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Sammanfattning 
 
I ett tidigt skede i projekteringen måste man besluta om vilken arbetsmetod som ska användas 
för att uppföra en byggnad. Det finns ett flertal sätt för att utföra en och samma byggnadsdel. I 
denna rapport beskriver vi två byggmetoder för mellanbjälklag. På Åhlin & Ekeroth AB är 
valet av byggmetod en aktuell fråga, ty företaget är på expansiv frammarsch. För att 
effektivisera sitt byggande har vi på företagets begäran försökt att utreda ifall det är mest 
lämpligt att bygga ett mellanbjälklag på plats eller med prefabricerade kassetter.  
 
Då vi fått möjligheten att observera ett pågående projekt i stadsdelen Lambohov, Linköping, 
har vi även fördjupat oss i valet av balkar till bärlaget för ett mellanbjälklag. I rapporten tar vi 
upp två typer av balkar. Det är Masonitebalken och en s.k. ”vanlig balk” med massivt 
tvärsnitt. Vi har bildat oss en uppfattning om vilken av dessa som är mest lämplig att använda 
i småhus och har gjort slutsatsen att det är den förstnämnda. 
 
För att ge rapporten ett genuint värde har vi genomfört intervjuer av personer med ansenlig 
erfarenhet inom byggbranschen. Deras åsikter och kunnigheter har varit till en stor assistans i 
vårt arbete. Det har även framkommit en hel del spännande material tack vare vår strategi att 
ge respondenterna ett fritt spelrum. 
 
För att försöka närma oss hela sanningen om vilken byggmetod som är mest lämplig för 
småhus har vi även gjort vissa kostnadsberäkningar. Det är trots allt den ekonomiska faktorn 
som oftast fäller avgörandet. Då vi räknat på material och monteringskostnad har vi funnit att 
det platsbyggda mellanbjälklaget är mest ekonomiskt fördelaktigt. Den kortare arbetstiden för 
det prefabricerade mellanbjälklaget innebär dock att den totala kostnaden påverkas ty 
avetableringen kan ske tidigare. Detta har vi inte tagit hänsyn till i rapporten och skulle 
rekommendera vidare studier i det avseendet. 
 
Vi hoppas att rapporten ska ge ett underlag som kan vara till nytta för Åhlin & Ekeroth AB då 
det i framtiden ska utföras liknande projekt som på Kv Isglassen och Kv Isskulpturen. 
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Abstract 
 
The decision about which constructing method that will be used must be taken in an early 
stage of planning. There are many different methods in order to construct one and a same part 
of a building. In this report, we describe two construction methods for flooring elements. The 
choice of construction method is a current question on Åhlin & Ekeroth AB and the company 
is on an expansive advance. In order to make their methods more efficient the task of 
investigating this matter has been given to us. Our main goal is to decide whether it is more 
appropriate to build a flooring element on-the-spot or with prefabricated flooring- cassettes. 
 
We had the possibility to observe an ongoing project in a district called Lambohov and 
decided to make an investigation of which type of wooden beam is most suitable for small 
buildings. We mention two kinds of beams in this report. One of them is called the 
masonitebeam and the other one is an ordinary beam. 
 
In order to give the report a larger genuine value we implemented interviews of persons with 
appreciable experience within the construction industry. Their opinions and knowledge has 
been to a big assistance in our researching. It has also emerged a lot of exciting facts due to 
our strategy to give the persons plenty of room during the interviews. 
 
In order to get closer the truth about which construction method that is most appropriate for 
small houses we also performed some economical calculations. Despite of everything it is the 
economic factor that often decides which constructing method that will be used. We know 
that the prefabricated flooring- element has a higher price and installation cost but is 
constructed much faster. The question of which constructing method is the economic most 
favourable in contrast to the total cost remains to be answered and we would recommend a 
wider research in this matter. 
 
We hope that the report will be a basis in the future for Åhlin & Ekeroth AB when the 
company carries out similar projects as the ones on Kv Isglassen and Kv Isskulpturen.  
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Förord 
 
Detta examensarbete utfördes under perioden april och maj 2008 på Åhlin & Ekeroth AB i 
Linköping.  
Examensarbetet motsvarar 10 veckors arbete som omfattar 15 högskolepoäng på Institutionen 
Teknik och Naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. 
 
Vi vill passa på och tacka vår handledare på skolan Åke Öberg samt vår examinator Mårten 
Johansson för vägledning och stöd under framtagandet av denna rapport. 
 
Med detta förord vill vi även tacka alla som varit inblandade i examensarbetet, inte minst 
personalen på Åhlin & Ekeroth. Vi vill även tacka företaget för möjligheten att få vara med 
ute i produktionen och få ta del av den kunskap och de erfarenheter som finns i det praktiska 
arbetslivet. 
 
Slutningen vill vi tacka vår handledare på företaget, Hanna Holmberg, för all hjälp vi fått samt 
för ett glatt bemötande och stort engagemang under hela processen. 
 
 

Norrköping 2008-05-23 
 
Anel Kasumovic  
Mikael Määttä 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
I dagsläget pågår det ständig diskussion inom Åhlin & Ekeroth AB om vilken metod och vilka 
material som är lämpligast då ett mellanbjälklag ska byggas. Företaget har expanderat kraftigt 
under 2000- talet och försöker finna de mest lämpliga utförande metoderna inom alla sina 
verksamhetsområden. Då det krävs personal till att jobba med detta, är det mindre attraktivt 
att avsätta den egna arbetsbemanningen till att göra sådana undersökningar. 
 
Åhlin & Ekeroth AB har en liten erfarenhet av att ta in examensarbetare. Företaget kom till 
Campus Norrköping för ett byggmöte i februari 2008 och mötet var grunden till att vi senare 
tog kontakt med Åhlin & Ekeroth AB. 
 
Anledningen till att v i valt att inrikta oss på mellanbjälklag är för att det kom upp som förslag 
från Åhlin & Ekeroth AB. Vi tyckte att ämnet verkade intressant och valde därför att 
acceptera Åhlin & Ekeroths förfrågan. 
 
Då det diskuteras om hur ett mellanbjälklag ska uppföras är det oftast kostnaden som är den 
avgörande faktorn men att tidsaspekten även beaktas. Inom byggbranschen är det idag allt 
vanligare att bygga hus där stomkonstruktionerna är prefabricerade. Anledningen till detta är 
att slippa utföra en del arbetsmoment på plats och därigenom spara in tid. I denna rapport görs 
en undersökning för att få en inblick i vilka för- och nackdelar det finns med dessa 
byggmetoder samt vilken metod som är mest ekonomisk lönsam. 
 
Åhlin & Ekeroth AB har bidragit med att ge oss tillgång till aktuella byggnadsobjekt dit de 
olika bjälklagen kan åberopas. 
  

1.2 Syfte 
 
På önskemål från Åhlin & Ekeroth AB ska vi jämföra ett platsbyggt och ett prefabricerat 
mellanbjälklag av trä. Vidare ska vi undersöka vilka för- och nackdelar det finns beroende på 
valet av byggmetod samt vilken av dessa metoder som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Som 
ett sekundärt syfte ska vi även fördjupa oss i det platsbyggda mellanbjälklaget och utreda 
vilken typ av balk som är mest lämplig att använda till bärlaget, masonitebalken eller en balk 
av massivt tvärsnitt. 
 
Målsättningen är att lägga fram en rapport som Åhlin & Ekeroth AB kan dra nytta av i 
framtiden då valet av bjälklag diskuteras i samband med nybyggnationer. Som en vidare 
avsikt vill vi sätta oss in i hur de olika grupperna inom företaget, dit snickare och platschefer 
anförs, föredrar att arbeta. Att dra nytta av deras lärdomar och erfarenheter är väsentligt för att 
uppfylla syftet med rapporten. 
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1.3 Frågeställning 
 
Vilka är för- och nackdelarna med de olika byggmetoderna? 
 
Vilken byggmetod är ekonomiskt mest fördelaktig? 
 
Vilka balkar är att föredra vid val av bärlag i ett platsbyggt mellanbjälklag? 
 

1.4 Målgrupp 
 
Denna rapport riktar sig i första hand mot avdelningen Åhlin & Ekeroth i Linköping 
Byggnads AB. 
 
Den sekundära målgruppen är blivande högskoleingenjörer i byggnadsteknik som kan finna 
lärdomar i arbetet. 
 
Utöver ovanstående målgrupper riktar sig rapporten även till personer med ambitioner att 
vidga sina kunskaper inom ett byggtekniskt område. 
 

1.5 Omfattning och avgränsningar 
 
Rapporten avgränsas till mellanbjälklagen för typ- husen i Kv Isglassen och Kv Isskulpturen 
och den personal från Åhlin & Ekeroth Linköpings AB som medverkat i dessa projekt. 

 
1.6 Metod 
 
Vid utformningen av denna rapport har vi nyttjat flera olika förfaringssätt. Vi har ägnat tid åt 
litteratursökning och studier av böcker, tidskrifter samt elektroniska källor från Internet som 
berör ämnet.  
 
Vi har fått tillgång till att göra besök på de aktuella referensobjekten, vilket medför att våra 
egna observationer och dokumentationer har fått betydelse. 
 
För att ta tillvara på den kunskap som finns hos personalen har vi använt oss av intervjuer. 
Genom intervjuerna har vi fått en inblick av vad olika grupper tycker om de olika 
utformningssätten av bjälklag. 
 
Under projektets gång har vi fört en dialog med handledare från Åhlin & Ekeroth samt 
kontinuerlig konsultation med dito på universitetet. 
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1.7 Rapportens struktur 
 
Kapitel 1: Det inledande kapitlet introducerar utgångspunkten till arbetet med bakgrund, syfte, 
frågeställning med mera. 
 
Kapitel 2 ger en översikt av företaget Åhlin & Ekeroth AB samt vilka av företagets projekt 
som är aktuella. 
 
Kapitel 3: Teori som ska ge läsaren en uppfattning om begreppet bjälklag. Här presenteras 
även de två olika bjälklagen och balktyper som är föremål för rapporten. 
 
Kapitel 4: Intervjuer: Här gör vi en undersökning av vilken uppfattning olika grupper har av 
de olika bjälklagen och utformningssätten. Vi sammanknyter intervjuerna med att diskutera 
vilka faktorer som kan ligga till grund för att den ena metoden väljs framför den andra. 
 
Kapitel 5: I detta kapitel har vi räknat på diverse kostnader knutna till bjälklagen. De två 
fallen jämförs med ett pris per kvadratmeter. Priset inkluderar materialets kostnad, 
arbetskraftens lön samt maskinhyran. 
 
Kapitel 6: kapitlet består av sammanställning och diskussion av de resultat vi kommit fram 
till. Det ges även förslag till vidare studier inom området. 
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2 Åhlin & Ekeroth AB 
 
2.1 Allmänt 
 
Åhlin & Ekeroth AB är ett stabilt byggföretag på frammarsch. En grundpelare i företagets 
verksamhet är att ge sina kunder ett professionellt och personligt bemötande. 
 
Företaget har som affärsidé:  
 
”Att för beställaren vara ett starkt och lokalt ledande byggföretag - Ett lokalt alternativ till 
riksföretagen.”      

(Å & E AB) 
 

2.2 Historia 
 
Företaget Åhlin och Ekeroth Byggnads AB bildades 1987 av Leif Åhlin och Gösta Ekeroth. 
Grundarna hade innan företagsbildningen en betydlig byggerfarenhet i Linköping. 1998 
tillkom den första utökningen av företaget genom en grupp för mark- och anläggningsarbete. 
Nästa steg i expansionen var när en särskild avdelning för nybyggnation av bostäder skapades 
2001. Under de följande åren tillkom även avdelningar i Norrköping, Mjölby, Åtvidaberg och 
Motala. Företaget har idag omkring 300 medarbetare och omsättningen för koncernen år 2007 
var ca 500 mkr. 
 

