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FÖRORD 

 

Denna rapport är resultat av är ett examensarbete, inom området byggkonstruktion på 15 

högskolepoäng, som är det sista momentet på byggingenjörsprogrammet på Örebro 

Universitet. Examensarbete har genomförts under vårterminen 2012 av Daphine Alinda 

Sinabulya och Michel Beiruti som ett avslut på utbildningen. 

Det som nu återstår är att önska er en trevlig läsning. 

Örebro Maj 2012  
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SAMMANFATTNING   

Vid val mellan ett prefabricerat eller platsgjutet bjälklag i projekteringsskedet samarbetar 

beställaren med entreprenörer och berörda konsulter för att välja ett ekonomiskt fördelaktigt 

alternativ. På grund av byggbranschens utveckling mot allt kortare tid för projektering och att 

större fokus sätts på miljön så finns det behov av ett verktyg som kan hjälp till vid val av 

ekonomiskt mest fördelaktiga bjälklagskonstruktion. 

En studie och exakt optimeringsanalys tar oftast lång tid att utföra men erfarna konstruktörer 

kan ändå på ett ungefär veta om de framtagna konstruktionslösningarna är optimala eller inte.  

Utifrån detta har en studie och optimering av platsgjutet jämfört med förspänt 

håldäcksbjälklag tagits fram. Frågeställningarna som har ställts är följande: 

• Har platsgjutet bjälklag en lägre kostnad vid korta spännvidder och har prefabricerat 

bjälklag en lägre kostnad vid långa spännvidder? 

• Vid vilken spännvidd ligger brytpunkten? 

Studien har utförts med hjälp av erfarna konstruktörer, litteraturstudier, hand-, 

databeräkningar och telefonintervjuer. Resultatet gällande optimeringen är följande: 

Platsgjutet bjälklag har en lägre produktionskostnad men en längre produktionstid gentemot 

HD/F- bjälklaget som är dyrare men ger i sin tur en kortare produktionstid. Det är alltså 

mycket tidseffektivare att använda sig av prefabricerad stomme vilket rekommenderas.  
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ABSTRACT 

 

When choosing between prefabricated or site-cast slabs in the design stage works clients with 

contractors and interested consultants to select a financially beneficial option. Because of the 

construction industry's trend towards ever shorter time planning uand more focus is put on 

the environment, there is a need for a tool that helps in the selection of favourable economic 

slab construction. 

A study and accurately optimization analysis usually takes a long time to complete, 

experienced designers can still roughly know if the developed design solutions are optimal or 

not. On this basis, a study and optimization of site-cast towards prestressed hollow-core slabs 

has been done to develop a tool for the best choice of slabs construction. 

Questions that have been asked are:  

• Have site-cast slabs lower cost for short spans and prefabricated slabs lower cost in 

long spans? 

• At what range is the breaking point? 

The study was conducted with the help of experienced designers, literary studies, hand-, 

computer aided calculations and telephone interviews. 

The results regarding the optimization are: 

Site cast slab has a lower production cost but a longer production time against HD/F- joists 

that are more expensive but, in turn, have a shorter production time. So it is very timeefficient 

to use the prefabricated frame which we recommend. 

 

.  
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1. INLEDNING  

1.1 BAKGRUND   

Byggbranschen ställer ständigt högre krav på bättre, effektivare och mer 

produktionsanpassade lösningar. Dessutom blir val av konstruktionslösningar vid 

projekteringen mer och mer väsentligt då beställare och entreprenörer konstant strävar till 

kortare produktionstid och mer ekonomiskt fördelaktiga alternativ.  

När medarbetare med lång erfarenhet i byggbranschen samarbetar med nyexaminerade 

medarbetare ökar kreativiteten samtidigt som samarbetet leder till förhoppningsvis 

”optimala” tekniska lösningar. I och med detta har Göran Andersson och Kristofer Persson, 

handläggare till arbetet, med lång erfaren i byggbranschen på WSP i Örebro gett oss i 

uppdrag att jämföra två varianter av bjälklagstyper. Jämförelsen görs på platsgjutet bjälklag 

med plattbärlag och prefabricerat håldäck ur ett antal olika aspekter.  

