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Abstract

This diploma work is about the comparison between the prefabricated and on-site mixed 

concrete frames for Cleopatra that is a multi-residential building in Västerås, Sweden. 

Prefabricated and on-site mixed concrete structures are two methods used in the construction of 

new buildings. 

Due to lack of time after procurement of project contractors usually do not have time to make a 

detailed study for the selection of frames. In such cases they select a frame that has been chosen 

for previous projects with the lowest price that takes into account the client's budget for the 

project. 

The comparison is made between the prefabricated structure and the current structure which is 

on-site mixed with concrete and prefabricated concrete columns and concrete stairs for kv.  

Kleopatra. It is very time-efficient in the current situation to make use of prefabricated pillars 

and cement stairs. Pillars and beams are chosen to be made on-site moulded because there is a 

very few and due to that it is more expensive to buy these as prefabricated. The extra cost will be 

when the prefabricated factory use specific forms for those parts which are then discarded and 

the cost of these forms is then allocated on number of pillars and beams. 

On-site moulded structures are being built at the workplace and in need of reinforcement, 

forming, stamping, bending back, ready-mix concrete, crane, equipment for drying, calendaring, 

glazing and conservation. 

Prefab structures are built at the factory and transported to the construction site, and then they 

have a need for the crane, ready-mix concrete, reinforcement for floor plate and calendaring, 

glazing for these. 

The choice between the prefabricated and on-site mixed frame for kv. Kleopatra affects the 

environment, working environment, quality and timing and costs differently. These points are 

investigated and compared for the quarter. Kleopatra and the results we have arrived at through 

various methods, including interviews, surveys, literature studies and further research we have 



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling                 
  

II

done. We have come to different conclusions for the work environment, quality, 

environment,timeschedule and costs. 

Environment: from a transport point of view, the environmental impact is greater for the current 

frame, compared with if it had been totally on-site molded, or an entire prefabricated frame. 

Transportation impacts are dependent on the journey to kv. Kleopatra from material suppliers to 

the construction site.

Working environment: from the working point of view, both prefabricated and on-site frames 

have the same operations and body loads at the casting, working with molds and reinforcement. 

What is most different in terms of safety is the temperature at the work performance which may 

affect the quality of the construction part types. The risk of injuries reduced in the manufacture 

of prefabricated building parts.

Quality: The current structure has curtain walls and prefabricated industry plastercarrierwall 

meet those standards that were set in air density, noise, and U-value. Prefab plastercarrierwall 

has better air-tightness than curtain walls. The risk is greater at the wrong design for the site-built 

construction part types than prefabricated construction part types due the risk of missing 

information and wrong interpretation of the drawings can be made between the design and 

production. Prefabricated construction part types have a higher risk of surface damage during 

transportation, compared with on-site casted frames. Prefabricated construction part types are 

limited by their design as compared to on-site cast structures.

Timetable and Costs: Prefabricated concrete structure (plastercarrierwall, the walls) takes a total of 33 

working days, effective time compared with the on-site casted walls and on-site built curtain walls, which 

takes a total of 122 working days, effective time. Cost wise is plastercarrierwall 20% more expensive than 

the on-site built curtain walls. Scale walls are 17% cheaper than the 200 mm bearing on-site molded inner 

walls. With a prefabricated concrete structure the project time is increased and production time is 

reduced. With an on-site molded concrete frame the project time is reduced, but the production time is 

increased.



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling                 
  

III

Förord

Denna rapport är utförd av Ibrahim Jound och Nimesh Chouhan som ett examensarbete inom 

byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola 2009. Examensarbetet är på 15 

högskolepoäng.

Vi vill tacka vår examinator Thomas Manbo och handledare Bengt Birgersson. Vidare vill vi 

tacka Bo Karlson affärschef på NCC och vår handledare Leif-Göran Larsson på NCC i Västerås. 

Vi vill även tacka vår handledare Ahmad Nikzad, konstruktionschef på Abetong i 

Hallstahammar, som tog sig tid och visade intresse för vårt examensarbete. 

Vi vill även tacka följande personer som gav oss tillgång till studiematerial och rapporter samt 

besvarade på våra intervjufrågor med en positiv inställning:

Ronny Larsson NCC Construction Västerås

Maria Freeney NCC Construction Västerås

Crister Marcusson NCC Construction Västerås

Betongarbetare NCC Construction Västerås

Janne Pesonen Abetong Hallstahammar

Betongarbetare Abetong Hallstahammar 

Håkan Liljeström Byggkonstruktioner AB

Lena Frick Betongvaruindustrin 

Göran Lundström Betongbanken

Bo Glimskär Byggergolab AB (utvecklingsbolag med forskare och konsulter)

Ruben Aronsson SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond)

Sten Lindblom Professor i Geologi

Västerås 26 maj 2009 

Ibrahim Jound och Nimesh Chouhan



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling                 
  

IV

Begreppsförklaring

BTA: Bruttototalarea

BTV: Bruttototalvolym

APD-plan: Arbetsplatsdispositionsplan

BBK 04: Boverkets handbok om betongkonstruktioner år 2004

BBR: Boverkets byggregler

RF: Relativ fuktighet

Effektiv tid: Med effektiv tid menas att det inte tillkommer väntetid ex för uttorkning av betong 

och håltagningar för installationer.

Ljudklass B: Goda ljudförhållanden. 

Arbetsplatsomkostnader: Kostnader som uppstår på arbetsplatsen och inte ingår i totala 

kostnaden av byggnadsverket. 

Byggdelstyp: I BSAB 96 definieras byggdelstyp som ”teknisk lösning av byggdel” och 

begreppet kan användas när konstruktion och funktion har betydelse. 

SBUF: Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
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Sammanfattning

Stomkostnaden för ett projekt brukar vara mellan 10-15 procent av totala projektkostnaden. På 

grund av tidsbrist efter upphandling av projekt brukar entreprenörer inte hinna med att göra en 

detaljerad undersökning för val av stomme. I sådana fall väljs en sådan stomme som man har 

valt för tidigare projekt med lägsta pris där man tar hänsyn till byggherrens budget för 

projektet. Vid val mellan prefab och platsgjuten stomme för kv. Kleopatra påverkas miljö, 

arbetsmiljö, kvalitet och tidplan samt kostnader olika. Dessa punkter är undersökta och jämförda 

för kv. Kleopatra och resultaten har vi kommit fram till med hjälp av olika metoder, bland annat 

intervjuer, enkäter, litteraturstudier och ytterligare efterforskning som vi har gjort. 

Miljö: ur transport synvinkel är miljöpåverkan större för den aktuella stommen jämfört med om 

det hade varit helt platsgjutet eller en hel prefab stomme. Transportmiljöpåverkan är beroende av 

transportsträckan till kv. Kleopatra från materialleverantörer till byggarbetsplatsen.  

Arbetsmiljö: ur arbetsmiljösynvinkel så har både prefabricerad och platsgjuten stomme samma 

arbetsmoment och kroppsbelastningar vid gjutning, arbete med formar och armering. Det som 

mest skiljer sig när det gäller arbetsmiljö, är temperatur vid arbetsutförande vilket kan påverka 

kvalitén av byggdelstyper. Risken för olyckskador förminskas vid tillverkning av prefabricerade 

byggdelar på prefabfabriken.

Kvalitet: Den aktuella stommen har utfackningsväggar och prefabindustrins putsbärarväggar 

uppfyller dessa normer som var ställda vad gäller lufttäthet, bullerskydd och U-värde. Prefab 

putsbärarväggar har bättre lufttäthet än utfackningsväggar. Risken är större för fel utförande för 

platsbyggda byggdelstyper än prefabricerade byggdelstyper p.g.a. risken för informationsmissar 

och fel tolkning av ritningar som kan ske mellan projektering och produktion. Prefabricerade 

byggdelstyper har större risk för ytskiktsskador vid transport jämfört med platsgjutna stomdelar. 

Prefabricerade byggdelstyper är begränsade i sin utformning jämfört med platsgjutna 

konstruktioner.
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Tidplan och kostnader: Prefabricerad betongstomme (putsbärarväggar, skalväggar) tar 

sammanlagt 33 arbetsdagar, effektiv tid jämfört med de platsgjutna väggarna och platsbyggda 

utfackningsväggarna som sammanlagt tar 122 arbetsdagar, effektiv tid. Kostnadsmässigt är 

putsbärarvägg 20 % dyrare än den platsbyggda utfackningsväggen. Skalväggar är 17 % billigare 

än de 200 mm bärande platsgjutna innerväggarna. Med en prefabricerad betongstomme skulle 

projekteringstiden ökas och produktionstiden minskas. Med en platsgjuten betongstomme skulle 

projekteringstiden minskas men produktionstiden ökas
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1 Inledning 

Detta arbete handlar om jämförelser mellan prefabricerad och platsgjuten betongstomme för kv. 

Kleopatra som är ett flerbostadshus i Västerås. 

Prefabricerade och platsgjutna betongstommar är två metoder som används vid byggandet av nya 

byggnadsverk.

1.1 Bakgrund

Betongstommen används i flera kombinationer med andra byggstommar såsom stål och trä. Det 

finns även stomlösningar med enbart platsgjutna eller prefabricerade konstruktioner samt en 

blandning av båda dessa metoder. 

NCC bygger ett flerbostadshus i kv. Kleopatra med 66 lägenheter i Västerås, där stommen är helt 

platsgjuten med betongpelare, trappor och balkonger av prefab samt stålpelare.

Vi ska undersöka och jämföra den aktuella platsgjutna stommen med en prefabricerad stomme 

för kv. Kleopatra, hur det skulle påverka arbetsmiljön, kvalitén, tidsplaneringen, kostnaderna och 

miljön. Vi ska även undersöka varför det inte gick att bygga enbart med prefab eller platsgjutet.  

Fördjupning av detta ämne kommer att sortera olika aspekter såsom lönsamhet och val av metod. 
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1.2 Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att jämföra den aktuella stommen med prefabstomme. 

Aktuell stomme består av platsbyggda utfackningsytterväggar med invändiga stålpelare, 

platsgjutna innerväggar, plattbärlag, prefabricerade betongpelare på garagevåning, 

prefabricerade betong balkonger och betongtrappor .

Prefab stomme skulle bestå av putsbärarytterväggar, skalväggar, plattbärlag, prefabricerade 

betong pelare på garagevåning, prefabricerade betongbalkonger och betongtrappor. 

Jämförelsen görs mellan Prefab och den aktuella platsgjutna betongstommen vad gäller 

arbetsmiljö, kvalitet, möjligheter, miljö, tidplan och kalkyl samt hur dessa punkter påverkas vid 

val av specifik betongstommemetod.  

Målet med examensarbetet är att fördjupa oss ytterligare i skillnaden mellan dessa två olika 

byggmetoder. Vid dessa jämförelser får vi chansen att tillämpa ingenjörmässiga kunskaper och 

utveckla dessa ännu mer. 

1.3 Avgränsningar

Detta examensarbete behandlar endast platsgjutna – och prefabricerade betongstommar. Ämnet 

är avgränsat inom dessa två olika metoder gällande arbetsmiljö, kvalitet, planeringstid, kostnader 

och miljö. Det förekommer även avgränsningar under specifika rubriker.

1.4 Metod

Vi har använt oss av litteratur, enkäter och SBUF:s samt andra studierapporter. Denna 

litteraturstudie har vi använt som vår grund till examensarbetet. Utöver litteraturstudier så har vi 

även genomfört intervjuer inom detta område vad gäller platsgjuten och prefabricerad betong för 

Kleopatra. Litteraturstudierna har varit en god grund för intervjufrågorna. Undersökningar 

kommer att ske för att få fram ytterligare information och detta sker i form av telefonsamtal och 

möten med olika inblandade aktörer för byggnation av Kleopatra.

Vi har även gjort en ingående litteraturstudie vad gäller tillverkning av platsgjutna stommar och 

prefabricerade stommar, samt fakta om olika betongegenskaper, tillsatsmedel, tillsatsmaterial, 

hållfasthet mm, se bilaga 6.
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1.5  Byggnadsbeskrivning av Kv. Kleopatra 

o Byggherre Mimer  

o Entreprenadform: totalentreprenad NCC

o BTA (bruttototalarea) på 8 180 m2.

o BTV (Volym) på 24 880 m3.

o Byggnadsproduktion startades 2008-12-01 och första inflyttning sker 2010-03-01. 

Där Kleopatra befinner sig idag har riksantikvarieämbetet gjort utgrävningar i kvarteret inför 

bygget och hittat fynd från slutet av 1500-talet. Under mitten av 1600-talet fanns ett gjuteri som 

låg här och drevs av Björn Olsson. Man hittade gjutformar och rester av grytor som gjutits i 

brons och järn. Nu skrivs det en bok om platsens historia och alla boende får en sådan bok säger 

Bo Karlsson Affärschef på NCC.

Kv. Kleopatra är ett flerbostadshus på 6 våningar med 66 lägenheter samt garageplan och förråd 

på samma plan. Fastigheten består av tre sammanhängande huskroppar med 5-, 6-, respektive 7 

plan. Byggnaden har fyra trapphus. Trapphus 1 och 4 tillhör hyreslägenheterna och trapphus 2 

och 3 tillhör bostadsrätterna. Lägenheterna kommer vara tvåor och fyror, cirka hälften av 

lägenheterna kommer att uppföras som bostadsrätter eftersom Mimer vill få ihop finansieringen. 

Stommen är uppbyggd av prefabpelare, balkar, (bjälklag, plattbärlag) och balkonger. 

Ytterväggarna är av platsbyggda utfackningsväggar med stålpelare på insidan samt 200 mm 

tjocka bärande platsgjutna innerväggar som bär upp plattbärlaget. se bilaga 7. På källarplanet 

dvs. plan 0 finns det balkar och väggar som är platsgjutna och betongpelare som är 

prefabricerade. Innerväggar består av stålreglar med gips och isolering. Trappor och balkonger är 

prefabricerade. Konstruktören har föreskrivet betong kvalitet på C25/30 men under vintertid 

rekommenderas att platsgjuta med C30/37. 

Kleopatra befinner sig mitt i centrala delen av staden där möjligheter till transporter är starkt 

begränsade och det måste noggrant planeras eftersom ingången/utgången till ett parkeringshus 

bara ligger några meter ifrån byggarbetsplatsen, Se Bilaga 3- APD plan. 

Det finns bostäder nära byggarbetsplatsen och ljudnivån på maskiner och arbeten får inte 

överstiga nivå B. Ljudklassen som man valt för lägenheterna är ljudklass B från installationer för 
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inomhusklimat, sovrum och vardagsrum ska ha 26 dB(A) / 46 (C) dB.

Det förekommer radon i marken och för att åtgärda detta problem görs genomföringar i 

grundplattan för att radonsäkra byggnaden.  

Alla elanläggningar ska installeras så att elektriska och magnetiska fält elimineras i största 

möjliga utsträckning. För minimering av magnetiska fält används femledarsystem för att minska 

magnetiska fält från elsystem. 
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2 Platsgjutna stommar

2.1 Allmänt

Gjutningen bör ske efter att betongen har blandats, vilket innebär omedelbart efter leverans av

fabriksbetong för att om gjutningen sker mer än ca 1 timme efter blandning kan 

konsistensförändring ske hos betongen. Om betongen har blivit för styv är det billigare att 

kassera den än att senare reparera en misslyckad gjutning. Under gjutningen finns det risker för 

betongseparation samt möjlighet till att komprimera betongen till en homogen produkt. 

Separationen av tyngre partiklar och stenar från betongmassan kan bero på störtning av 

betongmassan från stora höjder. Störthöjd får inte överskrida mer än 1 m. Vid stora störthöjder 

och höga smala formar används lämpliga gjutrör eller sidointag i formen. Separationen av tyngre 

partiklar kan även undvikas genom att tömma betongen mot tidigare utlagd betong.1

Stavvibrering används vid komprimering av betong för att undvika separation. Påbörjning av 

stavvibrering görs när betongen är utlagd över en stor yta att den stöds i sidled under 

bearbetning. Utläggningen av betongen bör börja vid formsidorna och avslutas mitt i formen och 

detta gäller speciellt vid fogar. Stavvibratorn bör stickas ned vertikalt i betongmassan för att den 

då är mest effektiv.13

                                                     
1 Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
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2.2 Formar för platsgjutning

Platsgjutna betongstommar har två huvudtyper av formsystem, väggform (stödjande) och 

valvform (bärande formar).

Platsgjuten betongstomme har utvecklats med tiden. Utvecklingen har skett i IT, formsättning, 

armering och betong.15

Vid platsgjutning har val av formsystem en stor betydelse för projektets kostnad. Vid val av 

formsystem ska man beakta några aspekter så som tillgänglig arbetskraft, komplexitet hos 

bjälklag och väggar, och utrymme på arbetsplatsen. 17

Ras och oönskade deformationer kan uppstå vid för tidig formrivning. På konstruktionsritningar 

brukar det stå när formarna ska rivas. Om det saknas sådan information bör normalt

tryckhållfastheten vid rivning av bärande form vara minst 70 % av fordrad hållfasthet enligt 

BBK 04. Mätning av hållfastheten bör ske i konstruktionsdelen med mest ansträngda snitt och 

det brukar vara underdelen av en vägg/pelare eller över stöd i fältsnitt för bjälklag/balk. 

