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Kompletterande undersökningar av 
golvmaterials motståndsförmåga mot 
nötning 

Otto F"V .. Frick 

l Byggforskningens rapport R23:1969 
beskrivs en provningsmetod för be
stämning av golvmaterials motstånds
förmåga mot nötning, den s.k. Frick
metoden. Här sammanfattad under
sökning har utförts i avsikt att kom
plettera de undersökningar som ligger 
till grund för metoden. 
Avhandlingen omfattar tre olika av

snitt. Det första behandlar undersök
ningar av hur olika golvmaterials 
förmåga att motstå nötning påverkas 
av varierande relativ luftfuktighet. 
Vissa gummi- och PVC-materials nöt
ningsmotstånd synes inte variera med 
luftfuktigheten, medan andra mate
rial påverkas mer eller mindre starkt 
i sådan riktning att nötningsmotstån
det minskar med stigande luftfuk
tighet. 
l det andra avsnittet jämförs den 

s.k. Frick-metoden med den metod 
som används vid Statens institut för 
konsumentfrågor, SNB-metoden. 
Frick-metoden ger jämnare värden 
än SNB-metoden och ger också för
hållanden mellan olika materials nöt
ning som bättre korrelerar med prak
tisk erfarenhet. 
Det tredje avsnittet omfattar mät

ning enligt Frick-metoden av avnöt
ning på golvmaterial, som ingår i på 
senare tid utförda praktiska mät
ningar. 

För flertalet material visar Frick
metodens värden god korrelation med 
de praktiskt uppmätta. 
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Undersökningen kan indelas i tre 
avsnitt: 
1. Luftfuktighetens inverkan på olika 

golvmaterials förmåga att motstå 
nötning. 

2. Mätningar som syftar till att jäm
föra Frick-metoden med den me
tod som används vid Statens insti
tut för konsumentfrågor, SNB
metoden. 

3. Mätningar enligt Frick-metoden 
på golvmaterial som ingått i två 
under senare tid genomförda prak
tiska provningsserier, vilkas resul
tat nu blivit tillgängliga. 

De material som ingått i undersök-
ningarna· är: 

Gummi med ringa fyllnad 
Gummi med hög fyllnad 
PVC utan fyllnad 
PVC med ringa fyllnad 
PVC med hög fyllnad 
PVC med hög fyllnad av kvarts 
Linoleum 
Korklinoleum 
Bokträ 
Kork 
Hartsplattor 
Undersökningarna avseende luftfuk

tighetens inverkan på nötningsmot
ståndet utfördes vid 20, 30, 50, 65 
och ca 90 % relativ fuktighet. Resul
taten visar att det finns golvmaterial, 
vilkas motstånd mot nötning inte mät
bart påverkas av luftfuktigheten. 
Främst gäller detta gummi- och PVC
material med låg halt av fyllnadsme-
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FIG. 1. Variation hos mätvärden vid SNB- och Frick-metoden. Material nr 53, lino
leum. 
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del. Vid andra material uppstår en 
mer eller mindre påtaglig minskning 
av nötningsmotståndet med stigande 
luftfuktighet. Minskningen är bety
dande vid korklinoleum och linoleum 
och i stigande grad vid kork och 
bokträ. Avnötningen på de senare 
materialen ökar med ca 200 % när 
luftfuktigheten ökar från 20 % till 
ca 90 % RF, medan avnötningen på 
linoleum och korklinoleum ökar mel
lan 50 % och 100 % under samma 
förhållanden. Hartsplattor och PVC
material med kvarts som fyllnadsme
del företer mycket ringa minskning 
av nötningsmotståndet med stigande 
luftfuktighet. 

Vid jämförelsen mellan Frick-me
toden och SNB-metoden visar det sig 
för det första att Frick-metoden ge
nomgående lämnar enstaka mätvär
den som är i huvudsak av samma 
storleksordning, medan SNB-meto
den kan ge sådana som väsentligen 
skiljer sig åt (FIG. 1). För det andra 
kan SNB-metoden ange ett förhållan
de mellan avnötningen på ett starkt 
och ett svagt golvmaterial, som lig
ger långt över vad som framkommit 
vid praktiska prov. Däremot ligger 
förhållandena mellan alla medelvär
den som erhålls med Frick-metoden 
inom de i praktiken funna gränserna 
(FIG.2). 
Sedan Frick-metoden utarbetades 

har två serier av praktiska prov ge
nomförts, vilkas resultat nu blivit till
gängliga. Den ena har utförts av civ.
ing. Christer Bring, KTH, och gäller 
nötning i en rak trappa utan vändan
de gångtrafik. Den andra har utförts 
av dipl.ing. Tenho Sneck, Helsing
fors, och avser nötning i en hiss, dvs. 
utsatt för vändande trafik. Med un
dantag för en typ av· material, gum
mi med hög halt av fyllnadsämnen, 
visar Frick-metodens relativa avnöt
ningsvärden betydande likheter med 
dem som framkommit vid de båda 
praktiska provningsserierna (FIG. 3). 
Korrelationen är vid Brings serie 

mindre utpräglad än· vid Snecks, vil
ket är förklarligt då endast den se
nare omfattar nötning genom vän
dande trafik, för vilken Frick-meto
den är utarbetad. 
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FIG. 2. Relativa avnötningsvärden enligt SNB- och Frick-metoden för olika golv
material. 
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FIG. 3. Jämförelse mellan praktiska mätvärden från Snecks serie och dem som 
Frick-metoden ger. Metodvärdet vid material nr 31 avser det under ytfilmen lig
gande materialet. 
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Försök med betongplattor u.nderstödda 
av pelare vid fri kant 

Sven Kinnunen 

Vid Institutionen för Byggnadsstatik, 
KTH, har under ett antal år studerats 
problem, som är av betydelse för di
mensionering av betongplattor på pela
re. I föreliggande undersökning stude
ras plattors verkningssätt vid kantpela
re. Avsikten var att experimentellt 
kontrollera om beräkning av inspän
ningsmoment i kantpelare med förenk
lad metod baserad på elasticitetsteorin 
kan accepteras vid dimensionering, att 
undersöka hur plattans inspänningsar
mering bör fördelas och utformas, samt 
att studera plattans bärförmåga med 
hänsyn till genomstansning vid kant
pelare. 
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Totalt provades 9 plattor. Alla belasta
des till brott. Varje provplatta bestod 
aven rektangulär platta 180X300 cm, 
tjocklek 13 cm, understödd aven kant
pelare 20 X 20 cm mitt på vardera kort
sidan, FIG. 1. Pelarna hade teoretisk 
längd 100 cm, var nedtill hopkopplade 
med ett dragband med diametern 20 
mm och var upplagda på ett fixlager 
resp. ett rullager. För att möjliggöra 
armeringsutformning, som är aktuell 
för mellanbjälklag, var vid provplattor
na 8 och 9 vardera pelaren försedd med 
en 60 cm lång pelardel ovanför plattan. 
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FIG. 1. Provplattornas dimensioner. Belastningsanordning. 
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Undersökningen behandlar armering 
av pelarunderstödda plattor vid kant
pelare. 

Undersökningens experimentella del 
omfattar provning av 9 rektangulära 
plattor 180X300X13 cm, som var un
derstödda aven kantpelare 20X20X 
100 cm mitt på vardera kortsidan. 
Mängden böj- och skjuvarmering samt 
inspänningsarmeringens utformning 
och fördelning varierades. 
Riktlinjer ges för bestämning av di

mensionerande inspänningsmoment, 
erforderlig armering parallell med plat
tans fria kant och i förekommande fall 
skjuvarmering. 

Nyckelord: 

betongplatta, belastningsförsök, pelar
understödd platta, kantpelare, fri kant, 
inspänningsmoment, genomstaD sning, 
armering, dimensionering 

armering, betongplatta, inspännings
armering, skjuvarmering, kantarme
ring 
dimensionering, armering, betongplat
ta, elasticitetsteori, brottlinjeteori. 
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Provplattorna belastades symmetriskt 
i spännviddens fjärdedelssnitt med 4 
lika stora punktkrafter i vardera snittet. 

Variablerna var dels mängden böj
och skjuvarmering, TAB. 1, dels in
spänningsarmeringens utformning och 
fördelning. Överkantsarmeringen i 
plattdel över pelare varierade mellan 
1,12 % och 2,25 %. Av plattans in
spänningsarmering inbockades 29-
59 % i pelarna, TAR 1, medan resten 
utformades som "hårnålar", armering 
littera A i FIG. 2, och placerades på 
ömse sidor av pelaren. Vid provplatta 
9 utformades all inspänningsarmering i 
plattan som "hårnålar", varvid 30 % 
av denna armering inlades över pelar
na. Skjuvarmeringen i plattan var verti
kal och inlades enligt FIG. 3. Provplat
torna 1-3 saknade skjuvarmering. 
Som böj armering användes kamstäng

er Ks 40. Skjuvarmeringen var utsku
ren ur armeringsnät Ns 50. Mängden 
skjuvarmering i plattan bestämdes ur 
villkoret, att denna armering ensam 
skulle kunna uppta 75 % av den beräk
nadepelarlasten vid böjbrott. 

Under försöken uppmättes i första 
hand provplattornas spricklast, brott
last och nedböjning samt kraften i 
dragbandet mellan pelarna, TAR 2. I 
punkter av speciellt intresse mättes töj
ning och stukning dels i plattans böj
och skjuvarmering, dels i betongen på 
plattans undersida. Vidare mättes plat
tans vinkeländring vid pelare och vid 
några provplattor även plattans hori
sontalförskjutning (lmutpunktsför
skjutning). 

Resultat 

Kraften i dragbandet, och följaktligen 
även inspänningsmomentet, var ap
proximativt direkt proportionell mot 
pelarlasten, HG. 4. Avvikelsen mellan 
beräknat och uppmätt inspänningsmo
ment var högst 18 %, om detta mo
ment beräknas som för en ram och om 
därvid förutsättes elastiskt material, 
stela knutpunkter och osprucket tvär
snitt. När belastningen understeg 55 % 
av brottlasten, dvs. vid belastningsnivå 
aktuellt för underarmerade betongplat
tor i bruksstadium, var avvikelsen 
högst 13 %. Det beräknade inspän
ningsmomentet var i medeltal ca 4 % 

armeringsmängden och ca 4 % för stort 
vid plattorna med den större armerings
mängden. Bestämning av inspännings
moment i kantpelare med förenklad 
metod baserad på elasticitetsteorin gav 
således nöjaktigt resultat och bör kun
na användas vid dimensionering, om 
än med viss försiktighet. 

Genomstansning erhölls vid alla prov
plattorna utan skjuvarmering, TAR 2. 
Endast vid platta 2, som hade den min
sta armeringsmängden, var därvid böj
armeringen i plattan fullt utnyttjad och 
den beräknade gränslasten uppnådd. 
Genomstansningen inleddes inom om-
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FIG. 2. Armering i provplattorna 2 och 4. 
Provplatta 4 hade dessutom skjuvarme
ring enligt FfG. 3. Samma litterering har 
använts för armeringen i de övriga prov
plattorna. 
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FIG. 3. Skjuvarmering i pwvplattorna 4 och 6. M20-M22 är de skjuvjärn, i vilka 
töjningen mättes. Skjuvarmeringen placerades på samma avstånd från pelaren i 
provplattorna 5 och 7-9. 

Platta Pelare 
Böjarmering Vridarme-

bl) bl) ring bil .S ök, l Uk, Ök, / / I::i 

'" l .S 'C 
<l.l ök, / / Uk, / / ... <l.l 

El ~ El 
a As/(AA+AB) AA+AB AG Ac AD AE 
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cm" cm2 cm" ern" cm" ... El 
CIlu E-< u 

fl <;Q 11 ,fl 1'1 '1<: l'lAA "l "l t; "l "l t; 6,79 "l "le 
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0,59 7,66 10,21 9,05 1,13 1,57 6,09 3,83 
3,73 0,59 7,66 10,21 9,05 1,13 1,57 6,09 3,83 
3,73 0,39 7,76 10,21 9,05 1,13 1,57 6,09 5,30 

0,59 15,33 20,42 18,10 2,26 2,26 10,18 3,93 
7,06 0,59 15,33 20,42 18,10 2,26 2,26 10,18 3,93 
7,06 0,39 15,51 20,42 18,10 2,26 2,26 10,02 3,93 
7,06 0,29 15,51 20,42 18,10 3,39 3,39 10,61 3,93 
7,06 O 15,70 20,42 18,10 3,39 3,39 10,61 3,93 

Beteckningar: 
Ök, Uk = i plattans över- resp. underkant 
l , / / = i riktning l resp. / / understödd plattkant 
A, B etc. = armering littera A, B etc., se FIG. 2 
AA,AB etc. = arean för armering littera A, B etc. 
AA/(AA+AB) = kvoten mellan den i pelare inbockade inspännings armeringens area 

och inspännings armeringens totala area 

TABELL 1. Armering i provplattorna. 



