totalkostnad inkl. lagringen för armeringen på 

byggarbetsplatsen.

Lagring av material på byggarbetsplatsen kan medföra risker för skador på material men det 

kan även medföra risker för personskador. Exempel på skador som kan förekomma är 

fuktskador, påkörningar och skador i hanteringen. Risk för fuktskador på just de material som 

används för gjutning av bjälklag  som lagras på byggarbetsplatsen är ej relevant. Andra risker 

som i detta fall är relevanta är personkador, påkörningar och skador i hanteringen. 



12

Figur 8 Figuren illustrerar arbetstidens fördelning under en dag

 I figur 8 kan man se hur mycket produktivt arbete skapas under en arbetsdag. Endast 15-20 % 

av en arbetsdag går till direkt arbete medan 80-85 % av en arbetsdag går till annat. Cirka 45 % 

går åt till indirekt arbete, materialhantering och arbetsplanering. Resten av tiden,cirka 35%, 

sker det avbrott, man får vänta och tiden utnyttjas inte alls. Under materialhanteringen sker 

förflyttningar mellan olika upplagsplatser, förflyttninar till inbyggnadsställe och under dessa 

moment uppstår väntan och produktiviteten sjunker.
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4.4 Logistik och ” Just in Time ” för båda byggmetoderna 
När man hör ordet logistik är det vanligt att man först tänker på transport. Här nedan förklaras 

definitionen av logistik.

”Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde 

och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt 

returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservicen”. (CSCMP, 2010).[9]

En välfungerande logistik är en viktig del av hela byggprocessen. För att processen ska flyta 

på som det är planerat är det viktigt att man har full kontroll på logistiken. En god 

kommunikation mellan leverantörer och inköpsansvariga är viktig för att undvika möjliga 

förseningar av leveranser. Vid platsbyggt som byggmetod är man beroende av fler 

leverantörer än vid prefabricerad byggmetod. Beroendet av fler leverantörer bär med sig 

större risker för förseningar av leveranser när man bygger på plats jämfört med när man 

använder sig av prefabricerade element som ska monteras. 

För att logistiken ska fungera bra under hela byggprocessen bör man tänka på begreppet JIT 

(Just in Time) vilket innebär att allt material levereras vid rätt tidpunkt för att slippa ha lager 

på byggarbetsplatsen [10]. JIT metoden har sitt ursprung hos biltillverkaren Toyota men idag 

används den inom olika branscher. Under intervjun med arbetsledaren hos Skanska som är 

utförandeentreprenör på projektet i Tullholmsviken fick vi höra att ” dålig logistik ” är 

orsaken till långa byggtider och höga kostnader.

Det som byggs i Tullholmsviken är ett 12 500 kvadratmeter stort kontorshus, varav 8200 

kvadratmeter är kontor, fördelat på sex våningar samt garage i källarplan. Kontorshuset 

kommer att användas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 Under byggnationen av projektet har det inte förekommit några större problem med 

logistiken tack vare den väl genomförda planeringen och den goda kommunikationen med 

Benders som tillverkar håldäck på sin fabrik i Strängnäs och som även ansvarar för 

transporten av alla dessa håldäck till byggplatsen vid rätt tid. Transporten av håldäck till 

bygget i Karlstad sker i tidsintervallet 07:00-13:00 och det sker ingen lagring på plats utan 

montageteamet ser till att all leverans kommer upp på bygget under dagen. Under det här 

tidsintervallet kommer det fem leveranser med cirka tjugo håldäck.

För att undvika skador på elementen skall dessa lastas med rektangulärt mellanlägg precis 
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som vid lagringen. Mellanläggen är minst 5 cm tjocka samt ligger precis över varandra med 

0.8–1.2 m avstånd från änden. Tjockleken på mellanläggen samt avståndet mellan elementen 

och lastbilen är viktigt för att kunna fästa säkerhetskättingen före lyft. Vid långa element 

används extra mellanlägg i andra änden med 2250 mm avstånd från varandra, enligt följande 

figur. [11] 

Figur 9 PowerPoint Michael Malki, Sweco

4.5 Montering av HD/F

4.5.1 Upplag
En lastad bil ankommer med element på en pall. För att lossa elementen krävs en kran, och 

således bör upplagen vara jämna och plana. Innan monteringen påbörjas skall en kontroll 

utföras för att säkerställa att upplagslängden är tillräcklig. 60 mm som toleransgränsen för 

upplagslängden godtas utan att ansvarig konstruktör skall kontaktas, se figur 10. Men man 

strävar efter 80 mm upplagslängd. Under 60 mm upplagslängd måste särskild 

hållfasthetskontroll utföras för att sedan kunna godkännas av en ansvarig konstruktör. 

Därefter läggs elementlim ut på upplaget där elementens ände placeras. [11] 
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Figur 10 Upplagslängd för HD/F

4.5.2 Lyft
Nästa steg i monteringsprocessen är att elementen lyfts på plats med bjälklagssax. I figur 11 

illustreras de viktiga punkterna som man ska ta hänsyn till. Vid lyft skall lyftsaxar vara 

kopplade till lyftanordningen eller lyftbalken där sneddrag av kedjan eller linan får inte 

förekomma. Kedjan måste vara lodrät för att lyftsaxen skall hålla kvar greppet på elementen. 