2.3 Organisation  
 
Åhlin & Ekeroth AB är ett privatägt byggföretag där Leif Åhlin och Gösta Ekeroth står som 
ägare. Leif och Gösta ingår även i bolagets styrelse där Olle Boman är ordförande. År 2004 
lämnade Leif och Göran över den operativa ledningen till Peter Rolander och Ulf Romås. 
Åhlin & Ekeroth AB är moderbolag till avdelningarna som finns stationerade i Linköping, 
Norrköping, Motala, Mjölby och Åtvidaberg där Åhlin & Ekeroth i Linköping byggnads AB 
är störst. I figur 1 visas en organisationsplan för hur koncernen är uppbyggd. Varje 
byggnadsavdelning har i sin tur en verkställande direktör och egen styrelse. Åhlin & Ekeroth 
jobbar både inom bygg och fastighetsservice men avdelningen vi fokuserar rapporten på är 
Linköpings byggnads AB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åhlin & Ekeroth 
AB 

Åhlin & Ekeroth  
i Linköping    

byggnads AB 

Åhlin & Ekeroth 
i Norrköping  
byggnads AB 

Åhlin & Ekeroth 
Fastighetsservice 

Håkan Ström 
Byggnads B 

Säberg & Lönn 
Byggnads AB 

NABAB  

Fönsterinstallatörer 
 Södra Östergötland 

AB  

Figur 1. Visar hur koncernen är uppbyggd. Illustration: Anel Kasumovic 
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2.4 Avdelningen Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB 
 
Linköpingsavdelningen besitter resurser för att åta sig uppdrag från totalentreprenader till rena 
byggserviceuppdrag. Företagsstrukturen möjliggör stor delaktighet och snabba beslutsvägar 
inom alla produktionsområdena. Sättet att bedriva verksamheten på fungerar så att 
gruppcheferna fungerar som egna byggmästare. De poster som ingår i organisationen visas i 
figur 2. Organisationsuppbyggnad för Å & E i Linköping byggnads AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Företagsledning 

Inköp & Planering 

Kalkyl 

Skadegrupp Service 

Administration 

 

 
Gruppchefer 

 
Bygg 

Bostäder 
Service 
Mark 

Administration 
Maskinuthyrning 

 
Arbetsledare 

 
Bygg 

Markservice 
Mark 

Maskinuthyrning 
Förråd & Transport 

 
Figur 2. Organisationsuppbyggnad för Å & E i Linköping byggnads AB. Illustration: Anel Kasumovic 

Styrelse 

2.5 Aktuella projekt 
 
Under examensarbetets gång har vi av Åhlin & Ekeroth AB fått ta del av bygghandlingarna 
för tre olika projekt som sedermera blivit föremål för rapporten. Dessa är väsentliga till den 
utsträckningen att objektens bjälklagsutförande tillgodoser rapportens frågeställning. Samtliga 
projekt befinner sig i olika faser och är väldokumenterade. En kort redogörelse av dessa 
byggarbetsplatser följer längre fram i detta kapitel. 
 
Vi har i Kv Isglassen, Lambohov Linköping, haft möjligheten att observera uppbyggandet av 
två objekt från början till slut. Vid besöken på arbetsplatsen har vi fört anteckningar och 
dokumenterat de olika uppbyggnadsfaserna digitalt. 
 
Kv Isskulpturen har nyligen blivit färdigställt och är beläget i samma område som Kv 
Isglassen. Då vi inte haft möjlighet att följa detta projekt har vi fått förlita oss på den 
information som delgivits och inhämtats från intervjuer och studier av företagets egna 
dokumentationer. 
 
Hus 7 i Kv Hövitsmannen, Mjölby är ett flerbostadshus som uppförts på liknande sätt som 
objekten i Lambohov. Färdigställandet av objektet är i slutfasen och syftet med besöket på 
denna arbetsplats var att få en vägledande introduktion och samtidigt en bredare bild av hur 
det går att utforma ett mellanbjälklag. 
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2.5.1 Kv Isglassen 
Kvarteret Isglassen är beläget i stadsdelen Östra Lambohov i Linköping. Åhlin & Ekeroth AB 
ska i samarbete med AB Stångåstaden uppföra 39 marklägenheter varav 9 av dem är 
passivhus. Projektet är upphandlat som en partneringentreprenad där Åhlin & Ekeroth står 
som totalentreprenör. Radhusen är av olika storlekar från 74 kvm till 107 kvm. Veckan för 
byggstart var V 11 år 2008 och byggnationen beräknas stå klart under V 52 år 2008. 
 
Nedan följer en kortfattad byggteknisk beskrivning samt ett exempel på planlösning över en 
lägenhet i par- och radhusen: 
 
Byggbeskrivning  
Grund:  Platta på mark 
Ytterväggar: Träregelstomme med mellanliggande isolering, fasad av puts resp. 

träpanel 
Tak:  Fribärande trätakstolar, bekläs med betongtakpannor samt plåt   
Mellanbjälklag: Platsbyggt masonitebjälklag med golvspånskiva på ovansidan och 

glespanel och gipsskivor som beklädnad på undersidan 
Innerväggar: Bekläs med gipsskivor 
Innertak:  Glespanel med fastskruvade gipsskivor 
Entrédörr:  Målad trädörr med glasöppning 
Innerdörr:  Målade trädörrar 
Fönster:  3- glas fönster av trä 
Golvlist:  Eklasérade träsocklar 
Taklist:  Vit trälist 
Invändig trappa: U- formad enloppstrappa av trä 
Uppvärmning: Fjärrvärme med egen värmeväxlare, radiatorer 
Ventilation:  Mekaniskt från – tilluft med värmeåtervinning  
Tomtmark:  Plattläggning framför entré 
 
Planlösning

 
Entréplan                 Plan -1

Figur 3. Planlösning över entréplan och plan- 1 för typ- hus i Kv Isglassen.1

                                                           
1 Bygghandling (2007-12-19), Kv Isglassen. ritningsnr: 4010-L2-A91-01 
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2.5.2 Kv Isskulpturen 
Kvarteret Isskulpturen är beläget i stadsdelen Östra Lambohov i Linköping. Åhlin & Ekeroth 
har i området uppfört 27 lägenheter där samtliga hus är på två plan. Byggnationen startade 
2006-09-06 och datumet för inflyttning skrevs till 2007-07-04 enligt huvudtidplanen. 
 
Nedan följer en kortfattad byggteknisk beskrivning samt ett exempel på planlösning över en 
lägenhet i par och radhusen: 
 
Byggbeskrivning  
Grund:  Platta på mark 
Ytterväggar: Stomme av trä med beklädnad av puts resp. panel 
Tak:  Yttertak med beklädnad av plåt resp. betongpannor  
Mellanbjälklag: Träbjälklag av prefabricerade kassetter med ovansida av 

spånskivor 
Innerväggar: Bekläs med gipsskivor 
Innertak:  Glespanel med fastskruvade gipsskivor 
Entrédörr:  Ytterdörr av trä 
Innerdörr:  Släta vita trädörrar 
Fönster:  3- glas fönster av trä 
Golvlist:  Vita träsocklar 
Taklist:  Vita trälister 
Invändig trappa: Tät trappa av eklasérad furu 
Uppvärmning: Fjärrvärme med egen värmeväxlare, radiatorer 
Ventilation:  Mekanisk från- och tilluft med återvinning 
Tomtmark:  Plattläggning framför entré, grusad uppfart och altan 
 
Planlösning 

Entréplan Plan - 1 
 

Figur 4. Planlösning över entréplan och plan- 1 för typ- hus i Kv Isskulpturen.2  

                                                           
2 Relationshandling (2007-03-26), Kv Isskulpturen ritningsnr: A110 
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2.5.3 Kv Hövitsmannen, Hus 7 
Åhlin & Ekeroth AB samarbetar med Bostadsbolaget i Mjölby AB om att i ett 
partneringprojekt uppföra 67 lägenheter fördelat på 7 hus. Byggstarten ägde rum i juni 2007 
och slutförs i december 2008. 
 
Hus 7 har en liknande byggteknisk lösning som de övriga projekten. Den väsentliga 
skillnaden är att balkarna i mellanbjälklaget här består av massiva tvärsnitt samt att bjälklaget 
är platsbyggt. Huset rymmer tre lägenheter där samtliga har ett entréplan och ett övre plan. 
 
Byggbeskrivning  
Grund:  Platta på mark 
Ytterväggar: Stomme av trä med beklädnad av puts resp. panel 
Tak:  Yttertak med beklädnad av plåt 
Mellanbjälklag: Platsbyggt träbjälklag med träbalkar 
Innerväggar: Bekläs med gipsskivor 
Innertak:  Glespanel med fastskruvade gipsskivor 
Entrédörr:  Ytterdörr av trä 
Innerdörr:  Släta vita trädörrar 
Fönster:  3- glas fönster av trä 
Golvlist:  Vita träsocklar 
Taklist:  Vita trälister 
Invändig trappa: Tät trappa av eklaserad furu 
Uppvärmning: Fjärrvärme med egen värmeväxlare, radiatorer 
Ventilation:  Mekanisk från- och tilluft med återvinning 
 
Planlösning

 

Figur 5. Entréplan, Hus 7 – Hövitsmannen.3

                                                           
3 Bygghandling (2007-06-26), Kv Hövitsmannen. ritningsnr: A40.1-70 
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3 Bjälklag 
 
Ordet bjälklag är en term som används för att beskriva en horisontell, bärande byggnadsdel 
som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad.4

 
Vidare kan bjälklag delas in i olika kategorier beroende på vart bjälklaget är beläget samt 
vilket material den består av. Exempel på bjälklag namngivna efter material är träbjälklag och 
betongbjälklag. Exempel på bjälklag namngivna efter dess funktion är golvbjälklag, 
mellanbjälklag och takbjälklag. 
 

3.1 Bärlag 
 
Ett bärlag består av de balkar som har i syfte att ta upp de största krafterna som uppstår i ett 
bjälklag. Bärlaget kan i sin tur bestå av ett flertal olika typer av balkar. De bärande elementen 
av trä kan utgöras av exempelvis konstruktionsvirke eller lättbalkar. 
 

3.1.1 Konstruktionsmaterial av trä 
Den stora skillnaden mellan olika träenheter är en följd av växtsättet. Den täta kärnan i 
mittpartiet har avsevärt större hållfasthet än ytveden. Läget som det utsågade virket hade i 
trädet har således betydelse för hållfastheten i likhet med förekomsten av kvistar och sprickor. 
Av denna anledning klassas virket i olika hållfasthetsklasser. De hållfastheter som 
förekommer för konstruktionsvirke (K) är K35, K30, K24, K18 och K12 där K12 har den 
lägsta hållfastheten. Dessa klasser motsvarar i Sverige virkeskvaliteterna T30, T24, T18 och 
övrigt virke. Som konstruktionsvike används gran och furu och skillnaden mellan dessa är så 
pass liten när det gäller hållfasthet att de behandlas lika. 
 
Trä är ett anisotropt material som definieras på följande sätt: 
 
”På grund av träets växtsätt kommer ett träelement att få olika egenskaper i olika riktningar”  
 
Styrkan i virket är beroende av densitet, fuktighet och temperatur samt den tid som den 
belastas. Träkonstruktioner placeras i klimatklasserna 0, 1, 2 och 3 med hänsyn till fuktighet 
och temperatur. Ju mer fukt i träet desto sämre blir hållfastigheten. 
Hållfastheten påverkas negativt av en last som ligger en längre tid och klassas därför i 4 olika 
belastningsfall. Dessa belastningsfall är: lasttyp P (last längre än 10 år), lasttypA (last längre 
än 6 månader), lasttyp B (last längre tid än 1 vecka, lasttyp C (last kortare än 1 vecka).5

3.1.2 Teknisk beskrivning 
Bygg-och trävaruhandeln har ett rikt sortiment av konstruktionsvirke i olika dimensioner och 
av olika kvaliteter. De vanliga längderna varierar mellan 1800mm och 5400mm.     
Större mått kan beställas, virket måste då fingerskarvas till den begärda längden. Trä sorteras 
och klassas i olika kvaliteter. Ett virke delas in i olika hållfasthets klasser beroende på virkets 

 
4 Holger, G., Tore, H., Christer, H., 1992, “Bjälklag – Träbyggnadshandbok 4” 
5 Rehnström, B, 2001, ”Träkonstruktioner”, Läromedel från Rehnströms bokförlag, Fjärde upplagan 
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utseende. De hållfasthetsklasser som förekommer är K35-K12 där K12 har den lägsta 
hållfastheten. Dessa klasser motsvarar virkeskvaliteterna T30, T24, T18 och övrigt virke. 