Formrivning bör undvikas vid torra väderlekar eftersom kvarsittande form skyddar betongen mot 

allt för snabb uttorkning.2

2.2.1 Väggform

Det finns olika typer av väggformar för gjutning av väggar och de har olika fördelar och 

nackdelar. 3

                                                     
2 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008
– Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
3 http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=2509
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2.2.2 Kvarsittande formsystem

Kvarsittande formsystem innebär att formen utgör en integrerad del av den bärande konstruktionen och de 

Vanligaste typerna på kvarsittande former är plattbärlag och skalväggar. 

Skalväggar: består av två armerade betongskivor sammanbundna av ingjutna armeringsstegar. 

Skalväggar möjliggör en snabb formsättning och ger även fina ytor som kräver minimalt 

efterarbete.17

Figur 3.2.2 Skalvägg 
http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=3308
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2.2.3 Systemform

Luckform: består av förtillverkade formelement som består av en ram i stål eller aluminium och 

en ytform i stål eller plywood.  Luckorna består av en formyta som är uppstyvad i kanterna av en

stål- eller aluminiumram. Formluckorna finns i ett antal olika standardstorlekar vilka kan 

sammanfogas i olika kombinationer. Formluckor är den vanligaste typen av väggformssystem.  

Den enda begränsningen är cirkulära väggar t.ex. trapphus, men det finns idag rationella system 

som är lätta att anpassa. Inner och ytterväggar delas in i lämpliga gjutetapper om ca 20-30 

längdmeter beroende på tidplan samt projektets storlek. 4

Figur 3.2.3 Systemform för platsgjutna väggar, 
http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=3146   

                                                     
4 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008
– Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
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2.2.3 Bärandeform

Valvform: det vanligaste och flexiblaste systemet består av singelstämp som används vid 

våningshöjder upptill 4 m. Vid gjutning av byggnader med högre våningshöjder används olika 

typer av stämptorn i stål eller aluminium.  När gjutning av flera bjälklag över varandra ska gjutas 

sker då stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Stämp måste finnas kvar i flera våningar 

medan i de lägre våningarna kan antalet stämp minskas successivt. Eftersom ett bjälklag ensamt 

inte klarar av lasten från det nygjutna bjälklaget.19

Plattbärlag: är ett armerat betongelement med kvarsittande form när bjälklagen gjuts. Består av 

förtillverkade betongelement som innehåller huvuddelen av bjälklagets underkantsarmering och 

förbereds vanligen med ingjutningsgods, eldosor och håltagning för rörgenomföringar.

Valet av plattbärlag minskar formarbetet och även behovet av efterarbete av betongytan. 5

Figur 3.2.3 Plattbärlag
http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=2908

                                                     
5 Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996, 5 Rapport TVBK-3057Avdelningen för 
Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008, www.betongbanken.com
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2.4 Armering

Först på 1800 talet började man använda armering i betong. Vid gjutning av platsgjuten 

betongstomme så spelar armeringen en stor roll. Det finns flera olika slags armeringstyper. 

Armeringen kan komma i olika storlekar, det beror helt och hållet på hur förtillverkad armering 

man vill ha till sitt bygge. Ju mer förtillverkade armeringsjärnen är desto mindre arbete krävs vid 

monteringen av det. 

De olika förtillverkade armeringsjärnen är:

- Prefabricerad armering

o Armeringsnät

o Inläggningsfärdig armering

o Rullarmering

Armeringsnät: Vanligaste typen av förtillverkad armering. Med denna typ av armering så 

minskas arbetet avsevärt.

Inläggningsfärdig armering: Armeringen levereras färdig för montering i gjutform.

Rullarmering: Detta är en ny metod av prefabricerad armering. Armeringsjärn svetsats fast på 

plåtband och rullas därefter ihop.  Man rullar sedan ut armeringen på plats. Detta kräver inte så 

mycket arbete. Tunga lyft och arbete i obekväma ställningar minskas.

Armeringsarbete kräver mycket manuellt arbete. Till detta tunga arbete så behöver man 

utrustning för bockning och klippning, stora lagringsutrymmen måste finnas så man snabbt kan 

få tag på armering när det behövs. Armeringen omfattar flera olika arbetsmoment, så som 

transport av armeringsjärn, utläggning och friläggning, klippning, bockning.6

                                                     
6 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008, 
www.betongbanken.com
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Figur 3.1 Arbete med rullarmering
http://www.byggfaktadocu.se/10/pdcnewsitem/00/29/17/130.png
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3 Prefabricerade stommar

3.1 Allmänt

Prefabbyggnation innebär att man förtillverkar byggelement på industriell väg. Man tillverkar 

dessa element inomhus i en fabrik, eller så tillverkar man de i en så kallad provisorisk fältfabrik 

som är ansluten till arbetsplatsen. Byggelementen som tillverkas i olika delar transporteras sedan 

ut till byggarbetsplatsen där de monteras ihop till en byggnad. Ett prefabricerat element kan bestå 

av en redan färdig del av en byggnad, det kan finnas dörrar, fönster och olika ledningar som 

redan är inbyggda i ett element. Prefabelement kan även tillverkas i mindre sektioner, som t.ex. 

badrum.

Underlag för tillverkningen av prefabelement är konstruktionsberäkningar, ritningar,

specifikationer och andra handlingar. I tillverkningshandlingar står även vilken betongkvalitet 

som produkten ska gjutas i, vilka mått den ska ha samt vilken sorts armering. Efter att ett 

prefabelement producerats ska den kontrolleras av ansvariga arbetsledare samt den som har 

utfört arbetet på fabriken. Tillverkningen av prefab element sker moment vis, formarbete, 

armering, betongtillverkning, gjutning, efterbehandling, och lagring. På prefab fabriken 

tillverkas betong i betongstationer som är datoriserade och där tillverkas betongmassan som 

sedan används vid produktion av betongelement. 7

                                                     
23Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr(beskrivning till nyanställda inom betongvaruindustrin.)
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3.2 Lyft

För lyftning av betongelement används olika typer av redskap, t ex kätting, stållinor, ok och 

saxar. Dessa lyftredskap är dimensionerade för en viss maxlast som inte får överskridas.26

Figur 4.7.1 Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr.

”Här ser vi hur belastningen i länken och det ingjutna lyftdonet ökar när vinkeln mellan 

kättingparterna ökar. Lyft med så flack lyftvinkel som i den nedre figuren bör undvikas. ”

(Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr.)

Efter att ett betongelement är färdigt måste det pallas och placeras, placering framgår av 

pallrutinen. Det ska finnas mellanläggen ”strö” som placeras rakt över varandra när man staplar. 

Men däremot stora och höga balkar och väggar måste strävas av för att de inte ska välta.26

Figur 4.7.2 (Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr)
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3.3 Prefabricerade elementväggar

Betongelementfasader gjuts oftast i liggande form. Innerväggelement gjuts och tillverkas i paket 

eller batteriformar, då tillverkningscykeln normalt är en gjutning per form och dag. Vid större 

serier av tillverkning av betongelement använder man formar av stål och vid mindre serier går 

det med bra med trä formar. 27

3.3.1 Putsbärarvägg

Putsbärarväggen består av två betongskivor som är förbundna med rostfria armeringsstegar. På 

innersidan av väggen är bärande betong konstruktion och på utsidan finns en ytterskiva som 

består av lättballastbetong som man putsar fasad puts på. 8

3.3.2 Skalväggar

Skalväggar är halvprefabricerade element. Dessa väggar består av två betongskivor med en 

luftspalt emellan. Denna typ av väggar används i samband plattbärlag. Man platsgjuter väggens 

luftspalt och pågjuter därefter plattan. Väggskivorna förbinds med armeringsstegar. Man 

använder dessa väggar främst till innerväggar i bostäder, skyddsrum och källarytterväggar.9

                                                     
8 http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/182ED20D-36A0-4319-861A-
436DECAFE5D5/0/Putsb%C3%A4rarv%C3%A4gg.pdf
9 www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/(Konstruktion/Väggaroch fogar/Väggens funktionsid 351-352)
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3.3.3 Plattbärlag

Plattbärlag används som kvarsittande form med fältarmering för platsgjutna bjälklag

Plattbärlag kan användas för bostadshus, kontorshus, skolor samt sjukhus och det är ett lätt 

bjälklagselement anpassat för ett rationellt utförande av platsgjutna bjälklag. Plattbärlaget består 

av en 40-50 mm tjock konstruktionsarmerad betongskiva.  Undersidan är porfri och slät och är 

färdig för målningsbehandling direkt. I fabriken förbereds plattbärlaget för installationer och 

håltagning genom att eldosor och ursparningar är monterade i fabrik. Armeringsstegarna 

utnyttjas för lyft och hantering utav plattbärlagen. Elementet har standardutförande på 2,4m, 

minsta bredd är beroende av elementlängden dock minst 0,5m. Det finns längder på 12 m 

beroende på upplag. Om längderna på plattbärlag är över 10 m ska leverantören kontaktas innan

projektering påbörjas. 10

                                                     
10 http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/( Konstruktion/ Bjälklag och tak/ TT/F plattor sid 340-344)
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4 Jämförelse mellan platsgjutet och prefabstomme för kv. Kleopatra

Den aktuella stommen för kv. Kleopatra har platsgjutna innerväggar, utfackningsväggar med 

stålpelare på insida som bär plattbärlag, prefab betongpelare, prefab betongtrappor och en 

platsgjuten balk som bär upp gårdsbjälklag med prefabricerade betongpelare. 

Hade det varit prefabricerad betongstomme så hade ytterväggarna som är utfackningsväggar 

ersatts med prefab putsbärarväggar och platsgjutna innerväggar med prefab skalväggar. 

Det är mycket tidseffektivare i dagsläget att använda sig av prefabricerade pelare och 

betongtrappor. Pelare och balkar väljs att göras platsgjutna när de är väldigt få p.g.a. att det är 

dyrare att köpa dessa som prefab. Den extra kostnaden kommer då man på prefabfabriken 

använder specifika formar för dessa delar som sedan kasseras och kostnaden för dessa formar 

fördelas på antal pelare och balkar.

Miljö: Under miljö har vi jämfört hur miljöpåverkan och transportutsläppen har varit för den 

aktuella stommen, samt för hur dessa hade varit om det var en helt platsgjuten stomme och en 

hel prefabricerad stomme. Vi har gjort denna undersökning eftersom det är en aktuell fråga vad 

gäller global uppvärmning och växthuseffekten som påverkas av koldioxidutsläpp och andra 

växthusgaser.

Arbetsmiljö: Efter att ha studerat en rapport från forskningskonsultföretaget Byggergolab AB 

om arbetsergonomi samt fått enkäter besvarade av arbetare ute på kv. Kleopatras bygge och på 

Abetongs fabrik har vi jämfört deras arbetsmiljö.

Kvalitet: Vad gäller kvalitet har vi jämfört ytskikt, U-värde, lufttäthet, bullerskydd för de 

aktuella platsbyggda utfackningsväggar kontra putsbärarväggar, ett nytt byggelement utvecklat 

av Abetong. Även en jämförelse av olika projekterings- och produktionsprocesser där det kan 

förekomma brister vilket kan påverka kvalitén av byggdelstyper.
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Tidplan och kostnader: Den aktuella stommen har plattbärlag vilket räknas som både prefab 

och platsgjutet. Betongpelarna är av prefab på garagevåningen vilket är bättre än platsgjutna ur

alla synvinklar. Det finns en platsgjuten balk på 63 m vilket är billigare än om den skulle vara av 

prefab. Det vi jämfört är tid och kostnader vad gäller utfackningsväggar kontra putsbärarväggar 

och platsgjutna innerväggar kontra skalväggar.  
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4.1 Arbetsmiljö

På Kleopatra görs det skyddsronder var 14:e dag för att förebygga olyckor. Olyckor kan t.ex. 

orsakas av bockryggar, stämp, armering och formar på byggarbetsplatsen. Skyddsronder görs av 

arbetsledare och skyddsombud som går runt och kollar igenom allt så att man kan minimera 

risken för allvarligare skador på både arbetare och material. Arbetsberedning gås igenom med 

arbetarna och då går man igenom ritningar, arbetsdetaljer och säkerheten på bygget samt att man 

tar ytterligare hänsyn till arbetsmiljöplanen. 

4.1.1 Aktuell stomme risk för fallolyckor

När man formsätter en vägg så är det formstagsinfästningen som framförallt är krävande. Sådant 

arbete medför att man oftast måste klättra på formen för att komma åt vissa delar. Klättring på 

formen är både besvärligt och medför en ökad risk för fallolyckor. Om inte skyddsräcken är 

uppmonterade så används skyddsselar som en säkerhetsåtgärd.

4.1.2 Aktuell arbetsergonomi

Rivning av formen innebär att man måste arbeta med armarna över axelplanet. Vid 

formsättningsmomentet så innebär det att man måste arbeta med armarna över axelplanet mellan 

20 – 30 % av arbetstiden vid detta arbetsmoment. Arbeten med armar över axelplanet leder till 

stora förslitningsskador och bör undvikas så mycket som möjligt. 

Andra arbeten som skrapning av form, ursparningar, spikning och avlägsnande av gammal spik 

samt klossning för formstagen medför arbeten över axelplanet. Vid gjutningsmomentet så är det 

främst ryggen som drabbas vid vibrering av betongen. Vibreringsmomentet är ett tungt 

arbetsmoment och att hela tiden dra upp vibratorstaven ur betongen leder på sikt till 

förslitningsskador på ryggen. Vid gjutningen så kan vibratorstaven fastna i armeringen vilket då 

kräver att man måste rycka lite för att få loss den och även det kan skapa skador för arbetaren.11

4.1.3 Aktuellt bjälklag, risk för fallolyckor

Vid montage av elementen så finns det risk för fallolyckor då man ofta måste gå ut på kanten av 

bjälklaget för att justera läget, man har då oftast inte hunnit sätta upp skyddsräcken. Risk för 
                                                     
11 Bo Glimskär JM sticklinge.pdf  www.belab.se
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klämskador uppstår också om inte kommunikationen mellan kranföraren och montören fungerar.

4.1.4 Aktuellt bjälklag, arbetsergonomi

Uppstämning av bockryggar är ett väldigt belastande arbetsmoment, man måste först ställa ut 

stämpen och sedan så lägger man bockryggen som väger ca.15 kg. Detta arbete utgörs till större 

delen av att man måste arbeta med armarna över axelplanet vilket sannolikt kommer att leda till 

förslitningsskador.

Vid utläggning av bjälklag så är det framförallt armarna som belastas. Det är vid injusteringen av 

bjälklagselementen som armarna belastas som mest. Skarvtätning är inte ett så långt 

arbetsmoment men det sliter mycket på ryggen då man måste jobba i en framåtböjd 

arbetsställning. Det arbetsmoment som är mest tidsomfattande vid bjälklagsproduktionen är 

armeringsarbetet. Armeringsarbetet är bland det tyngsta och belastar rygg och ben väldigt 

mycket eftersom man ständigt måste gå framåtböjd och arbeta i fotnivå. Detta sliter oerhört 

mycket på ryggen och benen och orsakar förslitningsskador.

Pågjutning av bjälklaget sker med bask och kran. Man måste även vibrera betongen i detta 

arbetsmoment, och sedan sloda ytan och tömma baskern. Dessa arbetsmoment är tunga och 

belastar främst armar och rygg, på sikt så kan det leda till förslitningsskador.12

4.1.5 Aktuell yttervägg, arbetsergonomi och risk för fallolyckor

Monteringen av ytterväggar upplevs inte som ett speciellt belastande arbetsmoment, men risken 

för fallolyckor är stor eftersom monteringsarbetet utförs vid bjälklagskanten, men även risk för 

klämskador uppstår om inte kommunikationen mellan kranföraren och montören fungerar bra.13

4.1.6 Aktuella innerväggar, arbetsergonomi

Bland de tyngsta arbeten som utförs är nog hanteringen av byggskivor bland det första. 

Skivhanteringen är ett olämpligt arbete och belastar rygg, armar och axlar väldigt mycket. Detta 

kan på sikt leda till förslitningsskador för arbetarna. Uppregling och infästningar av gipsskivor 

sätter arbetarna i dåliga arbetsställningar. Det mesta av arbetet sker med armarna ovanför 

                                                     
12 Bo Glimskär JM sticklinge.pdf  www.belab.se
13 Bo Glimskär JM sticklinge.pdf  www.belab.se
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axelplanet vilket medför slitningsskador 14

4.1.7 Enkätundersökning för aktuell stomme

Undersökning i form av enkäter har gjorts, där åtta stycken betongarbetare har besvarat på frågor 

som är relaterade till arbetsmiljön.