Parallellt med plattan placeras saxarna då vid skevplacering hamnar saxens spårprofil fel i 

förhållande till plattans sidospår. Lyftsaxen placeras symmetriskt med ett överhäng som högst 

1,2 m från centrum sax från både ändarna. Lyftsaxens grepp del börjar minst 100 mm från k-

änden. [12]

Figur 11 PowerPoint Michael Malki, Sweco

Val av lyftsax styrs av vikten på elementen. Med förutsättning att elementens massa är under 

6.5 ton, montering av håldäcksplattor (HD/F) 120/20, 120/22, 120/27, 120/32, 120/38 och 

120/40 används s.k. enkel lyftsax (1+1), se figur 15. HD/F med tjockleken upp till 265 mm är 

maxlängden för enkel lyftsax 3 meter. Enkelsax kan även användas på plattor som är tjockare 

än 265 mm men plattorna får inte vara längre än 3 meter. Saxen skall vara försedd med 

säkerhets don. Säkerhets don används för att fånga upp elementet utifall saxens grepp släpper. 

Don skall vara kopplade tills elementet befinner sig över upplagen. När elementet ligger 
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ovanför upplagen och säkerhets don tagits bort får plattan lyftas enbart några få centimeter för 

att kunna justera plattan.

För plattor som är längre än 3,5 meter samt tyngre än 6.5 ton skall dubbla saxar (2+2) 

användas, enligt figur 12. Dessa saxar är minst 80 cm långa. Dubbla saxpar klarar av tyngre 

lyft än enkelsax då lasten fördelas i båda saxarna. [12]

Figur 12 Lyft med dubbelsax Figur 13 Lyft med enkelsax

Vid koppling av lyftsax är det många aspekter som måste beaktas. Utifrån de redan nämnda är 

det viktigt att saxarna, med låsanordning, griper plattan på avsett sätt. Vid koppling av 

elementet utförs det en kontroll för att säkerställa att elementlittrat stämmer överens med 

montageordningen samt att elementet är frigjort för lyftning. Vid koppling av lyftsaxen till 

håldäcken skall man vara uppmärksam med att det sker på rätt sätt, se figur 14. Eventuella 

isbildningar samt vatten i kanalerna skall tas bort genom att borra hål och låta det rinna ut ur 

kanalerna. Därefter kan elementet lyftas ca 1 m så att säkerhetslänkarna kan dras runt 

elementet. Den ansvarige skall kontrollera att dessa säkerhetslänkar har kopplats ordentligt 

samt att saxen har grepp om spåret. Lösa bitar på HD- plattan kan resultera till att saxen 

tappar greppet och elementet faller under lyftoperationen. Därför är en kontroll nödvändig 

innan lyft. Den ansvarige skall även se till att monteringslaget står redo till att ta emot 

elementet. Innan monteringen kan utföras skall också HD-proppar sättas in i elementet. 

[11] 
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Figur 14 Koppling av lyftsax till håldäck

4.5.3 Markering på HD/F
I följande figur 15 ser man märkbrickans placering. På plattans höger långsida är märkbrickan 

placerad. Element med märkbrickan är de elementen som har godkänts efter besiktningen och 

enbart dessa plattor får monteras. Montageplanen är relativt enkel att följa med två alternativ. 

Första alternativet är då plattans montagemärke placeras på höger sida samt med en blå prick 

på överytans vänster kant. Det andra alternativet är utfört genom att litteratexten läses 

rättvänd med montagebrickans placering som i det första alternativet. [12]

Figur 15 Markering på HD/F
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Elementen med blått på översidan 

markerar saxens centrum. De elementen 

som kan lyftas med enkel sax, under 6.5 

ton, är försedda med en blå markering. 

Plattorna som är försedda med dubbla blå 

markeringar vid lyftläge, över 6.5 ton, lyfts med dubbla saxar. Element som i sin tur inte kan 

lyftas med sax är markerade med röd färg. Detta kan bero på att håldäcksplattorna har några 

defekta spår eller andra orsaker [12]. Dessa markeringar visas i figur 16. 

Figur 16 Markering på HD/F

4.5.4 Utjämning av uppböjningar
Ojämnheten på upplaget skall utjämnas eller avlägsnas. Då det är frågan om stora justeringar 

skall den ansvarige konstruktören informeras. Fogsprång får inte överstiga måtten som är 

angivna på ritningen, normalt 8 eller 12 mm. Då fogsprången överstiger detta skall skillnaden 

utjämnas. Fogsprång uppstår vid skillnader i intilliggande plattornas upplagsnivå samt vid 

ojämn uppböjning. Fogsprånget utjämnas med domkraft. Metoden går ut på att liggande 

element på undersidan pressas upp till samma nivå som de intilliggande elementens 

underkanter. Under uppressningen ska man undvika att lyfta elementet från något av 

upplagen. Utifall uppressningen inte räcker till kan elementet som har störst uppböjning 

utjämnas med en belastning på översidan. Det kan uppstå situationer då elementet inte tillåts 
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att pressas från undersidan p.g.a. utrymmet under plattan. Här krävs det en speciell 

fogutjämningspress. Vid utjämningsarbetet används en speciell fogutjämningspress, som 

ovanifrån placeras i fog-rummet mellan intilliggande HD/F-plattor. Resterande 

justeringsanordningar lämnas kvar tills fogbruket har hårdnat. [12]