 

1.2 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att göra en jämförelse mellan ett platsgjutet och ett 

prefabricerat bjälklag vid olika spännvidder. Jämförelsen ska underlätta att ta fram vilket 

alternativ som är det optimala ur flera olika aspekter såsom produktionskostnad och 

produktionstid. 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Har platsgjutet bjälklag en lägre kostnad vid korta spännvidder och har prefabricerat 

bjälklag en lägre kostnad vid långa spännvidder? 

• Vid vilken spännvidd ligger brytpunkten? 

1.4 MÅL 

Målsättningen med arbetet är att ta fram en optimering som i framtiden ska vara till nytta för 

ett preliminärt beslut för vilken bjälklagstyp som är det mest ekonomiskt fördelaktiga 

beroende på typen av projekt. Vid optimeringen ges möjligheten att tillämpa våra nyligen 

förvärvade ingenjörsmässiga kunskaper och få inblick i rollen som projekterande konstruktör. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För att arbetet inte skall bli alltför omfattande har en avgränsning av arbetet gjorts. 

Optimeringen mellan olika bjälklagskonstruktioner utförs endast på platsgjutna 

betongbjälklag med slakarmerat respektive spännarmerat plattbärlag och prefabricerat 

håldäckbjälklag i betong.  

För att belysa skillnaden mellan de olika bjälklagsalternativen används olika dimensioner och 

spännvidder på två typer av bjälklag, platsgjutet (PL) och förspänt håldäck (HD/F). De 

avgränsningar som har gjorts på dimensioner och spännvidder redovisas nedan: 

 

 

 

 

För antal stöd, gäller följande avgränsning:  

Fritt upplagt på två stöd (ett fack) och på tre stöd (två fack).  

Avgränsningen på laster gäller följande: Samling -, trängsel -, och tung last enligt BKR. 

1.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Optimeringen av det här slaget har genomförts med hjälp av erfarna konstruktörer, aktuell 

litteratur, hand- och databeräkningar med moderna konstruktionsprogram och 

telefonintervjuer enligt följande steg:  

1. Idén presenterades till handläggaren, fick därefter feedback, idéer och synpunkter.  

2. Bestämning av bjälklagsegenskaper som är av intresse för optimeringen: 

Bjälklagstyper, spännvidder, laster och dimensioner. 

3. Insamling av relevant litteratur. 

4. Dimensionerande laster för de olika bjälklagstyperna. 

5. Sammanställning av beräkningar.  

6. Mängdberäkning av betong, armering och isolering. 

7. Sammanställning av mängdberäkning. 

8. Jämförelsetabell 

9. Rapportskrivning 

10.  Framtagning PowerPoint presentation. 
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2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

I den mån av tekniska definitioner som använts i arbetet kommer dessa nedan redovisas.  

2.1 DEFINITIONER  

Bjälklag: Våningsavskiljande horisontellt bärverk belastat av vertikala laster som även kan 

överföra horisontala laster som vindlast till byggnadens stabiliserande kärna exempelvis 

bärande inneväggar eller vindkryss. 

Betongbjälklag/betongelement är ett begrepp som används då våningsavskiljare är av 

materialet betong inklusive eventuell pågjutning men utan golvbeläggning och undergolv. 

Dess tjocklek varierar beroende på spännvidden mellan 250-400 mm.1 

Isolering: I arbetet används isolering för att reducera bjälklagets egentyngd.  

Betong: Är ett naturmaterial (Bild 2.1 )som är sammansatt av vatten, cement och ballast i 

lämplig storlek. Ballast är sand, grus och krossad sten av kalksten eller granit.  