3.1.3 Tillverkning 
Sveriges skogsmark motsvarar cirka 1 procent av all skogsmark på jordklotet. Trävirket blir 
allt populärare och tillverkas i sågverk över hela Sverige. Av den skog som avverkas går 51 
procent till sågverken, 40 procent till massindustrin och 9 procent blir brännved. Den totala 
virkesproduktionen som fördelades på 2000 sågverk uppgick år 2002 till 17 miljoner m³ 
barrvirke av främst materialet furu och gran. Av 2000 sågverk är det ca 180 som har en 
produktion på över 10 000 m³ sågad vara. 6

 

 

 
6 Skogsindustrierna, 2004, ”Att välja trä” 
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3.1.4 Konstruktionsmaterialet Masonite 
Namnet Masonite härstammar från dess uppfinnare William H. Mason. Under 1920- talet 
igångsatte han sitt eget sätt att framställa träfiberskivor med den s.k. Masonmetoden. 
Tekniken går ut på att spränga isär träets fibrer i stål- cylindrar under hög temperatur och 
värme. Det sönderdelade träet varmpressas sedan till skivor. Under explosionsmomentet 
frigörs ligninet som är träets naturliga bindemedel. Ligninet är således den huvudsakliga 
komponenten som sedermera håller ihop träfibrerna.7

 
Genom sammanpressningen blir skivmaterialet isotropt. Detta leder till att man inte behöver 
beakta i vilken riktning i skivans plan som krafterna verkar.8

 
Ett isotropt material definieras som: 
 
”Ett ämne som har lika egenskaper i alla riktningar sägs vara isotropt, i motsatt fall är det 
anisotropt”  9

 
Eftersom materialet Masonite är isotropt, kan tvärsnittet utnyttjas maximalt utan overksamma 
delar. Det är en stor fördel gentemot konstruktionsvirke där hållfastheten upp mot 
brottgränsen inte kan nyttjas fullt p.g.a. virkesegenskapernas stora spridning. Bedömningarna 
av de säkerhetsmarginaler som erfordras återfinns i byggnormerna, Boverkets 
konstruktionsregler.10

 

 
7 www.byggmagroup.se, (2008), Vad är masonite? – en beskrivning av tillverkningsprocessen. Hämtat 2008-04-
30 
8 Liberförlaget i Stockholm, (1985) Konstruktionsteknik - Handboken Bygg  
9Burström G. Per. (2007) Byggnadsmateriel – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Upplaga 2 
10 Ibid. 
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3.1.5 Teknisk beskrivning av en Masonitebalk 

 
Figur 6. H- Balk med smalt liv och massiva flänsar. Illustration: Mikael Määttä 

 
Figur 6 visar en balk där flänsens tvärsnitt är kvadratisk. Benämningen för denna balk är 
således H- balk. Livmaterialet består av en 8 mm tjock masonitskiva, skivorna finns även i 
tjocklekar ner till 3,2 mm. De massiva flänsarna utgörs av konstruktionsvirke i kvaliteterna 
K24 eller K30.  
 
Det finns ytterligare en variant av Masonitebalken. Den benämns HI- balk och har ett 
rektangulärt fläns- tvärsnitt i dimensionen 47*70 mm. 
 
Balkarna finns i längder upp till 12 m. I bjälklag används dock sällan balkar med en 
spännvidd över 4 m ty riskerna för svikt ökar markant då denna gräns överskrids. 
 
Då Masonitebalken är en sammansatt balk som fogas med lim ger detta en möjlighet att 
påräkna en fullständig statisk verkan, vilket inte skulle vara möjligt ifall fogningen skulle 
bestå av mekaniska förband.11

3.1.6 Tillverkning 
Maonitebalkarna tillverkas av företaget Masonite AB i Rundvik, Västerbotten. Företaget är 
det enda i Europa som använder sig av Mason- metoden. Masonite AB är sedan 2006 uppköpt 
av den norska koncernen Byggma ASA. 
 
En egenskap som ärvs från att balkarna tillverkas i en gynnsam inomhus miljö, är att de blir 
väldigt raka och får minimal skevhet och krympning vid fuktpåverkan.12

 

 
11 Liberförlaget i Stockholm, 1985, ”Konstruktionsteknik - Handboken Bygg” 
12 www.byggmagroup.se, (2008), Masonite beams. Hämtat 2008-05-15 
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3.2 Allmänt om träbjälklag 
 
Bjälklag av trä förekommer ofta i småhus och består av ett antal element som tillsammans 
bildar ett bärande system. Dessa dimensioneras för att ta upp horisontella och vertikala laster.  
Ett träbjälklag innehåller flera olika materialskikt som samspelar för att uppfylla dess olika 
funktioner. Faktorer såsom fukt, ljud, värme och brand bidrar till att ge bjälklaget dess 
utformning.  
 
De bärande elementen av trä kan utgöras av konstruktionsvirke, balkar av limträ, 
fanerträbalkar eller lättbalkar och har till uppgift att överföra vertikala laster till grunden via 
bärande väggar. Stabilisering mot horisontella laster sker genom skivverkan, vilket innebär att 
ett konstruktionsskikt upptar krafter i sitt eget plan. Skivmaterial såsom plywood, spånskivor 
eller gipsskivor ger bjälklaget skivverkan. Lasterna förs över till väggar och grund via beslag 
eller spikförband.13

 
För att skydda ett träbjälklag mot fuktskador, mögel eller lukt ska bjälklaget utformas med 
erforderligt skydd. Åtgärderna mot fuktpåverkan varierar beroende på var i huset bjälklaget är 
beläget. Ett klokt förhållningssätt till en fuktförebyggande åtgärd är att skydda materialet 
under hela uppbyggnadstiden. På detta sätt minskar risken för att bygga in fukten i 
konstruktionen och därmed problem i ett senare skede. De träbaserade materialen i bjälklaget 
ska även avskiljas från underlag som transporterar fukt med en fuktspärr.14

 
Bjälklaget ska även anordnas så att uppkomsten och spridningen av störande ljud undviks. 
Isoleringsmaterial av mineralull, stenull eller glasull har alla ljuddämpande egenskaper. 
Tjockleken och valet av isoleringsmaterial varierar beroende på vilka krav som ställs på ljud, 
värme och brand. En annan åtgärd för att förbättra brandtåligheten är att använda 
tändskyddande beklädnad på de ytterst belägna skikten. 
 
En annan faktor som påverkar utformningen av bjälklaget är uppkomsten av deformationer.  
Det största deformationsproblemet är styvheten. Ifall styvheten inte är tillräcklig uppfattas 
bjälklaget som sviktande. För att uppnå tillräcklig styvhet tillämpas krysskolvning. 
Krysskolvningen har till uppgift att sprida lasten i tvärled vilket gynnar styvheten. 

 
13 Ibid. 
14 Bo, M., 1990, ”Byggteknik byt 4” 
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3.3 Platsbyggt masonitebjälklag 
 
Masonite är ett vanligt förekommande material som används som liv i bärande balkarna för 
träbjälklag, se figur 6. Då balkarna utgörs av masonite kallas bjälklaget masonitebjälklag. Det 
finns många andra träbaserade balkar med smala liv och breda flänsar. Dessa omfattas under 
benämningen ”lättbalkar”. Masonitebalken är en kategori av lättbalk. Det finns även lättbalkar 
av plywood, träfiberskivor och andra typer av board. Det är således livets material som ger 
varje lättbalk sin individuella benämning. 
 
Med användandet av masonitebalkar i mellanbjälklag tillkommer möjligheten att minska 
eventuella köldbryggor. Det smala livet medför att isoleringen mellan balkarna hamnar på ett 
kort inbördes avstånd. Detta förutsätter att isoleringen är anpassad till lättbalkar vilket även 
skulle förebygga oönskade luftspalter.15

 
En annan viktig komponent i bjälklagskonstruktionen är glespanelen. Det är en träpanel som 
vanligen förses till undersidan av bjälklaget. Glespanelen har flera funktioner. Den möjliggör 
el-dragningar vinkelrätt mot balkarna och utgör underlag för montering av 
innertaksbeklädnad. Dessutom ökar den lastfördelningsförmågan.16

 
I figurerna 7-10 illustreras hur mellanbjälklaget för ett typhus i Kv Isglassen är uppbyggt. 

 
Figur 7. Sektion med detaljhänvisningar, hus i Kv Isglassen17

 

                                                           
15 Bo, M., 1990, ”Byggteknik byt 4” 
16 Holger, G., Tore, H., Christer, H., 1992, “Bjälklag – Träbyggnadshandbok 4” 
17 Bygghandling (2007-12-19), Kv Isglassen. ritningsnr: 4010-L2-A91-01 
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Figur 8. Detalj 1 i ritning 7.18

 
Förklaring till figur 8: 
 
Figuren visar i detalj hur balkarna är infästa i väggblocket. Masonitebalkarna i 
mellanbjälklagen för husen i Kv Isglassen har spännvidder mellan 1,7- 4,5 m. För att minska 
sviktrisken är de längsta balkarna upplagda på bärande innerväggar. Balkarna skråspikas med 
trådspik i en styrlist samt i en stående regel som i sin tur spikats fast på erforderlig höjd på 
väggblocket.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Systemritning ( 2007-12-03), Kv Isglassen. Benämning Systemritning isglassen 1 
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Figur 9. Detalj 1 i ritning 7. Förstärkning av masoniteregel.19

 
Förklaring till figur 9: 
Figuren visar att livet till masonitebalken är förstärkt. Förstärkningen utgörs av 
plywoodskivor som spikats på bägge sidor om livet. Skälet till förstärkningen är att förbättra 
tvärkraftsupptagningen på utkanten av balken. Plywoodskivorna ger även en möjlighet att 
genomföra spikar i livet. 
 
 

 
Figur 10. Detalj 2 i figur 7. Illustration: Mikael Määttä 

Förklaring till figur 10: 
Figuren visar de skikt mellanbjälklaget består av. Då detta bjälklag är uppbyggt på samma sätt 
som den prefabricerade varianten återfinns en noggrann genomgång av varje skikt i 
förklaringen till figur 13. 
 

                                                           
19 Systemritning (2007-12-03), Kv Isglassen. Benämning Systemritning isglassen 1 
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3.3.1 Arbetsgång vid nybyggnation 
 
Arbetsgång för platsbyggt mellanbjälklag, hus L4 i Kv Isglassen 
 

Innan installationen av mellanbjälklaget kan 
påbörjas har de prefabricerade väggblocken blivit 
monterade. Innerväggen som syns mitt i lägenheten 
är bärande och ger balkarna ett stöd för uppläggning. 
Regelskivan som står på golvet skall spikas fast på 
insidan av väggblocket och fungera som ett andra 
stöd för balkarna. 
 
 
 
 
Regeln är nu på plats och den första masonitebalken 
läggs upp och spikas fast. Balken är upplagd på 
regeln och den bärande innerväggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vartefter fler balkar blivit upplagda placeras dessa 
med ett centrumavstånd på 600 mm enligt de 
anvisningar som givits på ritningarna. Hålen i balk- 
liven är prefabricerade och är till för ventilationsrör. 
 