4.5.5 Dräneringshål
Bland de stora problemen i flera byggprojekt är vattensamlingen i håldäcksplattorna. Vattnet 

ansamlas oftast vid nederbörd. Om så är fallet ska man se till att varje element har 

dräneringshål i undersidan där vattnet kan dräneras ut. Dräneringshålet skall vara placerat i 

kanalens lågpunkt samt centriskt borrade [13]. I varje kanals ändzoner är plattan försedd med 

ø15 dräneringshål [12]. Utifall plattan har kapats saknas dräneringshålen helt. Man ska även 

se till att dräneringshål inte har täppts till vid t.ex. upplag där hålet har satts igen eller vid 

ingjutningar för infästning av balkongstag i plattan. För att undvika vattenansamlingar borras 

nya hål i undersida efter monteringen. För att undvika att borra i zon där spännlinan 

förekommer skall håltagningar godkännas av ansvarig konstruktör. [13]

4.5.6 Fogning och fogbruk
Om annat krav inte framgår av konstruktionshandlingarna skall fogbruket vara av C25/30 

[14]. Mellan, samt runt, elementen läggs armering i fogarna för att förstärka samt säkerställa 

sammanhållningen mot fortskridande ras. I figur 17 har fogen, samt utrymmet mellan balk 

och platt-ände, fyllts ut med betong [14]. Det är viktigt att betongen har rätt konsistens. Om 

betongen är för lös rinner det bara igenom fogen men den får inte vara för tjock heller då den 

ska kunna fylla ut fogutrymmet [11]. Innan betongen har hårdnat skall, från undersidan, 

överskottsbruk avborstas. För att säkerställa att betongen inte skall rinna igenom placeras 

virke i undersidan, som tas bort när betongen har börjat binda. Därefter gjuter man en 

avjämningsbetong för att på så sätt jämna ut nivåskillnader [12].  Vid en temperatur under 5 

grader bör SH cement användas. Även frysnedsättande medel kan tillsättas vid behov. För att 

undvika krympsprickor mellan element hålls betongen fuktig [11].
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Figur 17 Lyft av håldäck, armering och foggjutning



21

5 Empiri

5.1 Mattias Eriksson och Tommy Östman - Benders betongfabrik
Benders grundades år 1960 och att tillfredsställa kunders behov har varit största ambitionen. 

Detta har lett till att Benders har starka och långa relationer med leverantörer, kunder samt 

personalen. Med en stark vilja och satsningar har man uppnått positiva resultat under åren 

samt blivit en av de största producenterna av tack- och markprodukter i Norden. Även i 

Europa tar Benders kliv i marknaden samtidigt som sortimenten inom byggprodukter, 

infrastruktur, natursten, vägg och isolering växer för varje år. I nuläget har Benders ca 765 

anställda. Företaget omsätter omkring 1.8 miljarder kronor varje år. [15]

Författarna har intervjuat produktionsledaren Mattias Eriksson och projektledaren Tommy 

Östman. Mattias och Tommy arbetar på Benders i Strängnäs där intervjun ägde rum. 

Intervjufrågorna bifogas (BILAGA C). Följande är en sammanfattning av Mattias och 

Tommys svar:

Den viktigaste fördelen med prefabricering är framförallt snabbare byggtid, samt att varje 

element kvalitetkontrolleras i form av checklistor. Man kontrollerar att elementet har t.ex. 

vajer, rätt höjd, ursparingar. Många genomgående ursparingar nära K-änden bör undvikas, 

dvs i slutet och början av plattan. Detta då den hårt spända vajern orsakar sprickor i 

håldäcken. 

Benders önskar sig ritningar tre veckor innan produktionen. Detta för att Benders skall hinna 

leverera produkterna i god tid. Tiden kan variera beroende på konjunkturen samt om något 

speciellt skall gjutas in i produkten, t.ex. rostfritt, då skall ritningar finnas tillhands sex veckor 

innan. Detta då det tar tid att få hem materialet som skall gjutas in innan tillverkningen. 

Ursparingar i håldäcket resulterar till en hel del spill under tillverkningen. Även klyvningar 

och delar som skall huggas bort ökar spillet. Ibland får man göra passbitar på t.ex. 800 mm. 

Då plattan är 1200 mm bred, blir det 400 mm kvar vilket hanteras som spill. Benders har 

samarbete med ett företag som hämtar spill, krossar ner betongen och använder det som en 

fyllnadsmassa senare. Det uppkommer sällan skador vid transport av håldäcksplattor i den 

grad att plattorna måste skickas tillbaks. Skadorna uppkommer oftast om pallningen inte har 

skett på rätt sätt. Vid avvikelser av produkter har Benders ett program ”in Control” där man 

för in avvikelserna. Felet rapporteras in i programmet och den ansvarige får ett meddelande 

om skadan. Den ansvarige skall försöka ge ett bra svar samt åtgärda problemet. Tack vare 
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detta system kan den ansvariga lära sig av sina misstag. Utvecklingsmöjligheter finns på 

företaget.  Eriksson anser att inköp av nya maskiner hade förbättrat kvalitén på plattorna. 