TABELL 2. Väsentliga provningsresultat. 
Materialhållfasthet. Spricklast. Brottlast. Kraft i dragband. Brottfenomen. Beräknad gränslast. 

O'kub as Po Pu Pb Db 

kp/cm" kp/cm" 

00 .---
.~ P'I 

-< '" ~ + ~ S ~ > '" OJ ..... lo< 
;::I --- 1i'i t<S 

~ P'I O) ... 
li:.:: <bIO il< -< p... 

la 0,59 300 300 4320 

2 0,59 333 333 4290 
4 X 0,59 347 493 4235 

6 X 0,39 316 394 4290 

3 0,59 293 424 4310 
5 X 0,59 330 410 4290 
7 X 0,39 315 399 4225 
8 X 0,29 355 454 4590 
9 X O 346 418 4575 

Beteckningar: 
AB /(AA+AB)=seTAB.l 
O'kUb = betongens kubhållfasthet 
as = armeringsstålets sträckgräns 
Po = pelarlasten vid första böjspricka 

på plattans ovansida vid pelare 
Pu = pelarlasten vid första böjspricka 

på plattans undersida i fält 
Pb = pelarlasten vid brott 
Db = kraften i dragbandet vid brott 

P Mp 
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<b 12 Mp Mp Mp Mp c:n~ 

4855 13,0 4,96 X 

4310 6 6 13,1 4,54 X 

4320 6 6 13,5 4,76 

4290 6 6 12,4 3,64 

4285 6 9 16,9 b X 

4335 6 6 22,8 7,30 X 
4335 6 9 22,4 6,07 X 

4230 9 9 22,0 6,27 
4200 9 9 23,5 7,51 

P gr = beräknad gränslast 
Aa t = ° anger att tryckarmeringen har 

försummats 
Aat =1= ° anger att full vidhäftning mellan 

tryckarmering och betong har för-
utsatts 

Anmärkningar: 
a I början av försöket påfördes belastning 

~.-
JJ---O D~ 

O L-------~-------L------~--------------__ ~DMp 
2 4 6 El 10 

FIG.4. Uppmätta samband mellan kraften j dragbandet D och pelarlasten P. Provplat
torna 2-9. 

Beräknat samband mellan D och P. 
•• •• Anger brottlast. 

Brottfenomen Pgr 

Pb 

d t:! t<S,J:i ...... u o 
0)0 ... OJ o o 
8 '" OJ 

;tl ... IL i{.. "d~~ u t<S 

t'R ~ 

~~'R ~ ~ 

-< -< f-<.~ 

1,19 1,28 

0,99 1,00 
X 0,95 0,96 

0,93 c 0,93 c 

X 1,06 1,06 
0,89c 0,90c 

1,22 1,35 
0,89 0,99 
0,91 1,01 

X 0,98 1,07 
X 0,91 1,01 

endast i belastningssnitt närmast fixlag-
ret, på grund av felkoppling av dom-
krafter i laboratoriet. Då provningsre-
sultaten kan ha påverkats av detta miss-
öde, anges för platta 1 inga spricklaster. 

b Db uppmättes icke. Extrapolering ger 
Db=4,8Mp 

c Armeringen littera L i pelare har an-
tagits vara spänningslös. 

rådet innanför pelarens tryckta kant. 
Skjuvsprickan, som uppstod när belast
ningen uppgick till 60-70 % av brott
lasten, hade inom detta område samma 
lutning som skjuvsprickan vid de cir
kulära plattor med pelare i mitten, vil
ka tidigare provats av Kinnunen & Ny
lander (1960). 

Inläggandet av skjuvarmering i plat
tan medförde vid provplattorna med 
den större armeringsmängden att brott
lasten ökade ca 35 % och att plattans 
brottvinkeländring vid pelare ökade 
mer än 65 %. Brottet vid dessa prov
plattor kom som genomstansning, plat
torna 5 och 7, eller som tryckbrott i 
pelare,.plattorna 8 och 9. Brottsprickan 
vid genomstansning började uppstå 
inom området innanför pelarens tryck
ta kant när belastningen uppgick till ca 
90 % av brottlasten. Vid provplattor
na med den mindre armeringsmängden 
medförde inläggandet av skjuvarme
ringen naturligtvis ingen ökning av 
brottlasten. Vid dessa provplattor upp
stod leder mellan pelare och platta, 
varefter plattans nedböjning ökade 
snabbt, samtidigt som belastningen 
började minska. Något egentligt brott 
inträffade ej. Den mot böjarmeringen 
svarande beräknade gränslasten upp
nåddes vid alla provplattorna med 
skjuvarmering, TAB. 2. Brottet vid des
sa plattor kan därför sägas ha varit av 
typen böj brott. Verkan av skjuvarme-



ring var således densamma som vid de 
tidigare av Kinnunen & Nylander 
(1960) och Andersson (1963) provade 
plattorna med pelare i mitten. 
Provplattorna med lika mängd böj

och skjuvarmering hade i stort sett 
samma brottlast, T AB. 2, och nedböj
ning. Signifikant skillnad i brottlast er
hölls ej med andelen i pelare nedboc
kad inspänningsarmering i plattan. 
Brottlasten minskade ej då all inspän
ningsarmering i plattan utformades 
som "hårnålar". 

Mätningen av plattans nedböjning vi
sar att plattdelarna intill en kantpelare 
kan betraktas som stela i radiell rikt
ning inom ett område, som begränsas 
aven linje efter vilken det radiella mo
mentet är noll. 
Töjningen i .plattans inspänningsar

mering i ett snitt längs pelarens tryckta 
kant var inom området utanför pela
ren approximativt omvänt proportio
nell mot avståndet från symmetrilinjen 
genom pelarcentra. Uppmätt töjning i 
plattans inspänningsarmering visar, att 
försiktighet måste iakttagas beträffan
de armeringens utdragslängd och för
ankring i plattan. 

Plattans vinkeländring vid pelare vid 
viss pelarlast var för provplattor med 
samma mängd böjarmering oberoende 
av om plattan var försedd med skjuv
armering eller ej. Denna vinkeländring 
påverkades inte nämnvärt av inspän
ningsarmeringens utformning i pela
ren, så länge pelarlasten var mindre än 
80 % av brottvärdet. Vid plattorna 
utan skjuvarmering var plattans vinkel-

ändring vid pelaren, efter det att skjuv
sprickan uppstått, koncentrerad nästan 
helt till skjuvsprickan. Vid plattorna 
med skjuvarmering däremot var vin
kel ändringen koncentrerad till två zo
ner. Ungefär 1;3 upptogs som vinkel
ändring mellan pelaren och plattdelen 
rakt över pelaren. Aterstående 2h var 
koncentrerade huvudsakligen till böj
sprickan mitt över pelarens tryckta 
kant. 
Försöken tyder på, att om dragarme

ringen i pelarens inspända ände för
ankras i plattan eller i pelarens tryck
zon, bör dragarmeringens krökta del 
vara understödd av korsande arm e
ringsstänger . 

Vid den teoretiska överarbetningen 
av försöksresultaten har gränslasten 
bestämts för två fall. I det ena fallet 
antogs, att pelarna är överstarka och 
gränslasten bestämdes enligt brottlinje
teorin. I det andra fallet antogs, att me
kanism med flytleder i pelarnas inspän
ningssnitt och i plattans fält bestämmer 
gränslasten. 

Med stöd av brottlinjeteorins lösning~ 
ar har uppställts villkor för att den 
vinkelrätt mot pelarunderstödd kant 
liggande böjarmeringen i plattan jämte 
böjarmeringen i pelaren ensam skall 
behöva beaktas vid beräkning av kon
struktionens bärförmåga vid böjbrott. 
Dessa villkor bestämmer mängden och 
fördelningen av den vid en kantpelare 
erforderliga armeringen parallell med 
plattans fria kant och beaktar vridmo
menten i plattdelarna på ömse sidor av 
pelaren. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 
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Sättet att beakta kantpelarens utbred
ning vinkelrätt mot plattans fria kant 
vid beräkning av det dimensionerande 
inspänningsmomentet i plattan har stu
derats. Det visas, att det sökta momen
tet kan beräknas i etapper. Först beräk
nas plattans inspänningsmoment i det 
snitt, i vars plan pelarens tryckresultant 
verkar. Därvid antages att pelarens 
tryckzon är koncentrerad till tryckre
sultanten. Det erhållna inspänningsmo
mentet korrigeras därefter för att be
akta tryckzonens verkliga utbredning 
vinkelrätt mot plattans fria kant. 

Genom beräkningar har visats, att 
för plattdelen invid en kantpelares 
tryckzon gäller dels att tvärkraften är 
koncentrerad mot pelarens tryckta 
hörn, dels att den med tvärkraft och 
vridande moment statiskt ekvivalenta 
resulterande kraften (Pi + My / dl) är 
avsevärt större än pelarlasten Pi' Det 
rekommenderas att skjuvarmeringen i 
plattan dimensioneras så, att den en
sam kan uppta 75 % av kraften (Pl + 
My/dl)' 
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Deformationsförmåga hos betongpelare 

Jan Erik Janson 

Tvångsdeformationer som är av sådan 
storlek att beräkning enligt elasticitets
teori blir helt missvisande är mycket 
vanliga vid betongkonstruktioner. Ett 
exempel på detta är pelare som i ena 
änden är fixerade i grunden och i den 
andra förbundna med varandra genom 
bjälklag och väggar. När bjälklagen 
och väggarna krymper böjs pelarna. 
Böjningen är ofta så stor att pelarna 
överskrider gränsen för elasticitetsteo
rins giltighet. Detta överskridande sker 
således redan i bruksstadiet. 

Denna undersökning är ett led i arbe
tet att klarlägga förutsättningarna för 
gränslastmetoderna. Undersökningen 
omfattar experimentellt och teoretiskt 
studium av bärförmågan hos centriskt 
belastade betongpelare utsatta för 
tvångsdeformation. Resultaten av de 
teoretiska beräkningarna överens
stämmer väl med försöksresultaten. 
l rapporten redovisas en tumregel, 

som innebär att en betongpelares 
tvångsdeformation bör kunna tillåtas 
vara ungefär 10 gånger större än den 
deformation som en formell beräkning 
enligt elasticitetsteori leder till. En för
utsättning för att denna stora tvångs
deformation skall tillåtas är att byggna
dens sidostabilitet är säkerställd av 
andra konstruktionsdelar. 

FlO. 1. Betongpelare med fast inspänning 
i ena änden och led i den andra belastad 
med normalkraften N och utsatt för 
tvångsförskjutningen O. 

FlO. 2. Betongpelare med led i båda än
darna belastad med normalkraften N och 
utsatt för tvångsförskjutningen o. Figuren 
visar hur försökspelarna provades. 