Cementen är oftast portlandcement och blandas med vatten, ballast och kemiska tillsatsmedel 

för att förbättra egenskaper hos betongen.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.1 http://www.strangbetong.se/vart-satt-att-bygga/fordelarna/miljoanpassat/   

Betongen har en bra tryckhållfasthet och en låg draghållfasthet, vilket kompenseras med 

armering för att uppnå den erfordriga draghållfastheten. 3 

                                                
 

1 http://www.sbi.se/omraden/o_kat_dokument.asp?mId=1&kId=2&subKId=94&mgrp=0 
2 http://www.strangbetong.se/vart-satt-att-bygga/fordelarna/miljoanpassat/ 
3 Per Gunnar Burström, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillvekning och egenskaper 2007 
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På sommaren skall en nygjuten betong omedelbart skyddas från avdunstning och 

uttorkningar. Betongen kan skyddas genom vattning, täckning med plast eller sprutning av 

membranhärdningsvätska. Nygjuten betong på vintern kan få permanenta skador om den 

tillåts att frysa innan den uppnår en viss hållfasthet (6 MPa). Betongen kan skyddas genom att 

vid gjutning använda sig av isolerade formar eller eventuellt täckas med byggmattor. 4 

Armering/ Stål: Armeringen är till för att ta dragspänningen som uppstår i konstruktionen, vid 

ett fack belastas bjälklaget av ett drag i underkant vilket behöver armeras. Vid kontinuerliga 

bjälklag sker ett drag i både över och underkant då momentet växlar från positivt till negativt, 

vilket gör att man måste armera både över och underkant. För att förbättra vid vidhäftningen 

mellan betongen och armeringen används kamstångsarmering. 

Täckskikt: Måttet på det täckande betongskiktet mellan konstruktionens utsida och in till 

kanten på den ytterst placerade armeringen, i arbetet har täckskiktet 20mm valts på grund av 

exponeringsklassen. 5 

Dimensionerande värden: På laster, tvärkraft och moment är beräknande utifrån de 

karakteristiska laster som anges i BKR 04 enligt partialkoefficientmetoden. 

Betongklasser (C x1/ x 2 )= Där C står för concrete, x1 för kubhållfastheten och x2 för 

cylinderhållfasthet i betongen. Betongklassen anger vad betongen har för egenskaper på 

tryck-, draghållfasthet samt elasticitets- och skjuvmodul.  

Spännvidd(L): Avståndet mellan stöd som bjälklaget är upplagt på. (m) 

Lastgrupp: De olika typer av nyttiga laster som enligt normen (BKR) skall påföras en 

konstruktion utöver konstruktionens egentyngd. Det finns fyra olika lastgrupper, i studie 

används samling – trängsel – och tung last. 

Nyttiga laster: Är de laster som enligt normen skall påföras en konstruktion utöver 

konstruktionens egentyngd. Nyttiga laster bestäms av de lastgrupper som konstruktionen 

belastas av. ( kN/m2)  

Tvärkraft: Är en inre kraft som verkar vertikal parallellt med tvärsnitt. (N)  

                                                
 

4 http://www.fardigbetong.se/produkter-tjanster/betongutlaggning.asp 
5 Paul Johannesson Bengt Vretblad, Byggformler och tabeller 2005 
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Tvärkraftsdiagram: Ett diagram som redovisar hur tvärkrafterna verkar samt var 

maxmomentet uppkommer, vid växlande tecken eller T=0. (N) 

Skjuvning: Det är påkänning som verkar parallellt med snittytan vilket gör att snittytan 

deformerar sig. (enhet Pa). Det plana tvärsnittet förblir plant vid böjning. 

För pålastning:    Efter pålastning: 

 

Moment/ momentkapacitet: Det är en kraft multiplicerad men en hävarm (längd).   

Momentdiagram: Ett diagram som redovisar momentvärden inklusive punkten där 

maxmoment uppkommer. I två eller flera fack redovisas även punkten där tryck- och 

dragspänning  växlar från över- till underkant. 

Säkerhetsklass (SK): Det är en dimensionslös faktor som läggs till för att öka 

säkerhetsfaktorn beroende på påföljden av personskada. Det finner tre olika säkerhetsklasser 

enligt nedan och den kan väljas från de föreskrifter och råd som erhålls i BKR. 