Detta då dessa maskiner kan känner av betongkvalitén. Även gjuttiden hade förkortats med 

inköp av nya maskiner. En sådan maskin kostar 2 miljoner kronor och i dagsläget har Benders 

fem liknande maskiner. Detta innebär att det krävs en investering på 10 miljoner. Anskaffning 

av fler maskiner är låst då det inte finns tillräckligt med utrymme för fler än fem maskiner. 

Även att företaget har enbart en bockkran som lägger betongen är begränsande. 

Produktionsledaren anser att företaget inte tjänar på denna investering i dagsläget. 

Begränsningen med HD/F är att plattorna inte kan vara hur slimmade som helst då dessa ska 

klara av en viss spännvidd. Detta kan leda till att plattan spricker. Även antal och storleken på 

ursparingar är begränsade då vajern och spänningar påverkas av detta. HD/F används till 

spännvidder upp till 19 meter. För spännvidder över 19 meter används TT-kassetter. 

Lagringen sker projektvis. Elementen skall vara klara och lagrade ute på gården då 

transporten skall ske. Tillverkningsplaneringen sker utifrån monteringsplanen där produkten 

oftast är klar två veckor innan leveransen. När leveransen inte sker inom två veckor uppstår 

det problem med lagerhållning då nya produkter skall lagras för nästa leverans.

Benders har ökat från ungefär 145 anställda till 230 de senaste åren vilket visar efterfrågan av 

prefabricerade element. Varje morgon har man möte för att gå igenom planeringen samt att 

fånga upp förbättringsförslag för att utvecklas. 

 I projektet Tullholmsviken har det varit en hel del klyvningar i håldäcken vilket har resulterat 

i mer ökat spill samt högre priser. Elementen är 380 mm höga. Det har inte funnits behov att 

använda sig av programmet ”In Control” då det bara har levererats HD/F. Istället har man 

kommunicerat via telefon. Misstagen som Benders gjorde i början var att höjden på håldäcken 

var lite för höga, klyvningar med vågiga snitt samt ett upplag som sprack. Dessa fel 

åtgärdades inom loppet av två dagar vilket inte påverkade byggets planering. Med en bädd på 

120 meter och en tjocklek på 380 mm tar det ungefär 1 timme och 40 minuter att gjuta 

håldäcksplattan. Med Tullhollmsvikens mått får man ut 7 HD/F med en längd på ungefär 17 

meter på en bädd. I början hade Benders stora problem med urtag i K-änden då det fanns en 

risk att upplagen inte skulle räcka till. Samtidigt anser Eriksson (produktionsledaren) att man 

kunde ha färre klyvningar i HD/F som hade lett till billigare plattor. 

Författarna förklarade syftet med arbetet samt vikten av att få svar på kostnadsfrågorna för att 
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kunna sammanställa arbetet. Projektledaren Östman och produktionsledaren Eriksson ville 

inte gå ut med varken tillverkningskostnaderna eller försäljningspriserna. Istället valde de att 

berätta om parametrarna som styr plattans kostnader. Plattans kostnader styrs av antal 

ursparingar samt klyvningar. Fler klyvningar samt ursparingar ökar priset på plattan. 

Tjockleken på plattan, som i sin tur styrs av fria längden mellan upplag, påverkar priset. Med 

kortare längd är plattan mer slimmad, vid långa plattor måste plattan vara betydligt tjockare. 

Sedan finns det olika typer av linor samt antal som skiljer sig från projekt till projekt. På 

projektet i Tullholmsviken varierade antalet linor. Det vanligaste var 13 stycken i plattan. 

Prissättningen görs utifrån en s.k. noll-platta. Detta är en klassisk platta som man sedan gör 

ingrepp på för att få fram önskad platta. Mer ingrepp ökar priset. 

5.2 Anders Bjursäter och Anton Hansson - Skanska
Skanska grundades i Malmö år 1887 och hette Skånska Cementgjuteriet AB. På den tiden 

började de tillverka cementprodukter. Verksamheten breddades snabbt och företaget blev ett 

byggföretag. År 1897 fick företaget sin första internationella order. I mitten av 1950-talet tog 

Skanska som då fortfarande hette Skånska Cementgjuteriet AB ett stort kliv in på det 

internationella marknaden. År 1984 bytte företaget namnet från Skånska Cementgjuteriet AB 

till Skanska AB men företaget listades på Stockholmsbörsens A-lista redan år 1965. Företaget 

har haft en nyckelroll när det gäller att bygga upp Sveriges infrastruktur och bostäder. 

 Antal medarbetare i Sverige år 2016 - (10 200 )

 Antal medarbetare i koncernen år 2016 - (42 900 )

 Intäkter för affärsområde Sverige år 2016 – (34 miljarder SEK )

 Intäkter för koncernen år 2016 – (153 miljarder SEK ) [17]

Anders Bjursäter (53 år) arbetar som produktionschef på Skanska och är ansvarig för 

projektet på Tullholmsviken i Karlstad. Bjursäter berättar att han först började jobba som 

snickare och stegvis klättrade upp i befattningsskalan. Han har jobbat inom byggbranschen 

sedan år 1983 och på Skanska har han jobbat i cirka 25 år. Under intervjun var även 

arbetsledaren Anton Hansson (28år) närvarande. Hanssson har examen från Karlstads 

Universitet och har jobbat på Skanska i 11 år.