 
 
 
 
 
 
Då det kan förekomma höjdskillnader mellan 
upplagen skall detta kontrollmätas med vattenpass. 
Eventuella justeringar av lutning sker med s.k. pass- 
brickor (syns på bilden). Dessa finns i olika 
tjocklekar mellan 2-10mm. 
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Det första ventilationsröret är nu på plats. Syftet med 
att installera dessa rör i ett så tidigt skede är att det i 
en senare fas skulle tillkomma extra- arbete med att 
skarva röret mellan balkarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar hur det ser ut då samtliga balkar och 
ventilationsrör är på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett provisoriskt golv av plywood är nödvändigt för 
att arbetet med att montera de övre väggblocken och 
sedermera takstolen ska kunna fortskrida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
När det provisoriska golvet är lagt kan de övre vägg-
blocken monteras och stabiliseras. Stabiliseringen 
utförs genom att skruva staget i väggen och balken.  
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Då taket blivit monterat kan arbetet med 
mellanbjälklaget återupptas. Glespanel spikas fast på 
undersidan av masonitebalkarna. Det provisoriska 
golvet lyfts undan och bjälklaget fylls med 
erforderlig isolering. På bilden syns även två 
ventilationsrör som har skarvats ihop. 
 
 
 
 
 
Bilden visar att isoleringen är på plats. El- 
entreprenören använder sedan glespanelen till att 
fästa sladdar och don.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Då det provisoriska golvet tas bort börjar även 
påläggningen av spångolv. Spångolvet läggs direkt 
på träbalkarna. På bilden visas även att 
innerväggarna blivit monterade. 
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3.4 Prefabricerat träbjälklag 
 
I de prefabricerade bjälklagen utgörs bärlaget av balkar med massiva tvärsnitt. I figurerna 11- 
13 illustreras hur mellanbjälklaget i ett typhus på Kv Isskulpturen är uppbyggt. 
 

 
Figur 6. Sektion med detaljhänvisningar, hus i Kv Isskulpturen.20

 

Figur 7. Detalj 1 i figur 11.21

Förklaring till figur 12: 
Figuren visar i detalj hur mellanbjälklaget infästes i ytterväggen. Anledningen till att 
utrymmet närmast väggen fullisoleras är för att förhindra kallras i lägenheten. Mellan det övre 
och undre väggblocket uppstår en yta där väggisoleringen inte är heltäckande. Därav är det 
väsentligt att fullisolera ytterkanterna av bjälklaget. 
                                                           
20 Relationshandling (2007-03-26), Kv Isskulpturen ritningsnr: A110 
21 Bygghandling (2006-09-11), Kv Isskulpturen ritningsnr: K33-04-11 
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Figur 8.Detalj 2 i figur 11.22

Förklaring till figur 13: 
På figuren redovisas de skikt som mellanbjälklaget utgörs av. 
 
Golvbeläggningen är det närmaste skiktet mot lägenheten. Golvbeläggningen har egentligen 
inget bärande eller stabiliserande syfte. För att räkna med en golvbeläggning i skivverkan 
måste tjockleken vara minst 22 mm. Syftet är istället att få ett jämnt och trivsamt underlag 
inomhus.  
 
Spånskivan kan däremot påräknas till att stabilisera stommen genom skivverkan. Med 
skivverkan menas att spånskivan tar upp krafter i sitt eget plan och för över dessa till 
ytterväggar och grund via beslag och spikförband. Tjockleken 22 mm är tillräcklig och att 
spånskivorna är skruvlimmade mot golvbalkarna bidrar till att öka bjälklagets styvhet och 
motverka knarr.  
 
Syftet med stegljudsisolering är att reducera ljud, öka bjälklagets brandmotstånd och 
värmeisolera. 
 
Golvbjälkarna har dimensionen 56*220 mm och utgör bärlag för bjälklaget. Dessa placeras 
med centrumavståndet 600 mm. I våtrumsbjälklaget gäller andra normer för 
centrumavståndet, och är i detta fallet 300 mm. 
 
Glespanelen möjliggör el-dragningar vinkelrätt mot balkarna och utgör underlag för 
montering av innertaksbeklädnad. Glespanelen bidrar även till att öka lastfördelning och 
samverkan i konstruktionen. 
 
Gipsskivan monteras i glespanelen och fungerar som innertaksbeklädnad samt att ge 
bjälklaget en bättre brandresistans. 
                                                           
22 Bygghandling (2006-09-11), Kv Isskulpturen ritningsnr: K33-04-11 
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3.4.1 Arbetsgång vid nybyggnation 
 
Arbetsgång för ett prefabricerat mellanbjälklag, typ- hus i Kv Isskulpturen 
 

På bilden syns prefabricerade väggblock och 
bjälklagskassetter. Kassetterna längst till höger på 
bilden levereras stående.Nackdelen med att de 
levereras på detta vis är att det tillkommer ett extra 
lyft för att få kassetterna i position för montage. 
 
 
 
 
 
 
För att undvika riskerna för svikt är det nödvändigt 
att lägga upp bjälklagskassetterna på fler upplag. 
Stålbalken fungerar som ett mittenupplag och ser till 
så att bjälklagskassetterna får en kortare spännvidd. 
Ytterväggarna stabiliseras under monteringen av 
kassetterna via stag som borras fast i dessa och 
grundplattan. 
 
 
 
 
På bilden syns ovansidan av en lägenhetsavskiljande 
vägg. När bjälklaget är färdigmonterat påbörjas 
således uppbyggnaden av den övre våningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar två snickare i färd med att passa in en 
bjälklagskassett. Denna lyfts av kranen genom fyra 
öglor. Allteftersom kassetterna monteras blir 
arbetsutrymmet större. Det är även möjligt att 
använda bjälklaget till uppställningsyta. 
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För att lyfta bjälklagskassetterna är det nödvändigt 
att använda lyftkran. På Kv Isskulpturen användes 
en typ som kallas Lindenkran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid större öppningar i bjälklaget t ex trappor, 
avväxlas erforderligt antal balkar. Avväxlings- 
balkarna hängs upp i balkskor som skruvas fast i de 
närmast genomgående balkarna. Nederst på bilden 
syns även att det finns en skarv i glespanelen. Detta 
fick kompletteras med extra glespanel i efterhand för 
att utöka bjälklagskassetternas samverkan. 
 
 
 
 
Detta är en bild tagen på det övre planet. Nu är taket 
och bjälklaget färdigmonterat och arbetet med 
invändiga beklädnaden kan påbörjas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna bild visar hur viktigt det är att passformen på 
kassetterna är bra. De utstående balkändarna ska 
egentligen inte sträcka sig över väggen. Dessa 
balkändar fick därför kapas för att nästa 
bjälklagskassett skulle hamna i rätt position. 
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4 Intervjuer 
 
I detta kapitel har vi valt att kontakta personal som varit med om de byggnadsprojekt som 
beskrivs i rapporten. Genom intervjuer med platschefer, arbetsledare och snickare hoppas vi 
få en gedigen insyn i de två arbetssätten för bjälklagen. Under projektet Kv Isglassen 
kompletterades intervjuerna med våra egna observationer, vilket har gett en betydelsefull 
inblick över hur situationen är på arbetsplatsen. Observationsmöjligheterna fanns inte för 
projektet Kv Isskulpturen då området är färdigbyggt. Här har vi fått förlita oss på att den 
information som erhållits genom intervjuerna är korrekt och verklighetsskildrande. 
 
Vi har i empirin även försökt få fram vad de intervjuade har för tidigare erfarenheter av de 
olika arbetssätten. De intervjuades egna upplevelser har gett oss tillräcklig insyn för att belysa 
skillnader i arbetssätten.  
 
Vi har använt oss av en del på förhand formulerade intervjufrågor som varierat från öppen 
karaktär till preciserad dito. Hur intervju underlaget ser ut finns att ta del av i bilaga 1. Vi har 
även valt att anpassa frågeställningarna till respondenten utifrån vilka erfarenheter och 
kunskaper denne besitter. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor beroende på vilka svar 
som uppenbarade sig.  
 
Med hjälp av intervjuerna ska vi besvara frågeställningarna: 
 
Vilka balkar är att föredra vid val av bärlag i ett platsbyggt mellanbjälklag? 
 
Vilka är för- och nackdelarna med platsbyggt respektive prefabricerat mellanbjälklag? 
 

4.1 Val av metod 
 
Information kan samlas på många olika sätt. De vanligaste typerna är intervjuer, enkäter, 
litteraturstudier och observationer. Vi har valt att använda oss av intervjuer då detta är ett sätt 
att påverka och utvinna den information som är väsentlig för ämnet. När det handlar om 
intervjumetoder är det essentiellt att åtskilja ett antal särarter av dessa. Valet av intervjumetod 
beror på vilken typ av information som ska framkomma och hur resultatet återspeglar 
verkligheten. 
 
”En forskare ska göra intervjuer med flera olika personer över samma tema för att få ett 
tillräckligt stort material som gör det möjligt att dra generella slutsatser. Det går att utföra 
olika slags forskningsintervjuer, vilka bland annat kan karaktäriseras utifrån vilket spelrum 
man ger intervjupersonen. Generellt kan man säga att ju större detta utrymme är, desto bättre 
är möjligheterna för att nytt och spännande material kan komma fram.”23

 
Baserat på litteraturstudien över intervjuämnet har vi valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer. Den kvalitativa intervjun benämns även strukturerad intervju.  
 

 
23 Jacobsen, K, J, 1993, ”Intervju – Konsten att lyssna och fråga”, Studentlitteratur 
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Den strukturerade intervjun har fördelen att inte vara så tidskrävande. Tillvägagångssättet ger 
en viss säkerhet för att man får en viss uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att 
de kan bearbetas och jämföras med varandra. Intervjun kallas för kvalitativ i det avseende att 
det går att samla in sådan information som det är svårt att få tag i på annat sätt.24

Kvalitativa intervjuer har egentligen inga i förväg formulerade frågor. Istället använder sig 
intervjuaren en lista över relevanta frågeområden. Syftet är att respondenten styr 
ordningsföljden i samtalet.25

 
För att främja den öppna karaktären av intervjun har vi anammat idén att föra ett samtal över 
förutbestämda områden som berör ämnet istället för att enbart hålla oss till begränsade 
frågeformulär. 

4.1.1 Metoddiskussion 
Vi har valt att inte använda oss av bandspelare under intervjuerna. Då syftet med dessa var att 
skapa ett öppet spelrum för den intervjuade kan en bandspelare verka besvärande och 
hämmande. Vissa personer upplever att det är obehagligt att bli inspelade och detta var skälet 
till att bandpelaren valdes bort. De fördelar som vi gick miste om var att i efterhand kunna 
lyssna på intervjun och på så sätt ta till oss av det vi gjorde bra respektive dåligt. 
 
En annan strategi som vi diskuterade var ifall vi skulle vara en eller två intervjuare. Ur vår 
synpunkt kan det vara en fördel att ha sällskap av sin kollega och på detta vis komplettera 
varandra. Den intervjuade kan dock känna att denne hamnar i underläge. För att kompensera 
detta har intervjuerna utförts i en ostörd miljö på den intervjuades arbetsplats. 
 
Betydelsen av att utföra en intervju utan åhörare i en för den intervjuade trygg miljö är av 
stortvärde.26

 
En följd av att använda respondentens arbetsplats som läge för intervjuerna var att det vid ett 
antal tillfällen uppstod störande moment. Det var då personal på arbetsplatsen ville komma i 
kontakt med den intervjuade eller att arbetstelefonen ringde. Dessa händelser upplever vi dock 
inte ha någon större inverkan på intervjuerna. Då samtliga intervjuer var mellan 40- 90 
minuter långa gav dessa moment en välbehövlig paus och intervjun pågick därefter ostört. 
 
 
 
 

 
 

 
24 Jacobsen, K, J, 1993, ”Intervju – Konsten att lyssna och fråga”, Studentlitteratur 
25 Trost, J, 2005, ”Kvalitativa intervjuer”, Studentlitteratur, Tredje upplagan 
26 Ibid.  
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4.2 Sammanfattning av intervjuer 
 
I detta avsnitt sammanfattas intervjuernas resultat. 

4.2.1 Snickare 
 
Joakim Hedsköld 

Joakim Hedsköld har läst en treårig gymnasial utbildning på byggprogrammet i Anders 
Ljungstedts gymnasium i Linköping. Han har därefter jobbat som snickare i 10 år på bl.a. 
Högby Bygg AB och SKANSKA. Just nu studerar Joakim till byggproduktionsledare på et 
KY-program i Jönköping och praktiserar som arbetsledare på Åhlin & Ekeroth. Hans 
målsättning är att i framtiden axla rollen som platschef. Joakim trivs jättebra med at jobba 
som snickare men har en vilja att utvecklas. 