Säkerhetsklass 1, liten risk för allvaliga personskador 

Säkerhetsklass 2, någon risk för allvarliga personskador  

Säkerhetsklass 3, stor risk för allvarliga personskador 

I rapporten har säkerhetsklass 3 används eftersom beräkningsunderlaget baseras på en 

byggnadsdel i ett större system där bjälklaget är stomstabiliserande.6 

  

                                                
 

6 Börje Rehnström, Byggkonstruktion 2001 
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3 BJÄLKLAGSTYPER IDENTIFIERAS 

Vid val av bjälklagstyp är det viktigt att observera behovet av utrymme på arbetsplatsen och 

tillgänglig arbetskraft eftersom dessa faktorer har en stor betydelse för produktionskostnaden. 

3.1 PL BJÄLKLAG MED SLAKARMERAT PLATTBÄRLAG  

Denna typ av bjälklag är inte väderskyddande, vilket kan leda till att produktionstiden blir 

förlängd. Vad som menas med slakarmerat bjälklag är att armeringen i plattbärlaget inte är 

förspänd.  

Med hjälp av ett tunt plattbärlag som är en kvarsittande betongform (oftast 40- 50 mm) 

armeras, eventuellt isoleras och därefter fylls den med betong till den önskade 

bjälklagstjockleken. Plattbärlaget stämpas upp på bockryggar innan pågjutning för att klara av 

lasterna från den pågjutna betongmassan. Betongen som används kan antingen blandas på 

byggarbetsplatsen eller så levereras den färdig från en betongfabrik. Armeringstegen har som 

funktion att ge plattbärlaget tillräcklig hållfasthet under transport och montage. Utöver det ska 

den ingjutna stegen ge samverkan mellan den prefabricerade betongen och pågjutningen.7 

Bild 3.1 Plattbärlag http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=2908 

1)
Armeringsstege 

2)
Bockryggar 

Fördelar med plattbärlag är att den är en kvarsittande form vilket gör att formrivning inte 

                                                
 

7 http://www.svenskbetong.se/statik-sb/flerbostadshus/bjaelklag/plattbaerlag.html 
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behöver beaktas. I plattbärlaget kan även genomföringar gjutas in som ex. el- dosor, el – 

genomföringar och skyddsräckesfästen, detta leder till minskat resursbehov på 

byggarbetsplats och minskad produktionstid. Plattbärlagers undersida är slät och kan utgöra 

ett underlag för direkt målning utan spackel. 8 

 

3.2 PL- BJÄLKLAG MED FÖRSPÄNT PLATTBÄRLAG 

Förspänt plattbärlag (oftast 70-100 mm) innebär att plattbärlaget gjuts med en förspänd 

armering, stålvajer med diametern 13mm, och levereras därefter till arbetsplatsen 

förtillverkat. Stålvajer kan spännas upp till max 120 kN (12 ton), men kan även ha en lägre 

spänning beroende på bjälklagtjocklek, spännvid, last och önskad upp – eller nedböjning. 

Återstående arbete på bjälklaget är det samma som vid slakarmerat plattbärlag. 

 

Det finns flera olika slags armeringstyper, i arbete används B500BT av typen kamstång vid 

slakarmerat bjälklag.9 För varje enskilt objekt dimensionerar leverantörerna plattbärlagen och 

de anpassas utifrån de krav och behov som ställs för det enskilda objektet. Leverantören har 

dimensioneringsansvaret för hela bjälklaget. 10 

 

  

                                                
 

8 http://www.fardigbetong.se/produkter-tjanster/plattbarlag-skalvaggar.asp 
9 Paul Johannesson Bengt Vretblad, Byggformler och tabeller 2005  
10 Johan Westlund, Färdigbetong 2012 
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3.3 HÅLDÄCKSBJÄLKLAG (HD/F) 

Prefabricerade håldäcksbjälklag, bild 3.3 , är förspända och gjuts maskinellt i fabrik med 

bredden 1200mm. Att bjälklaget är prefabricerat innebär att tillverkningen sker under 

kontrollerade förhållanden på fabrik.11 Därmed kan man utnyttja både materialen effektivt 

och samtidigt minimera materialåtgången och använda snävare toleranser. 12 

 

Bild 3.3 Håldäck 

http://www.strangbetong.se/koncept-komponenter/komponenter/bjalklag/haldack/ 

Bjälklagets längsgående hålrum gör att bjälklagets egentyngd blir lägre och på grund av 

bjälklagets förspända armering uppstår en överhöjning som ofta kvarstår även efter 

monteringen. Överhöjningen gör att ett fall finns mot ändarna av elementen och vatten som 

kan samlas vid ändarna i kanalerna under transport eller montering avlägsnas med hjälp av 

dräneringshål i underkanten på elementet. 