Skanska använder båda byggmetoderna, prefab och platsbyggt, och även kombination av de 

två byggmetoderna förekommer i många projekt. Genom att använda sig av prefab sparar man 

mycket tid vilket är en avgörande faktor till att man väljer just den byggmetoden, säger 
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Bjursäter. En kortare produktionstid eftersträvas av marknaden idag och därmed väljs allt 

oftare prefab före platsbyggt. Om man inte hade behövt fokusera på en kortare byggtid och 

inte haft samma ekonomiska förutsättningar som man har idag då hade man hellre valt 

platsbyggt som byggmetod eftersom det är den traditionella metoden att bygga på och där har 

man stor kompetens och erfarenhet. Själva kostnaderna för material blir mindre när man 

gjuter bjälklag på plats jämfört med när man tillverkar håldäck på fabriken men kostnader 

sticker iväg under själva utförandet av bjälklag på plats då byggtiden blir längre.

I början av projektet uppstod det ett problem då Benders levererade håldäck som var cirka 10 

mm tjockare än vad det egentligen skulle vara. En ökning i tjocklek på 10 mm medför en 

högre vikt på håldäcket vilket i sin tur medför en högre belastning på konstruktionen än vad 

man har räknat på under projekteringen. Det här felet resulterade i att håldäcken fick 

returneras till Benders och efter 2 dagar åtgärdas felet och en ny leverans ankom till 

byggarbetsplatsen.

Under intervjun framkom det att platsbyggt som byggmetod hade krävt en större planering 

och etablering på byggarbetsplatsen samt fler arbetare. Under intervjun framkom även  att en 

våningsplan görs klart på 8 dagar och att bemanningsstyrkan ligger på fyra arbetare. En 

person ska säkerställa att plattorna lyfts på rätt sätt. Personen skall se till att kopplingen 

mellan saxen och plattan sker på rätt sätt, dvs. saxens respektive plattans spårprofil sitter i 

varandra. Den ansvarige ska även se till att säkerhets don har kopplats ordentligt. Säkerhetdon 

är där för att fånga upp elementet utifall saxens grepp släpper. Den andra personen sitter i 

kranen och styr elementet till bestämd plats där den skall monteras. Där står ytterligare två 

personer, med säkerhetslinor, som skall se till att elementen placeras med högsta 

måttnoggranhet. Om man hade gjutit på plats då hade processen varit längre. Själva 

utförandet hade tagit längre tid och härdningsprocessen av bjälklaget skulle stå för en stor del 

av denna process. När håldäcken monteras på plats utförs foggjutning men det 

arbetsmomentet tar inte alls långtid jämfört med tiden för gjutningen av hela våningsplan. 

Med brist på ekonomisk fakta från Benders om hur mycket alla håldäck såldes för inklusive 

transport fick vi vända oss till produktionschefen Bjursäter där vi fick muntlig information om 

hur mycket det kostade Skanska att få alla håldäck producerade och levererade till 

byggarbetsplatsen i Karlstad. Priset som Skanska fick betala till Benders för håldäck inklusive 

transport låg på 7,5 miljoner kronor. Montagearbetet utfördes av en underentreprenör och 

kostnader för det låg på cirka 950 000 kronor. Foggjutningen utfördes av Skanska och 
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kostnader för det låg på cirka en halv miljon kronor. Kostnader för armeringen låg på cirka 

40000 kronor.
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6 Resultat

6.1 Tid

HD/F; 
[VÄRDE] timmar

Platsbyggt bjälklag; 
[VÄRDE] timmar
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Figur 18 illustrerar tidsskillnaden mellan HD/F och platsgjutna bjälklaget
I beräkningen har hänsyn inte tagits till tillverkningstiden av HD/F. Resultatet består av 

antalet dagar till färdigställd produkt. 

 Montering av HD/F: 98 dagar

 Platsgjutna bjälklaget: 400 dagar

Utifrån detta kan det konstateras att platsgjutningen tar fyra gånger längre tid än monteringen 

(inklusive foggjutning) av HD/F. Se bilaga A.
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6.2 Ekonomi - Totala kostnader
Ambitionen var att få den ekonomiska aspekten bekräftad av förstahandskällan. Dock delgavs 

begränsad informationen och därav kompletterades ekonomiska uppgifter via sektionsdata, se 

bilaga A.

HD/F 7 500 
000kr, 

[PROCENT]

Montage 950 
000 kr, 

[PROCENT]

Armering 40 
000kr, 0.5%

Foggjutning 
500 000kr, 

5.5%

m²

m²

kg

m³

Figur 19 illustrerar kostnader för HD/F från projekteringen till slutprodukten

50 Överbetong
609 281 kr
[PROCENT]

200 Betong 
C25/30

2 336 625 kr
[PROCENT]

Armering B500CT 
ɸ12 (0,89kg/m)

1 547 700kr
[PROCENT]

Skivform
115 843 kr
[PROCENT]

Projektering 150 
000kr

[PROCENT]

m²

m²

kg

m²

tim

Figur 20 illustrerar kostnader för platsgjutet bjälklag från projekteringen till slutprodukten
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 Platsbyggd byggmetod – 11 246 998 sek (Bilaga A)

 Prefabricerad byggmetod – 8 990 000 sek

Prefabricerad byggmetod blir lönsammare med hela 20 %.