Ett i praktiken vanligt fall, vid vilket 
pelare blir tvångsdeformerade i bety
dande grad, är att krympning hos 
bjälklag och väggar i ett hus tvångsde
formerar pelare på grundplintar. Det 
är vanligt att sådana pelare är grova 
och vid formell beräkning av påkän
ningar enligt elasticitetsteori finner 
man att endast mycket små krymprö
relser kan accepteras med hänsyn till 
tillåtna påkänningar. Ofta beaktas då 
inte krymprörelserna vid den statiska 
beräkningen av byggnaden. Emeller
tid finns det gränser för vilka defor
mationer en betongpelare tål och den
na undersökning visar vilken deforma
tionsförmåga man har att ta hänsyn 
till. 
Undersökningen omfattar teoretiskt 

studium av betongpelares deforma
tionsförmåga samt provning i labora
torium av 24 st pelare. Det grundläg
gande fall som främst har studerats 
teoretiskt och experimentellt är det 
som visas i FlO. 1. 
Beräkningar av deformationsförmå

gan hos betongpelare belastade enligt 
FlO. 1 har genomförts. Beräknings
gången har varit följande. Med hjälp 
av jämviktsvillkoren, antagande om 
plana tvärsnitt samt antagande om be
tongens och armeringens a-e-diagram 
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beräknas sambandet mellan moment 
och krökning för aktuellt tvärsnitt. 
Därefter bestäms krökningsfördelning
en i pelaren vid visst stadium karakte
riserat av viss momentfördelning. De
formationen i detta stadium erhålls ge
nom integrering av krökningen. 

Vid försöken har belastningsfallet en
ligt FIG. 1 efterliknats genom att en 
pelare har belastats enligt FIG. 2 var
vid pelarens mittsnitt svarar mot den 
fast inspända pelaränden i FIG. 1. Vid 
försöken har följande parametrar va
rierats: pelarlängden, armeringsmäng
den (även helt oarmerade pelare pro
vades), normalkraftens storlek (från 
normal brukslast till ca 70 % av brott
last vid centriskt lastangrepp) samt för
sökets varaktighet (från ca 2 tim till ca 
8 dygn). Tvärsnittet var HXb=150x 
200 mm (för oarmerade pelare 175 X 
200 mm). Pelarna var inte bygelarme
rade. Det är väsentligt att observera att 
normalkraften hölls konstant och att 
deformationen var den oberoende va
riabel som stegvis ökades till brott. 
Brottet definieras därvid som det sta
dium när pelaren inte längre förmår 
bära norrnalkraften. Innan brottsta
diet uppnås har horisontalkraften van
ligen ett maximum liksom momentet 
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i pelaren. I vissa fall bytte horisontal
kraften riktning före brott. 

Resultaten av de teoretiska beräk
ningarna överensstämmer bra med för
söksresultaten. För de kortaste för
sökspelarna observerades dock att de
formationsförmågan blev betydligt 
större än beräknat. Detta har tolkats 
så att för dessa pelare har tvärkraften 
en icke försumbar betydelse som den 
teoretiska beräkningen inte beaktar. 
Armeringsmängden har en mycket o
betydlig inverkan på deformationsför
mågan. Detta gäller även om arme
ringsmängden minskas till noll. 

Normalkraftens storlek påverkade re
sultaten i försöken huvudsakligen på 
följande sätt. Vid stor normalkraft 
uppnåddes pelarens maximala moment 
strax före brott medan vid låg normal
kraft en stor del av deformationsför
mågan fanns kvar sedan maximalt mo
ment hade uppnåtts. 
Försökens varaktighet påverkade re

sultaten mycket litet. Detta förklaras 
med att den största delen av kryp
ningen i betongen redan sker vid ett 
s.k. korttidsförsök av några timmars 
varaktighet. En väsentlig del av det 
teoretiska studiet gäller betongens (J

e-diagram och dettas tidsberoende. 
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Främst har undersökningar av Rusch 
kunnat utnyttjas. Det bör observeras 
att det här är frågan om krypning vid 
påkänningar upp till betongens tryck
hållfasthet. 
FIG. 3 visar approximativt en betong

pelares deformationsförmåga sådan 
den har erhållits både teoretiskt och 
experimentellt vid denna undersök
ning. Figuren har experimentellt veri
fierats för L/H mellan 4 och 8 där de 
mindre slanka pelarna hamnar till hö
ger om de angivna kurvorna för OM 
resp. 0B' Armeringsmängden påverkar 
inte deformationsförmågan. Enligt den 
teoretiska beräkningen påverkar inte 
heller betongens och armeringens håll
fasthet deformationsförmågan i nämn
värd grad. FIG. 3 förutsätter att defor
mationen sker så långsamt att väsentlig 
krypning hinner ske. För detta är ett 
par timmar tillräckligt. Med utgångs
punkt från FIG. 3 har den praktiska 
regeln angivits att en betongpelare be
lastad enligt FIG. 1 kan förutsättas få 
bli förskjuten sträckan 1,2 . V / 
(lOOO.H). I detta värde ligger vissa 
marginaler och avsikten är att norm
skrivande organ skall använda under
sökningen för att formulera föreskrif
ter. Värdet kan då komma att justeras. 

FIG. 3. Approximativt resultat av un
dersökningen. OM betecknar deformatio
nen vid stadiet för maximalt moment i 
iiiSjiiiniiiii,gSJldttet. lR beteckriui" def.iJr
mationen vid brottstadiet. N o är brott
lasten vid centriskt lastangrepp vid kort
tids belastning. 
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Om läsbar husprojektering 

Erik Wåhlin 

Moderna husprojekthandlingar växer i 
omfattning med ökade krav på full
ständighet. Informationer som tillförs 
under projekteringen är svåra att åter
finna i mängden av beskrivningar och 
ritningar. 

Handlingarna skulle öka i praktiskt 
värde, om deras innehåll kunde göras 
mer tillgängligt utan tekniska hjälp
medel. Enklast sker detta med ett sak
register, där byggnadens delar nämns 
vid namn enligt vanligt språkbruk. 
Detta register kan genom kod hänvisa 
till ritningar och arbetsföreskrifter 
och kan utformas som en disposition 
eller förlaga till en byggnadsbeskriv
ning, en skildring av vad som skall 
byggas. Med utgångspunkt från den
na beskrivning anges i ritningar och 
AMA hur huset skall byggas. I rap
porten redovisas ett förslag till en så
dan disposition av byggnadsbeskriv
ningar, uppbyggd på SfB-systemets 
byggnadsdelstabell. Den bör kunna an
vändas då program uppgöres, vid pro
jektering, kalkyl, upphandling, produk
tion, förvaltning, ombyggnad och - i 
en framtid - historieskrivning. 
Med denna ordning blir byggnads

beskrivningen en huvudhandling, rit
ningarna blir illustrationer till denna 
och AMA ger bindande kommenta
rer. önskade informationer erhålles 
snabbt med eller utan hjälp av data
teknik. 

Stabilitet 

Grundtanken i denna rapport är att 
bygghandlingarna skall kunna grup
peras kring ett stabilt register över 
byggnaden och dess delar. I motsats 
till ett sådant register är en mate
rial- och arbetsbeskrivning (AMA) 
variabel. Byggnadsmaterialen utveck
las och arbetsmetoderna förändras 
snabbt. Även ritningarna är varieran
de. Till och med standardritningar 
föråldras och moderniseras. 

Stabila begrepp är däremot grund, 
murar, pelare, väggar, tak, dörrar, 
fönster etc. 
En stabil disposition kan därför er

hållas via byggnadsbeskrivningen, 
som skildrar vad som skall byggas, 
i motsats till arbetsbeskrivningen, 
som anger hur man skall bygga. 

Flera förslag till beskrivningar av 
denna typ har framkommit. I Bygg
AMA 65 finns en byggnadsdelstabell, 
som efter bearbetning och specifika-

tion lagts till grund för rapportens 
förslag till disposition och kod för 
en beskrivning av byggnaden och dess 
delar. 

Tidiga beslut 

J u fler beslut som fattas på ett tidigt 
stadium av utrednings- eller projekte
ringsarbetet, desto snabbare fullbordas 
förloppet genom att ett beslut kan 
ligga till grund för flera andra. En 
generell norm för beslutsprocessen är 
därför värdefull. 

Genom byggnadsbeskrivningen blir 
det naturligt att först i text klargöra 
vad man skall bygga, sedan i bild illu
strera denna text med ritningar och 
förteckningar och därefter med hjälp 
aven arbetsbeskrivning (AMA) med
dela hur de olika arbetena skall ut
föras. Denna rutin gör beslutsproces
sen likartad från ett projekt till ett 
annat, samtidigt som den tvingar 
samtliga medverkande till tidigt sam
arbete. 

Handlingarna 

Byggnadsbeskrivningen växer fram 
genom att informationer och beslut 
införes efter hand i en förlaga. De 
föreskrifter, som anses behöva illu
stration eller mängdförteckning, för
ses i konceptet med en beteckning 
(förslagsvis BD= byggnadsdelar och 
detaljer) som anger att en ritning fö
religger med samma kodbeteckning 
som föreskriften. Därefter användes 
byggnadsbeskrivningen som underlag 
för det vidare projekteringsarbetet. 

Under ett senare skede införes till
lämpliga delar av AMAs kod i bygg
nadsbeskrivningens marginal. Däref
ter utarbetas AMA. Ofta kan före
skrifter i AMA anges bara med kod
nummer och eventuell rubriktext. 
Endast om ByggAMA (eller annan 
förlaga) ej innehåller önskad före
skrift, behöver sådan skrivas ut i ar
betsbeskrivningen. 
Huvudritningarna framställes på 

grundval av godkänd skiss och tek
niska diskussioner. De användes för 
vidare projektering, för myndigheter
nas granskning och för översiktlig 
orientering. 
På bygget behövs mer detaljerade 

översiktsritningar. De bör framställas 
så, att de kan läsas i novemberdiset 
ute "på valvet". Om de uppfyller det
ta villkor, borde de också duga för 
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reproduktion i mindre skala, och an
vänds i så fall som orienterande rit
ningar utan anspråk på måttnog
grannhet. 

Ovan skildrade handlingar komplet
teras med illustrationer över byggnads
delar och detaljer. De framställes som 
förut nämnts i anslutning till bygg
nadsbeskrivningen och numreras med 
dennas kod. Beskrivning och ritningar 
kan då läsas parallellt i samma följd. 

Dessa blad med byggnadsdelar och 
detaljer har en mångsidig använd
ning. De är användbara vid kostnads
beräkning och kalkyl. De tjänstgör 
som beställnings- eller följesedlar. 
De upplyser om byggnadsdelarnas till
verkning, montering, plats inom byg
get, om mängder, antal, kvalitetsford
ringar, beslagning m.m 

Handlingarnas format 

Formatet A4 är lämpligt för de flesta 
bygghandlingar. Större ritningar kan 
via arkivfotografering transformeras 
till detta bekväma format. Om skrym
mande byggnadsdelar (t.ex. en takfot) 
skall detaljstuderas, bör skalan om 
möjligt väljas så att redovisningen kan 
inrymmas på ett A4-blad. 

A2 ger vid nedfotografering till halv 
skala ett A4-blad med illustrationer
na förminskade till halv längdskala. 
En huvudritning i skala 1: 1 00 blir ett 
hanterligt blad med illustrationer i 
skala 1:200. En situationsplan i den 
av lantmäteristyrelsen rekommende
rade skalan 1:500 får vid förminsk
ning den bekväma skalan 1:1000. Av 
denna anledning vill man gärna så 
långt som möjligt rekommendera A2 
för huvudritningar, även om övriga 
översiktsritningar skulle kräva större 
format. Även dessa kan förminskas, 
varvid deras längd om möjligt inpas
sas i A4s höjd. 

Eftersom det är praktiskt att ha 
tryckta blanketter för ritningar, och 

Erfarenhetsbank och arkiv för ett medel
stort arkitektkontor med projekthandling
arna samlade och klassificerade enligt 
byggnadsbeskrivningens kod. 

då det är olämpligt att förvara många 
blankettformat, föreslås att ritnings
blanketterna begränsas till antal. I 
A4-format behövs flera blanketter för 
olika ändamål (beskrivning, ritnings
förteckning, ritningar etc). Aven Al 
och A2 är önskvärda format. Om 
man önskar hålla endast ett större 
format som färdigtryckt blankett (vil
ket är praktiskt med hänsyn till la
gerhållningen) rekommenderas Al, 
som i så fall tryckes med en marke
ring=A2s höjd i båda sidomargina
lerna. Den stora blanketten användes 
således för två format genom beskär
ning vid behov, varvid det mindre 
formatet Als längdxA2s höjd till
hör ett av de mest frekventa forma
ten inom våra arkitektkontor. 
De större blanketterna kan beträf

fande vikning, etiketter m.m. utföras 
enligt rapport 114 från Byggforsk
ningen. 