Tillverkningen av HD/F sker momentvis, armering (uppspända vajer), betongtillverkning, 

gjutning, efterbehandling och lagring. Plattorna levereras monteringsfärdiga till 

byggarbetsplatsen och kan används som golv-, mellan- och vindsbjälklag i olika typer av 

byggnader. Underlaget som används för tillverkning av HD/F är konstruktionsberäkningar, 

ritningar och specifikationer.  

I tillverkningshandlingarna står vilken betongkvalité som produkten ska gjutas i, vilka mått 

den ska ha och vilken sorts armering som ska användas. 

 

                                                
 

11 http://www.svenskbetong.se/miljoe-och-hallbarhet.html 
12 http://www.svenskbetong.se/miljoe-och-hallbarhet/ytterligare-fakta-om-den-prefabricerade.html 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGAR  

Studien har med hjälp av indata, parametrar och formler tagit fram olika beräkningar. Dessa 

kommer nedan att redovisas under rubrik 4.2.13 

Övriga förutsättningar som gäller för dimensioneringen är följande: 

Tjocklek på bjälklagstyperna med plattbärlag som används är 250, 300, 350 och 400mm.  

När det gäller nedböjningen utgår vi från långtidslasten och använder programmen Concrete 

Beam och Spännbetongbalk för beräkningar.  

De parametrar och formler som inte redovisas här kommer redovisas vid respektive 

beräkningsavsnitt  

4.1 INDATA 

Alla beräkningar utförs i: 

Säkerhetsklass 3,  

Livslängdsklass 50,  

Exponeringsklass X0 

Betong kvalitet C35/45, C40/50.  

 

4.2 PARAMETRAR OCH FORMLER  

A= Area  

∑ = Summatecken vid mängdberäkning  

Fs = Force, steel - dragkraft i armering 

Fc = Force, concrete - tryckkraft i betongen 

z= Inre hävarm, avståndet mellan Fs och Fc 

d = Effektiva höjden, avståndet från överkant eventuell underkant på bjälklaget till 

tyngdpunkten på armeringen i tvärsnittet.  (h- täckskikt- Ø/2) 

fst = fastigkeit, steel, tension.  Draghållfasthet för armeringsstål (fastigkeit är hållfasthet på 

tyska). 

                                                
 

13 Paul Johannesson Bengt Vretblad, Byggformler och tabeller 2005 



  Sida 
15 

 
  

fcc= fastigkeit, concrete, compression. Tryckhållfasthet för betong. 

fct= fastigkeit, concrete, tension. Draghållfasthet för betong. 

γ = Gamma, en reduktionsfaktor som används vid beräkning av dimensionerande 

hållfasthetsvärden fccd och fst. γn, gamma ”Niklas”, beror på konstruktionens säkerhetsklass 

och γm, Gamma ”Martin”, beror på materialet. γm betong: 1,5 γm betong: 1,5 

σ = Sigma, grekisk bokstav som står för tryck- eller drag spänningen i materialet. 

ε= Epsilon, ∆L/L är kvoten mellan deformationen och den ursprungliga längden. Använs vi 

hänsyn till krympning i betongen   

φ = Kryptal, en konstant beroende på konstruktionens omgivning (miljö) i beräkningarna 

används φ = 3 . φ, kryptalet, används vid beräkning av φe =effektivt kryptal . 

φe = Effektiva kryptalet, φ  ·
��
��

 , där ql är långtidslast och qd dimensionerandelast i brottgräns. 

Effektiva kryptal används till att beräkna nedböjning i osprucken tillstånd för betongen och 

viktat efter andelen långtidslast i förhållande till den dimensionerande brottlasten. 

E = Elasticitetsmodull (Gpa), är 
�

�
 . Där sigma(σ) är tryckpåkänningen i materialet och 

epsilon (ε) är deformation i materialet.  

I= Tröghetsmoment, anger tvärsnittets styvhet. ( mm4).  