På materialkostnader för skivform har 40% överförbrukning lagts till på grund av skador, 

materiallagring och mycket mer. Formsättningen kan säljas vidare efter avslutat projekt. Av 

totala inköpskostnaden bedöms restvärdet vara 15 %. [19] 

Eftersom det platsgjutna bjälklagets spännvidder är betydligt mindre än HD/F måste man 

stödja bjälklaget från undersidan med pelare samt balk. Dessa placeras i mitten av bjälklagets 

bredd för att halvera spännvidderna, vilket medför extra kostnader på 1 138 700 kr för 

platsgjutet. (bilaga B)

Kostnader som tillkommer för pelare och balkar medför en totalkostnad för den platsgjutna 

byggmetoden på 12 385 698 kronor. I slutskedet blir den prefabricerade byggmetoden 27 % 

lönsammare ur ekonomisk aspekt.

[KATEGORINAMN]
; 

 +27 %
12 385 698 kr [KATEGORINAMN]

;
 [VÄRDE] kr

platsbyggt prefabricerat
0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

Figur 21 illustrerar den procentuella kostnadsskillnaden
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6.3 Kvalité
Tabell 1 illustrerar egentyngd samt hanteringsvikt för olika HD/F 

Tabell 1 illustrerar spännvidder för olika HD/F

Antalet bärande konstruktioner minskas vid användning av HD/F tack vare dess långa 

spännvidder. Detta ökar möjligheter till flexibla planlösningar. Då kommersiella fastigheter 

samt industrin har stora krav på flexibiliteten är håldäcksbjälklag en bra lösning. Tack vare de 

längsgående hålen har plattan en låg vikt med stor belastningsförmåga till skillnad från 

platsgjutet bjälklag. Vid användning av platsgjutet bjälklag tillkommer extra kostnader för 

bärande konstruktioner då bjälklaget klarar av spännvidder upp till ca åtta meter. Med korta 

spännvidder har man inte lika stor flexibilitet. [2]

Jämfört med platsgjutna bjälklaget utförs det flera kontroller vid användning av 

prefabricerade betongelementet. Första kontrollen som genomförs är när plattan har gjutits 

klart och skall lämna fabriken för att lagras. Kontroller består av checklistor med alla krav 

som plattan skall uppfylla samt att kundens önskemål uppfylls. Därefter ser man till att 

elementen lagras på rätt sätt innan transporten. När bilen har anlänt för att köra iväg plattorna 

utför man ytterligare kontroll vid lastning för att säkerställa att det inte har kommit till 

sprickor i elementen under lagringsperioden. När elementen har kommit till arbetsplatsen, 
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innan avlastning, utför man ytterligare kontroller där man säkerställer att dimensionerna 

stämmer samt att plattorna inte har kommit till skada under transporten. Innan monteringen 

påbörjas skall en kontroll utföras för att säkerställa att upplagslängden är tillräcklig. 60 mm 

som minsta mått för upplagslängden godtas [11]. Därefter lyfts elementen och monteras på sin 

plats. Efter monteringen utförs en sista kontroll där man ser till att plattorna är i samma höjd 

samt att plattans ände sitter ordentligt i stålkonstruktionen. Då allt är i sin ordning kan man 

påbörja foggjutningen.
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7 Analys
Projektledaren på Benders ville varken presentera tillverkningskostnaden eller priset som 

Skanska fick betala för håldäcken. Att Benders inte ville gå med på att presentera 

tillverkningskostnaden samt försäljningspriset kan bero på att de vill hålla det hemligt från 

sina konkurrenter och därmed ha en rättvis chans i anbudsskedet. Om det skulle visa sig att 

Benders gör en stor vinst på beställningar från sina kunder kan det skada deras rykte och ha 

en negativ effekt på verksamheten. För att ta reda på försäljningspriset fick författarna vända 

sig till produktionschefen på Skanska som var villig att presentera inköpspriset för håldäcken. 

Projekteringen, tillverkningen och transporten ingick i inköpspriset. 

Bjursäter berättade under intervjun att materialkostnader för platsgjutna bjälklag blir lägre 

jämfört med materialkostnader för håldäck, men att totala kostnader i slutskedet för 

platsgjutna bjälklag blir högre på grund av en längre byggtid. Det som författarna kunde 

jämföra i arbetet utifrån all ekonomisk fakta man har fått från Skanska har varit den totala 

kostnaden för de två olika byggmetoderna. Bjursäters påstående om att den totala kostnaden 

för platsgjutning av bjälklag i slutskedet blir högre än om man använder sig av håldäck kunde 

bekräftas genom en kalkyl som författarna har tagit fram. Om Benders hade gått med på att 

redovisa tillverkningskostnaden hade författarna kunnat göra ytterligare en jämförelse. Denna 

jämförelse hade visat om materialkostnader för de platsgjutna bjälklagen verkligen är lägre än 

för håldäck. 