På bygget finns det risk för att fysiska skador uppstår och utav de åtta arbetarna så har 38 % av 

arbetarna fått mindre skador vid arbete med platsgjutna stommar och de resterande 62 % har fått 

måttliga skador. De kroppsdelar som belastas mest vid t.ex. armering, gjutning osv. är främst 

rygg och knän.

Vid slipning av bjälklagsundersida så förekommer det mycket damm och alla betongarbetare har 

någon gång under sin karriär andats in det. När man slipar bjälklagets undersida så kan det hända 

att man får fysiska skador eller ont i kroppen, 38 % av betongarbetarna har fått skador eller ont 

vid slipning av bjälklaget under sin yrkeskarriär. De skador som de fått är på nacke, rygg, axlar 

och knän. De resterande 62 % har inte fått några sådana skador.

Det kan hända att man måste jobba i ett utrymme inomhus där det inte finns någon ventilation på 

sommaren under värme. 13 % av betongarbetarna tyckte att det var behagligt, 61 % upplevde det 

som obehagligt, 13 % tyckte det var mycket obehagligt och de sista 13 % tyckte att det var 

väldigt mycket obehagligt. Samma situation kan uppträda på vintern under kylan. Där upplevde 

25 % det som behagligt och 75 % upplevde det som obehagligt.

På vintertid kan man bli sjuk p.g.a. kylan när man gjuter och jobbar med stommen utomhus, 38 

% blir inte alls sjuka vid gjutning och arbete med stommen under vintertid, medan 62 % blir det.

Regn och vind kan vara en faktor som gör att man inte kan arbeta med full effektivitet, 13 % 

tycker att det bara är en liten faktor, 50 % tycker att det är en måttlig faktor, 24 % tycker att det 

är en mycket stor faktor och de resterande 13 % tycker att det är en väldigt mycket stor faktor.

Om det finns väderskydd vid arbete av platsgjutna stommar så kan arbetseffektiviteten kanske 

påverkas.13 % tror att det hade påverkats måttligt, 62 % tror att det hade påverkat mycket och 25 

% tror att det hade påverkat arbetseffektiviteten väldigt mycket.

                                                     
14 Bo Glimskär JM sticklinge.pdf  www.belab.se
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Vid arbete med platsgjutna stommar så jobbar man utomhus förutsatt att man inte har något 

väderskydd. 13 % av betongarbetarna har arbetat i 10-15 minusgrader och 87 % har jobbat i 15 

minusgrader och nedåt under sin yrkeskarriär.

Temperaturen kan vara en faktor som påverkar jobbet vid arbete med platsgjutna stommar, 13 % 

av betongarbetarna tycker att temperaturen har en liten påverkan, 13 % tycker att den har en 

måttlig påverkan, 26 % tycker att den har en mycket stor påverkan och 50 % tycker att den har 

en väldigt mycket stor påverkan.

4.1.8 Prefabstomme (bärandeväggar och innerväggar), risk för fallolyckor

Vid montering av elementen finns det risk för fallolyckor för montörerna eftersom arbetet utförs 

längst ut på bjälklagskanten utan någon betryggande skyddsutrustning. Om inte skyddsräcken är 

uppmonterade så används skyddsselar som en säkerhetsåtgärd. Det finns också en betydande risk 

för klämskador för montören om elementen styrs på plats manuellt och kranföraren inte ser vad 

han gör utan styr via kommunikationsradio. Innan gjutning av skarvkärnorna fyller montören 

skarven med bruk uppifrån över kanten på elementen så att bruket faller ner i det hålrum som 

finns mellan två element som ska skarvas. Arbetet är inte tungt men det finns en viss risk för 

fallolyckor då arbetet utförs från stege som är rest mot elementen. 15

4.1.9 Prefabstomme (bärandeväggar och innerväggar), arbetsergonomi

Kraftig belastning av ryggen sker när elementet har kommit på plats och detta skall justeras till 

exakt position och det strävas i lod. Injusteringsmomentet är ett mycket tungt arbetsmoment.  

Detta utförs med hjälp av spett och två strävor som proppas fast i bjälklaget. De montörer som 

arbetar med dessa arbetsmoment klarar av detta bara under ett fåtal år innan förslitningsskador 

börjar uppträda. 

Efter montage av väggar läggs sättbruk och skarvspackling utförs. Dessutom förekommer 

svetssammanfogning av elementen.

Påsvetsning sker vid varje skarv och skarvpunkterna är placerade dels i knänivå och dels över 

axelhöjd, detta innebär ett statiskt arbete i dålig arbetsställning. 

                                                     
15 Bo Glimskär JM sticklinge.pdf  www.belab.se
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4.1.10 Prefabbjälklag, risk för fallolyckor

Det finns risk för fallolyckor eftersom man ofta går ut på bjälklagskanten för att justera läget och 

detta sker innan skyddsräcken finns på plats och då används skyddsselar som en säkerhetsåtgärd. 

Vidare finns risken för klämskador om kommunikationen inte fungerar till 100 % mellan 

montörerna och kranföraren. Det finns även ett annat arbetsmoment som kan innebära risk för 

fallolyckor och det är utläggningen av sättbruk på väggtoppen, arbetet brukar utföras från stege.

4.1.11 Prefabbjälklag, arbetsergonomi

Utläggning av bjälklagselementen är ett lätt arbetsmoment och den arbetsbelastning som 

framträder vid detta arbetsmoment är på armar och rygg vid själva injusteringsmomentet av 

elementet till rätt position. 

De mest belastande aktiviteterna hos prefabelement är montering och injustering samt 

uppläggning av stämp och bockrygg för plattbärlag, svetsning, bortbilning av fel, utlagning av 

skarvar och fogpunkter, utlagning av ursparningar och montage av elrör.

Kompletteringsarbetena på prefabstommen är bilning, utlagning av skarvarna och utlagning av 

ursparningar är likartade arbetsmoment ur ergonomisk synvinkel, detsamma förekommer vid det 

platsbyggda systemet. 16

                                                     
16 Bo Glimskär JM sticklinge.pdf  www.belab.se
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4.1.12 Enkätundersökning för prefabricerad stomme

Undersökning i form av enkäter har gjorts, där åtta stycken betongarbetare har besvarat på frågor 

som är relaterade till arbetsmiljön.

Som ute på bygget så finns det även risk att man kan få fysiska skador inomhus på en prefab 

fabrik, utav de åtta arbetarna så har 25 % av arbetarna fått väldigt mycket skador, 25 % har fått 

mycket, 25 % har fått måttligt med skador och de sista 25 % har fått lite skador när man har 

arbetat med prefabstommar. De kroppsdelar som belastas mest vid t.ex. armering, gjutning osv. 

är främst knä, rygg, armar, svank, axlar, nacke, fötter och handleder 

På vintertid så kan man bli sjuk när man gjuter och jobbar med stommen utomhus, 100% svarade 

att de inte alls blir sjuka eftersom att de jobbar inomhus.

Temperaturen kan vara en faktor som påverkar jobbet vid arbete med stommar, 88 % av 

betongarbetarna tycker att temperaturen är behaglig i fabriken, 12 % tycker att temperaturen 

inomhus i fabriken är obehaglig.

Temperaturen kan variera med årstiderna inomhus i fabriken, och den lägsta temperaturen som 

75 % av arbetarna har jobbet under är mellan +10oC - +5 oC, de sista 25 % har jobbat under 

rumstemperatur.

När man arbetar så vill man gärna att temperaturen ska vara behaglig och temperaturen kan vara 

en faktor som påverkar arbetet, men 61 % tycker att temperaturen bara är en liten faktor, 13 % 

tycker att den har en måttlig inverkan, 13 % tycker att den har mycket inverkan och de sista 13 

% tycker att temperaturen är en väldigt stor faktor.

75 % av arbetarna arbetar under rumstemperatur medan 25 % arbetar under +15 oC

Det finns svåra arbetsmoment överallt inom byggvärlden, men de mest svåraste arbetsmomenten 

på prefabfabriken är att komma ihåg att stämpla in, jobba med armering, formning och gjutning. 

88 % tycker att de svåra arbetsmomenten belastar kroppen på något vis medans 12 % tycker att 

det inte belastar kroppen alls. De kroppsdelar som belastas är knän, rygg, axlar, fötter, leder och 

hela kroppen.
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4.2 Kvalité

Begreppet kvalitet bestäms av kunden och den upplevda kvaliteten ska minst motsvara 

förväntningarna. Det är alltså intressenternas förväntningar, och då framförallt slutanvändarnas 

som är avgörande för om projektet anses lyckat eller inte.17  Hänsyn till kvalitén ska tas vid alla 

projektfaser så som planering, kalkylering, projektering och i produktion så att kunden får det 

som förväntas. Det är billigare att undvika misstag än att åtgärda fel. Därför är det viktigt att 

välja ex. rätt ytterväggar med hänsyn till energibesparningar och bullerskydd d.v.s. då kunden 

betalar mindre för års- uppvärmning av huset och inte störs av buller.  

I samtliga projektfaser ska man ha en förbättringscykel i åtanke som består av att planera –

genomföra – kontrollera och reagera. 18

4.2.1 Prefab

Prefabelement har en garanti på 10 år. Vid gjutning av prefabelement så har man möjligheter att 

välja en ytstruktur, dvs. man kan välja om det ska vara något mönster på ytan eller om det ska 

vara en helt slät yta, t.ex. plattbärlag.

Om fel prefabelement skulle leveras eller om det blir fel vid produktion på betongfabriken kan 

detta märkas vid monteringen på bygget. Skulle detta hända måste man undersöka vems felet är. 

Felen kan bero på flera faktorer. Det kan vara mänskliga fel, t.ex. att man har glömt att rita in 

något på ritningarna eller att man har glömt något vid utförandet. Om prefabfabriken får fel 

underlag så kan det i sin tur leda till att produktionsritningarna som används för tillverkning av 

element blir fel producerat på prefabfabriken.  

På prefabindustrin görs hela tiden egenkontroller utav alla prefabelement innan de levereras 

d.v.s. kontroll av håltagningar för el och andra sorts ledningar och kanaler. Hade byggnationen 

gjorts i prefab så skulle Abetong använda sig av betongkvalitet C30/37 vid gjutning på fabriken, 

RF kontroller skulle sedan göras av entreprenören, dvs. NCC.

                                                     
17 Bo Tonnquist- Projektledning 2007
18 Bo Tonnquist- Projektledning 2007
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Efter gjutningen så måste elementen transporteras till bygget, det finns då en risk att det sker 

transportskador eller olyckor på vägen dit som påverkar materialet. Denna summa pengar som 

går i förlust betalas ut av ett försäkringsbolag som transportfirmorna har avtal med. 

4.2.2 Platsgjutet

Garantin ligger på 5 år för ett utfört arbete och på 2 år för materialet, då gäller det allt material 

som finns i byggnaden internt och externt med hänsyn till ABT 06. Efter gjutningen av t.ex. 

bjälklag så är inte undersidan slät efter att man har rivit ner formen, man måste då slipa 

undersidan av bjälklaget. Vid platsgjuten stomme så är risken större att det kan bli fel vid 

utförandet, eftersom att den inte är styrd dvs. när man ger ut ritningsunderlaget till 

yrkesarbetarna som ska utföra byggnationen kan det bli fel då underlaget kan bli feltolkat och 

informationsmissar kan ske mellan projektören och produktionen. Det kan då ske mänskliga 

misstag. Vid platsgjutning av Kleopatra används C25/30 betongkvalité.

4.2.3 U-värde, - Lufttäthet och Bullerskydd 

Minimum U-värde som gäller för ytterväggarna är 0,23W/m² °C, lufttäthet med genomsnittliga 

luftläckage vid ± 50 Pa tryckskillnad ska inte överstiga 0,25l/s m² samt bullerskydd på ljud klass 

B. Mål enligt Västerås Stad, 30 dB (A) ekvivalentnivå inomhus och 45 dB maximal nivå 

inomhus nattetid. 

Putsbäraryttervägg är en bärande konstruktion som är byggd sett från utsidan först med 

lättklinkerbetong- isolering - betong med måttfördelningen 60-150-70 vilket ger en total tjocklek 

på 280 mm. Väggen har ett U- värde på 0,23W/m² °C samt ett luftläckage på ca 0,05 l/s m2 vilket 

uppfyller kravet för lufttäthet på 0,25 l/s m2. Ljudklass B. 

Utfackningsvägg är en icke bärande konstruktion som är byggd med putsskiva av stenull –

glasrock gipskiva - 45 x 120 mineralull – plastfolie – 45x45 mineralull och dubbla gipsskivor 

med måttfördelningen på 50-13-45 x 120 s450 + mineralull - 0,2 – 45x45 s450 + minull-13+13. 

Utfackningsväggen har en total tjocklek på 274 mm och U-värde på 0,2 W/m²°C samt ett 

luftläckage som inte får överstiga 0,25 l/s m2.  Bullerskydd enligt ljudklass B.
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4.3 Tidplanering och Kostnader

Avgränsningar: NCC och Abetong vill inte att priserna ska synas med i detta examensarbete

eftersom det är en konjunkturberoende fråga.

4.3.1 Projekteringsprocessen

Vid en hel prefabstomme så skulle först hela projekteringen varit färdig d.v.s. el, VVS, arkitekt 

och konstruktionshandlingar skulle vara färdiga, sedan skulle dessa skickas vidare till 

prefableverantören. Efter att man skickat det till prefableverantören skulle man vänta på 

offertförfrågningar från olika leverantörer. Då det är klart upphandlar man med en leverantör 

eller olika prefableverantörer beroende på kostnaderna av stomdelarna. När upphandlingarna är 

klara så ritas  konstruktionsritningar som anpassas efter valda element, sedan ritas dessa 

konstruktionsritningar till produktionsritningar där maskinerna tillverkar prefabelement och 

därefter är elementen färdiga för montage.

Med en prefabstomme skulle det spara kalkylatorn arbete eftersom det mesta av arbetet skulle 

utföras av prefabaktören. Det tar mindre tid för kalkylen vid prefabbygge då det är 

prefabaktörerna som tar hand om kalkyleringen och planeringen. Under den tiden så kan 

kalkylatorn jobba med något annat och han slipper då mängda.

Med prefab så har man en deadline där allt underlag måste vara färdigt så att det kan börja 

tillverkas element. Man måste regelbundet skicka in underlag som revideras ofta, och så gör man 

ända fram tills underlagen stämmer helt och hållet. Hela denna procedur sker fram tills deadlinen 

och när deadlinen väl är framme så måste underlagen stämma. Under denna tid så är det mycket 

som skickas fram och tillbaka och till slut så har man nästan ingen koll om vem som har vad.

Vid en hel platsgjuten stomme skulle processen vara traditionell d.v.s. arkitekten upphandlas 

sedan de andra aktörerna som behövs t.ex. konstruktörer, elkonstruktörer, VVS-konstruktörer 

och geotekniker.
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4.3.2 Tid- och kostnadsskillnader för Kleopatra

God planering av byggnadsproduktion och rätt val av byggdelstyper kan påverka kostnaden för 

utförande och kvalitet. 

Plattbärlag är en halv prefab och halv platsgjuten konstruktion vilket Abetong också skulle 

använda sig av om Kleopatra var byggd med helt Prefab.  

I dagsläget är det väldigt sällan man väljer platsgjuten betongpelare med tanke på effektivitet och 

uttorkningstid.  Om det är få antal pelare och balkar i en byggnation då är det lönsamt 

kostnadsmässigt att välja platsgjutna pelare och balkar, eftersom dessa balkar och pelare kostar 

mer som prefab p.g.a. formarna som krävs för gjutningen på betongfabriken vilket påverkar 

kostnaden för pelare och balkar. Det skulle vara tvärtom om det var många balkar och pelare där 

formkostnaden skulle delas på ett större antal pelare och balkar. Kleopatra har på plan 0, d.v.s. 

garagevåningen, prefabricerade betongpelare samt en platsgjuten balk som gårdsbjälklagen vilar 

på.  

Kleopatras ytterväggar är platsbyggda utfackningsväggar med stålpelare på insidan som bärande 

konstruktion, detta ska jämföras med Abetongs nyuppfunna bärande ytterväggar som för tillfället 

kallas putsbärarvägg. Bärande platsgjutna betonginnerväggar ska ersättas med skalväggar.

Utfackningsyttervägg och putsbärarväggen behöver båda putsas på utsidan och båda tar lika lång 

tid att putsa. 

Tidsskillnadsjämförelse görs efter den effektiva tiden. Med effektiva tiden menas att det inte 

tillkommer väntetid för uttorkning av betong och håltagningar för installationer. 

De platsbyggda utfackningsväggarna har en effektiv tid enligt produktionsplanering på 60 dagar 

samt att bärande innerväggar av betong från plan 1-7 skulle ta 62 dagar av den effektiva tiden.