Ψ = Psi, en reduktionsfaktor för de nyttiga lasterna enligt BKR. 

Ψ1 = Psi, en reduktionsfaktor för långtidslast som är varierande beroende på lastgrupp och 

nyttiga laster.   

ki, ei = Är konstanter som används då förankring, avslutning och skarvning av armering 

gd = Egentyngd, behandlas som permanent last.( kN/m³)   

qd = nyttiga laster, behandlas som bunden och variabel last, med delarna q.bk = bunden last och  
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qfk = fri last. Vid långtidslast gäller Ψ1 som redovisas i tabellen nedan:  

Lastgrupp: Bunden Ψ1 Fri Ψ1 

2. Samlingslast 1,0 0,2 

3. Trängsellast 1,0 0,0 

4. Tunglast 1,0 0,0 

Tabell 1: Lastreduktionsfaktor för långtidslast, Ψ1  

Ø= diametern, är den räta linjen som går genom mittpunkten i en cirkel. 

y: Nedböjning, med beteckning 	y�� i Byggformler och tabeller och med formel för en fritt 

upplags balk med en jämnt utbredd last:  

	y�� = y���� 	=
�	·�·ℓ	⁴			

�����
	(mm) , y <	

	ℓ		

���
 ,  

där ℓ	är spännvidd i mm. Nedböjningen får max vara 20 mm eller 
	ℓ		

���
.  

m ̄ = Relativa momentet, beräknas för att kontrollera om tryckarmering behövs. m̄ < m̄	��� 

behövs ingen tryckarmering. 

m̄ =
�

 	 · 	!² · 	#$$
 

ω = Omega, grekisk bokstav som står för mekaniska armeringsinnehållet <  ω��� då behövs 

ingen tryckarmering. 

ω =1-	√1-2m̄ 

*ø = Area för en armeringstång som erhålls med formeln 

Aø =
-·	ø	²		

�
=	

../

.
   

As = Area för all armering i tvärsnittet som krävs för aktuellt moment som tvärsnittet belastas 

av. 

*0 = 	ω · b · d² ·
344

35�
=

../

.
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c (s) = Centrum avstånd, avståndet mellan armeringstänger som erhålls med formeln:  

$ =
Aø		
As

= 77 

6
Mf= Fältmoment för två fack erhåller med formeln:   

M39 =
	:;²	

<·�=
= kNm  	

M39 =
R₁²		
2 · q�

= kNm 

 

Mdbrott och Mdbruk = Dimensionerande momentkapacitet i brottgräns och bruksgräns erhålls 

formeln för platsgjutet bjälklag i ett fack: 

M� =
q. d	 · 	L	²			

8
= kN/m² 

MB: Dimensionerande momentkapacitet över stöd B. 

Stödvinkel, formel gällande platsgjutet bjälklag för två fack:    

 

  Ө₂ = Ө₃:                      = kNm 

 

R= Stödreaktion, RA, RB vid två stöd och RC tillkommer vid tre stöd som erhålls med 

formlerna:  

RI	,RK	 =
�.�	·L			

<
	= kN,  RM =

�.�	·		L;	

<
-	
	NO	

L;
= kN 

qd brott: Dimensionerande brottlast. Då lasten har nått gränsvärdet för ett brott att uppstår i 

konstruktionen.  

gd +1,3( q.bk + q.fk )= kN/ m² 

qd bruk: Dimensionerande brukslast. Ett värde för lasten som har nått gränsvärdet då 

konstruktionen inte längre uppfyller vissa krav på funktionen.  

gd +1,0( q.bk + q.fk )=kN/m² 
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5 RESULTAT 

5.1 RESULTAT UTAN HÄNSYN TILL PRODUKTIONSTID 

Resultat har tagits fram genom att kostnaderna för de olika bjälklagstyperna för respektive 

spännvidd har jämförts. Vid denna del av jämförelsen har inte produktionstiden för respektive 

bjälklag tagits hänsyn till. 

5.1.1 ETT FACK 

Samlingslast: 

PL slakarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 5-7 m. 

PL spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 8-12 m. 

Trängsellast: 

PL slakarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 5-6 m. 