Under utbildningens tid infinner sig Joakim på skolan i 1-2 dagar och resterande veckodagar 
är han på arbetsplatsen i Kv Isglassen. Joakims främsta arbetsuppgift för tillfället är 
utsättning. Han tycker att kommunikationen med platschefen, arbetsledaren och lagbasen 
fungerar utmärkt och får gradvis ta över alltfler arbetsuppgifter, vilket han finner roligt och 
utmanande. 

På frågan om vilka stomuppbyggnader han har erfarenheter ifrån svarar Joakim att det främst 
handlar om trästommar. Han har även jobbat mycket med plåt och lite med betong. Joakim 
har tidigare jobbat med bjälklagskassetter. Det var med företaget Högby Bygg AB i 
Eksjöhusen. 

Joakim har inte varit med under uppbyggnaden av Kv Isskulpturen men har utifrån sina egna 
erfarenheter en positiv inställning till att bygga med kassetter. Bjälklagen i Eksjöhusen liknar 
de i Kv Isskulpturen men med skillnaden att glesen och gipset monterades på plats. 

Joakim säger följande om bjälklagskassetter:  

”Fördelen med kassetterna är att det går att ställa in material på det färdiga bjälklaget samt 
att man får en arbetsyta som är lät att jobba på.” 

Joakim anser att den största nackdelen med bjälklagskassetterna är att man blir 
väderberoende. Konsekvenserna av regn blir att spångolvet blir fuktskadat ifall taket inte har 
monterats.  

Han har aldrig byggt med lättbalkar tidigare men har utifrån sina egna observeringar på Kv 
Isglassen fått ett väldigt bra intryck av arbetssättet. Han säger att det verkar lätt och smidigt 
och skulle gärna vilja prova på att bygga med masonite. Det är främst rakheten hos balkarna 
som han tycker är en positiv egenskap. Joakim har tidigare erfarenheter av att bygga bjälklag 
på plats. Det har då varit med vanliga träbalkar.  

”Det är inte svårt att bygga med vanliga balkar men de är tunga och oftast inte helt raka.” 
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Han har aldrig varit med om att det inträffat några svårigheter med dessa balkar men skulle 
överväga att använda sig av masonitebalkar då han hört talas om dess positiva egenskaper. På 
frågan om han föredrar kassetter eller att bygga på plats svarar Joakim fölande:  

”Jag skulle föredra kassetter ifall jag visste att vi skulle använda parkettgolv och att taket 
monterades på samma dag. I annat fall väljer jag ett platsbyggt bjälklag.” 

Enligt Joakim ska det inte vara några problem med att få upp taket på samma dag, det skulle i 
såna fall vara om huset är väldigt stort. 

Joakim berättar att arbetet med bjälklagen i Eksjöhusen gick väldigt smidigt. Vi talade om att 
det uppstod skarvar i golvet då bjälklagen monterades i Kv Isskulpturen. Han har dock aldrig 
varit med om att det har krävts spackling och slipning av skarvar i ett bjälklag. De kassetter 
som användes i Eksjöhusen pressades ihop med spännband som fästes i öglorna på ett L- järn. 
På detta sätt undkom man problemet med alltför stora skarvar. Joakim påpekar att det 
visserligen uppkom små skarvar mellan kassetterna men att dessa inte behövde någon åtgärd 
då det skulle ligga ett parkettgolv på bjälklaget. Ifall parkettgolvet skulle bytas ut mot en 
plastmatta skulle det däremot vara viktigt att minimera skarvarna. 

På frågan om vad som är viktigast att tänka på vid montering av kassetter svarar Joakim: 

”Det är viktigt att måttkedjan stämmer och att noggrant märka ut alla skarvar på 
hammarbandet.” 

Joakim har inte varit med om att det inträffat några svårigheter med installationer. På 
Eksjöhusen fanns en del av ventilationsinstallationerna i bjälklaget men inte helt uteslutande. 
Lösningen var att placera ventilationstrummor under bjälklaget vilket kanske inte blir så 
snyggt men det fungerar menar Joakim. 

Som en summering vill Joakim säga att han inte har några invändningar mot att bygga med 
kassetter, bara de är välplanerade. 

Pierre Andersson 

Pierre Andersson är anställd som snickare på Åhlin & Ekeroth sedan 2002. Efter sin 
gymnasietid där han läste byggprogrammet fick Pierre ett lärlingskontrakt på Åhlin & Ekeroth 
som varade i två år. Han har därefter jobbat som snickare och har funktionen som lagbas på 
Kv Isglassen. 

Hans arbetsuppgifter som lagbas är att agera som mellanhand i kommunikationsflödet mellan 
snickare och arbetsledare. Pierre är med i snickarnas ackords- lag och deltar aktivt i 
produktion. En annan uppgift är även att se till så att det blir flyt i arbetet genom att förse 
verkarna med korrekt utrustning och materiel. 

Pierre har erfarenheter från att arbeta med stommar av betong och trä. Han har även jobbat 
med stålformar, filigranbjälklag och HDF- kassetter. 

Han har inga tidigare erfarenheter från att jobba med masonitebalkar men har jobbat med en 
balk som är snarlik. Det var en Kerttubalk där livet bestod av materialet plywood. Från arbetet 
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på Kv Isglassen har Pierre endast positiva intryck från masonitebalken. Han säger följande om 
balken: 

”Balkarna är lätta, smidiga att jobba med och stumma.” 

Hittills har han inte upplevt några svårigheter med det platsbyggda bjälklaget. Ritningarna är 
enkla att följa och måtten stämmer bra. 

”Det är nästan som att bygga med lego.” 

Om fördelarna med att bygga på plats nämner Pierre att det knappt uppstår några skarvar i 
bjälklaget. Det blir nästan helt plant och är den mest lämpliga metoden för småhus. När det 
gäller fördelarna med kassetter säger Pierre att de ger en bra uppställningsyta för material, fritt 
utrymme för montering och att det även är bra ur säkerhetssynpunkt då momentet med att 
lägga ut det sporadiska golvet försvinner. Han tror även att det går lite snabbare att montera 
ett bjälklag av kassetter. 

På frågan om vilket utformningssätt han föredrar så väljer Pierre ett platsbyggt bjälklag med 
masonitebalkar. Han säger:  

”Att balken är så pass smidig att arbeta med överväger nackdelen med att det kan ta lite 
längre tid.” 

Den största nackdelen med bjälklagskassetter är att det kan uppstå kraftiga skarvar då 
passformen är dålig. Det tillkommer då ett onödigt tilläggsarbete när skarven ska jämnas ut. 
Om masonitebalkens nackdelar nämner Pierre att det inte finns så mycket att spika i. Det är 
betydligt lättare att spika i vanliga balkar. Ifall det skulle vara aktuellt att välja mellan 
masonitebalkar och vanliga träbalkar skulle valet falla på den balk som är billigast. Skulle de 
kosta lika mycket så är det masonitebalken som får en fördel av arbetsmiljömässiga skäl. 

”Det är dock inget fel på en massiv träbalk, de fungerar bra. Det är tyngden och rakheten 
som skiljer.” 

Att snickarna på Kv Isglassen jobbar på ackord ser inte Pierre några nackdelar med. Det gäller 
bara att ta sig i kragen och inte lata sig. Ackordet upplevs inte som särskilt stressigt. Pierre 
tror att det är bra med den typen av lönesättning. Det ger en bättre kvalité på huset. Han 
motiverar sitt uttalande med att påpeka hur viktigt det är att göra rätt från början: 

”Det tar betydligt längre tid att åtgärda ett slarvigt utförande än att ta det lite lugnare och 
göra rätt från början.”  

Då det handlar om mellanbjälklag anser Pierre att arbetssättet på Kv Isglassen är den bästa. 
Att det tar en extra dag ser inte han som en faktor att beakta då utformningssättet ska väljas. 
Fördelarna med att bygga på plats överväger. 
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4.2.2 Arbetsledare 
Hanna Holmberg 

Hanna Holmberg är anställd som arbetsledare för Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB 
och har jobbat på företaget sedan 2003. Hanna kom i kontakt med Åhlin & Ekeroth under sin 
studietid då hon läste till byggnadsingenjör på Campus Norrköping. Hon gjorde sitt 
examensarbete på företaget vilket i sin tur ledde till en tillsvidareanställning. 

Vi ställde frågan om vilka kunskaper det krävs för att bli en bra arbetsledare och hur långt 
lärdomarna från skolan räckte till. Hanna blev anställd som arbetsledare efter sin examen och 
gav följande svar: 

”Från skolan får man de grundläggande teoretiska kunskaperna, dessa ger en bra grund för 
att kunna utvecklas till en bra arbetsledare.” 

Hanna poängterar även att observationer är en bra metod för att bygga på sin erfarenhet.  

På Kv Isglassen jobbar Hanna i nära kontakt med platschefen. Då projektet inte är så stort 
krävs det enbart en arbetsledare. Hanna och platschefen har en konstant dialog om hur arbetet 
ska fortskrida så att huvudtidplanen hålls. För att följa huvudtidplanen på ett bra sätt är bägge 
parter med och rättar upp veckotidplaner. Veckotidplanerna ger en möjlighet att korrigera 
eventuella missöden med exempelvis varuleveranser, sjukskrivningar och andra oförutsedda 
händelser. 

”Det är alltid viktigt att vara flexibel och ha en känsla för ordning.”  

Under sin tid på Åhlin & Ekeroth har Hanna varit delaktig i 6 projekt. På frågan om vilka 
erfarenheter hon har från olika stomuppbyggnader svarar Hanna att hon varit med om de 
flesta. Betongstommar, betong i kombination med stål, ombyggnationer, prefabricerade trä- 
element och platsbyggda trästommar finns på meritlistan. 

Under projektet i Kv Isskulpturen arbetade Hanna som arbetsledare. Hon berättar att det 
uppkom en del svårigheter med de prefabricerade bjälklags- kassetterna. Vid monteringen 
upplevdes problem med kassetternas passform. I vissa kassetter var balkarna av olika höjd. 
Dessa höjdskillnader kan vara svåra att upptäcka under tillverkningen men har en märkbart då 
den underliggande glespanelen ska spikas fast. 

De åtgärder som krävdes för att korrigera de höjdskillnader som uppstod var spackling och 
slipning. Då kassetterna är på plats så är det enkelt att se var det är dålig passform. Då 
passformen är bra ska det inte finnas några skarvar mellan kassetterna. Vid dålig passform 
uppkommer således en skarv mellan de intilliggande kassetterna. 

 

Under arbetet på det nuvarande projektet i Kv Isglassen har det ännu inte uppstått några 
problem med bjälklagen. På frågan om vilka fördelar Hanna ser med att använda 
masonitebalkar säger hon följande: 

”Balkarna är lättare, byggsättet är ej beroende av väder och slutresultatet blir bättre.”  
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Nackdelen med de prefabricerade kassetterna är att de levereras med spånskivorna 
färdigmonterade. Dessa skivor är mycket fuktkänsliga. Då vädret är dåligt kan det därför bli 
ett stopp i produktionen. Vid ihållande regn är det ändå möjligt att montera kassetterna men 
med följden att spånskivorna riskerar att fuktskadas. Det är då nödvändigt att byta ut dem i ett 
senare skede. Dessa besvär uppkommer dock inte under optimala väderförhållanden. 

Hanna ser inga hinder med att arbeta med prefabricerade kassetter i framtiden. Hon säger 
följande: 

”Välplanerade kassetter under bra väderförhållanden är jättebra. Men jag föredrar ett 
platsbyggt bjälklag.” 

Motiveringen till att hon föredrar det platsbyggda bjälklaget är att slutresultatet blir bättre och 
virkeskvalitén är högre hos masonitebalkarna. Då Hanna har medverkat i produktionen av 
både Kv Isglassen och Kv Isskulpturen säger hon att det är just dessa faktorer som är den 
största skillnaden mellan projekten. 