Reproduktionsteknik 

Genom stora format bindes kopie
ringstekniken vid dyrbara reproduk
tionsmetoder, en ekonomisk belast
ning på ett projekt redan före bygg
start. 

Numera kan man via mikrofotogra
fering framställa kopior i mindre for
mat. Dessa är användbara bland an
nat i kontraktshandlingar. Under för
utsättning av att mängdbeskrivning
ar tillhandahålles bör de även kunna 
vara underlag för kostnadsberäkning. 
Stora kopior skulle i så fall endast 
behövas ute på bygget och inom det 
projekterande kontoret. 
Kontorsoffset rekommenderas för 

större upplagor av handlingar i A4. 
Aven andra metoder kan rekommen
deras. Utvecklingen går vidare och 
metoderna förbättras. Tills vidare kan 
den projekterande gå utvecklingen till 
mötes genom att begränsa antalet sto
ra ritningar och rita och texta dis
tinkt och kontrastrikt. 

Koden och dess funktion 

I rapporten ges ett förslag till disposi
tion för byggnadsbeskrivningar. Varje 
rubrik har försetts med underrubri
ker, ordnade numeriskt. Teoretiskt 
skulle denna kod kunna inrymma in-
emot 100000 rubriker. -t.A:t.v dcsåa an-
vänds i förslaget ca 2 500. Vid ut
skrift aven byggnadsbeskrivning sy
nes 300 rubriker vara aktuella. Detta 
antal varierar givetvis inom vida 
gränser mellan enkla och komplice
rade objekt. 
Ett exempel på hur koden fungerar: 

En tomt skall planeras med en väg 
för tung trafik, mindre vägar för 
gångtrafik, gräsplaner, rabatter och 
planteringar. Kod och rubrik enligt 
förslaget: 

40: 100 V AGAR OCH PLANER 

Illustrationer anges genom tillägg av 
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beteckningen BD (Byggnadsdelar och 
detalj er) till kodsiffran: 

40: 1 00 BD V AGAR OCH PLANER 

I exemplet vill man visa hur dessa 
vägar och planer skall utföras. Detta 
sker med hänvisning till AMA i hög
ra marginalen: 

40: 100 BD V AGAR OCH PLANER 
40:110 Tung trafik (40)Cc 9.161/ 

2Kl-500 
40:130 Gångtrafik (40)Cc9.161/ 

G2.200 
40:220 Gräsplaner (40)Cc 9.281/ 

200 
40:230 Rabatter (40)Cc 9.25/ 

300 
40:240 Träd och (40)Cc 9.282 

buskar +måttuppgift 

Edarenhetsåtedödng. Standard 

Genom att samla ritningar med iden
tiska kodnummer från olika projekt 
kan varje kontor bygga upp en egen 
erfarenhetsbank (se figur). 

Aven om ritningar med givet kod
nummer handlar om en likartad bygg
nadsdel kan innehållet variera. Men 
vissa blad kan bli varandra mycket 
lika från gång till gång, något som 
kan föra fram till en levande stan
dard. 

Fastställd standard (SIS) bör använ
das, varigenom illustrationerna i vissa 
fall förenklas till förteckningar eller 
till en anteckning om aktuellt SIS
nummer i byggnadsbeskrivningen. 

Fortsatta undersökningar 

Den redovisade arbetsrutinen har 
prövats och hållit måttet i ett antal 
fall, men har då berört endast arki
tektkontorets arbete. Metoden kan 
utvecklas till att omfatta även med
konsulternas arbetsfält. 

Visserligen berörs arbeten med in
stallationer i den föreslagna disposi
tionen, vilket bidrar till samordningen 
inom det projekterande teamet, men 
i detta avseende återstår mycket att 
utreda. Idealet torde vara, att alla 
projekthandlingar oavsett fack sam
manförs till ett dokument, där de pro
jekterande har ett gemensamt ansvar 
och talar ett språk, som förstås av 
dem inbördes och E!'f i!!tresser~de 

icke-tekniker. 
Av de uppgifter, som handlägges av 

Byggandets Samordnings AB, vidrör 
föreliggande arbete endast en mmctre 
sektor. I rapporten behandlas t.ex. ej 
frågan om olika AMAs inbördes 
samordning. Genom fortsatt utred
ning bör klarläggas om AMA-före
skrifter och illustrationer till arbets
utföranden eller byggnadsdelar, oav
sett teknikerfack, kan återföras till en 
enhetlig disposition, som i så fall bör 
vara stabil inför olika utvecklingsten
denser på material-, arbets- eller funk
tionsområdet. 

Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm 1971 



Integrerade anläggningar för ljus, värme 
och ventilation. Del 2 

Lars Carlsson, J an Gustavsson, 
Hans Hedlund & Jan Holmberg 

l rapport R5:I97I föreslås en enhetlig 
metod för provning och redovisning 
av effektfördelningen i ventilerade be
lysningsarmaturer. Kompletta beskriv
ningar ges av kalorimeter, mätutrust
ning och tillvägagångssätt. 
För uppföljning av integrerade ljus-, 

värme- och ventilationsanläggningar i 
drift lämnas förslag i form av ett for
mulär till vilka data som skall inskaf
fas vid fältmätningar. 

Under hösten 1968 inventerades, på 
uppdrag av Statens råd för byggnads
forskning, de undersökningar och prov 
som gjorts inom och utom landet av 
integrerade system för ljus, värme och 
ventilation. Detta arbete utfördes av 
ovanstående arbetsgrupp, och redovi
sades i "Integrerade anläggningar för 
ljus, värme och ventilation, del 1", 
rapport 38:1969, Statens institut för 
byggnadsforskning. Vid undersökning
en visade det sig vara mycket svårt att 
göra kvalitativa bedömningar av an
läggningar och komponenter då dessa 
redovisas på olika sätt i litteraturen. 
För ventilerade belysningsarmaturer 
använder varje armaturfabrikant i stort 
sett sin egen mät- och redovisningsme
tod. 
Avsikten med rapport R5:1971 är att 

lämna förslag till en enhetlig mät- och 
redovisningsmetod för ventilerade be
lysningsarmaturer . 

Rapporten innehåller förutom defini
tioner exempel på redovisning av data 
över effektfördelning, beskrivning av 
och måttuppgifter på kalorimeter, spe
cifikation över erforderlig mätutrust
ning, beräkningsmetoder och beskriv
ning av förfaringssätt för testning av 
kanalansluten armatur för frånluft, 
kanalansluten armatur för tilluft, ka-

Undertaksutrymme 

Fotocell 
lZl 

FIG. l. Schematisk skiss av kalorimeter. 

nalansluten armatur för frånluft med 
tilluftdon, armatur med sidoanslutna 
frånluftdon samt armatur för frånluft 
som ej kanalansluts. 
Vid kontakter med olika länders be

lysningsorganisationer har framkom
mit att några provningsnormer inte 
finns. Däremot har Illuminating Engi
neering Society i USA utarbetat ett för
slag till test- och redovisningsmetod. 
Ett utkast till förslag till en enhetlig 

mät- och redovisningsmetod för venti
lerade armaturer utsändes på remiss 
hösten 1969 till ett antal intresserade, 
varefter det slutgiltiga förslaget utar
betades. Speciellt har arbetsgruppen 
fäst sig vid remissvar från KTH, Elek
trisk Anläggningsteknik, rörande exi
sterande system för bestämning och re
dovisning av ljustekniska egenskaper 
från belysningsarmaturer. 

Olika typer av kalorimetrar kan an
vändas för att erhålla erforderliga data 
för en armatur. 
Här har föreslagits en kalorimeter 

med kalibrerad värmeförlust. Tempe
raturen inuti kalorimetern kontrolleras 
och hålls konstant med en elektrisk 
värmekabel som·placeras på kalorime
terns inre väggar. En sådan kalorimeter 
har byggts av plywood® och en serie 
provmätningar på kanalansluten lys
rörsarmatur 4 X 40 W har utförts vid 
Institutionen för Uppvärmning och 
Ventilation, KTH. (FIG. 1 och 2.) 

Mätningarna visade sig väl genomför
bara. Dock hade kalorimetern svårt att 
komma till fortfarighet. Med den slut
giltiga utformningen av kalorimetern 
uppnåddes jämvikt i systemet på 2-3 
timmar. 

Mycket tyder på att kalorimetern kan 
vara byggd i ett material med lägre 
värmekapacitet, som t.ex. tunna alumi-
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P=effekter, V=luftflöden, t=mätpunkter för temperaturer. 
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niumplåtar med ett lätt isoleringsmate
rial av Lex. uretanplast. 
Vid mätningarna bestämdes armatu

rens effektfördelning för två olika tem
peraturer i undertaksutrymmet, 28 DC 
resp. 32°C. (FlO. 3.) 

Relativa ljusflödet bestämdes som 
funktion av frånluftsflöde och tempe
raturskillnad Llt (FIG. 4.) 

I 625 ~ 
r---------
I I 
: I 

------l lo 

-:==.~._-_._-- ~~ ·_·-1 . __ . __ ._. 
I I L _________ --.J 

Beträffande vattenkylda armaturer 
föreligger i USA ett förslag till testning 
och redovisning. Arbetsgruppen inför
skaffade vid sitt studiebesök i USA en 
vattenkyld armatur, som kommer att 
användas vid vidare undersökningar 
som speciellt gäller system med sådana 
armaturer. 
Det har visat sig omöjligt att få fram 

F/G. 2. Kalorimeterns dimensioner samt placering av termo
element. Plan och sektion. 
V =luftflöde, t=mätpunkter för temperaturer. 
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data från integrerade anläggningar i 
drift. Att utföra fältmätningar på såda
na anläggningar torde vara ett lämpligt 
examensarbete vid t.ex. KTH. 

I rapporten lämnas förslag i form av 
ett formulär till vilka data som skall in
skaffas från integrerade ljus-, värme
och ventilationsanläggningar i drift. 
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F/G. 3. Effektfördelning för provad armatur med rumstem
peraturer 25,5°C och temperatur i undertaksutrymme 28°C. 
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F/G. 4. Relativa ljusflödet som funktion av frånluftsflöde 
och temperaturskillnad Ll t för provad armatur. 
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Grundvattenproblem i tätorter 
Bakterieangrepp på träpålar 

Artiklar ur tidskriften Byggmästaren 1970 

Rapporten består av artiklar som 
varit publicerade i nr 6 och 8 av tid
skriften Byggmästaren 1970. Artik
larna behandlar dels grundvattennivåns 
sänkning i samband med stadsbebyg
gelse, dels nedbrytning av pålvirke 
under grundvattennivån. 

De byggnadsoperationer som utförs i 
samband med exploatering av mark 
för stadsbyggnad, exempelvis perma
nentning av gator och dagvattenavled
ning, men framför allt underjordiska 
anläggningar, medför för det mesta 
en sänkning av grundvattennivån. 
Det sjunkande grundvattnet förorsa
kar i sin tur konsolidering av lerjor
den och sättningar. Sådana skador 
skulle kunna undvikas om geologiska 
och geohydrologiska undersökningar 
ingick redan vid planeringen av nya 
bostads- och industriområden. 
En enkät med syfte att kartlägga 

grundvattenproblemen i svenska tät
orter utfördes 1967. Enkäten vände 
sig till 971 orter med mer än 500 in
vånare, och 793 av dessa orter - 81,7 
procent - svarade. Svaren visade 
att grundvattenproblem av ett eller 
annat slag är relativt vanliga även i 
mindre samhällen och att föreskrifter 
syftande till att bibehålla grundvatten
nivån endast förekommer i ett förvå
nansvärt litet antal kommuner. I de 
kommuner som enkäten omfattade -
de större städerna var inte med -
skall ca 40 000 bostäder byggas på 
mark där grundvatten kan förorsaka 
skador. Detta innebär att stadsbebyg
gelse till ett värde av 4 a 5 miljarder 
kronor riskerar skadeverkningar för 
40-500 miljoner kronor. 