I början av projektet uppstod det problem då Benders levererade håldäck som var 10 mm 

tjockare än vad Skanska hade beställt. Montagearbetet fick då upphöra tills en ny leverans 

kom. Enligt Skanska har det tagit en vecka tills man fick en ny leverans av håldäck med rätta 

dimensioner. Under intervjun med Benders sades det att en ny leverans ankom efter två dagar. 

Efter att ha analyserat det som sades under intervjuerna med Benders och Skanska fick vi en 

uppfattning att Benders ville marknadsföra sig då det uppgavs att de kunde åtgärda problemet 

och leverera nya håldäck på endast två dagar.

I arbetet har det tagits hänsyn till att det inte skulle gå att använda sig av platsgjutna bjälklag 

utan att understödja bjälklagen med pelare och balkar då spännvidden ligger på 16,4m. 

Stålkonstruktionen som är i det här projektet hade inte klarat av all tyngd från de platsgjutna 

bjälklag, balkar samt pelare.

I projektet Tullhomsviken har man valt att använda sig av 16,4 m långa håldäckselement trots 
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att den maximala spännvidden på elementet är 16 m. Eftersom beställaren av projektet valde 

att inte gå ut med information om hur planlösningen kommer att se ut var man tvungen att 

överskrida håldäckets spännvidds gräns med 0,4 m. Det enda man fick reda på var 

placeringen av toaletterna och arkivrummet. Risken som kan uppstå då man överskrider 

spännvidden vid så stora längder är att man kan uppleva små svängningar i bjälklaget. Även 

mindre svängningar kan upplevas vid 16 meters spännvidd. Konstruktörerna på Sweco gjorde 

en bedömning att överskridelsen av spännvidden med 0,4 m inte kommer ha några negativa 

konsekvenser när det kommer till vibrationer.
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8 Diskussion

8.1 Diskussion av resultat
Det är ingen tvekan om att bostadsbristen börjar segla mot miljonprogrammet. Ökning av 

bostadsbyggandet ökade kraftigt under 2015 och 2016. År 2015 byggdes det 39 000 nya 

bostäder. Det kommande året, 2016, byggdes det cirka 57 000 nya bostäder. För att uppfylla 

målen krävs det att Sverige får 88 000 nya bostäder om året, vilket inte är långt ifrån 

miljonprogrammet då det byggdes 100 000 nya bostäder om året [18]. Inom byggbranschen är 

det en ständig kamp med tiden då byggnader ska växa fram i hög fart samtidigt som alla krav 

skall vara uppfyllda för att byggnader skall vara av godkänd kvalité. Målet är också att 

prislappen på dessa byggnader skall vara låg. Dessa tre aspekter är det primära i 

byggbranschen vilket är också anledningen till att författarna har valt att inrikta sig på dessa. 

Det var spännande att se hur dessa tre aspekter hör ihop och påverkar varandra vilket i sin tur 

skall leda till önskat mål. 

Idag väljer allt fler att bygga med prefabricerade betongelement. Efter denna studie kan det 

konstateras att orsaken till att många väljer fabriksförtillverkade element är att alla krav 

uppfylls samtidigt som byggtiden är betydligt snabbare, vilket i sin tur resulterar till en lägre 

prislapp på projekten. 

Risken för att industrialiserade byggnader liknar Miljonprogrammet är relativt liten. Idag 

byggs det modernare hus där man har tagit hänsyn till miljön. Mer kunskap finns idag då 

lärdomar kan tas av tidigare misstag. Skillnaden från Miljonprogrammet är att idag finns det 

mer tid för utformning av hus samt planering till en trivsammare miljö där mer tid läggs på 

omgivningen. 

För att industrialiserat byggande ska effektiviseras måste mer tid läggas ner på 

planeringsfasen då förseningar av leveranser leder till att poängen med denna byggmetod går 

förlorad. Dessa situationer leder till att hela bygget står still, vilket i sin tur leder till högre 

kostnader. För att ta igen förlorad tid får man ibland hyra flera arbetare vilket också resulterar 

till mer pengar som går åt. Värsta scenariot är att hela projektet försenas.

Bättre samarbete mellan byggföretagen och företaget som tillverkar elementen kan bidra till 

kortare byggtider. Om tillverkningsföretagen ser till att beställda produkter levereras i rätt tid 

kan byggföretagen fokusera på att byggnaden uppnår högsta kvalité samt att hela projektet är 

färdig i bestämd tid. För ett lyckat samarbete är det viktigt att kommunikationen mellan de 

olika parterna är bra, där det är viktigt att logistikföretagen har kunskap även om 
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byggprocessen. Det underlättar att hitta ett gemensamt språk för att uppnå målen tillsammans.

Nackdelen med HD/F är att det oftast strävas efter långa spännvidder. För långa spännvidder 

kan leda till byggnadens instabilitet. En 380 mm HD/F har en max spännvidd på 16 meter. På 

Tullholmsviken överskrids spännvidden med 0.4 meter. På grund av detta kan det upplevas 

som små svängningar när man är i byggnaden vid kraftiga vindar. Till detta kan även bidra 

stålkonstruktionen som, till skillnad från betong, kan svaja i små marginaler. 