Hanna tycker att Hennes synsätt på utformningen av mellanbjälklagen i Kv Isglassen 
sammanfaller med snickarnas. Det har ännu inte inträffat några oförutsedda problem och 
arbetet fortskrider i fas med huvudtidplanen. Hon har aktiv kommunikation med snickarna 
och är mottaglig för förslag under vecko- mötena.   

Hanna berättar att det första huset tar lite längre tid än de övriga. Då arbetsmetoderna kan vara 
lite främmande för personalen ute i produktion så är det viktigt att vara noggrann från början. 
Tidsåtgången för att resa det första huset är således längre än för de övriga husen. Detta finns 
givetvis medräknat i huvudtidplanen och Hanna har aldrig varit med om att ett slutdatum inte 
hålls. 
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4.2.3 Platschef 
Platschef på Å&E AB 
 
Platschefen (PC) har genomfört en 4 årig gymnasial utbildning inom byggteknik och är 
anställd hos Åhlin & Ekeroth sedan 2002. Under de inledande åren jobbade han som 
arbetsledare men är för närvarande i tjänst som platschef. Som platschef har han varit ansvarig 
på 4 olika projekt däribland Kv Hövitsmannen och Kv Isskulpturen. På frågan om vilka 
erfarenheter och kunskaper som krävs för att leda ett byggprojekt svarar PC att det inte finns 
några genvägar till att bli en framgångsrik platschef. 
 
”Den längre vägen är att föredra då det är viktigt att få en god insyn i samtliga byggskeden.” 
 
Hans erfarenheter från olika arbetssätt och utformningar av stomuppbyggnader är gedigna. 
Under sin verksamhet inom byggyrket har PC arbetat med stommar av bl.a. murat lättbetong, 
platsgjutna element, prefabricerade kassetter samt block av både trä och betong. 
 
För att undvika tekniska svårigheter i produktionen påpekar han att det är viktigt med en 
intensiv kommunikation med de involverade konstruktörerna. Då det ibland uppkommer 
situationer där det uppritade inte går att utföra i verkligheten är det betydelsefullt att 
identifiera sådana fall tidigt. Ofta är det dock så att man lär sig av sina tidigare misstag vilket 
återigen påvisar erfarenhetens betydelse. 
 
Då PC var platschef på Kv Isskulpturen föll valet av bjälklag på en prefabricerad kassett med 
massiva balk- tvärsnitt av trä. På frågan om det uppstod några problem med monteringen var 
svaret att det faktiskt inträffade en del oväntade händelser. Till sin hjälp att förklara de olika 
svårigheterna och misstagen visade platschefen detta på de aktuella byggritningarna. 
 
Baserat på egna erfarenheter väljer PC helst bort att använda bjälklagskassetter. Han säger att 
det kan vara smidigt och enkelt att arbeta med kassetterna men det blir betydligt svårare att 
rätta till misstag jämfört med att utföra bjälklaget på plats. 
 
Det största problemet med prefabricerade bjälklagskassetter är rören till ventilation samt 
andra installationer. De flesta svårigheterna inträffar i badrummen, där centrummåttet för 
balkarna halveras till 300 mm och risken för kollisioner med vatten och avloppsrör är 
överhängande. De låga toleransmåtten och det knappa manövreringsutrymmet mellan 
balkarna medför att det inte finns mycket utrymme för misstag. Då rören redan är inlagda i 
kassetterna är det besvärligt att utföra korrektioner ifall dessa blivit felaktigt måttsatta. När 
rören ska fogas och skarvas medför detta att en balkhöjd på 220 mm uppfattas som 
otillräcklig. 
 
När det rör sig om elinstallationer är det sällan några problem då dessa monteras på 
glespanelen. Glespanelen är i sin tur redan installerad av tillverkaren. Med anledningen att 
glespanelen är förtillverkad försämras samverkningen mellan bjälklagskassetterna. I ett 
utförande på plats samverkar konstruktionen bättre då glespanelen spikas med växelvis 
överlappning. Av denna orsak mister bjälklagskassetterna en samverkande egenskap vilket 
kan ge glipor eller sprickor i bjälklaget. 
 
Han har erfarenheter från situationer där passformen av bjälklagskassetterna inte fungerat. 
Han säger: 
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”Det fungerar bra på ritningarna men sällan i verkligheten.”  
 
Med låga toleransmått räcker det med att en vägg har en liten snedställning för att kassetternas 
passform inte ska gå ihop. Då bjälklagskassetterna tvingas på plats leder det till oönskade 
skarvar då spånskivorna inte befinner sig på samma höjdnivå. För att korrigera skarvarna 
tillkommer spacklingsarbete och slipning. Han berättar att det i ett tidigare fall krävts en 
motorsåg för att kapa kassetter som genom dålig passform orsakat utskjutande delar. En följd 
av att kassetterna har dålig passform är att det även finns en betydligt högre risk för att det ska 
knarra om bjälklaget. 
 
Förr i tiden när det var sällsynt med bärande innerväggar i hus, upplevdes ofta problem med 
sviktande bjälklag. Vi ställde frågan om det var lika vanligt idag.  
 
”Då dagens hus oftast utförs med bärande innerväggar minskar problemen med svikt mycket 
drastiskt.” 
 
Bjälklagskassetterna som användes i Kv Isskulpturen levererades stående. Ett leveranssätt i 
vågrät position skulle vara att föredra menar PC. Då skulle arbetsmomentet med en extra 
lyftning försvinna. 
 
När bjälklagskassetterna väl är på plats är det viktigt att få upp taket så fort som möjligt. Då 
spånskivorna är oerhört fuktkänsliga måste detta beaktas när vädret är dåligt. Ibland går det att 
använda ett sporadiskt tak under arbetets gång. 
 
PC har aldrig jobbat med masonitebalkar tidigare. Det var vanligt att använda lättbalkar i hus 
under 70- talet men nyttjandet av dessa balkar stagnerade under 80 och 90- talet då det inte 
byggdes villor i samma utsträckning. Efterfrågan på flerplansvillor har dock ökat de senaste 
åren vilket kan bidra till att andelen lättbalkar stiger på marknaden. På frågan om vilket 
byggsätt han föredrar svarar han: 
 
 ”Typen av balkar i ett bjälklag har ingen betydelse, bara det inte är kassetter.”  
 
PC och de snickare som arbetat med bjälklagen i Kv Isskulpturen har samma förhållningssätt 
till bjälklagskassetter. Det är ett utformningssätt som väljs bort gentemot att bygga bjälklagen 
på plats. För snickarnas del innebär de prefabricerade kassetterna en förkortad arbetstid vilket 
i sin tur resulterar i mindre arbete. PC säger att det faktiskt går fortare att bygga med 
bjälklagskassetter men att påföljderna är så pass besvärliga att det inte är en tillräcklig fördel 
gentemot ett långsammare och smidigare utformningssätt.  
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 Lennart Fredriksson 

Lennart Fredriksson är anställd av Åhlin & Ekeroth och har varit verksam i företag de senaste 
5 åren. Hans nuvarande position på företaget är som platschef och har haft det uppdraget i 7 
tidigare projekt. Innan anställning på Å & E arbetade Lennart som snickare i 20 år. 

På frågan om vilka arbetsformer han arbetat med när det gäller stomuppbyggnad svarar 
Lennart att han varit med om de flesta konstruktionsmetoderna och materialen. Han nämner 
dock att det framförallt har handlat om trä eller betong men även prefabricerade element och 
lättbetong. 

Lennart anser att arbetslivserfarenheter är grunden till att lyckas som platschef. Det krävs 
även tekniska kunskaper och god kännedom om olika materials egenskaper. Som platschef 
har man oftast en arbetsledare som stöd och kommunikationen mellan dessa två parter är 
enormt viktigt för att arbetet ska fungera smidigt. Enligt Lennart ska en bra arbetsledare vara 
engagerad i projektet, envis på rätt sätt samt frågvis.  

På frågan om han har några tidigare erfarenheter från att bygga med masonitebalkar berättar 
Lennart att han ofta kommit i kontakt med den typen av balkar. Första gången var för ca 30 år 
sedan. 

Lennart ser inga större problem med att bygga med prefabricerade kassetter men nämner att 
förutsättningarna för håltagning är en av masonitebalkens bästa egenskaper. 

”Det är oftast kostnaden som avgör vilken typ av balk som ska användas.” 

På Kv Isglassen var det så att masonitebalkarna var billigast. Lennart har varit med och styrt 
så att materialvalet föll på just masonitebalken i detta projekt. På frågan om vilket 
byggnadssätt Lennart föredrar svarar han: 

”Jag är helt övertygad om att ett platsbyggt bjälklag ger det bästa slutresultatet.” 

Han tror inte heller att det går särskilt mycket snabbare att bygga med prefab. Inte då det 
handlar om så få hus. 

De fördelar som Lennart nämner om att bygga bjälklaget på plats är följande: 

”Installationer är mycket enklare att utföra på plats, golvet blir jämnare samt att man inte är 
så väderberoende.” 

Vid ett platsbyggt bjälklag blir det dessutom lättare att mäta och kontrollera fukt. När det 
gäller själva bjälklaget påpekar Lennart att han aldrig stött på några större problem oavsett om 
det har varit platsbyggt eller prefabricerat. Oavsätt vilken metod som används så är det dock 
av hög prioritet att få upp taket så fort som möjligt 

Om det pågående arbetet på Kv Isglassen säger han att det hittills fungerat jättebra. 
Huvudtidplanen följs planenligt och han upplever att arbetsmiljön är god. 
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Vi frågade ifall det innebär någon skillnad för snickarna att bygga på plats eller med färdiga 
kassetter. Det tror inte Lennart. Utifrån sina egna erfarenheter säger att det inte har någon 
större betydelse. Men att bygga med Masonitebalkar gentemot vanliga balkar är mindre 
slitsamt för kroppen.  

Lennart föredrar att bygga utefter arbetssättet på Kv Isglassen och har aldrig varit med om att 
ett slutdatum inte hålls. Då det handlar om att följa tidplaner finns det inga ursäkter för att inte 
hålla de fastställda datumen menar han och säger även: 

”Då det är dags för människorna att flytta in i sina hus och dessa inte är klara ska man nog 
ta sig en funderare ifall man ska hålla på med det man gör.” 

En av Lennarts viktigaste uppgifter är att upprätta huvudtidplanen så att verkarna ska känna 
att den är rimlig att jobba utefter. Då dessa ofta arbetar på ackord så ska enhetstiderna vara 
avpassade att det finns en möjlighet att jobba in tid. Det är just enhetstiderna som är 
underlaget för ackordslönen. En annan omständighet som måste beaktas är att det kan inträffa 
oförutsedda händelser såsom frånvaro eller uteblivna leveranser. Detta pareras med att avsätta 
ett visst manövreringsutrymme i tidplanen för sådana händelser. 

Huvudtidplanen för Kv Isglassen är framtagen utifrån Lennarts egna uppfattning om hur lång 
tid varje moment tar. Vid en senare kalkylering visade det sig att de erfarenhetsbaserade 
tiderna väl överensstämde med de föreskrivna enhetstiderna som används vid kalkylering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34



Linköpings tekniska högskola  2008-05-23 
EXAMENSARBETE 
VT-08 
 

5 Ekonomi 
 

5.1 Allmänt 
 
Åhlin & Ekeroth AB har gett oss en förfrågan om att undersöka vad de olika 
utformningssätten för bjälklagen kostar. För att kunna göra en riktig bedömning har vi 
koncentrerat oss på materialkostnaden samt kostnader för kran och montörer. Dessa kostnader 
kommer att redovisas som ett pris per kvadratmeter för de båda bjälklagen. 
 

5.2 Tillvägagångssätt 
 
För det platsbyggda mellanbjälklaget i Kv Isglassen har vi beräknat mängden av det åtgångna 
materialet med hjälp av konstruktionsritningarna för objektet. Kostnaderna för dessa finns 
sammanställda i en beräkning utförd med Excel där även inköpspriserna finns redovisade. 
I samråd med Göran Lundström, affärsansvarig på Åhlin & Ekeroth, har vi mottagit ett 
schablonartat pris per kvadratmeter för ett prefabricerat bjälklag. Priset är enligt Göran 
ekonomiskt jämförbart med materialpriserna för det platsbyggda bjälklaget. 
 