I Stockholms norra och västra för
orter finns många exempel på mark-

och byggnadsskador föranledda av 
sättningar. Orsakerna till sättriingarna 
är bl.a. sänkning av grundvattennivån 
samt konsolidering av leran i de vid
sträckta lerområdena i dessa delar av 
Stockholmsregionen. Sådana skador 
kan undvikas genom geologiska och 
hydrogeologiska undersökningar re
dan vid inplaceringen av nya bostads
och industriområden i regionplanen. 
En sammankoppling av grundvatten
frågorna och byggnadstekniken har 
bevisligen gett goda resultat i form 
av lägre grundläggningskostnader och 
billigare markunderhåll. Det kan röra 
sig om 5-15 procent av byggnads
kostnaderna. 

Vid uppmätning av grundvattenni
vån inom bebyggda områden har det 
visat sig nödvändigt att ha referens
områden där naturliga grundvatten
förhållanden kan studeras. Det bör 
vara områden där ingen bebyggelse 
är planerad inom överskådlig fram
tid. För mätningar i Stockholm har 
fyra sådana områden valts ut vilka 
tillsammans bildar ett s.k. grundvat
tenkors. Liknande jämförande under
sökningar är avsedda att utföras i 
Göteborg och Malmö. 

En serie åtgärder har samverkat till 
en kraftig sänkning av grundvatten
nivån i trakten kring Mariatorget i 
Stockholm. Vid sidan av de gängse 
orsakerna i samband med bebyggelse, 
såsom permanentning av gator och 
gårdar samt avledning av dagvattnet 
är det de omfattande sprängningsar
betena som rubbat grundvattenbalan
sen. 
Ett annat område i Stockholms cen

trala delar där grundvattenytan sjun
kit avsevärt under 1960-talet är trak
ten kring Rådhuset. Många av bygg-
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naderna där är grundlagda på träpå
lar. Främsta orsaken till grundvatten
sänkningen är de pågående byggnads
operationerna under grundvattenytan. 
De försök som gjorts för att återställa 
balansen har åtminstone i viss mån 
lyckats. 

Påverkan av grundvattennivån har 
spårats på ganska långt avstånd från 
en tunneldrivning. Bredden av den ut
satta zonen kan motsvara ungefär 
dubbla djupet av tunneln. Genom att 
använda sig av analogin mellan vätske
flöde och elektrisk ström har man 
enkelt kunnat studera inläckningen 
till en tunnel. Prov med olika tät
ningsmönster har visat att symmetrisk 
tätning runt om tunneln ger bästa re
sultatet. 
De viktigaste kemiska processerna i 

vattnets kretslopp har också studerats. 
Bland annat har det påvisats att ne-

derbörden ingalunda endast består av 
destillerat vatten, som det tidigare 
ansetts. En rad för grundvattnets ke
mi viktiga ämnen ingår. En detalje
rad undersökning av vattenkemin i 
Botkyrkaområdet har gjorts. Den vi
sar förekomsten av två olika grund
vattenregioner inom området, karak
täriserade bl.a. av olika grad av kalk
mättnad. 
På initiativ av Byggforskningsrådet 

har STEGA-gruppen tagit upp frå
gan om bakteriell nedbrytning av trä
virke under grundvattenytan. Samar
bete har därför etablerats med forska
re från Svenska träforskningsinstitutet 
och Lantbrukshögskolan i Ultuna. 
Iakttagelser i samband med grundför
stärkningsarbeten under vissa äldre 
byggnader i Stockholm, såsom Ope
ran och Riksdagshuset, har nämligen 
aktualiserat tanken på att trä under 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

vattenytan skulle kunna vara utsatt 
för röta. Forskningsarbetet har bedri
vits enligt trätekniska, mikrobiologis
ka och miljö analytiska aspekter. 
Ett unikt tillfälle att göra en bred 

vetenskaplig undersökning av ned
brytningsprocessen i grundläggnings
virke erbjöd sig när grunderna till en 
fastighet i Gamla stan i Stockholm 
frilades. Där gavs för första gången 
möjlighet att göra kemiska miljöana
lyser av vatten och jord samtidigt med 
kemiska, mikroskopiska, mekaniska 
och mikrobiologiska undersökningar 
av virkesprov. Resultaten av under
sökningarna visar att trä under vatt
net kan brytas ned på många sätt. I 
detta fall var angreppen djupa och 
med hela splintveden förstörd. Till 
stor del är nedbrytningen orsakad av 
mögelröta, men veden hade antagli
gen också angripits av bakterier. 

Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm 1971 



Byggmaterialtransporter - körtidernas 
variation under dygnet på trafikleder 
av olika typ 

Jan Henriksson & Lars Bjerkner 

Utredningen presenterar körtider un
der dygnets alla timmar på olika typer 
av trafikleder i Storstockholm och 
Västerås. För analysen har använts dels 
material från trafikräkningar och mät
ningar av körtider i ett antal svenska 
städer, dels mer teoretiska samband 
mellan hastighet och flöde. 
I mindre städer är körtidernas tids

beroende mycket litet. I Stockholm va
rierar tidsförbrukningen kraftigt under 
dygnet. 

Kostnaderna för transporter av bygg
material uppgår årligen till stora sum
mor och utgör en långt ifrån försumbar 
post av de totala kostnaderna för hus
byggandet. Stora vinster kan åstad
kommas genom forskningsinsatser rö
rande byggmaterialtransporter för att 
analysera dessa och föreslå åtgärder i 
syfte att nedbringa transportkostnader
na. 

Den genom åren allt större trafiken 
har medfört att trafikledernas förmåga 
att avveckla trafiken blivit mindre. 
Körhastigheten sjunker och köer bil
das, varför den totala körtiden under 
vissa tider av dygnet kan bli mycket 
stor. Detta förhållande drabbar för
utom privatbilisterna även nyttotrafi
ken och inom den byggmaterialtrans
porterna, som till stor del utförs under 
tider på dygnet med låg framkomlig
het på gator och vägar. 
Syftet med denna utredning, som 

Byggforskningen, Trafikräkningar, Stockholm 
Plats: Götgatan 
Tid: Tisdagen 30. 09 1969 
Riktning: Mot centrum 

Klockslag Fordon Procent 
antal 

4-5 200 .6 Ox 
5-6 1030 3.2 Q-----x 

6-7 2710 8.3 Q----------------x 
7-8 2950 9.0 Q-----------------x 
8-9 2480 7.6 O--------------x 
9-10 1830 5.6 O----------x 

10-11 1660 5.1 O---------x 
11-12 1610 4.9 Q---------x 
12-13 1690 5.2 O---------x 
13-14 1710 5.2 Q---------x 
14-15 1740 5.3 o----------x 
15-16 1710 5.2 O---~-----x 

15-17 1870 5.7 O----------x 
17-18 1860 5.7 Q----------x 
18-19 1860 5.7 O-----------x 
19-20 1500 4.6 O---------x 
20-21 1050 3.2 O------x 
21-22 1030 3.2 O-----x 
22-23 790 2.4 O-----x 
23-24 550 1.7 O--x 
0-1 310 .9 O-x 
1-2 220 .7 Ox 
2-3 160 .5 ax 
3-4 140 .4 Ox 

Summa 32660 

FIG. 1. Dygnsfördelning i riktning mot 
centrum för en central infartsgata, Göt
gatan. 

gjorts av Kjessler & Mannerstråle AB 
på uppdrag av Byggforskningsrådets 
Transportnämnd, har varit att bestäm
ma tidsförbrukningen vid färd på olika 
trafikledstyper under olika tider av 
dygnet och därmed skapa underlag för 
en bedömning av om koncentration av 
byggtransporterna till mindre belasta
de tider av dygnet kommer att medföra 
väsentliga tidsvinster. I utredningen 
diskuteras däremot inte de byggnads
organisatoriska möjligheterna till en 
sådan koncentration av transporterna 
och inte heller de ekonomiska följder
na aven dylik omdisponering av trans
portapparaten. 

Den tid det tar att köra en viss sträcka 
har delats upp i två delar. Man har 
räknat dels med normala körtider, in
kluderande normala fördröjningar på 
grund av t.ex. korsningar med eller 
utan signalreglering, och dels med ett 
pålägg för inverkan av trånga sektioner 
vilka medför extra tidsförbrukning 
som ej generellt kan anses gälla för 
samtliga leder inom en typledsgrupp. 
Beräkningen av de normala, trafik

ledsberoende körtidernas variation un
der dygnet har gjorts på följande sätt: 
- Gator och vägar delades in i typle
der av likartad karaktär. Med tanke 
på resultatets användbarhet också för 
byggledare och transportörer gjordes 
indelningen från den utgångspunkten 
att typlederna skulle vara lätta att iden
tifiera. 
- Ett antal trafikräkningar samlades 
in för respektive trafikledstyp. 
- Trafikräkningarna behandlades och 
timmarnas procentuella andel av 
dygnstrafiken räknades ut och uppri
tades i histogramform med hjälp av 
dator (FIG. 1). 
- Histogrammen enligt ovan, visande 
dygnets timvariation uttryckt som pro
cent av dygnstrafiken, studerades typ
ledsvis. De enskilda fördelningsbilder
na jämfördes med varandra och efter 
omgruppering eller uteslutning av en
staka räkningar sammanvägdes de till 
en genomsnittlig fördelningsbild. 
- Samband mellan hastighet och flö
den studerades med utgångspunkt från 
gjorda utredningar, resultat från kör
ningar samt erfarenheter från beräk
ning av lönsamhet vid ombyggnad av 
trafikledsprojekt i tätorter. 
- De erhållna belastningsvariationer
na under dygnet för respektive typled 
och framräknade samband mellan 
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hastighet och flöde kombinerades 
(FIG. 2), och tidsförbrukningen vid 
körning på respektive typled framräk
nades för olika tider på dygnet och 
för olika typer av leder. 
Inverkan av trånga sektioner behand

lades på följande sätt: 
- Genom de körningar med mätbil 
som görs av Gatukontoret i Stockholm 
har vi kunnat identifiera en del av de 
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Procent av dygnstrafjken 

FIG. 2. Samband mellan hastighet och 
flöden tör centrala infartsgator med has
tighetsbegränsning 50 km/h. 

svåra punkterna i regionen. Materialet 
ger också i vissa punkter möjlighet att 
beräkna den extra fördröjningen under 
högtrafik genom att jämföra mätvär
dena med "naturliga" kurvor över sam
bandet hastighet - flöde (FIG. 2). 
- Från andra utredningar i städer över 
hela landet har vi funnit några få vär
den på fördröjningar vid olika utform
ningar av korsningar och andra svåra 
punkter. 
- Erfarenhetsvärden om fördröjning
ar i trånga sektioner har kombinerats 
med kurvor över trafikbelastningens 
tidsvariation, och man har därigenom 
kunnat uppskatta de extra tidsförbruk
ningarnas variation under dygnet. 

Undersökningen har visat att färd
hastighetens variation under dygnet är 
stor endast i de största svenska städer
na. I Stockholm visar resultaten att sto
ra tidsvinster kan erhållas för bygg
transporter som måste passera vissa 
kritiska punkter och/ eller gatuavsnitt 
genom att undvika att utföra transpor-
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terna under dygnets mest belastade 
timmar som för närvarande infaller 
7-9 och 16-18. 

Färdhastigheten sjunker på många 
väg- och gatuavsnitt i Stockholmsre
gionen från 40-60 km/t under lågtra
fiktid ti111O-20 km/t under högtrafik. 
Dessutom tillkommer vid många punk
ter extra fördröjningar, vilka var och 
en kan uppgå till ett tiotal minuter. 
Då körtiderna för transporter genom 

centralare delar av regionen och på en 
del infartsleder ungefär fördubblas un
der högtrafiktid skulle stora transport
vinster kunna göras genom att koncen
trera byggmaterialtransporterna i Stor
stockholm, Göteborg och möjligen 
Malmö till mindre belastade tider av 
dygnet. För de flesta andra städerna i 
landet blir vinsterna aven annan tids
disposition för transporterna förhållan
devis små och torde för närvarande 
knappast uppväga fördelen av konti
nuerlig transport under hela arbetsti
den. 