Det prefabricerade byggandet är inte väderberoende. Arbetet sker under taket där både 

arbetare och elementen är skyddade från nederbörd. Elementens uttorkningstid är inte heller 

väderberoende då det används stora ugnar för uttorkning. Mindre spill av material är det på 

fabriken då betongresterna krossas och används som utfyllnadsmaterial. Med prefabricerat 

byggande är det mycket renare arbetsplats eftersom inga byggmaterial eller delar ligger på 

arbetsplatsen under en längre period. Risk för allvarliga arbetsskador är på minimum då allt 

gjuts på golvet. Byggarbetsplatserna blir montageplats som resulterar till tidsvinst. Nackdelen 

är att temperaturen inne i fabriken kan vara hög då ugnen ligger i fabriken och avger 

temperaturen. Varje år görs framsteg och i dagsläge är det inom rimliga parametrar. Vid 

bygge av denna byggmetod behövs det oftast större kran som klarar av att lyfta dessa massiva 

element samt att marken skall klara av kranens och elementens tyngd. Utifall marken inte 

klarar detta måste den förstärkas vilket bidrar till en högre kostnad än vad det har räknats från 

början. 

8.2 Fortsatt arbete
För att fortsätta utvecklingen av detta arbete bör man titta på materialkostnader för arbetet 

samt driftkostnaderna. Man bör även fokusera på arbetet från ruta ett; planering till utförandet 

för att få hela bilden av processen. Detta för att arbetet ska vara så effektivt som möjligt samt 

att alla aspekter som till exempel miljöfrågan ska falla på plats.
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9 Slutsatser

Utifrån resultaten och diskussionen kan slutsatsen dras att användning av håldäckselement är, 

jämfört med platsgjutet bjälklag, mycket effektivare och lönsammare. Tack vare HD/F långa 

spännvidder finns fler alternativ när det kommer till planlösning samt om det skulle uppstå 

behov av att ändra denna. Utifrån våra frågeställningar och vad resultaten visar finns belägg 

för att industrialiserat bygge har ökat, detta till följd av faktorer som kostnad, effektivitet och 

säker metod. Byggmetoden är under ständig utveckling, vilket i sin tur har bidragit till att den 

traditionella byggmetoden allt mer har avvecklats. 
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Bilaga A: Kostnadsberäkning för platsgjutna bjälklaget 
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Bilaga B

Bilaga B: Kostnadsberäkning för balk och pelare
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Bilaga C: Intervjufrågor med Benders, Strängnäs

1. Vad anser du vara de tre viktigaste egenskaperna hos HD/F?
2. Finns det återkommande problem som är typiska för HD/F?
3. Vad är de största fördelarna respektive nackdelarna med HD/F?
4. Varför tror du att användning av HD/F har ökat de senaste åren?
5. Vad för metoder använder ni er av vid tillverkning?
6. Kan metoden ni använder er av förbättras på något sätt? 
7. Får ni ofta avvikande produkter? Hur hanterar ni avvikelser? Vid feltillverkning, 

dimensioner inte stämmer osv. Vilka åtgärder gör ni? Väntetiden på ny produkt? 
8. Spill?
9. Finns det kritiska punkter i er produktion?
10. Vad är nästa steg i kvalitetsutvecklingen?
11. Finns det begränsningar när det kommer till arkitektonisk form?
12. Vad kostar det att tillverka ett bjälklag till projektet Tullholmsviken i Karlstad?
13. Hur lång tid tar det att tillverka bjälklaget?
14. Hur ofta förekommer det arbetsskador i fabriken? 
15. Uppkommer det skador av elementen vid transport? Om ja, vilka typer av skador och 

vad beror dessa skador på?
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Bilaga D: Intervju med Skanska, Karlstad

1. Är det nåt specifikt som man ska tänka på vid produktionen av håldäck?
2. Finns det återkommande problem som är typiska för håldäck i produktionen?
3. Vad är de största fördelarna respektive nackdelarna med prefabbyggnation?
4. Varför tror du att användning av prefabelement har ökat de senaste åren?
5. Vad för metoder använder ni er av vid montering?
6. Kan metoden ni använder er av förbättras på något sätt? 
7. Produktionstid av bjälklaget? Vid armering, gjutning, form?
8. Har det varit många fel på levererade produkter? dimensioner inte stämmer osv. 

Vilka åtgärder gör ni? Hur försöker ni ta igen förlorade tiden? 
9. Finns det kritiska punkter i er produktion?
10. Vad är nästa steg i kvalitetsutvecklingen?
11. Hur många arbetare krävs det för att montera ett betongelement (bjälklag)?
12. Hur lång tid tar det från att håldäcket har kommit till färdigt montage? 
13. Vilka är de kritiska punkterna vid montage?
14. Vilka typer av förberedningar görs innan håldäcket kan lyftas och monteras?
15. Hur ofta förekommer det arbetsskador? 
16. Uppkommer det skador av elementen vid transport? Om ja, vilka typer av skador och 

vad beror dessa skador på?
17. Är det något som kunde ha gått bättre i produktionen?
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Bilaga E: Ritning 1.1
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Bilaga F: Ritning 1.2
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Bilaga G: Ritning 1.3
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