Prefabmontagetiden är ca 1min/kvm där två montörer monterar ett element på ca 15 kvm,

exempelvis skalvägg, därefter tillkommer betonggjutningen, se bilaga 4. Effektiva tiden för 

skalväggar skulle vara på cirka 6 arbetsdagar med två montörer samt gjutningen på ca 21 dagar 

uträknat med hänsyn tagen till betongbankens nyckeltal. För putsbärarväggen skulle det ta 6 

arbetsdagar med två montörer där ett element har en snitt storlek på 15 kvm. Det tillkommer 

även efterarbete för prefabelement och det skulle vara på cirka 2 arbetsdagar ungefär. 

Prefabricerade putsbärarväggar är dyrare än den valda utfackningsväggen men däremot är 

skalväggar billigare än de platsgjutna väggarna. 
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4.4 Miljö, transport

Avgränsningar:

Transportsträckor gäller från betongelementsleverantören till byggarbetsplatsen samt leverantör 

av tillbehör till platsgjutna material så som armering, formar, och andra tillbehör till 

byggarbetsplatsen. Dessa avgränsningar gäller för att detta påverkas av entreprenörens stomval. 

Under miljöjämförelse görs endast jämförelse mellan aktuell stomme, helt prefabricerad och helt 

platsgjuten stomme. 

4.4.1 Fossilt bränsle, innehåll och miljö påverkan

I Sverige körs idag nästan alla lastbilar på diesel och den totala transportsektorns (person och 

godstransport) koldioxidutsläpp uppskattas till omkring 13,5 procent av det totala utsläppet i 

Sverige. 

För olika transportsystem mäts transportarbete i tonkilometer, tonkm, och tonkilometer är det 

sammanlagda antalet kilometer som godset transporteras med en lastbil, fartyg eller flygplan.    

De farliga föroreningar som finns i avgaserna är koldioxid, kväveoxider, svaveloxider samt 

partiklar PM och kolväten. Dessa föroreningar är ett av de allvarligaste miljöhoten och är ett 

resultat av fossila bränslen. 

 Kolväten, HC, är samlad beteckning för organiska ämnen. Vissa av dem bidrar till 

bildande av marknära ozon och några är cancerogena. Kolväteutsläppen kan dock 

minskas via katalysatorer. Kolväten bidrar även direkt eller indirekt till växthuseffekten. 

 Koldioxid, CO2, bildas när fossila bränslen förbränns och kolet reagerar med luftens syre. 

De ökande halter av koldioxid i atmosfären bidrar till växthuseffekten som i sin tur bidrar 

till ökning av jordens medeltemperatur. 

 Svaveloxider, SOx, ur svavel som finns i bränslen bildas svaveloxider. Dessa är farliga 

för hälsan och skapar försurning. Svaveloxider i utsläppen minskas bäst genom att 

halterna av svavel minskas i bränslen. 
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 Kväveoxider, NOx, kväve och syre finns naturligt i luften och bildar kväveoxider vid 

förbränning. Vid ombildning av kväveoxider i luften bildas det salpetersyra vilket 

försurar mark och vatten via regn. Kväve kan vara bra för gödningsmedel men naturen 

orkar inte ta upp allt kväve som i sin tur bidrar till övergödning. 

 Partiklar, PM, är ett samlingsnamn på oförbränt bränsle, oljerester och svavelpartiklar. 

Partiklarna grupperas efter storlek och de minsta partiklarna betraktas som de farligaste. 

De minsta partiklarna har lättast att ta sig genom cellväggarna i kroppen vid inandning.19

Metoden som  är använd  för att ta reda på det fossila bränsleutsläppet går ut på att vi har 

mätt transportavståndet med hjälp av eniro från leverantörerna till byggarbetsplatsen. 

Enligt vägverket så körs nästan alla tunga lastbilar med diesel.  Tung lastbil med max last 

på 40 ton har bränsleförbrukning på 4.9 l/10 km enligt nätverket för transporter och 

miljö. De beräknade värden som visas i nedanstående tabell är engångsleverans från 

leverantörer. Mängden av kolväten, koldioxid, svaveloxid, kväveoxid och partiklar PM

har vi räknat fram med hjälp av NTM Calc i [kg] och [g]

                                                     
19 - Miljö påverkan av godstransporter på lands väg Thomas Mejtoft Projekt rapport Umeå Universitet.
- Godstransport 2005 Svenska Naturskydd föreningen, Kriterier för bra miljöval-märkning
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Antal leveranser kan inte räknas ut p.g.a. att projektet är i startskedet och material som armering, 

betong och tillbehörsmängd av maskiner för gjutningen inte kan bestämmas i början av projektet. 

Det sker även avvikelser av det som är projekterat och kalkylerat enligt betong, - armering - och 

maskinleverantörer. 

Utgångsvärde för samtliga uträkningar är 28 ton per leverans med fyllningsgrad på 70 % av max 

last som är på 40 ton och det ger följande bränsleförbrukning på totalt 196 ton last för samtliga 

transporter av material till byggarbetsplatsen i kg. se bilagor nr 1.1–1.6.

Aktuell stomme:

Den aktuella stommen (196 

ton gods) 

Transportsträcka 

tur/retur(Km) se bilagor 2

Förbrukad Diesel (l)

Plattbärlag                         40                                20 

Betongpelare Prefab 202                                99

Trappor Prefab 136                                66

Färdig betong                         4                                                                                                            2

Armering 302                                148

Formar 258                                126

Maskiner och tillbehör                         10                                5

Totalt      952 Km                               466 l
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Utsläpp med gods

Koldioxid medel på 4318 kg, kväveoxid på 74,310 kg, kolväten på 8,536 kg, svaveloxid på 1,104 kg 

och partiklar PM på 1,707 kg . 

Det totala utsläppet av emissioner med gods i kg för den valda stommen. Se bilaga nr 1.2.

Utsläpp vid retur utan gods

Vid retur är inte lastbilen pålastad förutom egentyngden som är över 3,5 ton enligt vägverkets hemsida.  

Koldioxid medel på 542,3 kg, kväveoxid på 9,239 kg, kolväten på 1, 104kg, svaveloxid på 140, 58g 

och partiklar PM på 210, 9g. 

Det totala utsläppet av emissioner utan gods i kg för den valda stommen. Se bilaga nr 1.4.

Det totala transportutsläppet, emissioner. (Aktuell stomme)

Emissioner Totalt

Koldioxid CO2 4860 kg

Kväveoxid NOx 83,54 kg

Kolväten HC 9,64 kg

Svaveloxid SOx 1,24 kg

Partiklar PM 1,91 kg
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Prefab

Prefab (196 ton gods) Transportsträcka tur och 
retur(KM) se bilagor 2

Förbrukad Diesel(L)

Betong pelare 58                                28

Plattbärlag 40                                                                                                18

Ytterväggar 58                                                                  28

Innerväggar 58                                28

Trappor prefab 136                                66

Maskiner och tillbehör                           10                                  5

Totalt                        360                               173 L

Utsläpp med gods

Koldioxid medel på 1 609,1 kg, kväveoxid på 28,160 kg, kolväten på 3,218 kg, svaveloxid på 

412, 3g och partiklar PM på 643,6g . 

Det totala utsläppet av emissioner med gods i kg för hel prefabstommen. Se bilaga nr 1.1.

Utsläpp vid retur utan gods

Vid retur är lastbilen inte pålastad förutom egentyngden som är över 3,5 ton enligt vägverkets 

hemsida.  

Koldioxid medel på 201,1 kg, kväveoxid på 3,519 kg, kolväten på 402,2 g, svaveloxid på 52,32 g 

och partiklar PM på 80,45g . 

Det totala utsläppet av emissioner utan gods i kg för hel prefabstomme. Se bilaga nr 1.6.
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Det totala transportutsläppet, emissioner (Prefab)

Emissioner Totalt

Koldioxid CO2 1 810,2 kg

Kväveoxid NOx 31,679 kg

Kolväten HC 3,62 kg

Svaveloxid SOx 0,464 kg

Partiklar PM 0,724 kg

Platsgjutet

Helt platsgjutet (196 

ton gods)

Transportsträcka tur/retur (Km) se 

bilagor. 2

Förbrukad Diesel (L)

Färdig Betong 4 2

Formar 258 126

Armering 302 148

Maskiner och tillbehör 10 5

Totalt 574 Km                               281 L

Utsläpp med gods

Koldioxid medel på 2618 kg, kväveoxid på 44,310 kg, kolväten på 5,136 kg, svaveloxid på 

664,6g och partiklar PM på 1,0 kg . 

Det totala utsläppet av emissioner med gods i kg för helt platsgjuten stomme. Se bilaga nr 1.3.

Utsläpp vid retur utan gods

Vid retur är inte lastbilen pålastad förutom egentyngden som är över 3,5 ton enligt vägverkets 

hemsida.  

Koldioxid medel på 332,3 kg, kväveoxid på 5,539 kg, kolväten på 644,5 g, svaveloxid på 82,52 g

och partiklar PM på 130,9g . 

Det totala utsläppet av emissioner utan gods i kg för helt platsgjuten stomme. Se bilaga nr 1.5.
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Det totala transportutsläppet, emissioner (Platsgjutet)

Emissioner Totalt

Koldioxid CO2 2 950,3 kg

Kväveoxid NOx 49,84 kg

Kolväten HC 5,78 kg

Svaveloxid SOx 0,74 kg

Partiklar PM 1.13 kg

4.4.2 Byggavfall

På Abetong tillverkas murblock och enkla stödmurar av 50 % spillbetong som inte har så höga 

hållfasthetskrav. Dessa tillfälliga fundament används i montageskedet. Resterande 50 % betong 

används som fyllnadsmaterial och en liten del sopas upp från golvet med andra materialinnehåll 

som sedan läggs på deponi. 20

På Kleopatra är det ganska svårt att undvika spill av betong. På grund av att det blir så mycket 

spill så måste man beställa mer betong än vad som behövs för att hela tiden ligga på den säkra 

sidan. Beställer man för lite betong så kan det hända att betongarbetarna står utan jobb, eftersom 

att det tar tid att få betong med rätt kvalitet levererad till byggarbetsplatsen. Överflödig betong 

tar leverantören med sig tillbaks och tippar. Vid varje betongbeställning för Kleopatra så beställs 

200-300 liter mer betong än vad som behövs och om betongen inte används inom en timma så 

finns det risk för att den förstyvas och då måste den kasseras. 

                                                     
20 www.betong.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/webb_atervinning%20nr%205%2008.pdf
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5. Resultat och slutsatser

5.1 Resultat

5.1.1 Arbetsmiljö

Metod: Vi har adderat ”stor” och ”mycket” av den procentuella satsen från svaren vi fått från 

arbetarna av enkäterna för att kunna ge resultat ex. mycket stor påverka(60%) + mycket stor 

påverka (13%)= 73 % stor påverkan. 

Arbetsmiljöplanen samordnas sinsemellan leverantör och kund. Det är fortfarande samma 

arbetsmiljöplan. Båda företagen har sina egna krav som måste uppfyllas och detta samordnas sen 

mellan företagen. Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos entreprenören d.v.s. NCC

Se bilaga 5. Intervju frågor och enkäter

Arbetsmiljö frågor Prefab Aktuell stomme

Fysiska skador 50 % arbetare har fått 

mycket skador.

62 % arbetare har fått måttliga skador.

Belastade kroppsdelar Främst knän, rygg, 

armar, svank, nacke, 

fötter och handleder.

Främst knä och rygg.

Slipning av undersida av 

bjälklag

Förekommer inte. 38 % av betongarbetarna har fått skador i 

nacke, rygg, axlar och knän. 

Jobba i arbetsmiljö på 

vinter med bra 

ventilation inomhus

Ja, 18 till 20 ℃. 75 % tyckte att det är obehagligt utan 

ventilation.

Jobba i arbetsmiljö på 

sommaren med bra 

ventilation inomhus

Ja, 18 till 20 ℃. 74 % tycker att det är obehagligt utan 

ventilation.

Hur ofta blir de sjuka 

när de jobbar med 

gjutning(vinter)

100 % blev inte 

sjuka(förkylning).

62 % blev sjuka (förkylning) när de 

jobbade med gjutning.
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Kan regn/vind vara en 

faktor som påverkar 

arbetet (effektivitet)

Nej (inom hus). 50 % tycker måttligt och 37 % tyckte 

jätte stor faktor. 

Vilken är den lägsta 

temperatur du har 

jobbat under karriär

75 % har jobbat mellan 

5 och 10 ℃.
87 % har jobbat från minus 15 till över 

minus 20℃ grader.

Är temperatur en faktor 

som påverkar ditt arbete

61 % tycker temperatur 

är liten faktor på 

fabriken.

76 % tycker har jätte stor påverkan på 

arbetet.

Hur är temperaturen på 

arbetsplats

75 % arbetar under 

rumstemperatur.

Beroende på årstid ex vinter minus 10 till 

minus 20 ℃.

Den svåraste 

arbetsmoment

Armering, formning 

och gjutning 88 % 

tycker svåra 

arbetsmoment.

Armering, formning, gjutning 90 procent 

tyckte dessa är svåra arbetsmoment.

Fysiska skador, kroppsbelastningar och svåra arbetsmoment är det samma vid arbetsutförande

av prefab och platsgjutna konstruktioner, förutom slipning av undersida av bjälklaget vilket 

inte förekommer på kv. Kleopatra. Skillnaden är arbetstemperatur och miljön vid gjutning och 

tillverkning av dessa stomkonstruktioner. 
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5.1.2 Kvalitet

Under kvalitet beaktar man betongstommens synliga ytor när huset är färdigbyggt och dels 

faktorer av mera produktionsteknisk art såsom fukt, tider och åtkomlighet.

Prefabstommar gjuts på fabrik och har en hög hållfasthet redan vid montage samt att 

betongelementen är ganska slanka och har en låg RF. Man får även släta ytor men däremot finns 

det risk för att betongelement får transportskador under transporten samt under avlastning av 

prefabelement vid justering.  Informationsmissar mellan projektering och produktion blir 

minimal med prefab eftersom projektering och produktion sker under samma ”tak” då det först 

ritas konstruktionshandlingar sedan ritas de om till produktions handlingar för maskiner som 

tillverkar elementen. Med hjälp av den här processen görs dubbel kontroll av handlingarna och 

risken blir minimal ex för ursparningar för el och VVS om det inte ges fel underlag till 

prefabkonstruktören. 

Platsgjutna stommars synliga ytor behöver slipas efter att de har torkat ut samt att tjockleken av 

elementen är beroende av vilket hållfasthetskrav som ställs. RF i platsgjuten betong är ganska 

hög eftersom den innehåller stora mängder vatten.  I kv. Kleopatra används plattbärlag men 

slipning av ytterväggar förekommer.

Det finns även risk för informationsmissar mellan projektering till produktionsfas då 

ritningsavläsning kan misstolkas ex vid ursparningar för el och VVS. 

Vid utformning och val av ytskikt av trappor har man mer frihet med prefabtrappor. Platsgjutna 

trappor är begränsade i sin utformning och ytskikt p.g.a. tillgänglighet av formarna och utrymme 

för gjutningen samt väntetid för uttorkning. Med prefabtrappor förkommer inte behov av formar 

vid trånga utrymmen och väntetid för uttorkning. 

Skalväggar har en slät yta på båda sidor. Platsgjutna innerväggar har formar och ytorna blir inte 

lika släta som skalväggar och det förekommer väntetid för uttorkning samt RF-kontroll.
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U-värde - lufttäthet och bullerskydd

Byggdelstyp U-värde Lufttäthet Bullerskydd Vägg tjocklek

Putsbärarvägg 0,23W/m² °C 0,05 l/s m2 Ljudklass B 280 mm

Utfackningsvägg 0.23 W/m² °C 0,25 l/s m2 Ljudklass B 274 mm

För båda väggtyper förkommer det fasadputs och ytskiktet blir samma. Båda typen av väggar 

uppfyller ställda krav när det gäller lufttäthet, bullerskydd och U-värde. Ställd norm krav på 

ytterväggarna U-värde är 0,23W/m² °C, lufttäthet med genomsnittliga luftläckaget vid ± 50 Pa 

tryckskillnad ska inte överstiga 0,25l/s m² och bullerskydd enligt ljudklass B.
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5.1.3 Tidplanering och kostnader

Jämförelseutgångspunkt har varit effektiv tid. Med effektiva tiden menas att det inte tillkommer 

väntetid ex för uttorkning av betong och håltagningar för installationer. Eftersom plattbärlag 

måste vara färdigtmonterat och färdigtgjutet med armering. Därefter ska betongen uppnå en viss 

hållfasthet för att kunna gjuta på väggarna eller montera.