Victor Pettersons Bokindustri AB 
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Utrustning i flerfamiljshus 1968 

Maj-Britt Westman 

För en meningsfull bostadsplanering 
fordras bl.a. uppgifter om nyproduk
tionen - tekniska egenskaper, kost
nadssamband, utrustningsstandard 
m.m. Statistiken över bostadsbyggan
det är emellertid mycket bristfällig, 
varför det har setts som angeläget att 
förbättra den. 
I rapporten ges förslag till statistik 

över utrustning och material i fler
familjshus på grundval av ansöknings
handlingar till statliga lån. Dessutom 
redovisas förekomsten av utrustning 
undersökningsåret 1968 samt kostna
den i pantvärdebelopp. Jämförelser 
görs med motsvarande mängder för år 
1966, vilka tidigare redovisats i Rap
port 1/69. 
I en bilaga till rapporten görs en ge

nomgång av lånehandlingar 1949-
1969 för att belysa vilka uppgifter 
som kan erhållas därur och möjlighe
ten att använda dem som underlag för 
eventuell historisk statistik över ut
rustning och material. 

KR/LGH 
10000 

9000 

Lånehandlingar underlag för 
statistik 
Ansökningar om statliga bostadslån 
innehåller en rad uppgifter om bo
stadsprojektens innehåll och utform
ning. Från och med 1968 matas 
dessa uppgifter in i en databank. Den
na ingår som en del i ett system för 
integrerad databehandling av lånean
sökningar (IDLA-systemet), vilket star
tats och utvecklats inom Statens in
stitut för byggnadsforskning och sedan 
övertagits av SCB. Av de metodstu
dier som ingått i utvecklingsarbetet 
har två behandlat en fortlöpande sta
tistik över utrustning och material i 
flerfamiljshus. I den första användes 
ansökningar om statliga lån första 
halvåret 1966, i den senare här redo
visade undersökningen motsvarande 
handlingar för hela år 1968. I båda 
fallen har undersökningsperiodens ut
rustningsmängder uppmätts. 
Nu gällande låneberäkningsmetod, 
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Byggforskningen 
Sammanfattningar 

R8:1971 

Nyckelord: 
utrustning, flerfamiljshus (statligt be
lånade), kylutrustning, tvättutrustning, 
sanitär utrustning, hiss, ventilations
system, högvärdigt material, balkong, 
lånehandling (1966, 1968) 
ansökningshandling (statligt lån), fler
familjshus, utrustning, statistik 

Rapport R8:1971 avser projekt 227 
inom Statens institut för byggnads
forskning. 

Sammanfattning av: 

UDK 31 :728.2 
643/648 
728.2 

SfB Gf2(33)X 
(57) 
(66) 
(79)X 

Westman, M-B, 1971, Utrustning i 
flerfamiljshus 1968 - förekomst, kost
nad och förändring sedan 1966, Stati
stik på grundval av ansökningshand
lingar för statliga lån. (Statens institut 
för byggnadsforskning) Stockholm. 
Rapport R8:1971, 67 s., ill. 13 kr. 
Rapporten är skriven på svenska med 
svensk och engelsk sammanfattning. 

Distribution: 
Svensk Byggtjänst 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08-2428 60 

Abonnemangsgrupp: 
(s) samhällsplanering 



UTHYR
NINGS
RUM 

LÄGENHETER UTAN UTHYRNINGSRUM 
ANTAL BONINGSRUM 

2 

lR 2R 3R 4R 5R 

-66 -68 LGH % 
100 

-66 -68 -66 -68 -66 -68 -66 -68 -66 -68 

75 

50 

25 

I sonitärt utrymme 
saknas 

D Toalettrum 

~ Toalettrum med dusch 

Om-
räknat 

KR/LGH -66 -66 -68 
5000 

TORKUTRUSTN ING 
TVÄTTUTRUSTNING 

4000 DUSCHAR 

3000 

2000 

l 000 I 
WC-STOLAR 

TVÄTTSTÄLL 

BADRUM 
(INK L. BADKAR) 

TOALETTRUM (EX K L. 
SANITÄRA ENHETER) 

3 

KYL-FRYSUTRUSTNING 

LGH % 
100 

75 

50 

LÄGENHET I HUS MED 

< 4VÄN. ~4vÄN. 
4 

-66 -68 -66 -68 

FT 

som tillämpats sedan 1964, bygger på 
vissa fastställda schablonbelopp bl.a. 
för lägenheter. För den utrustning 
som inte täcks av schablonbelopp ges 
tilläggsbelopp. Antalet tilläggsbelopp, 
som ökat betydligt i antal från 1966 
till 1968, innehåller uppgifter om de 
flesta slag av utrustning som kan tän
kas förekomma. 
Låneberäkningen utgår från enheten 

/. 

I Badrum 

I 
I 

Badrum + 
separat toa [ett rum 

Badrum + separat 
toalettrum med dusch 

FIG. 2. Sanitära utrymmen i uthyrnings
rum och i olika lägenhetsstorlekar, 1966 
och 1968. 

FlO. 3. Kostnadsuppskattad utrustning 
per lägenhet 1966 och 1968 samt om
räknat jämförelsetal för 1966, där varje 
lägenhetstyp getts samma vikt i medel
talet som i 1968 års undersökning. 

FIG. 4. Typ av ventilation i lägenheter 
i olika höga hus, 1966 och 1968. FT= 
Från- och til/uftsystem, F=Frånluftsys
tem, S=Självdrag. 

FIG. 5. Förekomst av hiss i hus med 
olika våningsantal, 1966 och 1968. Grå 
ton anger att hiss finns i huset. 
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hus. Till enheten lägenhet kan viss sa
nitär utrustning hänföras. I 1966 års 
undersökning (Byggforskningens rap
port 1/ 69) redovisades all lägenhets
utrustning per lägenhetstyp om 1 rok, 
2 rok osv. Redovisningen möjliggjor
des genom manuell bearbetning av 
varje ansökningshandling. Ett sådant 
förfarande är av arbetsmässiga skäl 
inte rimligt för löpande redovisningar, 
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vilket är förutsättning för 1968 års 
undersökning. Lägenhetsutrustningen 
är således med undantag för viss sani
tär utrustning redovisad per genom
snittslägenhet. 
Enhetspriset för varje utrustning -

pantvärdebeloppet - har utnyttjats för 
att kostnadsuppskatta utrustningen, 
vars mängder därigenom kunnat be
skrivas med enhetligt mått. Enhets
priserna har reglerats med tidskoeffi
cient men ej med ortskoefficient. 

Utrustning 1966 och 1968 

Orundmaterialet för 1968 års under
sökning omfattar 2535 hus med 
61 564 lägenheter, varav 2265 med 
uthyrningsrum. 
Uppmätta utrustningsmängder fram

går av FlO. 1. Av den redovisade ut
rustningen uppmättes kyl-, tvätt-, 
tork- och viss sanitär utrustning samt 
ventilationssystem och hissar också i 
1966 års undersökning. 
Mängden sanitära utrymmen, som i 

båda undersökningarna kunnat hänfö
ras till lägenhet, har minskat i tre- och 
fyrarumslägenheter från 1966 till 
1968 men ökat i tvårumslägenheter 
och i lägenheter med fem eller flera 
rum, FlO. 2. Uthyrningsrummens sa
nitära utrymmesstandard har ökat. 
Tvätt-, tork- och kylutrustning och 

övrig sanitär utrustning är jämförd 
per genomsnittslägenhet. 1966 års un
dersökning visade att mängden utrust
ning framför allt beror av lägenhetens 
storlek uttryckt i antal rum. Oenom
snittsmängden för 1966 har därför 
omräknats enligt lägenhetsfördelning
en 1968. Som framgår av FIG. 3 har 
mängden tvätt-, tork-, kyl- och sanitär 
utrustning (både utrymmen och sani
tära enheter) minskat från 1966 till 
1968, om man gör jämförelsen utan 
att ta hänsyn till olika lägenhetssam
mansättning. Tar man däremot hän
syn till den förskjutning mot mindre 
antal rum per lägenhet som skett från 
1966 till 1968, förblir mängden näs
tan oförändrad. 

Andelen lägenheter med mekanisk 
ventilation har ökat från 1966 till 
1968. Framför allt gäller det andelen 
lägenheter med frånluft och förvärmd 
•• ... 1 r • . 1 11 _. __ .. ___ 0_0 __ .1: _______ SI: 
llllUil l nus 11lt:U IIlHlurt: an .LYla va-

ningar, som ökat från 4 till 13 %, 
FlO. 4. Hisstandarden i fyravånings
husen har förbättrats, FlO. 5. 

De regionala skillnaderna 1968 är 
betydande. Stor-Stockholmslägenhe
terna visar t.ex. 3 100 kr högre i pant
värdebelopp för utrustning än lägen
heter från region IV och 60 % så stor 
mängd som lägenheter från kommu
ner med mindre än 30 000 invånare. 
De största variationerna härrör från 
belopp för hissar, men belopp för sa
nitär utrustning, tvätt- och torkutrust
ning samt mekanisk ventilation upp
visar också stora olikheter (FlO. 1). 

Victor Pettersons Bokindustri AB 
Stockholm 1971 



Metod för tredimensionell registrering 
av rörelsemönster vid fullskaleförsök 

Sven-Olof Brattgård, J an Paulsson 
& Barbro Petersson 

Vid Handikappforskningen i Göteborg 
har utarbetats en metod för tredimen
sionell, kontinuerlig registrering av 
försök i fullskalelaboratorium. Meto
den innebär att försök kan filmas från 
olika håll samtidigt med en kamera 
genom utnyttjande av vinkelställda 
speglar. Måttbestämning möjliggörs 
genom referensskalor i försöksutrym
met och korrigering av erhållna vär
den med korrektionsfaktorer. 

Metoden har använts för dimensio
nering av bostäder och inredningsen
heter, analyser av tekniska hjälpme
del och studier av hur de används 
samt för framställning av instruk
tionsmaterial. 

Vid planering av privat och offentlig 
miljö är det av största betydelse att 
ha tillgång till analyser av individens 
beteenden och rörelsemönster. För 
lösning av uppgifter av mer generell 
art, såsom planering av bostäder och 
inredningsenheter, krävs det en med 
vetenskapliga metoder bearbetad ana
lys av rörelsemönstren hos represen
tativa grupper av individer. 

Dessa analyser förutsätter noggran
na studier av olika personers rörelse
mönster. Studierna måste baseras på 
registreringar av personernas sätt att 
röra sig i olika situationer. En metod 
för registrering av försök i fullskale
modell är således nödvändig. 

De önskemål som kan ställas på en 
sådan metod är i korthet: 
D Metoden bör ge möjlighet till re

gistrering av föremål och personer 
från flera olika håll (tre dimen
sioner). 

D Metoden bör ge möjlighet till kon
tinuerlig registrering aven rörel
se. 

D Själva registreringen bör vara en
kel och okomplicerad, och utvär
deringen bör likaledes vara lätt 
och snabb att genomföra och ge 
möjlighet till direkt bestämning av 
mått och dimensioner. 

I rapporten beskrivs sammanfatt
ningsvis de system som finns utveck
lade för fotografisk registrering av 
fullskaleförsök. Inget av dessa upp
fyller emellertid i alla delar ovan
stående krav, varför en metod, som 
bättre tillgodoser önskemålen, utveck
lats inom avdelningen för handikapp
forskning vid Göteborgs universitet. 

FIG. 1. Principer för spegelreflexme
toden. 

Beskrivning av spegelreflexmetoden 

Metoden, den s.k. spegelreflexmeto
den, bygger på principen att man från 
en observationspunkt genom vinkel
ställda speglar samtidigt kan obser
vera ett objekt från flera olika håll. 

Försöken genomförs inom en av
gränsad yta, ovanför vilken en spe
gel hänger i 45 o vinkel mot horison
talplanet. Vid sidan av försöksplatsen 
är en annan spegel placerad, stående 
i 45 0 vinkel mot försöksytans kanter. 
Objektets (försökspersonens) rörelser 
registreras därför i tre plan samtidigt. 

Registreringen sker med filmkame
ra, som är placerad så att såväl speg
larna som försöksytan faller inom 
bildfältet. På filmremsan registreras 
händelseförloppet kontinuerligt. 

De tre bilderna blir på grund av de 
olika avstånden via speglarna av olika 
förstoringsgrad. För att möjliggöra 
mätningar placeras referensskalor på 
lämpliga ställen under försöken. 
Lämpligen kan försöksytans golv 
upprutas i kvadrater med 10 cm sida 
och en höjdskala placeras vid försöks
ytans kant. Härigenom kommer rik
tiga måttskalor att finnas med på 
filmremsan. 