PL spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 7-12 m. 

Tung last: 

PL slakarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 5-6 m. 

PL spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 7-12 m. 

5.1.2 TVÅ FACK 

Samlingslast: 

PL slakarmerat/spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på samtliga spännvidder 

från 5+9 m till 5+14 m och även då fack 1 är 6 m. 

Trängsellast/ Tung last:  

PL slakarmerat/spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på samtliga spännvidder 

från 5+9 m till 5+13 m.  
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5.2 RESULTAT MED HÄNSYN TILL PRODUKTIONSTID 

Utöver jämförelsen i kapitel 5.1 tas det även här hänsyn till den kortare tid för montage av 

håldäcken som jämförs med det platsgjutna alternativet. Exempel på beräkning av viktad 

kostnad redovisas nedan:  

PL slakarmerat bjälklag, 5 m. 

Timkostnad 177kr/h x 1,71= 302,67 kr/tim inkl sociala och övriga direkta kostnader.14  

PL 0,37h/m2 x 303 kr/h =112,11 kr/m2, lönekostnad 

HD/F 0,043h/m2 x 303 kr/h =13,02 kr/m2, lönekostnad. 

Differens: (0,37 h/m2 – 0,043 h/m2) = 0,327 tim/m2 x 303 kr/tim = 99.08 kr/m2. 

Kostnaden för HD/F kan reduceras: 790 kr/m2 – 99,08 kr/m2 = 690,92 kr/m2 jämfört med PL 

619,44 kr/m2. Konstaterat att PL alternativet ger en lägre kostnad. 

5.2.1 ETT FACK 

Samlingslast: 

PL slakarmerat bjälklag ger lägre  kostnad än HD/F på spännvidd 5-7 m. 

PL spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 8-12 m. 

Trängsellast: 

PL slakarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 5 m. 

PL slakarmerat bjälklag ger en högre kostnad än HD/F på spännvidd 6 m. 

PL spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 7-12 m. 

Tung last: 

PL slakarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 5 m. 

PL slakarmerat bjälklag ger en högre kostnad än HD/F på spännvidd 6 m. 

PL spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på spännvidd 7-12 m.15 

  

                                                
 

14 Dataprogrammet, Sektionsdata 4.9 
  
 



  Sida 
20 

 
  

5.2.2 TVÅ FACK 

Generellt vid två fack gäller att det korta facket är slakarmerat och det långa facket är 

spännarmerat vid platsgjutet utförande.  

 

Samlingslast: 

PL slakarmerat/spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på samtliga spännvidder 

från 5+9 m till 5+14 m och även då fack 1 är 6 m. 

Trängsellast/ Tung last: 

PL slakarmerat/spännarmerat bjälklag ger lägre kostnad än HD/F på samtliga spännvidder 

från 5+9 m till 5+13 m och även då fack ett är 6 m. 
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6 SLUTSATS    
Studien har gett ett tydligt och noggrant resultat som har besvarat på rapportens 

frågeställningar som är följande: 

• Har platsgjutet bjälklag en lägre kostnad vid korta spännvidder och har prefabricerat 

bjälklag en lägre kostnad vid långa spännvidder? 

Optimeringen har i resultatet visat att PL bjälklag generellt har en lägre kostnad jämfört 

med HD/F. 

• Vid vilken spännvidd ligger brytpunkten? 

Utifrån viktkostnaden med avseende på produktionstid, bilaga 5, ges en brytpunkt vid 

lastgrupperna trängsel – och tung last vid 6 m i ett fack. I denna brytpunkt ger HD/F 

bjälklag en lägre kostnad än PL slakarmerat bjälklag.  

Vid två fack gers ingen brytpunk 

6.1 SLUTSATS ANALYS 

Produktionskostnad kan variera från projekt till projekt men baserat avgränsningar i studien 

har följande rekommendation tagits fram: 

PL- bjälklaget har en lägre produktionskostnad men har en längre produktionstid gentemot 

HD/F- bjälklaget som är dyrare men ger i sin tur en kortare produktionstid. Det är alltså 

mycket tidseffektivare att använda sig av prefabricerad stomme vilket rekommenderas. 
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7 AVSLUTNING   

Avslutningsvis vill vi ta tillfället i akt och tacka alla de personer som har på något sätt bistått 

och handlett oss under genomförandet av vår studie.  