Byggdelstyp Effektiv tid

Putsbärarvägg 6 dagar

Skalväggar 27 dagar

Utfackningsväggar 60 dagar

Innervägg av btg 62 dagar 

Putsbärarväggar och skalväggar tar sammanlagt 33 arbetsdagar, effektiva tiden. De platsgjutna 

väggarna och platsbyggda utfackningsväggarna skulle sammanlagt ta 122 arbetsdagar, effektiva 

tiden. Se bilaga 4 tidskillnad
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Tidsskillnad i dagar
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Effektiv tid

Utfackningsväggar

Putsbärarväggar

Platsgjutna 200 btg väggar

Skalväggar

Stomme Projekteringstid Kalkylering/Planeringstid Ledningstid Etablering/Av etableringstid 

Prefab    Ökar    Minskar Minskar      Minskar

Aktuell    Minskar    Ökar Ökar      Ökar

Note: Efter den procentuella kostnadsskillnaden kan NCC ta reda på hur mycket prefab 

byggdelstyper hade kostat. 

Kostnadsmässigt är putsbärarvägg 20 % dyrare än den platsbyggda utfackningsväggen. 

Skalväggar är 17 % billigare än de 200 mm bärande platsgjutna innerväggarna. 
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Kostnadsskillnad mellan ytterväggar och bärande innerväggar

Med val av prefabstomme skulle projekteringkostnaden öka och kostnad för kalkylering, 

arbetskraft och arbetsplatsomkostnader skulle minska för byggnation.

Vid platsgjuten stomme har projekteringskostnaden minskat och kostnader för arbetare, 

kalkylering, planering och arbetsplatsomkostnad har ökat.
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5.1.4 Miljö

Med hjälp av nedanstående diagram kan vi se den miljöpåverkan som transporten har i form av 

utsläpp i miljön. Det diagrammet visar är farliga gaser på 196 ton betong stommaterial som 

transporteras till bygget och retur av lastbilen vid val av specifika stomme metoder. 

Emissioner 
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Miljöpåverkan                             Rangordning

Aktuell stomme 1

Helt Platsgjutet 2

Helt Prefab 3

Byggavfall

På prefabfabriken används överflödig betong direkt i fabriken för tillverkning av andra 

byggelement som inte har höga krav på hållfasthet och det blir väldigt lite spill av betong samt 

snabb behandling av överflödigt betong. 

Risken är ganska stort att färsk betong blir överflödig på byggarbetsplatsen och transporteras 

från byggarbetsplatsen och kasseras. Ganska svårt att undvika spill av betong på 

byggarbetsplatsen. 
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5.2 Slutsatser och diskussioner  

5.2.1 Arbetsmiljö

Vid val prefab element så tillkommer det inte extra bearbetning av t.ex. plattbärlagets undersida 

eftersom att den är slät jämfört med ett platsgjutet bjälklag. Detta kan påverka arbetsmiljön i 

form av extra arbete som slipning av bjälklags undersida, vilket medför en risk att man andas in 

det damm som förekommer vid slipning. Detta arbetsmoment kan även ge fysiska skador i rygg, 

nacke, axlar och knän enligt arbetare ute på kv. Kleopatra byggarbetsplats.

Gjutning, arbetet med armering, och formar förekommer på både i fabriken och på 

byggarbetsplatsen men skillnaden är arbetsmiljön, temperatur och arbetsplats. På prefabfabriken 

är arbetsplatsen anpassad för att gjuta betong stommar jämfört med kv. Kleopatras 

byggarbetsplats. Där man har använt sina kunskaper och erfarenheter för att skapa en bekväm 

och säkert arbetsmiljö vilket är ganska svårt tanke på utrymme d.v.s. det finns armering, andra 

verktyg ex tappade spikar som kan orsaka arbetsskador. 

Med en prefabstomme skulle de obekväma arbetsställningarna minskas t.ex. arbete med

armering, betonggjutning och formar vid lägre temperatur. Arbetaren på fabriken har en 

rumstemperatur vilket ger bekvämlighet som i sin tur kan påverka deras arbetsutförande vilket 

påverkar kvalitet positivt.  På kv. Kleopatra önskade flera arbetare produktionsskydd men det 

skulle vara en extra kostnad för kv.Kleopatra samt en begränsning i trånga utrymmet. 

Vid en prefabstomme så finns det tunga lyft men det blir flera antal lyft med en platsgjuten 

stomme t.ex. lyftning av formar och betongbaskar, där behövs kranen oftare än för prefab.

Regn och vind kan vara en faktor som kan påverka effektivitet på kv.Kleoptara där arbetare 

gjuter och jobbar med armering. Dessa faktorer förekommer inte på prefabfabriken eftersom 

arbetsmijön är skyddad. 

Vid arbetet med platsgjutna stommar arbetar arbetare under låg temperatur och risken är större 

att de blir mer sjuka än arbetare på prefab fabriken. Däremot missar arbetare på fabriken sommar 
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vädret eftersom de jobbar året om på fabriken. Fördelen kan vara då att de som har allergi 

drabbas inte av pollen men däremot arbetare som har pollen ute på byggarbetsplatsen kan 

påverkas av pollen.   
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5.2.2 Kvalitet

Om det sker transportskador av prefabelement vid transport så är det stora summor pengar som 

spelar in i form utav förluster. Det är inte bara ekonomin som påverkas utan även byggtiden. 

Yrkesarbetarna blir utan material och bygget tar då stopp. 

Om betongelementleverantören befinner sig på längre avstånd från byggarbetsplatsen d.v.s. i en 

annan stad och det levereras ett fasadelement med ett extra fönster felplacerat kan byggnationens 

tid förlängas två till tre veckor p.g.a. väntetiden och tillverkning av nytt fasadelementet.  Sådana 

fel kan åtgärdas på plats genom att täppa det felaktiga fönstret. På platsgjuten konstruktion skulle 

man inte ha sådant bekymmer med fel placering av fönster och det är ganska enkelt att åtgärda 

felet med tanke på att man slipper väntetid för leveransen. Som bilden nedan har arkitekten 

försökt att skapa ett liv i den prefab fasaden. Efter intervju med fem stycken Flemingsbergs 

boande, tyckte de att det var fel byggd och ingen av dem förstod det budskap som arkitekten 

försökte meddela med prefab fasad som ser ganska tråkigt ut utan några stukturer.  

Flemingsberg Stockholm. Foto: Ibrahim Jound 2009-02-01

I prefabindustrin så är allting styrt, man gör klart underlaget och skickar informationen in till 

maskinerna som utför jobbet och det blir då mindre fel eftersom att det är automatiserat jämfört 
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med platsgjutet. Under produktion av platsgjutna delar finns det risk för informationsförluster 

mellan projektering och produktionen d.v.s. avläsning av olika konsulters ritningar och text från 

arkitekt, konstruktör, VVS och El. Då är risken är större att ritningarna feltolkas och det blir fel 

vid produktionen med platsgjutna stommar än  med prefab. 

Kvalitén kan påverkas av väderlek. T.ex. När man arbetar med stomkomplettering. Sådana 

bekymmer skulle inte förekomma vid en prefab stomme eftersom man snabbt får taket upprest 

och då har man bra skydd mot regn och vind.  Vid snabb takuppresning har man möjlighet att ha 

ventilation inomhus vilket gör att arbetare har bra arbetsplatstemperatur och luft vilket i sin tur 

kan påverka kvaliteten vid ex stomkomplettering d.v.s. bättre arbetsmiljötemperatur gör att 

arbetare känner sig bekväma.  

Kvalitén för prefabelement kan påverkas då de måste avlastas på en annan lagerplats och sedan 

transporteras till bygget igen, detta måste göras eftersom att det är så trångt att komma in med 

stora tunga lastbilar till kv. Kleopatra. Denna typ av problem förekommer inte med platsgjuten 

betongstomme eftersom allt transporteras separat såsom armering, formar och betong. 

U-värde, Lufttäthet och Bullerskydd:

Både putsbärare och utfackningsvägg har samma U-värde men putsbärare har bättre lufttäthet 

än utfacknings vägg.  Putsbärare har även längre livslängd än utfackningsvägg eftersom den 

har betong på insidan istället för gips och plastfolie där det kan förekomma utförningsfel tex. 

skador på plastfolien. 

Båda typer av väggar uppfyller de  krav som ställs som mål av Västerås stad.  
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5.2.3 Tidplanering och kostnader

Vid en platsgjuten stomme ökar planeringstiden dvs. det krävs en mer detaljerad planering för 

t.ex. varvscheman och formhantering. Planeringen tar dessutom längre tid eftersom att man 

måste göra t.ex. arbetsberedningar och planera för håltagningar.

Kleopatra skulle få en snabb stommresning vilket skulle medföra snabb uppresning av tak och 

tätare hus enligt resultat av tidsskillnaden. Det i sin tur skulle påverka arbetsmiljön för snickare, 

el- och vvs arbetare i form av bekväm och behaglig arbetsmiljö. 

Nackdelen med prefabstomme blir att huset måste vara färdigprojekterat och detta kan medföra 

att det blir många ändringar under projektets gång. Risk finns att det levereras fel element som 

medför dyr justeringskostnad. På trånga arbetsplatser är det ganska svårt med transporter och 

lossning vilket även kräver mycket kranarbete som påverkar kostnaderna.

Sparad tid för administrativ personal kan också påverka kostnaderna för projektet. 

Prefabricerade putsbärarväggar är 20 % dyrare än utfackningsväggar och vid användning av 

putsbärarväggen behövs inte stålpelare. Då minskas utförningsarbetet för smide samt att det även 

minimerar tiden för entreprenadingenjören/kalkylatorn vid kalkylerings- och planeringsskedet 

d.v.s. man skulle förkorta smidesupphandlingsprocessen där offertförfrågningarna skickas till 

olika smidesleverantörer. En av de som lämnar lägsta pris upphandlas. För den aktuella stommen 

tog det ca 5 veckor att planera och kalkylera Kleopatra och om det var prefab stomme skulle 

tiden förminskas rejält.

Besparning av tiden kan även ske i produktionsskedet med prefabstomme p.g.a. den snabba 

monteringstiden. Rent tekniskt har betong längre livslängd än en utfackningsvägg med gips och 

platsfolie. I putsbärarväggkonstruktionen tillkommer ingen platsfolie utan det finns en slät yta av 

betong som är tät på insidan men däremot förekommer det fogar efter montering av 

elementskivor. 

Med skalväggarna tillkommer det dubbelt arbete d.v.s. montering av väggarna först sedan betong 

gjutning. Däremot med platsgjutna väggar ska först formarna sättas dit med armeringen sedan 

gjuts det med betong. Det blir väldigt flexibelt med skalväggarna jämfört med de platsgjutna 
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innerväggarna eftersom arbetet med armering och formar minskas samt att väntetiden för 

uttorkning av betongen minskas på utsidorna av skalväggen.  Dessa faktorer gör att skalväggar 

blir billigare än platsgjutna konstruktioner och de ger även en kortare arbetstid. 

Vid val av prefab skulle det även påverka arbetsplatsomkostnader. I dagsläget ligger byggtiden 

på 15 månader. Som vi ser på resultatet skulle denna tid kunna minskas med ungefär 3 månader, 

vilket skulle påverka arbetsplatsomkostnader samt att en tidigare inflyttning av hyresgäster 

skulle ske där byggherren skulle få in 3 månaders hyra tidigare än det var planerat. 
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5.2.4 Miljö

Extra betong beställs till byggarbetsplatsen för att undvika att arbetare ska stå utan jobb. Den 

betong som blir överflödig måste transporteras tillbaks och tippas vilket medför en extra 

transportkostnad. Det i sin tur kan påverka både ekonomi och miljö i form av transportutsläpp.

Global uppvärmning är när jordens medeltemperatur ökar p.g.a. utsläpp av främst koldioxid men 

även andra växthusgaser från motorfordon, flygplan och båtar. Om medeltemperaturen på jorden 

stiger med bara några grader kan det ha stor påverkan på vår planet, konsekvenserna blir då att 

isen smälter. All energi som når jorden från solen absorberas inte och en hel del solenergi 

reflekteras direkt tillbaka till rymden. Smälter snö och is minskar jordens förmåga att reflektera 

energin och en större del av solstrålningen absorberas, därmed ökar temperaturen. I och med den 

ökade temperaturen smälter ännu mer is och denna cykel fortsätter.

Den aktuella stommen har störst miljöpåverkan i form av transportutsläpp jämfört med hel 

prefab eller hel platsgjuten betongstomme.  Miljöpåverkan i form av tranportutsläpp är beroende 

av var byggnaden eller materialleverantörer befinner sig. Då gäller det att även tänka på miljön 

samtidigt som på priserna. Men i grund och botten är det kunden eller byggherren som påverkar 

miljön d.v.s. de vill ha bästa varan till lägsta pris vilket påverkar i stort sett miljön, kvalitén och 

arbetsmiljön. Det kan hända att den billigaste varan befinner sig på flera mils avstånd från

byggarbetsplatsen vilket medför långa transportsträckor.

Med helt prefab skulle miljöpåverkan vara mindre med tanke på tranportsträckan till och från 

Abetong i Kvicksund och i Hallstahammar eller Strängbetong i Kungsör vilka har sina fabriker 

bara några mil ifrån byggarbetsplatsen. Miljöpåverkan med helt platsgjutet eller den aktuella 

stommen har varit högre p.g.a. val av leverantörer som lämnar lägre pris som befinner sig på 

längre transportsträcka, så som formarna från Skogås, prefabpelare från Katrineholm, prefab 

betongtrappor från Norberg och armering från Norrköping för den aktuella stommen. 
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Betongavfall:

Vid platsgjutning på byggarbetsplatsen transporteras exakt lika mycket betong som man har 

kalkylerat men det kan finnas en risk att det fattas betong därför beställs det några hundra liter 

betong mer än vad som behövs. Den överflödiga betongen har en miljöpåverkan i form av 

transporter fram och tillbaka till leverantören. Denna transportsträcka försummas på 

prefabfabriken eftersom det tillverkas murblock och enkla stödmurar av den överflödiga 

betongen.  

Det skulle vara mycket miljövänligt från transportsynpunkt om Kleopatra var byggt med en hel 

prefab stomme av nära närliggande leverantörer eller om delar av den aktuella stommen var det. 
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5.2.5 Möjligheter

Val och jämförelse av platsgjuten och prefab stomme är helt beroende från projekt till projekt. 

Kv. Kleopatra skulle varit bra att byggas med endast prefabstomme ur miljö, arbetsmiljö, 

kvalitet, tid och kostnadsmässig synvinkel, men det finns stora faktorer som lågkonjunktur och 

möjlighet av transport som gör att detta inte skulle gå. Efter alla studier och undersökningar kom 

vi fram till att NCC har valt rätt val vad gäller stomme för kv. Kleopatra förutom val av 

leverantörer för material tanke på den långa transport sträckan. 

Stompriset för prefab varierar med konjunkturen. Vid lågkonjunktur lämnar prefableverantörer 

lägre pris. Eftersom vi vet att det tar kortare tid att bygga klart kv. Kleopatra kan det påverka 

byggarbetarens jobb under lågkonjunkturer och då finns det en risk att ännu fler byggarbetare 

förlorar jobbet. Prefabstommen skulle passa de entreprenörer som inte har många byggarbetare 

som anställda. Ett bra exempel är JM eller små entreprenadföretag som inte löper någon risk för 

att förlora kompetenta arbetare under lågkonjunktur. De stora entreprenörerna bland byggföretag 

väljer platsgjuten betong under lågkonjunktur samt platsbyggda byggdelar som 

utfackningsväggar för att behålla erfarna arbetare sysselsatta. 

Varför skulle helt prefab inte passa kv. Kleopatra bortsett från lågkonjunktur?