Kostnaderna och tidsåtgången för arbetskraft och maskiner har tillhandahållits av sakkunnig 
personal från Åhlin & Ekeroth AB. 
 

5.3 Platsbyggt mellanbjälklag 
 
Vi har räknat på materialåtgången för 1 lägenhet. Det platsbyggda bjälklagets materialkostnad 
är beräknad till 345,84 kr/m². Kvadratmeterprisets validitet styrks av en noggrant genomförd 
mängdning. Vi har utfört mätningar av åtgången för varje material från 
konstruktionshandlingarna över bjälklaget. Det har även varit möjligt att följa arbetsgången på 
plats och därmed även genomföra egna observationer av utförandet. 
 
Beräkningen för materialets kostnad redovisas under rubriken materialkostnad. 
 
Monteringen av det platsbyggda mellanbjälklaget genomfördes i två etapper. I den första 
etappen monterades stommen och i den andra utfördes stomkompletteringar. Tidsåtgången för 
dessa arbetsmoment är bestämda i samråd med montörerna och arbetsledaren. 
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5.3.1 Materialkostnad 
 
Materialkostnad, Mellanbjälklag, 1 lgh Kv Isglassen  
       
Benämning   Mängd Enhet Material Material 
          kr/enhet kr/totalt 
           
Stomme             
           
Bärlag av Masonitebalkar         
H 250     1 st Totalpris 7 600,00 
           
Planhyvlad träregel         
45 x 170     14,4 lpm 29,4 423,36 
           
Spik             
Varmförzinkad, 100 x 3,4 4 pkt 43 172,00 
           
Balksko             
60 x 220     1 st 20 20,00 
           
Ventilationsrör           
Spiro Φ 100   2 st 145 290,00 
Spiro Φ 125   1 st 179 179,00 
              

    Delsumma                     Σ 8 684,36 
       
Stomkomplettering       
       
Isolering             
45 Träregelrulle c 600 76,3 m² 18 1 373,40 
45 Stålregelskiva c 600 19,3 m² 22 424,60 
120 Stålregelskiva c 600 28,5 m² 40 1 140,00 
           
Spånskiva           
22 x 600 x 1800   47,8 m² 72 3 441,60 
           
Glespanel           
28 x 70     207 lpm 6 1 242,00 
           
Spik, Skruv           
Varmförzinkad, 75 x 2,8 3 pkt 45 135,00 
Skruv, 3,9 x 32   3 pkt 30 90,00 
              

                         Σ 16 530,96 
       
Benämning   Mängd Enhet Kostnad kr/m² 
           
Mellanbjälklag   47,8 m² 16530,96 345,84 
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5.3.2 Monteringskostnad 
Benämning Antal man Tid Kostnad Totalt 

    (st) (h) kr/h kr 
          

Stomme   2 5,00 310,00 3 100,00 
          

Stomkomplettering 2 8,00 310,00 4 960,00 
      

        Σ   8 060,00 
      

Benämning   Mängd Enhet Kostnad kr/m² 
          

Mellanbjälklag 47,8 m² 8 060,00 168,62 
 

5.3.3 Summering 
Kostnaden för material och montering per kvadratmeter för ett mellanbjälklag i 1 lägenhet på 
Kv Isglassen: 
 
168,62 + 345,84 kr/m² = 514,46 kr/m²
 

5.4 Prefabricerade bjälklagskassetter 
 
Då vi inte varit på plats då det platsbyggda mellanbjälklaget monterades har vi uteslutande 
fått förlita oss på den information som tillhandahållits från personal på Åhlin & Ekeroth AB. 
Priset på de prefabricerade bjälklagskassetterna är inte ett exakt kvm- pris för bjälklaget på 
Kv Isskulpturen. Det riktiga priset varierar mellan 500-540 kr/m² beroende på om 
centrumavståndet på balkarna är 300 eller 600 mm. Vi har tittat på bygghandlingarna för Kv 
Isskulpturen och har observerat att bjälklaget innehåller balkar med båda centrummåtten. Av 
den anledningen har vi fastställt att priset 520 kr/m² är det mest lämpliga värdet som skildrar 
bjälklagets kostnad. 
 
Tidsåtgången för montering och kran har tillhandahållits från platschefen och arbetsledaren 
för Kv Isskulpturen. 
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5.4.1 Materialkostnad 
Materialkostnad, Mellanbjälklag, 1 lgh Kv Isskulpturen 
Benämning    kr/m² 
     
Stomme     
Prefabricerat   520,00 
     
Övrigt     
Varmförzinkad spik   1,00 
Planhyvlad träregel   1,00 
       

                                        Σ 522,00 
    
Benämning Mängd Kostnad kr/m² 
    
Mellanbjälklag 58,20 30380,40 522,00 

 

5.4.2 Monteringskostnad 
Benämning   Antal man Tid Kostnad Totalt 

      (st) (h) (kr/h) (kr) 
           

Montering           
Prefabricerat bjälklag 2 2 310 1 240,00 
Stomkomplettering   2 1 310 620,00 

           
Maskiner             

Lindenkran   1 2 522,5 1 045,00 
       

      Σ  2 905,00 
       

Benämning   Mängd Enhet Kostnad kr/m² 
           

Mellanbjälklag   58,2 m² 2 905,00 49,91409 
 

5.4.3 Summering 
Kostnaden för material och montering per kvadratmeter för ett mellanbjälklag i 1 lägenhet på 
Kv Isskulpturen: 
 
522+ 49,91 kr/m² = 571,91 kr/m²
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5.5 Sammanställning och utvärdering av kostnader 
 
Kostnadssammanställning      
        
Benämning   Material Kran Montörer Mängd Totalt 
      (kr) (kr) (kr) (m²) (kr/m²) 
        
Mellanbjälklag Kv Isglassen 16 530,96 X 8 060,00 47,80 514,46
        
Mellanbjälklag Kv Isskulpturen 30 380,40 425,00 2 480,00 58,20 571,91
 
 
Utvärdering 
 
Av kostnadssammanställningen framgår att det platsbyggda mellanbjälklaget har ett lägre pris 
per kvadratmeter. Anledningen till att kostnadssammanställningen påvisar ett högre pris för 
det prefabricerade mellanbjälklaget är att beställaren betalar tillverkaren för att utföra ett 
arbete. Vad är då syftet med att bygga på detta sätt? Vad finns det att vinna i att välja ett 
prefabricerat bjälklag? Svaret är att byggtiden blir kortare. 
 
För att göra en komplett utvärdering av de ekonomiska aspekterna måste även 
tidssperspektivet beaktas. Den totala tidsåtgången för det platsbyggda mellanbjälklaget i en 
lägenhet på Kv Isskulpturen är 13 h och kräver 2 montörer vilket motsvarar 26 arbetstimmar. 
Motsvarande tidsåtgång för det prefabricerade bjälklaget är 3 h och kräver två montörer samt 
en kranförare. Kranföraren kostar lika mycket som en montör och den totala åtgången av 
arbetstimmarna blir 9 h. 
 
Ett platsbyggt mellanbjälklag kostar 24 591 kr enligt de parametrar vi använder. Det 
prefabricerade kostar 33 285 kr. Differensen är således 8 694kr till det platsbyggda 
mellanbjälklagets favör. Ifall vi betraktar 1 mellanbjälklag av bägge sorter förkortas den totala 
byggtiden av 1 hus för den prefabricerade varianten med 10 h. 
 
En kran avetableras inte förrän hela byggnaden står klar och behövs för att lyfta material, 
väggblock och tak. Dessa faktorer är identiska för båda byggmetoderna. Hyran för en kran 
under 10 h motsvarar 2 125 kr. Då differensen var 8 694 kr kan den förminskas med 2 125 kr 
och är då 6 569 kr. Det faktum att alla uppsättningar på arbetsplasten såsom bodar, kontor, el- 
vattenförsörjning, arbetsledare mm måste hållas kvar i 10 h har vi inga kostnader på. Vi kan 
enbart konstatera att differensen 6 569 kr förminskas men inte med hur mycket. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 

6.1 Sammanställning och diskussion 
 
I detta stycke ska vi göra en sammanställning av vilka åsikter som framkommit genom 
intervjuerna. Vi har valt ut den mest väsentliga informationen som kan ge svar på 
frågeställningarna: 
Vilka balkar beaktas vid val av bärlag i ett platsbyggt mellanbjälklag? 
 
Vilka är för- och nackdelarna med de olika byggmetoderna? 

6.1.1 Sammanställning 
Balkar vid platsbyggt bjälklag
 
• Masonitebalkar 
 
-Fördelar: 
Från intervjuerna framkom en del fördelar med masonitebalken. De respondenter som arbetat 
med Masonitebalkar påpekar att den är lätt, smidig att handskas med, rak, har bra 
hållfastighets egenskaper samt optimala förutsättningar för håltagning.  
 
”Förutsättningarna för håltagning är en av masonitebalkens bästa egenskaper.” 

 
( Lennart Fredriksson)  
 

Av de observationer vi tagit del av på Kv Isskulpturen kan vi fastslå att masonitebalen är lätt 
att handskas med. 
 
-Nackdelar: 
Det har genom intervjuerna inte framkommit särskilt många nackdelar med masonitebalken. 
En av snickarna påpekade dock att balken inte har så mycket att spika i då livet är så tunt. 

 
• Massiva balkar 
 
-Fördelar 
Det är enkelt att spika i ett rektangulärt tvärsnitt då spiken har mer virke att vidhäfta i. En 
annan fördel med denna balk är att den är vanlig och montörerna är vana att handskas med en 
”vanlig” balk. 
 
-Nackdelar 
Balken är tyngre och mindre rak i jämförelse med masonitebalken. 
 
”Det är inte svårt att bygga med vanliga balkar men de är tunga och oftast inte helt raka.” 

 
(Joakim Hedsköld) 

 
Snickaren Pierre är av samma åsikt som ovanstående. 
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Bjälklag 
 
• Platsbyggt bjälklag 
 
-Fördelar 
De fördelar som nämns om det platsbyggda monteringssättet är att det blir enklare att 
korrigera misstag gentemot det prefabricerade bjälklaget. En genomgående åsikt som vi stött 
på under intervjuerna är att det sällan uppstår fel när ett platsbyggt bjälklag monteras. Att 
bjälklaget byggs på plats medför en god kontroll över samtliga monteringsmoment. Då 
kontrollen i varje monteringssteg är möjlig så gynnas de eventuella korrigeringarna som 
erfordras. En fördel med att bygga bjälklaget på plats är att det går att skjuta upp monteringen 
av spånskivorna. Att spånskivorna är fuktkänsliga kan påverka den fortsatta arbetsgången för 
husbyggandet. En faktor som är viktig att beakta vid montering av mellanbjälklag är just 
vädret. Då det kommer ett ihärdigt regnoväder kan det medföra ett produktionsstopp, 
 
”Installationer är mycket enklare att utföra på plats, golvet blir jämnare samt att man inte är 
så väderberoende.” 

(Lennart Fredriksson) 
 
Vid ett platsbyggt bjälklag är det lättare att mäta och kontrollera fukt. Arbetsledaren Hanna 
påpekar att byggmetoden inte är väderberoende då det fuktkänsliga spångolvet kan monteras 
efter det att taket är på plats. En annan fördel är att det inte uppstår några skarvar eller 
höjdskillnader i bjälklaget, då det är möjligt att justera höjderna på alla balkar. Av de 
respondenter som arbetat med bägge byggsätten är de flesta av åsikten att slutresultatet blir 
bättre. Att ett platsbyggt bjälklag genererar ett bra slutresultat är en stor fördel. 
 
-Nackdelar 
Den största nackdelen med platsbyggda bjälklag är tidsåtgången. En annan nackdel med 
denna byggmetod är att det tillkommer ett extra arbetsmoment då det är nödvändigt att lägga 
ut ett sporadiskt golv då ett övre våningsplan ska monteras. 