Först och främst vill vi tacka Kristofer Persson och Göran Anderson, handledare på WSP i 

Örebro, för att de haft tilltron till oss för detta uppdrag, använt deras lokaler och dataprogram 

under arbetets gång. Vi tackar Göran Andersons noggranna iakttagelser som bistått med 

professionella synpunkter och Kristofer Perssons stora intresse och engagemang, utan er hade 

detta arbete inte kunnat genomföras. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Göran Lindberg, vår handledare på Örebro Universitet, 

Mats Persson, vår examinator för all hjälp och Kenneth Anderson på WSP i Örebro, som på 

kort tid har lärt oss dataprogrammet Spännbetongbalk, för att kunna utföra beräkningar av 

spännarmerade betongkonstruktioner.  

Vidare vill vi tacka de personer som gett oss tillgång till studiematerial och som har med 

positiv inställning ställt upp på våra telefonintervjuer.  

Slutligen riktar vi ett varmt tack till familjen Beiruti och Sinabulya för deras ständiga support 

under arbetet. Vänner, Victoria Koltys, Kim Toss samt broder Tony Beiruti för att ni har ställt 

upp och stått ut med oss, utan er skulle vi inte stå här idag, tack ännu en gång! 

 

D. Alinda Sinabulya och Michel Beiruti 
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8.4 UNDERLEVERANTÖRER 

Namn: Företag: Kontakt nr: 

Robert Gustafsson Sträng betong  019-21 75 37 

Johan Westlund,  Färdigbetong 0104-5058 90 

9 BILAGOR 

För att kunna följa beräkningarna på ett enkelt och smidigt bifogas de mest relevanta bilagor. 

Bilagsförteckning nedan ge en inblick hur bilagorna är strukturerade. 

9.1 BILAGSFÖRTECKNING    

BILAGA:1 Indata16 

BILAGA:1.1 Platsgjutet ett fack, samlingslast 

BILAGA:1.2 Platsgjutet ett fack, trängsellast 

BILAGA:1.3 Platsgjutet ett fack, tung last 

BILAGA:2 Indata17 

BILAGA:2.1 Platsgjutet två fack, samlingslast 

BILAGA:3 Concrete beam 6.2 

BILAGA:3.1 Samlingslast 

BILAGA:3.2 Trängsellast 

BILAGA:3.3 Tung last 

BILAGA:4 Spännbetongbalk 

BILAGA:4.1 Ett fack, Samlingslast 

BILAGA:4.2 Två fack, Samlingslast 

BILAGA:5 Sektionsdata 4.9 

BILAGA:5.1 Mängdberäkning ett fack, samlingslast  

BILAGA:5.2 Mängdberäkning ett fack, trängsellast 

                                                
 

16 Microsoft Office Excel 2007 
17 Microsoft Office Excel 2007 
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BILAGA:5.3 Mängdberäkning ett fack, tung last  

BILAGA:5.4 Mängdberäkning två fack, samlingslast  
 
BILAGA:6  Sammanställning av mängdberäkning, ett fack 

BILAGA:6.1 Ett fack platsgjutet, samlingslast 

BILAGA:6.2 Ett fack platsgjutet, trängsellast 

BILAGA:6.3 Ett fack platsgjutet, tung last 

BILAGA:7  Sammanställning av mängdberäkning, två fack 

BILAGA:7.1 Två fack platsgjutet, samlingslast 

BILAGA:8  Dimensioneringsförutsättningar för håldäck 

BILAGA:8.1 Dimensionering av håldäck exkl. pågjutning 

BILAGA:8.2 Dimensionering av håldäck inkl. pågjutning 

BILAGA:9 Resultat utan hänsyn till produktionstid   

BILAGA:9.1 Ett fack  

BILAGA:9.2 Två fack  

BILAGA:10 Resultat med hänsyn till produktionstid   

BILAGA:10.1 Ett fack  

BILAGA:10.2 Två fack  

 

 

 








































































































































