Prefab hade inte passat för Kleopatra med tanke på det trånga utrymmet som finns samt problem 

för transport av stora tunga element. Som vi ser på bilaga 3 APD plan ser vi att det skulle ställa 

till problem med framkomligheten av 24 m lång lastbilar på Bondegatan. Detta problem skulle 

kunna gå att lösa med trailerlastbilar som transporterar från prefabfabriken men då skulle

miljöpåverkan bli stor p.g.a. flera transporter till bygget. Detta i sig skulle medföra en extra 

kostnad och även kräva en mer detaljerad transportplanering. Det finns däremot ett till problem 

som kvarstår, och det är lyftningen av dessa tunga och stora element med kran som har längre 

hävarm. Detta begränsas p.g.a. att det finns flervåningsbostadshus västra om kv. Kleopatra, samt 

ett parkeringshus på östra sidan. se bilaga APD plan. Detta bygge skulle ha gått att bygga med 

prefabväggar om prefabelemenent var i mindre storlek istället för 15kvm. 
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Vid val av stomme skulle det inte ha passat med prefab eftersom att det skulle dra ut på 

projekteringstiden då alla underlag måste vara färdig projekterade, men däremot skulle det 

förenkla och förkorta kalkyleringstiden samt förenkla för platschefen att leda arbetet. 
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Bilagor 

Bilaga 1.1 Totalt utsläpp av emissioner för den prefab stomme med gods
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Bilaga 1.2 Totalt utsläpp av emissioner för den valda stomme lösningen med gods

Bilaga 1.3 Totalt utsläpp av emissioner för platsgjutet med last
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Bilaga 1.4 Totalt utsläpp av emissioner för den valda stomme lösningen utan gods
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Bilaga 1.5 Totalt utsläpp av emissioner för platsgjutet utan gods
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Bilaga 1.6 Totalt utsläpp av emissioner för prefab stomme utan gods
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Bilagor 2 transportsträcka

Armering karta från Blixholmsvägen till Bondegatan

Maskiner o tillbehör Ramirent från Elledningsgatan 
5
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Formar Periform från Svarvarvägen 15 till Bondegatan

Betong Färdig betong från Verksgatan 2 till Bondegatan karta o avstånd
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Plattbärlag A-betong från Eriksbergsvägen 25 till Bondegatan Västerås

Pelare,väggar,innerväggar,ytterväggar, balkar Från Södra Kvicksundsvägen till Bondegatan
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Betongtrappor Skanska Prefab Svarvargatan 2 Norberg till Bondegatan
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Betongpelare KC Betong AB från Energigatan 2 Katrineholm till Bondegatan

Balkonger från Hyltegärde, 51450 Limmared till Bondegatan
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Bilaga 3. APD - Plan
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Tidskillnad bilaga 4

Stomme, Väggar Mängd 

(m²)

Platsgjutet-Varaktighet 

(effektiv tid)

Prefab-Varaktighet ( effektiv tid)

Betongväggar plan 1-

7 tj =200

2850/60=47,5h---47,5/8=6 dagar+ 21 för 

betong gjutning

Skalväggar

2850                          62 dagar                                     27 dagar

Utfackningsväggar Mängd 
(m²)

Platsgjutet-Varaktighet 
(effekttiv tid)

Prefab-Varkatighet( effektiv tid) 
Putsbärarväggar
3000/60=50 h--- 50/8= 6 dagar 

3000                           60 dagar                                       6 dagar

Förutsättning för prefab tidsberäkning, 15 min för 15(m²) två montörer.

Bilaga 5. Intervju frågor och enkäter

Vi har intervjuat fem inblandade aktörer för Kv. Kleopatra. Enkäterna är besvarade av 

betongarbetare på Kleopatras bygge och av betongarbetare på prefab fabriken. Dessa 

intervjufrågor och enkäter har varit grund för vår undersökning.

Intervju 1.

Det finns olika typer av fasadelement som skulle kunna användas, såsom hel prefabvägg eller en 

putsbärarvägg

1. Hur lång tid skulle projekteringen ta?

2. Under hur lång tid skulle ni kunna producera?

3. Hur lång tid skulle monteringen ta på byggarbetsplatsen? 

4. Vilka stomdelar kan Hallstahammar Abetong leverera och vilka stomdelar skulle andra 

betongleverantörer leverera?
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5. Hur långa är lastbilarna som transporterar och hur många ton belastas de med? Vilket 

drivmedel används för lastbilarna? 

6. Hur går det till med transporten? Vem står för transportkostnaden, står ni för kostnaden 

vid förseningar för stomleverans? 

7. Hur lång är garantitiden för stommen?

8. Om det levereras fel element eller om det är fel vid produktion och man märker det vid 

monteringen, vem står för kostnaden? T.ex. fönstret sitter på fel ställe, och byggnationen 

sker på längre transport sträcka? Har ni några sorts garantier?

9. Har ni egna montörer som går till byggplatsen och monterar stommen eller sker det på 

entreprenadsidan? 

10. Många påpekar det här med energiförluster p.g.a. otäta hus? Vad tycker du och har ni 

tänkt på saken, sker det någon forskning kring det? Har ni kommit på några bra förslag 

för det?

11. Hur sker transport av betong till Abetong till ex, eller tillverkar ni egen betong massa? 

12. Hur går med det med besiktningar av prefabstomme, görs det förbesiktningar av stomme 

av Abetong eller av entreprenaden? Sker det även slutbesiktning av betongstomme?

13. Om ni beställer betongmassa vad gör ni med den överblivna betongen? Hur många ton 

betongavfall blir det och vilka är det som tar hand om det?

14. Vilken betongkvalitet används vid gjutning av element ”Kleopatra”? 

15. Görs det några RF kontroller?

16. Ansvarar Entreprenören för arbetsmiljö vid montage av stommar eller är det själva 

betongelementsleverantören som har egen arbetsmiljöplan?
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17. Vilken sorts lagningsmassa används t.ex. mellan vägg och bjälklag ?

18. Görs det egenkontroller av t.ex. elkomponenter på fabriken, hur stor är risken att det kan 

förekomma fel eller brukar ni få klagomål? 

19. Svåraste momentet i gjutningen, t.ex. innerväggar (prefab)?

20. Sabotage av material under transport vem står för kostnaden? Hur stor är (chansen)?

21. Tillgänglighet i stadsmiljö och transport för prefab element? 

22. Hur påverkas kvaliteten hos specifika val av stomme? 
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Intervju 2.

1. Skulle du kunna beskriva den befintliga stommen för Kleopatra? 

2. Varför valde ni just den här stomtypen för Kleopatra?

3. Skulle det kunna gå bygga Kleopatra med helt platsgjutet eller prefabstomme istället för 
att kombinera som det är nu, d.v.s. platsgjutet, prefab- och stålstomme?

4. Vilken betongkvalitet används vid platsgjutning för Kleopatra och vilken påverkan har 
den på reaktionstiden och hållfastheten?

5. Vilken typ av stommetod föredrar du mest och varför, platsgjutet eller prefab?

6. Hur påverkas stommens kvalitet ex ”ljud, värmeisolering och brand” p.g.a. dessa två 
metoders val?

7. Hur upplever du när dina beräkningar och ritningar avläses av prefabkonstruktörer, har 
det hänt att ni inte har kommit överens?

8. Vilka möjligheter har prefab och platsgjuten stomme när det gäller byggnadsutformning 
för Kleopatra?

9. Om du själv skulle jämföra följande punkter för prefab och platsgjuten stomme,
o Miljö?
o Konstruktionhandlingars planeringstid hänsyn tagen till respektive stommetod?



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling                 
  

72

Intervju 3.

1. Hur lång tid tog det att kalkylera och planera Kleopatra?

2. Hur lång tid skulle det ta att kalkylera och planera om det var helt platsgjutet eller 
prefab?

3. Transport av material samt stommen för Kleopatra, vilken stomtyp skulle passa bäst 
enligt dig? Varför? 

4. Hur lång garanti gäller för platsgjutna stomdelar?

5. Om det levereras fel element eller om det blir fel vid produktion och man märker det vid 
montering, vem står för kostnaden? T.ex. fönstret sitter på fel ställe, och prefableveransen 
sker på längre transport sträcka? Har ni några sorters garantier?

6. Risk för fel vid utförande av platsgjutet och prefab, vem står för kostnaden? Samt med 
vilken metod är risken störst enligt dig, prefab eller platsgjutet?

7. Vilken typ av metod tycker du mest om, platsgjuten eller prefab och varför?
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Intervju 4

1. Hur gick projekterings processen till d.v.s. mellan er byggherre och prefabkonstruktören? 

2. Fördelar och nackdelar med prefab och platsgjuten projektering?

3. Vilken typ av stommetod tar kortare tid hänsyn tagen till planering och arbetsmiljöplan? 
Kan du berätta lite mer detaljerat?

4. Om det levereras fel element eller om det blir fel vid produktion och man märker det vid 
montering, vem står för kostnaden? T.ex. fönstret sitter på fel ställe, och byggnationen 
sker på längre transport sträcka? Har ni några sorters garantier?

5. Vilken byggmetod har mest osäkerheter och krångel i projekteringen d.v.s. prefab eller 
platsgjutet? Kan du berätta lite mer detaljerat?

6. Vilken typ av metod tycker du mest om, platsgjuten eller prefab och varför?
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Intervju 5.

1. På plan 0 har ni pelare och balkar, pelare är prefab men är balkar också prefab? Hur lång 
tid skulle det ta för en pelare om dessa var platsgjutna?

2. Vilken betong kvalitet används vid platsgjutning för Kleopatra?

3. Hur gjuter ni mellan bjälklag och väggar för att undvika spill? ”miljö och ekonomi”

4. Vad gör ni med överflödig betong?

5. Hur grovt antagande görs vid beställning av färskbetong? Det kan fattas betong? Hur lång 
tid tar det att få betong levererad vid behov? ”tid”

6. Överbliven betong måste gjutas inom en timme för att den inte ska förstyvas, hur gör ni 
då om det förstyvas? ”tid och ekonomi”

7. Förekommer det att man jobbar med tyngre element på höga höjder med prefab och 
platsgjuten stomme för Kleopatra? ”arbetsmiljö”

8. Placering av bockrygg, stämp, armering och formar på byggarbetsplatsen, hur ofta görs 
egenkontroller för att minska risken för olyckor? 

9. Vilka arbetsmiljörisker skulle du beakta och hur skulle arbetsmiljön vara om stommen 
var hel platsgjuten eller Prefab? ”arbetsmiljö”

10. Har ni stoppat arbeten p.g.a. väderlek vid platsgjuten stomme och prefab stomme i 
dagsläget eller under din karriär? ”möjligheter”

11. Möjlighet av transport av material samt element för Kleopatraprojektet, vilken stomme 
skulle passa bäst då, varför? ”möjligheter”

12. Vilka arbetsmoment finns det som p.g.a. av tidsbrist kan påverka kvaliteten? Finns 
sådana moment under produktion med platsgjuten stomme och Prefab stomme? 
”kvalitet”

13. Hur går det till med rivning av formarna, d.v.s. använder ni några program eller går ni 
rent efter erfarenhet? 

14. Hur skulle det vara att leda och organisera jobb om du fick en jämförelse mellan Prefab 
och platsgjuten stomme? Vilka faktorer skulle påverka dina friheter och möjligheter att 
leda? ”möjligheter”
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15. Hur hanteras slipning av bjälklags undersida för det förekommer ju mycket damm och 
den är mycket skadlig vid inandning? ”arbetsmiljö”

16. Vilken typ av stommetod föredrar du mest och varför (prefab eller platsgjuten)?

17. Har det skett några olyckor vid platsgjutet och prefabstomme, under din karriär? Vilken 
typ av stomme har störst sannolikhet för olyckor och vid vilka byggnadsdelar? 
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Enkäter Enkät Platsgjuten betongarbetare

Har du fått några fysiska skador när du har jobbat med platsgjutna stommar? 

  1      2      3            4

Lite Måttlig Mycket Väldigt mycket

Vilken/vilka kropps delar belastas mest beroende på arbetsmoment? T.ex. armering, 

gjutning osv.

Hur upplever du när du slipar undersidan av ett bjälklag med tanke på att det förekommer 

mycket damm, har du andats in det någon gång? 

JA NEJ

När du jobbat med slipning av bjälklaget har du fått ont eller skador p.g.a. det? 

JA NEJ

Om JA vilka skador?

Hur upplever du att jobba i ett utrymme inomhus där det inte finns ventilation på 

sommaren på arbetsplatsen där det exempelvis utförs stomkomplettering? 

1      2      3            4

                    Behaglig              Obehagligt  Mycket Väldigt mycket

Obehagligt    Obehagligt

Hur upplever du att jobba i ett utrymme inomhus där det inte finns ventilation på vintern

på arbetsplatsen där det exempelvis utförs stomkomplettering? 

1      2      3            4

                    Behaglig              Obehagligt  Mycket Väldigt mycket

Obehagligt    Obehagligt
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Hur ofta ungefär blir du sjuk p.g.a. att du gjuter och jobbar med stommen under 

vintertid? 

    1      2      3 4          

Inte alls   Sällan    Ofta          Väldigt ofta

Kan regn och vind vara en faktor som gör att du inte kan arbeta med full effektivitet vid 

platsgjutna stommar? 

  1      2      3            4

Lite Måttlig Mycket Väldigt mycket

Om det hade funnits väderskydd vid arbete av platsgjutna stommar hur hade arbets 

effektiviteten då påverkats?

  1      2      3            4

Lite Måttlig Mycket Väldigt mycket

Vilken temperatur är den lägsta som du har arbetat med vad gäller platsgjutna stommar 

under din yrkeskarriär? 

(Minusgrader) 0-5 5-10 10-15 15-

Är temperaturen en stor faktor som påverkar ditt jobb vid arbete med platsgjutna 

stommar?

  1      2      3            4

Lite Måttlig Mycket Väldigt mycket
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Enkäter                          
Enkät prefab betongarbetare

Har du fått några fysiska skador när du jobbat med prefabstommar? 

  1      2      3            4

Lite Måttlig Mycket Väldigt mycket

Vilken/vilka kropps delar belastas mest beroende på arbetsmoment? T.ex. armering, 

gjutning osv.

Hur ofta ungefär blir du sjuk p.g.a. att du gjuter och jobbar med stommen under vinter?

    1      2      3           

Inte alls   Ofta Väldigt ofta

  Hur är temperaturen i fabriken?

1      2      3            4

                    Behaglig                 Obehagligt   Mycket Väldigt mycket

                   Obehagligt    Obehagligt

Vilken är den lägsta temperatur du har jobbat med under din karriär vad gäller prefab 

stommar? 

+ 10oC  -  +5oC +5oC  –  0 0   –  -5oC -5oC    –  -10oC      -10oC   –    -15oC

Är temperaturen någon stor faktor som påverkar ditt arbete?

  1      2      3            4

Lite Måttlig Mycket Väldigt mycket

V.g vänd

Under vilken temperatur jobbar du? (Ungefärlig siffra)
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Det svåraste arbetsmomentet på fabriken, vad är det?

Belastar det kroppen på något vis? 

JA NEJ

Om JA vilka skador?
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Bilaga 6:

1 Betong

1.1 Historia

Betongen började användas redan 500 år f.kr av de gamla grekerna och etruskerna i Italien. Man 

använde betong till att bygga alla möjliga slags byggnader, byggnadsverk som bostadshus, 

akvedukter, vattencisterner, broar och hamnar. Man kan fortfarande hitta rester av den gamla 

betongen, flera byggnadsverk står kvar än idag. Efter romarrikets fall så slutade man använda 

betong under många år. Först på 1700-talet började man använda detta material igen. Man 

började då experimentera med olika blandningar av betongen som gav den olika egenskaper.21

1.2 Allmänt om betong

Täckande betongskikt skyddar armering mot rostangrepp samt överför krafter från armeringen 

till betongen. Storleken av betongskiktet är beroende av vilken miljö konstruktionen ska 

användas i. Betong har en hög förmåga att lagra värme dvs. bra värmetröghet. Materialet lagrar 

värme under sommaren och den lagrade värmen kan utnyttjas under vintern.

Det finns två typer av byggmetoder som betongen används till, platsgjuten och prefabricerad. 

Betong är ett av de viktigaste byggnadsmaterial som används. Den utmärks av god beständighet, 

formbarhet och hållfasthet. Där det förekommer stora påfrestningar i form av nötning och fukt 

används betong. Framförallt används betong i bärande konstruktioner, sådana konstruktioner är 

husgrunder, fasader, industrigolv, vägar och broar.

Betongens beståndsdelar består av cementpasta och ballast, blandade tillsammans bildar de

betong.21

Huvudbeståndsdelarna i betong är cement, vatten och ballast. Ballasten består av sten, grus och 

sand. Tillsatsmedel och tillsatsmaterial används för att påverka betongens egenskaper.

Cement blandat med vatten kallas för cementpasta. Cementpastan utgör betongens bindemedel, 

eftersom att pastan binder ihop ballastkornen. Egenskaperna för cementpastan bestäms helt och 

hållet av det så kallade vattencementtalet (vct). Genom att variera vct-talet kan man framställa 

betong med olika egenskaper. Formbarheten är en viktig egenskap som ger arkitekten 

                                                     
21 (http://betong.se/Page18.aspx )
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obegränsade möjligheter att skapa fantasifulla vackra miljöer och byggnader, men det är helt 

beroende av vilken sorts byggmetod som används och vilka möjligheter den har. 22

1.3 Cement

Cement är ett hydrauliskt bindemedel, det kännetecknas av att det hårdnar genom en reaktion 

med vatten. Huvudråvaran vid cementtillverkning utgörs av kalksten tillsammans med lera. Lera 

och kalksten finmals och bränns därefter i långa, svagt lutande roterugnar med brännare i den 

lägre ändan. Cement erhålls genom att mala cementklinker tillsammans med gips på ca 5 % och 

det görs för att reglera cementets bindning.23

1.4 Vatten

Vatten med stark salthalt t.ex. på västkusten, bör inte användas vid blandning av betong, det kan 

framför allt försämra betongens hållfasthet och beständighet. Betong med spänn- och höghållfast 

armering även kallat för spännbetong bör endast sötvatten användas till. Tumregel är att allt 

vatten som är drickbart går att använda vid betongtillverkning. Salthaltigt vatten bör inte 

användas vid blandning av betong eftersom klorider är salter och kan skada armeringen i den 

färdiga konstruktionen genom korrosion. 24

1.5 Ballast

Är ett gemensamt namn på bergmaterial som är avsett att användas vid betongtillverkning. 