Filmremsan körs genom en projek
tor, som kan stannas då man vill 
granska intressanta bilder. Genom att 
böja av strålgången i ett prisma kan 
man även projicera bilden på en fo
tografisk plåt eller på papper, där 
konturerna kan ritas av. 
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Måttbestämning 
Mätning av aktuella mått möjliggörs 
genom att koordinatsystem placerats 
in i försöksutrymmet, med x- och y
axlarna i rutsystemets plan och z
axeln vertikalt mot detta. Kameran 
fixeras med objektivaxeln parallellt 
med y-axeln och så att z-axeln efter 

reflexion i den hängande spegeln fal
ler in i objektivet som en punkt. Den 
vertikala spegeln ställs in så att en 
linje i x-z-planet i höjd med objekti
vet reflekteras som en punkt. 

Punkter på den vertikala z-axeln 
syns då i den hängande spegeln lig
ga i origo, medan punkter utanför z-

FIG. 2. Ytbehovsstudium i Handikappforskningens fullskalelaboratorium. 
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axeln tycks ligga längre från axeln 
än de i själva verket gör. Korrekta 
x- och y-koordinater kan därför inte 
erhållas direkt vid avläsningen. Punk
ters z-koordinater, vilka avläses i 
den vertikala spegeln, är inte heller 
direkt avläsbara, om de inte ligger i 
kameraobjektivets höjdläge. För att 
erhålla riktiga koordinater erfordras 
korrektionsfaktorer. Dessa har ut
räknats och finns angivna i tabellform 
i rapporten. Metoden tillåter bestäm
ning aven punkts läge med en nog
grannhet av ± 2 cm. 

Tillämpning 

Spegelreflexmetoden har visat sig va
ra en praktiskt enkel metod. Utrust
ningen är relativt billig och lätt att 
använda. Den är i många avseenden 
klart överlägsen andra registrerings
metoder, främst genom den tredimen
sionella bilden, den kontinuerliga re
gistreringen och lättheten att använda 
registreringsmaterialet. 

Metoden har tillämpats för 
D dimensionering av bostäder och 

inredningsenheter 
D studier av handikappades sätt att 

bruka sina tekniska hjälpmedel 
D analyser av tekniska hjälpmedel, 

särskilt i samband med nykon
struktioner 

D framställning av instruktionsma
terial för att visa handikappades 
beteendemönster. 

Victor Petterson s Bokindustri AB, Stockholm 1971 



Plåtpaneler i byggnadsteknisk användning. 
Först yvade plattfälts funktion och 
bärförmåga 

Rolf Baehre & Per-Olof Thomasson 

Vid Institutionen för Stålbyggnad, 
KTH, pågår ett . omfattande forsk
ningsarbete kring först yvade plattfält, 
även kallade plåtpaneler. 
Föreliggande delrapport innehåller 

en översiktlig behandling av problem
ställningar som aktualiseras vid an
vändning av plåtpaneler inom framför 
allt husbyggnadstekniken. Målsätt
ningen har därvid varit att kartlägga 
behovet av forskning och utveckling 
för tillämpning av denna lättbygg
nadstfknik, som bör kunna tillgodose 
krav på ökad prefabrikation och för
ädling inom husbyggnadssektorn. 

I rapportens första del görs en analys 
av ändamålsenliga stomkomponenter 
med beaktande av statiska, funktio
nella, formnings- och fogningsteknis
ka krav samt ekonomiska aspekter. 
I den andra delen omfattar rappor

ten en kartläggning av beräknings
och dimensioneringstekniska förut
sättningar för användning av tunn
väggiga konstruktionselement. 
Ett brett utrymme ges en litteratur

redovisning avseende först yvade platt
fält under inverkan av skivkrafter. 
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HG. 1. Grundformer för ytbärverk. 

Den konventionella stålbyggnadstek
niken representerar normalt en kom
position av linjära konstruktionsele
ment, ett skelett med i huvudsak last
upptagande funktion. Inom husbygg
nadstekniken är emellertid med avse
ende på slutprodukten kravet på yt
begränsande bärverkselement domine
rande. Det snabbt ökande utbudet av 
tunna platta produkter med garante
rade hållfasthetskarakteristika och 
hög förädlingsgrad erbjuder möjlighe
ter att tillgodose detta krav. Ytbärverk 
kan konstrueras med såväl lastuppta
gande som ytbegränsande funktion, 
baserade på lämpligt först yvade tunn
väggiga plåtpaneler. 
En konsekvent tillämpning av denna 

konstruktionsteknik bör resultera i 
byggnadselement och stomkomponen
ter som karakteriseras av: 

- ökad lätthetsgrad 
- hög förädlingsgrad genom prefabri-

kation 
- rationellt utnyttjande av materialets 

hållfasthet 
- framställning av lätta volymele

ment 
- tillämpning av industriella tillverk

ningsprocesser 
- transport- och montagetekniska 

fördelar 
~ klimatoberoende arbetsmiljö. 

Statiska krav grundar sig på aktuella 
påkänningstyper, som för plåtpaneler 
i funktion som bärande och stomsta
biliserande väggar i huvudsak bestäms 
av normalkrafts-, skjuvkrafts- och böj
momentspåverkan i väggplanet. Som 
grundformer för väggelement, se FIG. 
1, behandlas här plattfält uppbyggda 
av plan plåt med separata förstyvning
ar, (flerkomponentlösning) respektive 
av plåtpaneler, formade i en enda ar
betsprocess och hopfogade till vägg
enheter (enkomponentlösning). Vidare 
presenteras väggenheter i sandwich
form (tvåkomponentlösning) samt 
väggar, uppbyggda av stålprofiler med 
ytskikt av artfrämmande material 
(blandkomponentlösning). 
Från tillverkningssynpunkt tilldrar 

sig enkomponentlösningen speciellt in
tresse på grund av att moduliserade 
byggelement med mångsidig använd
ning inom och utanför byggnadstek
niskt område kan framställas i en 
relativt enkel formningsprocess. Den 
lastupptagande förmågan kan därvid 
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varieras genom enkla formningsåtgär
der. 
En väsentlig förutsättning för an

vändningen av plåtpaneler inom bygg
nadssektorn är att bärverkselementets 
statiska funktion kan kopplas med 
möjligheten att tillgodose aktuella 
funktionella krav i fråga om t.ex. mil
jÖ (klimatgräns, ljud- eller buller
gräns), ombyggnadskrav med hänsyn 
till framtida flexibilitet, installationer, 
brandcellsbegränsande funktion osv. 
Användningen av plåtpaneler i bäran
de och avskiljande funktion är av sä
kerhetsmässiga skäl bunden till en 
kvalitetskontroll som speciellt berör 
geometriska imperfektioner, av pro
duktionstekniska skäl till en förstklas-
3ig måttnoggrannhet och av ekono
miska skäl till en rationell formning 
och fogning. 
Dessa krav kan tillgodoses genom 

kvalificerad tillverkning i en industria
liserad process under kontinuerlig 
kontroll. 
Till förfogande för formningspro

cessen står vid lämplig seriestorlek 
rullformningen, vid begränsade serier 
och för detaljer kantpressverktyg. 
Som lämpliga fogningsmetoder kan 

nämnas skruvförband med gängfor
mande eller självborrande skruvar, 
blindnitförband, punktsvetsförband 
och limförband. Vid koncentrerad 
lastinföring är friktionsförband lämp
ligt. Fogningsmetoder kommer att be
handlas i en särskild rapport från 
Byggforskningen. 
Med hänsyn till att avancerade form

ningsmetoder är relativt investerings
krävande bör produktvalet ske med 
beaktande av mångsidig tillämpning 
inom och utanför byggnadssektorn. 

Framställningen i rapportens andra 
huvuddel inleds med en översiktlig 
beskrivning av bärverkselementens be
teende i brukslast- och brottstadiet 
under påverkan av normalkraft, skjuv-

FIG. 2. Plåtpanel under provning. 

kraft och transversallast. Den lastupp
tagande förmågan hos tunnväggiga 
plåtpaneler är i hög grad styrbar ge
nom val av lämpliga förstyvningar i 
form av kantförstyvningar, rillor osv. 
Målsättningen är därvid att dels höja 
buckIingslasten för enskilt plant del
fält samt dels öka lastupptagningsför
mågan i utbucldat tillstånd. Som un
derlag för dimensioneringen används 
förenklade beräkningsmodeller, veri
fierade genom experimentella under
sökningar. Den exakta matematiska 
behandlingen av lastupptagningen 
inom överkritiskt område är begrän
sad till ett fåtal idealiserade plattfält. 
Ett brett utrymme i rapporten ges åt 

en litteraturredovisning avseende för
styvade plattfält under· inverkan av 
skivkrafter. Huvudprincipen för ur
valet, omfattande 99 titlar, har varit 
att ge en fyllig översikt rörande teo
retiska och experimentella undersök
ningar inom området samt ge under
lag för behandling av speciella fråge
ställningar med anknytning till här 
aktuella bärverkselement. 
För att underlätta användningen av 

referenslistan har denna kompletterats 
med hänvisningar till områden som 
speciellt har varit föremål för behand
ling i respektive referens. Hänvis
ningsdelen upptar därvid som huvud
rubriker: 

Bärverkstyper 
Belastningstyper 
Kritisk bucklingsspänning 
Överkritiskt område 

- Diskontinuerlig förbindning mellan 
fält och förstyvning 

- Redovisning av försöksresultat 
- Dimensioneringsanvisningar. 

Litteraturinventeringen har visat att 
det teoretiska underlaget är väl under
byggt för dimensionering av normal
kraftspåverkade plåtpaneler under 
idealiserade förhållanden. Däremot är 
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lastfall av sammansatt karaktär med 
avseende på verkningssätt inom över
kritiskt område behandlade i förhål
landevis ringa omfattning. 
I rapporten ges som sammanfattning 

av litteraturinventeringen vissa re
kommendationer för beräkning och 
dimensionering av först yvade plattfält. 
Vid tillämpning av dessa dimensione
ringsmetoder bör dock tas hänsyn till 
de speciella konstruktiva frågeställ
ningar rörande lastinföring, anslut
ningar och skarvar, som aktualiseras 
vid användning av plåtpaneler i bygg
nadstekniskt sammanhang. 
Sammanfattningsvis kan konstateras 

att en tillämpning av den här skisse
rade lättbyggnadstekniken kan möjlig
göra en tillämpning av de inom pro
cessindustrin vanliga tillverkningsme
toderna för rationellt framställda och 
kvalitetsgaranterade produkter. Tunn
plåtsprodukterna måste härvid anpas
sas till statiska, byggnadstekniska, 
funktionella och miljömässiga krav, 
vilket aktualiserar behovet av forsk
ning och utveckling i fråga om: 

Kartläggning av bärverkseIement
typer i byggnadsteknisk använd
ning med sikte på delkomponenter 
för allsidig användning 
Anpassning av teoretiskt beräk
ningsunderlag till aktuella kon
struktionsformer 
Behandling av konstruktiva fråge
ställningar i samband med lastupp
tagningen 
Studium av miljötekniska och funk
tionella frågeställningar mot bak
grund av norrnkraven 
Studium av formnings-, fognings
och tillverkningstekniska problem 
Inordning av bärverkselementen i 
byggprocessen. 

Det fortsatta arbetet inom ramen för 
detta anslag från Byggforskningen 
koncentreras till utvalda delar av ovan 
nämnda problemställningar. 

Victor Pettersons Bokindustri AB 
Stockholm 1971 



Byggnadsrättens fördelning 

Ants Nuder 

I rapporten analyseras en av de grund
läggande förutsättningarna för byg
gandets teknik och ekonomi, nämligen 
fördelningen av byggnadsrätt. 
Denna rätt fördelas idag primärt 

med hänsyn till markägandet. Inled
ningsvis diskuteras rent översiktligt 
bakgrunden till denna fördelnings
grund. I samband därmed redovisas 
även exempel på hur andra vid mark
ägandet aktuella nyttigheter såsom 
gruvdrift, jakt och skogsbruk förde
lats. 
-.Byggnadsrätten har i rapporten upp
delats i två delnyttigheter, som be
handlas var för sig, nämligen rätten 
att förverkliga byggnadsrätt - rätten 
att bygga och förvalta - och rätten till 
det värdeutfall som sammanhänger 
med byggnadsrätt. 