 
• Prefabricerade bjälklagskassetter 
 
-Fördelar 
Att det går snabbare att bygga med prefabricerade kassetter har det framkommit delade 
meningar om. Platschefen Lennart hävdar att det inte går särskilt mycket snabbare att bygga 
med prefabricerade bjälklagskassetter, i varje fall inte då det handlar om så få hus. Vad vi tror 
att han påpekar är att det inte innebär några större skillnader i huvudtidplanen för hela 
projektet. Att det faktiskt går snabbare med prefabricerade element stärks av snickaren Joakim 
som enbart har positiva erfarenheter av denna byggmetod. 
 
”Fördelen med kassetterna är att det går att ställa in material på det färdiga bjälklaget samt 
att man får en arbetsyta som är lätt att jobba på.” 

  
 (Joakim Hedsköld) 
 

En annan fördel som framkom var från snickaren Pierre Andersson. Han påstår att kassetterna 
även är bra ur säkerhetssynpunkt. Uppställningsytan och ett friare utrymme för montering är 
positivt med den prefabricerade byggmetoden. 
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-Nackdelar 
Att bygga med prefabricerade element ställer höga krav på en noggrann planering och att 
kassetternas mått stämmer överens med de beställda.  
Arbetsledaren Hanna Holmberg berättade att det under monteringen av bjälklaget i Kv 
Isskulpturen upptäcktes felaktigheter på balkarnas höjd. Det var med andra ord inte samma 
höjd på balkarna i vissa kassetter. Då dimensionerna på balkarna inte överensstämmer med de 
förväntade, innebär det ett problem som skulle vara betydligt enklare att åtgärda på ett 
platsbyggt bjälklag. Vid ett platsbyggt bjälklag är det med andra ord betydligt lättare att 
kontrollera balkarnas dimensioner.  
 
För att korrigera de höjdskillnader som uppstod på Kv Isskulpturen var det nödvändigt att 
utföra ett onödigt moment av spacklings- och slipningsarbete. Då passformen är dålig uppstår 
det kraftiga skarvar och höjdskillnader i bjälklaget. Samtliga respondenter som deltagit i 
projektet på Kv Isskulpturen är av samma åsikt om de prefabricerade kassetternas passform. 
Upplevelsen var oerhört besvärande.Joakim Hedsköld har dock aldrig varit med om att detta 
inträffat. Han säger att det visserligen alltid uppstår små höjdskillnader men att de inte 
behöver åtgärdas ifall det ska läggas ett parkettgolv på bjälklaget. 
 
De prefabricerade bjälklagen ankommer med färdigmonterat spångolv. Av denna anledning är 
det väsentligt att få upp taket så fort som möjligt Hanna Holmberg säger att det på grund av 
spånskivorna kan bli ett produktionsstopp då vädret är dåligt. Ifall Hanna skulle vara tvungen 
att ta beslutet att fortsätta eller avvakta produktionen av bjälklaget under ett ihållande 
regnoväder, skulle hon ta beslutet att fortsätta monteringen. Trots att det skulle innebära en 
överhängande risk att spånskivorna måste bytas ut i efterhand. 
 
Ett annat leveranssätt på bjälklagskassetterna till Kv Isskulpturen hade varit mer effektivt. 
Nedanstående citat från platschefen är ett bra argument för detta 
 
”Ett leveranssätt i vågrät position skulle vara att föredra, Då skulle arbetsmomentet med en 
extra lyftning försvinna.” 
 

(Platschef Å&E AB) 
 
Platschefen beskriver även att glespanelen har en viktig betydelse för kassetternas samverkan. 
Då glespanelen är färdigmonterad i kassetterna medför detta uppkomsten av skarvar. För att 
glespanelen ska ge en bra samverkan måste denna spikas så att den överlappar flera kassetter. 
På Kv Isskulpturen var det därför nödvändigt att utföra en komplettering med extra glespanel. 
 
Då det finns bestämmelser om ett tätare centrumavstånd för balkarna i våtutrymmen är det 
svårt att förhindra kollisioner mellan avlopps- och ventilationrör. På Kv Isskulpturen blev det 
därför svårt att korrigera rör- skarvningar då måttsättningen på genomföringshålen var 
felaktiga. Platschefen på Kv Isskulpturen svarade följande om vilket byggsätt han föredrar: 
 
”Typen av balkar i ett bjälklag har ingen betydelse, bara det inte är kassetter.” 

6.1.2 Diskussion 
Vi har uppfattat att åsikterna om de prefabricerade bjälklagskassetterna har varierat bland 
respondenterna. Personal som varit med under uppbyggnaden av Kv Isskulpturen har en 

 42



Linköpings tekniska högskola  2008-05-23 
EXAMENSARBETE 
VT-08 
 
sammanfallande åsikt som antyder en viss kritik gentemot att bygga med prefabricerade 
kassetter. Det kan bero på att det uppstod så många fel med bjälklaget under byggnationen. 
Att dessa åsikter framkom tydligt under intervjuerna kan bero på att projektet nyligen blev 
slutfört och att de inblandade inte hade räknat med så mycket felaktigheter. För företaget 
Åhlin & Ekeroth är detta byggsätt väldigt nytt och därav relativt oprövat. Det dröjde fram till 
den sista intervjun med snickaren Joakim innan vi fick höra en annan uppfattning om de 
prefabricerade kassetterna. Joakim delade med sig av sina erfarenheter från ett projekt han 
varit med om i en annan firma, där bjälklagen också var prefabricerade. Företaget han var 
anställd hos tidigare har en stor erfarenhet av prefabricerade bjälklag Under intervjun med 
Joakim berättade vi om vilka fel som uppstått på Kv Isskulpturen. Utifrån sina erfarenheter 
från att bygga med prefabricerade kassetter har han aldrig varit med om fel av samma 
omfattning. Joakim påpekade att han aldrig stött på problem och har en positiv inställning till 
byggsättet. Genom intervjuerna kan vi urskilja bra respektive mindre bra förhållningssätt till 
prefabricerade kassetter. Att Joakim har en annan åsikt om de prefabricerade kassetterna beror 
förmodligen på att det företag han varit anställd på tidigare, har en större erfarenhet av att 
bygga med kassetter. 
 
Genom intervjuerna har det framgått att det platsbyggda bjälklaget är det som föredras trots 
att tidsåtgången är längre. Att det platsbyggda bjälklaget verkligen skulle ta längre tid 
tillbakavisas dock till en viss del av Lennart Fredriksson. Han menade att det inte har så stor 
betydelse då antalet hus är få. 
 
Den största faktorn som påverkar materialvalet till ett platsbyggt bjälklag är troligen priset på 
virket. Masonitebalken har många fördelar gentemot en vanlig balk med massivt tvärsnitt. 
Den är betydligt lättare, rakare och har bättre hållfastighetsegenskaper. Vissa av 
respondenterna har aldrig byggt med Masonitebalken. Dock har alla hört talas om den och 
skulle överväga att välja Masonitebalken framför den andra, men bara om det inte skulle 
innebära en kostnadsökning. Masonitebalkarna som användes till bjälklagen på Kv Isglassen 
var det mest prisvärda alternativet just då menar Lennart men att han varit med och påverkat 
valet av just denna balk Om Masonitebalken har ett lägre marknadspris än de massiva 
balkarna anser vi att den borde användas i en betydligt större utsträckning. De största motiven 
till att använda Masonitebalken är att den är ergonomisk samt bättre ur hållfasthetssynpunkt. 
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6.2 Slutsatser 
 
I inledningskapitlet har vi presenterat följande frågeställningar: 
 
Vilka är för- och nackdelarna med de olika byggmetoderna? 
 
Vilken byggmetod är ekonomiskt mest fördelaktigt? 
 
Vilka balkar beaktas vid val av bärlag i ett platsbyggt mellanbjälklag? 
 
Dessa frågeställningar kan visa sig vara grunden till att avgöra vilken byggmetod som är mest 
lämplig för småhus. För att kunna ge ett rimligt svar på frågorna måste det förutsättas att det 
inte inträffar några oförutsägbara händelser under byggnationen.  
I empirin har det framkommit att större delen av personalen på Åhlin & Ekeroth föredrar det 
platsbyggda bjälklaget p.g.a. att det är den byggmetod de har mest erfarenhet av. Denna 
erfarenhet ger en trygghet i att använda sig av byggsättet då det ger en viss garanti på att 
arbetet ska framskrida smidigt. Underlaget för att välja en annan metod är då inte särskilt 
lockande. Vad kan då framkalla ett byte till att föredra det prefabricerade bjälklaget? Givetvis 
så kan det vara svårt att komma ifrån en metod som fungerar men om det finns andra 
alternativ tillgängliga så är det rimligt att göra vissa avvägningar. Ett platsbyggt bjälklag 
medför en utökning av tidsåtgången på huvudtidplanen och därav eventuellt en 
kostnadsökning. Faktorerna som talar för det platsbyggda mellanbjälklaget är att det är en så 
pass prövad byggmetod att det blir lättare att förutse kostnader, tidsåtgång och åtgärder mot 
eventuella problem. Det som talar för att välja det prefabricerade bjälklaget är tidsvinsten. 
Utifrån empirin har vi fått intrycket av att prefabricerade kassetter kan vara ett bra alternativ. 
Förutsättningarna gentemot det platsbyggda är dock inte likalydande. För att det 
prefabricerade bjälklaget ska vara ett självklart val i framtiden så kräver detta en hög kvalité 
på projekteringen ty det är besvärligt att åtgärda eventuella fel. 
 
När valet av balkar till ett bärlag beaktas talar vi om Masonitebalken och balkar av massiva 
tvärsnitt. De faktorer som är avgörande för vilken balk som väljs är främst kostnaden och 
därefter balkens egenskaper. Utifrån faktastudier, intervjuer och våra egna observationer drar 
vi slutsatsen att Masonitebalken är det bästa alternativet för ett platsbyggt mellanbjälklag i 
småhus. I större träbyggnader än de vi undersökt är det nödvändigt att använda balkar av 
andra spännvidder och dimensioner. Vi kan därför inte svara på ifall det är en allmän slutsats 
som innefattar mellanbjälklag för alla hustyper. 
 
I den ekonomiska undersökningen har vi kommit fram till att det platsbyggda 
mellanbjälklaget har en lägre kostnad per kvm enligt de parametrar vi har använt. Hur detta 
hänger samman med den totala kostnaden har vi inte fördjupat oss i. Då det prefabricerade 
bjälklaget monteras på en betydligt kortare tid går det dock inte att bara jämföra material- och 
monteringskostnaderna för att avgöra vilken metod som är den mest ekonomiskt fördelaktiga. 
Vi kan endast konstatera att det innebär en kortare byggtid med prefabricerade 
bjälklagskassetter vilket i sin tur leder till att avetableringen kan utföras tidigare. 
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6.3 Rekommendationer till vidare studier 
 
Detta examensarbete omfattar endast tio veckors studier och det finns därför ett flertal möjliga 
parametrar att studera vidare kring. Det skulle vara intressant med en undersökning för att se 
hur kostnaden för dessa två bjälklagstyper påverkar den totala summan för ett helt projekt. För 
att kunna göra den undersökningen måste man gå in mer detaljerat i ekonomin.  
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Bilaga 1 Mall för intervju underlag 
 

 
 

• Om respondenten 
-  Bakgrund 
- Utbildning 
- Framtidsplaner 
- Åhlin & Ekeroth AB 
- Arbetsuppgifter  

 
• Erfarenheter 

- Stomuppbyggnad 
- Trä 
- Betong 
- Lättbetong 
- Stål 

 
• Masonitebalk 

- Fördelar 
- Nackdelar 

 
• Balkar med massivt tvärsnitt 

- Fördelar 
- Nackdelar 
 

• Att bygga på plats 
- Fördelar 
- Nackdelar 

 
• Att bygga med prefab 

 
- Fördelar 
- Nackdelar 

 
• Vanliga problem med bjälklag 

- Montering 
- Installationer 
- Måttavvikelser/Åtgärder/Lösningar 

 
• Respondentens föreslag på lämpligaste byggsättet för mellanbjälklag 

 
- Varför? 
- Motivera! 

 