Ballast får inte vara förorenad av organiska material till exempel humus eftersom det fördröjer 

betongens hårdnande och sluthållfastheten blir lägre. Ballast kan vara sand, grus, singel och 

makadam. Dessa bergartsmaterial har olika kornstorleker som styr egenskaperna hos den färska 

samt hårdnande betongen. Inblandningen av ballast i betongen är nödvändig. Utan ballast i 

cementpastan uppstår sprickbildning i betongkonstruktioner vid rörelse. Cementpastans och 

därmed betongens hållfasthet och täthet bestäms till största delen av mängden vatten i 

                                                     
22 Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996, Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial-
Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007
23Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007
24Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling                 
  

82

förhållande till bindemedelsmängden i betongen. Vct = vikt vatten/ vikt cement. Ju lägre vct 

desto bättre täthet och hållfasthet. 25

1.6 Tillsatsmedel

Det finns flera olika slags tillsatsmedel som man kan använda för att förändra den färska 

betongen såväl som den hårdnande betongens egenskaper. Man använder tillsatsmedel för att 

kunna anpassa betongen till olika situationer. De olika tillsatsmedlen är flyttillsatsmedel, 

vattenreducerande, luftporbildande, acceleratorer och retarderande.26

Flyttillsatsmedel: Detta tillsatsmedel har en kraftig effekt på betongens konsistens. Adderar man 

detta tillsatsmedel så kan man reducera betongens vattenhalt med upptill 10 – 30 %, detta i sin 

tur leder till att hållfastheten ökar och krympningen minskar. 6 Betongen blir lättflytande 

samtidigt som det har en god sammanhållning. Använder man flyttillsatsmedel så underlättar det 

gjutningar där man annars har det svårt att få den bearbetad.7

Vattenreducerande: Minskar friktionen mellan betongens partiklar. Vattenbehovet för betongen 

minskar, arbetbarheten ökar och hållfastheten ökar.7

Luftporbildande: Betongen görs frostbeständig med hjälp av luftporbildande medel. Betongen 

blir frostbeständig på så vis att när vattnet i betongen sublimeras till is så ökar volymen med ca 9 

%, dessa porer som då skapats av tillsatsmedlet ger vattnet i betongen en expansionsmöjlighet så 

att betongen inte sprängs.

Acceleratorer: Betongens hållfasthet och tillstyvnadsförlopp ökar. Betongen härdar snabbare om 

man tillsätter acceleratorer.

Retarderande: Är motsatsen till acceleratorer. Retarderande tillsatsmedel fördröjer betongens 

tillstyvnande. Detta är fördelaktigt om man ska transportera betongen långa sträckor och vid 

                                                     
25Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007
26Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007
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höga temperaturer.27

1.7 Tillsatsmaterial

Tillsatsmaterial är restprodukter från industriella processer. Dessa tillsatsmaterial förbättrar 

betongens egenskaper. Hydrationsvärmen blir lägre, vilket reducerar risken för termisk 

sprickbildning i massiva betongkonstruktioner.

Silikastoft: Ett legeringsämne vid ståltillverkning som erhålls som en restprodukt. Silikastoft 

förbättrar betongens sammanhållning och stabilitet. När man använder silikastoft så måste man 

lägga till flyttillsatser eller vattenreducerande tillsatsmedel eftersom vattenbehovet ökar.

Flygaska: Restprodukt från kolpulvereldade kraftverk och värmeverk.28

1.8 Betongens kemiska reaktioner

Hydratation är namnet på den kemiska reaktion som sker mellan cement och vatten när 

betongens delmaterial blandas. Dessa reaktioner medför att betongen successivt börjar hårdna. 

Färsk betong: Under fas 1 sker en viss tillstyvnad men betongen går att vibrera samt att betongen 

fortfarande lätt kan formas. 28

Ung betong: Under fas 2 blir betongen hårdare än fas 1 och förändringar i egenskaper sker 

mycket snabbt d.v.s. betongen under denna fas är känslig för uttorkning och risken för

sprickbilning samt temperaturpåverkan som frysning, värmehärdning och belastning. 

Under den tredje fasen påverkas betongen nästan inte alls av de yttre påverkande betingelserna 

och liknar då väl betongen i fas 4.29

                                                     
27 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007, Betongteknik 
(utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
28 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007, Betongteknik 
(utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
29   Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007, Betongteknik 
(utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
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Figur 2.1 Schematisk bild av betongens hårdnande

1.9 Hållfasthet

Mest provade egenskapen av betongen är tryckhållfastheten. Det finns andra önskade egenskaper 

såsom beständighet och täthet . Dessa egenskaper kan ha större betydelse ibland. 

Det finns två metoder i Europa för att bestämma tryckhållfastheten, cylinderhållfasthet och 

kubhållfasthet. 30

I Sverige anges tryckhållfastheten i regel som kubhållfasthet genom tryckning av 150 mm kuber, 

luftlagrade 23 dygn efter 5 dygns inledande våtlagring. 

Cylinderhållfastheten uppgår till 80 - 90 % av kubhållfastheten. Man bestämmer 

cylinderhållfastheten genom provning av en cylinder med diametern 150 mm och höjd 300 mm. 

Betongen består av ballastpartiklar sammanhållna av hårdnad cementpasta där ballastpartiklarna 

är starkare än cementpastan. 30

Vct: Cementpasta kallas även för vattencementtalet förkortat Vct. Den komprimerade betongens 

hållfasthet är helt beroende av cementpastans hållfasthet. Ju mer man spär ut cementpastan med 

vatten, desto svagare blir cementpastan för att slutprodukten får många hålrum och kanaler 

mellan partiklarna, men däremot vid låg vct minskar hålrummen och betongen blir mer kompakt. 

Betongens hållfasthet kan påverkas av vattencementtalet beroende på hur betongen blandas och 
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bearbetas. 30

Betong med luftporbildande tillsatsmedel gör att cementpastan innehåller finfördelat luft vilket i 

sin tur påverkar hållfastheten. Hållfastheten sänks med ca 5 % för varje procent luft som blandas 

in i betongen utöver den naturliga lufthalten på ca 2 %.

Betongens hållfasthet betecknas med C-värden t.ex. C35/45, C50/60, ju högre C-värde betongen 

har desto stakare är betongen. Utomhuskonstruktioner och förspända element har normalt högre 

betonghållfasthet än andra konstruktioner.31

1.10 Konsistens

Val av konsistens för betong är beroende av gjutbarheten, val av produktionsmetod och 

konstruktionens utformning samt armeringstäthet. Mängden vatten i blandning av betongen kan i 

första hand påverka konsistensen. Ökad vattenmängd ger lösare konsistens som kan medföra 

lägre hållfasthet av betongen. Mätning av konsistens sker med sättmåttsmetod vilket är det 

enklaste sättet att mäta konsistens på. 

”Sättmåttet bestäms med hänsyn av sättkon. Sättkonen placeras på ett plant underlag och fylls 

med betong som komprimeras på ett standardiserat sätt och planas av. Sättkonen lyfts försiktigt, 

varvid betongen sjunker ihop, sätter sig. Överytans nedsjunkning mäts och det uppmätta värdet 

utgör sättmåttet. Det anges i Sverige i mm.”  

– ” Burström 2007 ”

Vid för styv konsistens minskar betongens täthet, ytorna blir poriga och skadade samt kan ge 

sänkt hållfasthet. De styvaste konsistenserna används vid fabriksgjutningar och 

vägbeläggningarna eftersom mycket kraftig vibrering kan erhållas. För lös konsistens i 

förhållande till bearbetningen kan ge upphov till separation och därmed inhomogen betong som 

                                                     
30 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007, Betongteknik 
(utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
31 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007, Betongteknik
(utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
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medför större krympning. Ju lösare konsistens desto mindre luft stängs in i betongen.  32

2 Platsgjutna stommar

2.1 Allmänt

Gjutningen bör ske efter att betongen har blandats, vilket innebär omedelbart efter leverans av 

fabriksbetong för att om gjutningen sker mer än ca 1 timme efter blandning kan 

konsistensförändring ske hos betongen. Om betongen har blivit för styv är det billigare att 

kassera den än att senare reparera en misslyckad gjutning. Under gjutningen finns det risker för 

betongseparation samt möjlighet till att komprimera betongen till en homogen produkt. 

Separationen av tyngre partiklar och stenar från betongmassan kan bero på störtning av 

betongmassan från stora höjder. Störthöjd får inte överskrida mer än 1 m. Vid stora störthöjder 

och höga smala formar används lämpliga gjutrör eller sidointag i formen. Separationen av tyngre 

partiklar kan även undvikas genom att tömma betongen mot tidigare utlagd betong.33

Stavvibrering används vid komprimering av betong för att undvika separation. Påbörjning av 

stavvibrering görs när betongen är utlagd över en så stor yta att den stöds i sidled under 

bearbetning. Utläggningen av betongen bör börja vid formsidorna och avslutas mitt i formen och 

detta gäller speciellt vid fogar. Stavvibratorn bör stickas ned vertikalt i betongmassan för att den 

då är mest effektiv.33

Återvibrering: är ett sätt att höja bearbetningsgraden och kvaliteten på betongen. När pelare, 

väggar, och bjälklag gjuts i samma etapp ska återvibrering göras. 33

Ytvibrering: används framförallt vid gjutning av horisontella plattor, såsom väggar, bjälklag 

och betonggolv då ytvibrering sker med enkla eller dubbla vibrationsbalkar som dras på särskilda 

banor. 33

                                                     
32 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial- Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 2007
33 Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
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Formvibrering: utnyttjats vid betongvaru- och betongelementstillverkning och plåtformar 

används vid gjutningen. 

”Före gjutning skall man kontrollera att”

 Motgjutna ytor är rena och eventuell inoljade samt att de har lägst temperatur + 5˚.

 Formen är tät.

 Toleranserna uppfylls (armering och formar).

 Erforderlig utrustning finns på arbetsplatsen.1

Val av stomme påverkar boendekvaliteten. Såsom ljud, luftkvalitet, värmekomfort, samt

driftskostnader som underhåll och energi. Även byggtid och produktionskostnader påverkas vid 

val av stomme. Med en stomme av platsgjuten betong så kan man påverka dessa faktorer. Med 

en stomme av platsgjuten betong kan täta avskiljande konstruktioner uppnås. Med platsgjutet så 

är det enkelt att lösa och kontrollera samt även projektera och utföra knutpunkter, skarvar och 

detaljer. Ljudkraven är enkelt uppfyllda med en platsgjuten stomme med tanke på den låga 

byggkostnad som tillkommer när man gjuter.

Med platsgjuten betongstomme behövs i stort sett inte fogar vilka kan slitas med tiden och skapa 

otätheter, dessutom så skapas även emissioner i byggnaden. Enkla helgjutna bjälklag kan 

utformas med stora spännvidder vilket kan ökas ytterligare med spännarmering och 

högpresterande betong. 34

2.2 Formar för platsgjutning

Platsgjutna betongstommar har två huvudtyper av formsystem, väggform (stödjande) och 

valvform (bärande formar).

Platsgjuten betong stomme har utvecklats med tiden. Utvecklingen har skett i IT, formsättning, 

armering och betong.34

                                                     
34 Platsgjuten stomme bästa alternativet för framtida krav, - husbyggaren (1995):2, sid 18, 20, 22-23
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Vid platsgjutning har val av formsystem en stor betydelse för projektets kostnad. Vid val av 

formsystem ska man beakta några aspekter så som tillgänglig arbetskraft, komplexitet hos 

bjälklag och väggar, och utrymme på arbetsplatsen. 17

Ras och oönskade deformationer kan uppstå vid för tidig formrivning. På konstruktionsritningar 

brukar det stå när formarna ska rivas. Om det saknas sådan information bör normalt 

tryckhållfastheten vid rivning av bärande form vara minst 70 % av fordrad hållfasthet enligt 

BBK 04. Mätning av hållfastheten bör ske i konstruktionsdelen med mest ansträngda snitt och 

det brukar vara underdelen av en vägg/pelare eller över stöd i fältsnitt för bjälklag/balk. 

Formrivning bör undvikas vid torra väderlekar eftersom kvarsittande form skyddar betongen mot 

allt för snabb uttorkning.35

2.2.1 Väggform

Det finns olika typer av väggformar för gjutning av väggar och de har olika fördelar och 

nackdelar. 36

Traditionell väggform: som även kallas för lösvirkesform. Denna form består av en formyta av 

plywood och en bärande struktur av stående och liggande träreglar. Lösvirkesformen är flexibel 

och få hjälpmedel behövs, men denna metod är arbetskrävande samt resulterar i ett stort 

materialbehov och mycket spill. En nackdel med traditionell väggformar att det är en låg 

framkomlighet under formarna och det kräver ett stort utrymme, dessutom så krävs det mycket 

efterarbete. Ojämna skarvar är också vanligt hos dessa formtyper. Med den här typen av 

formsystem måste man räkna med högre enhetstider och att man många gånger får höga 

plywoodkostnader p.g.a. hårt slitage.36   

                                                     
35 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008
– Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
36 http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=2509
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Figur 3.2.1 formsättning med traditionell väggform, Södertörns Högskola, Stockholm
http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=3762Traditionell
2.2.2 Kvarsittande formsystem

Kvarsittande formsystem innebär att formen utgör en integrerad del av den bärande 

konstruktionen och de 

Vanligaste typerna på kvarsittande former är platt bärlag och skalväggar. 

Skalväggar: Består av två armerade betongskivor sammanbundna av ingjutna armeringsstegar. 

Skalväggar möjliggör en snabb formsättning och ger även fina ytor som kräver minimalt 

efterarbete.37

Figur 3.2.2 Skalvägg 
http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=3308
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2.2.3 System form

Luckform: består av förtillverkade formelement som består av en ram i stål eller aluminium och 

en ytform i stål eller plywood.  Luckorna består av en formyta som är uppstyvad i kanterna av en

stål eller aluminiumram. Formluckorna finns i ett antal olika standard storlekar vilka kan 

sammanfogas i olika kombinationer. Formluckor är den vanligaste typen av väggformssystem.  

Den enda begränsningen är cirkulära väggar t.ex. trapphus, men det finns idag rationella system 

som är lätta att anpassa. Inner och ytterväggar delas in i lämpliga gjutetapper om ca 20-30 

längdmeter beroende på tidplan samt projektets storlek. 37

Figur 3.2.3 Systemform för platsgjutna väggar, 
http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=3146   

Svängd väggform: Ger en kostnadsökning för formmaterial med ca 20 % samt en ökad 

montagekostnad på 22 % vid jämförelse med en rak vägg. 

                                                     
37 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008
– Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
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Figur 3.2.2 Exempel på polygonalform, kv. Fatbursgården, Stockholm, 
http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=3148

Glidform: Används vid gjutning av höga väggar t ex vid skorstenar och höga torn med ringa 

tvärsnittsförändringar och pressad tidplan som måste hållas. Användning av glidformen minskar 

mer och mer och ersätts istället med klätterformar, beroende på att klätterformar är mer flexibla 

och lättarbetade. 38

Klätterformer: Klätterformar har tre kategorier. Hydrauliska klätterkonsoler, kranhanterade 

klätterkonsoler och plattform.38

Figur 3.2.3 klätterform, Zurich Toren, Haag, Nederländerna,
http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=3149
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Storflaksformar: Har en yta av plåt som uppstuvas av stålprofiler. Den här formtypen är 

bestående av rumsstora formelement. Det finns även specialanpassade formsystem med höjd 

anpassad för bostadsproduktion. Dessa formsystem bygger ofta på enstagsprincipen med ett stag 

i bekväm arbetshöjd. 

Val av systemformen görs p.g.a. rationell formhantering och mindre formbehov, men risken kan 

vara en minskad flexibilitet. 38

2.2.3 Bärande form

Valvform: Det vanligaste och flexiblaste systemet består av singelstämp som används vid 

våningshöjder upptill 4 m. Vid gjutning av byggnader med högre våningshöjder används olika 

typer av stämptorn i stål eller aluminium.  När flera bjälklag över varandra ska gjutas sker då 

stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Stämp måste finnas kvar i flera våningar medan i 

de lägre våningarna kan antalet stämp minskas successivt, eftersom ett bjälklag ensamt inte 

klarar av lasten från det nygjutna bjälklaget.39

Traditionell bärlagsform: Består av en formyta av plywood eller lösvirke med bärande 

konstruktion av reglar, bockryggar och stämp. Bärlagsformen används på höjder från 2,40 m till 

ca 5,0 m. 39

Luckformsystem: Förval av denna formtyp består av förtillverkade ramluckor som monteras på 

bockryggar och stämp eller så kallade nollbalksystem där luckorna monteras direkt på stämp. 

Denna typ av system är både flexibel och har låga enhetstider. 39

                                                     
38 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008, Betongteknik 
(utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
39 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008, 
www.betongbanken.com, Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996
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Figur 3.2.4, luckform, http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=3154

Formbord: Är den mest beprövade metoden som möjliggör en mycket rationell formsättning. 

Formbord består av rumsstora förtillverkade element med en formyta av plywood eller stål. Med 

denna form uppnås mycket låga enhetstider och bra ytor på betongen i undertaket. Formbord är 

bestående av understöd, bockryggar, plywood och ströregel som monteras till kompletta flak upp 

till ca 35 m2. Formbordet passar bäst där man har mer än sex upprepningar och en tidspressad 

byggtid.40

Figur 3.2.5, Formbord under förflyttning med formbordsgaffel, 
http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=3155

Plattbärlag: Är ett armerat betongelement med kvarsittande form när bjälklagen gjuts. Består av 

förtillverkade betongelement som innehåller huvuddelen av bjälklagets underkantsarmering och 

förbereds vanligen med ingjutningsgods, eldosor och håltagning för rörgenomföringar.
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Valet av plattbärlag minskar formarbetet och även behovet av efterarbete av betongytan. 40

2.3 Självkompakterande betong

Självkompakterande betong är precis så som det låter, den kräver nästan ingen eller en väldigt 

liten vibreringsinsats. Fastän man inte behöver vibrera så mycket i den självkompakterande 

betongen så får man en homogen struktur hos den härdade betongen. Betongens egenskaper är 

sådana att den flyter ut i gjutformen utan att den behöver vibreras, utan den fyller ut formen med 

hjälp av sin egentyngd. Det som är bra med denna betong är att den själv omsluter armeringsjärn 

och fyller ut hål. Konsistensen hos betongen ska vara sån att ballastmaterialet i betongen håller 

sig flytande utan att betongen separerar.

Betongen är baserad på nya flyttillsatsmedel som gör så att betongen blir mer lättrörlig och får en 

mer finare konsistens, detta beror på tillsatsen av filler som är ett mycket finkornigt mineraliskt 

material. Fillret består av kalkstensmjöl, denna filler gör betongen lös utan att den separerar 

under gjutningen.

Den självkompakterande betongen har utvecklats i Japan, men under de senaste åren så har även 

Sverige tagit del av forskningen.41

                                                     
40 Betongteknik (utarbetat av Curt Arne Carlsson och Kyösti Tutti) 1996, 40 Rapport TVBK-3057Avdelningen för 
Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008, www.betongbanken.com
41 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008, 
www.betongbanken.com och Självkompakterande betong Peter Billberg-Thomas Österber 2:2002
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2.4 Armering

Först på 1800 talet började man använda armering i betong. Vid gjutning av platsgjuten 

betongstomme så spelar armeringen en stor roll. Det finns flera olika slags armeringstyper. 

Armeringen kan komma i olika storlekar, det beror helt och hållet på hur förtillverkad armering 

man vill ha till sitt bygge. Ju mer förtillverkade armeringsjärnen är desto mindre arbete krävs vid 

monteringen av det. 

De olika förtillverkade armeringsjärnen är:

- Prefabricerad armering

o Armeringsnät

o Inläggningsfärdig armering

o Rullarmering

Armeringsnät: Vanligaste typen av förtillverkad armering. Med denna typ av armering så 

minskas arbetet avsevärt.

Inläggningsfärdig armering: Armeringen levereras färdig för montering i gjutform.

Rullarmering: Detta är en ny metod av prefabricerad armering. Armeringsjärn svetsats fast på 

plåtband och rullas därefter ihop.  Man rullar sedan ut armeringen på plats. Detta kräver inte så 

mycket arbete. Tunga lyft och arbete i obekväma ställningar minskas.

Armeringsarbete kräver mycket manuellt arbete. Till detta tunga arbete så behöver man 

utrustning för bockning och klippning, stora lagringsutrymmen måste finnas så man snabbt kan 

få tag på armering när det behövs. Armeringen omfattar flera olika arbetsmoment, så som 

transport av armeringsjärn, utläggning och friläggning, klippning, bockning.42

                                                     
42 Rapport TVBK-3057Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola, Lund 2008, 
www.betongbanken.com
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Figur 3.1 Arbete med rullarmering
http://www.byggfaktadocu.se/10/pdcnewsitem/00/29/17/130.png

3 Prefabricerade stommar

3.1 Allmänt

Prefab byggnation innebär att man förtillverkar byggelement på en industriell väg. Man tillverkar 

dessa element inomhus i en fabrik, eller så tillverkar man de i en så kallad provisorisk fältfabrik 

som är ansluten till arbetsplatsen. Byggelementen som tillverkas i olika delar transporteras sedan 

ut till byggarbetsplatsen där de monteras ihop till en byggnad. Ett prefabricerat element kan bestå 

av en redan färdig del av en byggnad, det kan finnas dörrar, fönster och olika ledningar som 

redan är inbyggda i ett element. Prefabelementen kan även tillverkas i mindre sektioner, som 

t.ex. badrum.

Underlag för tillverkningen av prefabelement är konstruktionsberäkningar, ritningar, 

specifikationer och andra handlingar. I tillverkningshandlingar står även vilken betongkvalitet 

som produkten ska gjutas i, vilka mått den ska ha samt vilken sorts armering. Efter att ett 

prefabelement producerats ska det kontrolleras av ansvariga arbetsledare samt den som har utfört 

arbetet på fabriken. Tillverkningen av prefabelement sker momentvis, formarbete, armering, 

betongtillverkning, gjutning, efterbehandling och lagring. På prefabfabriken tillverkas betong i 

betongstationer som är datoriserade och där tillverkas betongmassan som sedan används vid 

produktion av betongelement. 43

                                                     
43Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr(beskrivning till nyanställda inom betongvaruindustrin.)
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3.2 Betongelementstommar

Betongelementstommar är indelade på tre sätt, pelarebalksystem, bärande väggsystem och en 

kombination av dessa båda system. Val av systemet är beroende av byggnadstyp . För 

bostadshus används bärande bjälklag och yttervägg. Den vanligaste betongstomme som används 

i hallbyggnader är pelarebalksystem och för kontorshus används en kombination av dessa båda 

system.43

3.3 Formarbete, armering och gjutning
Inom prefabindustrin finns det formverkstäder som tillverkar de formar som behövs för gjutning 

av betongelement. Det kan hända att det inte finns specifika formar för gjutning av 

betongelement då beställs de från andra företag. Formarna kan vara tillverkade av stål, trä, 

betong eller plast. Hål i ursparningar görs när man bygger formen, för fönster, anslutningar och 

förgreningar. 43

Armeringen klipps och bockas i olika längder i armeringsverkstaden i prefabindustrin. 

Armeringen kan även också köpas färdigbockad eller som nät. Klippning och bockning sker med 

en speciell sax eller bockningsmaskin. 44

Formarna behandlas med formolja för att den färdiga produkten ska släppas från formen när den 

avformas. Innan gjutning på formen distanseras armering och ingjutningsgods samt 

måttkontrolleras. I betongelement finns ofta ingjutningsgods t.ex. lyftöglor. 

Lyftöglor används för att lyfta betongelement ur formen och även för att lyfta betongelementet 

på arbetsplatsen. Det finns olika lyftdon och användning av dessa lyftdon är helt beroende av 

betongelementets form och vikt. Det kan ske brister i lyftdonen om betongelementet inte hängs 

som det anges på ritningen.44

                                                     
23Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr(beskrivning till nyanställda inom betongvaruindustrin.)
24Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr(beskrivning till nyanställda inom betongvaruindustrin.)
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Figur 4.2.1 Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr.

Det används även ingjutningsgod i de flesta betongelement för att fästa element vid monteringen 

eller för att fästa andra detaljer. 45

Figur 4.2.2 Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr.

3.4 Bearbetning

Prefabbetongen bearbetas med vibratorer, vibratorerna kan vara i sådan form att de placeras på 

själva formen eller att det är en vanlig stavvibrator som sticks ner i betongen. Den färska 

betongen innehåller mycket luft som måste vibreras bort. För att betongen ska få en bra 
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hållfasthet och beständighet så måste den vara homogen. Specialmaskiner används vid formning 

och tillverkning av håldäck, block, takpannor och markprodukter. Det är på ritningen som man 

ser hur ytan ska vara behandlad.45

3.5 Härdning

Betongen börjar hårdna vid normal temperatur efter ca 2 – 2,5 timmar. Om man vill få betongen 

att hårdna på ett önskvärt sätt så måste man hålla den fuktig under härdningen. Befuktningen 

görs genom att man täcker det nygjutna elementet med plastfolie eller så vattenbegjuter man det.  

Block, takpannor och markprodukter härdas i härdkamamre, där man kan reglera fukt och 

temperatur noggrant. Härdningskraven varierar beroende på vilka påfrestningar som produkterna 

kommer att utsättas för.45

3.6 Avformning

Betongen avformas när den är tillräckligt starkt för att hanteras. Betongens hållfasthet bestäms 

av konstruktören som har angett det på ritningen.  Normalt brukar man använda betong som kan 

avformas dagen efter gjutningen.  Markprodukter, block och takpannor avformas direkt efter 

gjutningen, innan man transporterar de till härdkammaren.  När man avformar produkten så 

måste man vara försiktig så att man inte deformerar den.45

3.7 Efterbehandling och lagring

Betongelementet transporteras till ett mellanlager efter det att man har lyft ur det ur formen, där 

det görs klart för leverans till beställaren. På efterbehandlingen tar man även bort gjutskägget 

och frilägger ingjutningsgods och ursparningar. Man gör även kvalitets och måttkontroller i 

efterbehandlingen.

De färdiga produkterna ställs ut på lagergården och väntar på att transporteras ut till 

byggarbetsplatsen. Betongrör, markprodukter, block och takpannor är standardprodukter som 

finns på lager hela tiden.46

                                                     
25Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr(beskrivning till nyanställda inom betongvaruindustrin.)
46 Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr(beskrivning till nyanställda inom betongvaruindustrin.)
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3.8 Lyft

För lyftning av betongelement används olika typer av redskap, t ex kätting, stållinor, ok och 

saxar. Dessa lyftredskap är dimensionerade för en viss maxlast som inte får överskridas.46

Figur 4.7.1 Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr.

”Här ser vi hur belastningen i länken och det ingjutna lyftdonet ökar när vinkeln mellan 

kättingparterna ökar. Lyft med så flack lyftvinkel som i den nedre figuren bör undvikas. ”

(Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr.)

Efter att ett betongelement är färdigt måste det pallas och placeras, placering framgår av 

pallrutinen. Det ska finnas mellanlägg, ”strö”, som placeras rakt över varandra när man staplar. 

Men däremot stora och höga balkar och väggar måste strävas av för att de inte ska välta.46

Figur 4.7.2 (Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren, Bvi_broschyr)
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3.9 Prefabricerade elementväggar

Betongelementfasader gjuts oftast i liggande form. Innerväggs element gjuts och tillverkas i 

paket eller batteriformar, då tillverkningscykeln normalt är en gjutning per form och dag. Vid 

större serier av tillverkning av betongelement använder man formar av stål och vid mindre serier 

går det med bra med träformar. 47

3.9.1 Massivelement

Massivelement används ofta som innerväggar och kan vara bärande eller icke bärande. Andra 

exempel på sådana element är balkongfronter och ytterväggar till kallutrymmen samt 

fönsterbröstningar. Massivbetongelementet består av en enkel skiva som går att bekläda med ett 

annat fasadmaterial eller beklädnadselement. Beklädnadselement är normalt icke bärande och 

monteras oftast på bakomliggande stomme genom vilande på konsoler eller upphängning i 

hängslen. Massivelement kan även vara halvsandwich där isoleringen är fastgjuten från 

fabriken.47

3.9.2 Sandwichelement

Sandwichelement är ett element som består av två betongskikt på vardera sida som är förbundna 

med ingjutna rostfria fasadankare. Mellan dessa två betongskikt ligger isoleringen som vanligen 

är cellplast eller mineralull.  Rent tekniskt och ekonomiskt så är detta fasadelement det mest 

fördelaktiga, eftersom att hela väggen då blir färdig på en gång. Oftast så tillverkas 

sandwichelement i våningsstora höjder, men det går även att tillverka de i bröstningshöjder, dvs. 

som socklar eller i stora dimensioner till industribyggnader. Om man monterar fönstret i fabriken 

så blir byggnadens klimatskydd komplett vid montaget.  Elementen kan förses med ingjutningar 

för olika typer av installationer, men det är mer fördelaktigt att lägga de i andra 

konstruktionsdelar.  Insidan på sandwichelementet kan utföras så slät att den bara behöver 

minimal ytbehandling. Utsidan på elementet kan göras i olika färger, strukturer och 

ytbehandlingar. 47

Mellan sandwichelementen krävs fogar som har i uppgift att ta upp rörelser mellan två element. 

                                                     
47 http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/( Konstruktion / Väggar och fogar / Väggens funktion 
sid 350-351)
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Sandwichelements yttre sida gjuts nedåt i formen eftersom det ger stor måttprecision åt den 

färdiga fasaden och möjlighet för att använda olika fasadmaterial. 

3.9.3 Skalväggar

Skalväggar är halvprefabricerade element. Dessa väggar består av två betongskivor med en 

luftspalt emellan. Denna typ av väggar används i samband plattbärlag. Man platsgjuter väggens 

luftspalt och pågjuter därefter plattan. Väggskivorna förbinds med armeringsstegar. Man 

använder dessa väggar främst till innerväggar i bostäder, skyddsrum och källarytterväggar.48

3.9.4 TT/F Plattor 

Hålplattorna och TT-plattor har låg egenvikt i förhållande till bärförmågan.  Hålplattorna är 

lämpliga som bjälklag i hus, bostäder, kontor skolor och kontor samt lättare industrier med 

måttliga belastningar.

TT- plattor går även att använda som bjälklag samt tak med fördel i industribyggnader, 

parkeringshus, sjukhus samt affärshus med flera byggnader med medelstora eller stora 

bjälklagslaster med långa spännvidder eller plattor med större håltagningskrav. 

TT/F- plattor samverkar med två symmetriskt placerade balkar och är utformade med en 

betongplatta. Plattorna har olika byggmått 2400 mm – 3000 mm och det normala byggmåttet är 

2400 mm. Vid tillverkning av plattorna används normalt betongkvaliteten C45/55 och tillverkas i 

stålformar i spännbädd och förspänns med linor eller tråd. Vid utförning av håltagning i plattan 

reduceras inte bärförmågan nämnvärt. 49

Figur 4.9.4 TT/F platta
http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/

                                                     
48 http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/( Konstruktion / Väggar och fogar / Väggens funktion 
sid 351-352)
49 http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/( Konstruktion / Bjälklag och tak / TT/F plattor sid 329-
330)
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3.9.5 TT/F-bjälklagsplattor

Det finns olika tjocklekar på elementen, en på 50-60 mm tjock platta och en på 90-100 mm tjock 

platta. Den tunnare plattan kräver vanligen en pågjutning i bruksgränstillstånd.50

3.9.6 Plattbärlag

Plattbärlag används som kvarsittande form med fältarmering för platsgjutna bjälklag

Plattbärlag kan användas för bostadshus, kontorshus, skolor samt sjukhus och det är ett lätt 

bjälklagselement anpassat för ett rationellt utförande av platsgjutna bjälklag. Plattbärlaget består 

av en 40-50 mm tjock konstruktionsarmerad betongskiva.  Under sidan är porfri och slät vilket är 

färdig för målningsbehandling direkt. I fabriken förbereds plattbärlaget för installationer och 

håltagning genom att eldosor och ursparningar är monterade i fabrik. Armeringsstegarna 

utnyttjas för lyft och hantering utav plattbärlagen. Elementet har standardutförande på 2,4 m, 

minsta bredd är beroende av elementlängden dock minst 0,5m. Det finns längder på 12 m 

beroende på upplag. Om längderna på plattbärlag är över 10 m ska leverantören kontaktas före 

projektering påbörjas. 

Pågjutning sker i tjocklekar 30-70 mm med hållfasthetsklass mellan C25/30 och C30/37. För att 

minska krympning och förbättra hållfastheten är det vanligt att pågjutningen vakuumbehandlas. 
51

                                                     
50 http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/( Konstruktion/ Bjälklag och tak/ TT/F plattor sid 329-
330)
51 http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/( Konstruktion/ Bjälklag och tak/ TT/F plattor sid 340-
344)
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Bilaga 7

Bjälklag över plan 1 del 1
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Bjälklag över plan 1 del 2
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Bjälklag över plan 1 del 3
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Bjälklag över plan 1 del 4
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Typsektioner