Analysen avslutas med en samman
fattande diskussion av alternativa ut
gångspunkter för byggnadsrättens för
delning. 

Markägandets rättsliga innebörd kan 
rent allmänt sägas vara uppbyggd av 
ett antal nyttigheter. Vilka dessa är 
och vad de innefattar är beroende av 
de värderingar man utgår ifrån. Efter
som värderingarna ständigt varierar 
kommer även innebörden av begrep
pet markägande att variera. Något ge
nerellt tillämpbart markäganderättsbe
grepp existerar därför inte i praktiken. 

Vid en analys aven speciell nyttighet 
kan man antingen utgå från att den 
redan ingår i markägandet, dvs. att 
den gjorts till föremål för äganderätts
fördelning eller att nyttigheten är fri
kopplad från detta ägande. 

Den först nämnda utgångspunkten 
innebär att man fixerat ett antal vär
deringar redan i samband med nyttig
hetens fördelning. För att kunna ge
nomföra en förutsättningslös analys 
av fördelningen måste helt naturligt 
även de värderingar som fördelnings
biiden är baserad på studeras och re
dovisas. 

Den andra utgångspunkten kan från 
analytisk synpunkt betraktas som mer 
neutral i och med att nyttigheten fri
kopplats från markägandet. Genom 
att applicera olika värderingar - poli
tiska, ekonomiska och/ eller sociala -
på fördelningen är det sedan möjligt 
att successivt bygga upp alla tänkbara 
fördelningsbilder. Vid denna stegvisa 
uppbyggnad kommer olika för nyttig-

hetens fördelning gällande värderingar 
att redovisas och därmed också kunna 
göras till föremål för en mer allsidig 
bedömning. 

I denna rapport har fördelningen av 
den för bebyggelseändamål väsentli
gaste nyttigheten, byggnadsrätten, ana
lyserats. Analysen inleds med en över
siktlig diskussion om markägandets 
innebörd och utveckling. I samband 
därmed redovisas exempel på hur för
delningsbilden varierat för några and
ra i markägandet aktuella nyttigheter 
såsom gruvdrift, jakt och skogsbruk. 
Den därvid beskrivna fördelningspro
blematiken är i princip densamma 
som den som gäller vid byggnadsrät
tens fördelning och kan därför från 
byggnadssynpunkt ses som en neutral 
referensbas för den aktuella fördel
ningsdiskussionen. Utöver dessa exem
pel har även berörts vissa nyttigheter 
som har nära anknytning till marken 
men som inte gjorts till föremål för 
någon äganderättsfördelning. 
Nyttigheten byggnadsrätt har i denna 

rapport rent definitionsmässigt uppde
lats i två principiellt olika delnyttig
heter, nämligen rätten att förverkliga 
byggnadsrätten - rätten att bygga och 
förvalta - och därmed sammanhäng
ande rätt till och ansvar för mark
nadsföring av den färdiga produkten 
samt rätten till det externa värdeutfall 
som sammanhänger med byggnadsrät
ten. 

De bägge delnyttigheterna har sins
emellan mycket varierande karaktär, 
varför de har behandlats var för sig. 
I den först nämnda delnyttigheten in
går nämligen själva produktionen och 
förvaltningen. Båda dessa aktiviteter 
kan sägas sammanhänga med en di
rekt produktiv insats aven eller en 
speciell grupp av individer. Värdeut
fallet är däremot att se som ett resul
tat aven i vidare mening kollektiv 
insats, varför dess fördelning kommer 
att ha direkta konsekvenser för in
komst- och förmögenhetsfördelningen. 
Rätten till och ansvaret för marknads
föringen slutligen kan sägas represen
tera risk- och ansvarsmomentet i byg
gandet. 

Vid diskussionen av de bägge delnyt
tigheterna har inledningsvis en genom
gång gjorts av den historiska utveck
lingen från fördelningssynpunkt. Man 
kan därvid konstatera att fördelnings
grunderna i hög grad har varierat. Så 
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exempelvis är det först på 1800-talet 
som dessa bägge delnyttigheter i stä
der mer generellt börjar knytas till 
markägandet. 

Mot bakgrund av den historiska be
lysningen av fördelningsproblemet har 
byggnadsrättens fördelning vid dagens 
svenska bostadsmarknad redovisats. 
Härvid har särskilt värdeutfaIlets inne
börd teoretiskt beskrivits, varvid även 
bedömningen av dess storlek diskute
rats. 

Rapporten avslutas med en samman
fattande diskussion av alternativa för
delningsgrunder för byggnadsrätt, var
vid även ansvars- och riskförhållan
dena berörs. Som utgångspunkt för 
denna diskussion gäller att byggnads
rätt inledningsvis inte gjorts till före
mål för någon äganderättsfördelning, 
dvs. att byggnadsrätten och markägan
det har frikopplats från varandra. 
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Takvärme 
Temperaturfördelning och behaglighet 

Bo Adamson & Börje Löfstedt 

Vid strålningsuppvärmning av ett rum 
minskas människornas utstrålning mot 
omgivningen och man borde för vär
mebalansens skull kunna minska luft
temperaturen. Detta har ofta betrak
tats som en ekonomisk fördel vid tak
uppvärmning. Som nackdel har emel
lertid framhållits att de delar av krop
pen, som är skuggade av t.ex. bord 
skulle uppleva kyla. Vidare har man 
ifrågasatt om inte taktemperaturen, 
när stor värmetillförsei krävs, blir så 
hög att människan upplever det obe
hagligt. 
En undersökning av temperaturför

hållandena vid strålningsuppvärmning 
med varmt tak har utförts i ett prov
rum vid institutionen för byggnads
konstruktionslära vid Lunds tekniska 
högskola. Därvid gjordes också en 
fysiologisk-hygienisk undersökning 
med ett antal försökspersoner. 

Provrummet hade en inre bredd av 
3,06 meter, djup från "fasadväggen" 
3,60 m och rumshöjd 2,50 m. I "fa
sadväggen", dvs. den vägg vars utsida 
kyldes, var inmonterade två kopplade 
inåtgående tvåglasfönster med karm
yttermåtten 1,40x 1,40 m. Fönstren 
var placerade intill varandra mitt på 
väggen och hade bröstningshöjden 
0,67 m. Väggar, golv och tak var iso
lerade med mineralull. 
I taket parallellt med fasadväggen 

fasthäftades fyra motståndselement 
vardera med bredden 0,9 m och med 
en effekt av 300 W vid spänningen 
230 V. Genom spänningsreglering 
med en vridtransformator kunde en 
konstant effekt av önskad storlek er
hållas. 

Ventilationsluften tillfördes genom 
ett uppslitsat horisontellt rör under 
fönstret. Luften togs från laboratoriet 
utanför rummet och kyldes i ett kon
vektorbatteri. 

Fasadväggen kyldes på utsidan var
vid temperaturen där kunde sänkas 
till -25°C med en noggrannhet av 
±loC. 

Ternperaturundersökmdng 
Vid mätningarna av temperaturför
hållandena i provrummet varierades 
följande faktorer: 

uteluftens temperatur (c -5°e resp. 
c -23°C) 
antal inkopplade element 
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a) Sektion A-A. Vy mot fönstervägg. 
Punkterna 1-4 anger mätpunkternas 
lägen på fönstrets insida. Mått i me
ter. 

b) Plan. Bordskivan är placerad med un
dersidan 0,75 m ovanför golvet. Punk
terna a-f anger mätpositioner på gol_ 
vet. Mått i meter. 

FIG. 1. Mätpunkternas placering. 

antal luftväxlingar per timme (in
blåst luft) 
inblåsta luftens temperatur. 

Mätningar gjordes i sex positioner 
(a-f i FIG. 1) med och utan bord i 
provrummet och omfattade tre ven
tilationsgrader nämligen O, 11/2 och 3 
luftväxlingar per timme. Totalt ge
nomfördes 25 försöks serier. 

I FIG. 2 visas en jämförelse mellan 
lufttemperaturer på olika nivåer över 
golv för positionerna b, c och f vid 
försök utan bord. I FIG. 2a visas tem
peraturfördelningen vid takeffekten 
510 W, utetemperaturen -23°e och 
ingen luftväxling. I FIG. 2b visas tem
peraturfördelningen vid takeffekten 
930 W, utetemperaturen -22°e, till
lufttemperaturen +9 a + 10°C och 
tre luftväxlingar per timme. Man ser 
att vid taket utbildas en värmekudde, 
vars temperatur beror på takeffekten. 
Denna värmekudde påverkar inte 
nämnvärt lufttemperaturen i vistelse
zonen. 
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FIG. 2. Jämförelse mellan lufttempera
turer {)o1 på olika nivåer h över golv för 
positionerna b, c och f (se F1G. 1). För
sök utan bord. Samtliga takelement in
kopplade. 

I ankelhöjd dvs. 5 cm ovanför golvet 
erhålles en kallzon. Denna är krafti
gast utbildad intill fönstret där man 
har en temperaturskillnad mellan 70 
cm och 5 cm över golv på drygt en 
grad. 
Golvtemperaturen blir på grund av 

strålningen från taket högre än luft
temperaturen i ankelhöjd; vid 930 W 
i takeffekt hela fyra grader. 
Om en person sitter med benen un

der en bordskiva så skuggar denna 
takstrålningen. I FIG. 3 visas tempe
raturerna för position b (se FIG. 1) 
vid försök med resp. utan bord. I 
FIG. 3a visas temperaturfördelningen 
vid takeffekten 510 W och ingen luft
växling. I FIG. 3b visas förhållandena 
vin tl.lkeff .. kten 930 w od! tre h!ft
växlingar per timme. 
I övrigt har följande temperaturer 

och temperaturskillnader studerats för 
ett stort antal fall: 
o temperaturskillnad mellan huvud

höjd och ankelhöjd 
o temperaturskillnad mellan golvyta 

och ankelhöjd 
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b) Luftväxlingar per timme=3 
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Utetemperatur=-22 OG 
Takeffekt=930 W 

FIG. 3. Jämförelse mellan lufttempera
turer {)o l på olika nivåer h över golv för 
position b (se FIG. 1). Kurva l=försök 
utan bordskiva och kurva 2=försök med 
bordskiva. 

o temperaturskillnad i luft under 
bord och vid sidan om bord 

o temperaturskillnad mellan bords 
undersida och luft under bord 

o fönstertemperaturer. 

Fysiologisk-hygienisk undersökning 

Den fysiologisk-hygieniska undersök
ningen genomfördes med 15 manliga 
försökspersoner i åldrarna 20-45 år. 

De bar ordinär inomhusklädsel. De 
fick sitta mitt i rummet med fötterna 
under ett bord i två timmar. Hudtem
peraturer på tio punkter samt lufttem
peraturer i axelhöjd invid försöksper
sonen registrerades kontinuerligt. För
sökspersonernas subjektiva värmeupp
le"'.'e!se ~!1gavs enligt Bedfo!s 7-g!;!d!~ 
ga skala för huvudet, kroppen och 
fötterna. (Mycket för kallt, -3, för 
kallt, -2, behagligt svalt, -1, lagom, 
O, behagligt varmt, + 1, för varmt, 
+2, mycket för varmt, +3.) 
Försöken genomfördes i tre serier 

med en temperatur av -20°C på yt
terväggens utsida. Takeffekterna 750 
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W och l 000 W provades. En försöks
serie med }[;gre takhöjd, 190 cm, och 
takeffekten 1 000 W gjordes. 
Hudtemperaturerna på panna och 

axlar var 33,5-34,5°C, medan medel
hudtemperaturerna var 32,3-33,0°C. 
Som neutralvärde för medelhudtem
peraturen brukar anges +33°C. För
sökspersonerna uppfattade snarare 
klimatet som kallt om fötterna än 
varmt om huvudet. Detta skulle tyda 
på att den s.k. normala inomhustem
peraturen, +21°C, knappast torde va
ra anpassad till nutida klädvanor. 
Den rimligaste bedömningen av om 

takvärmen är godtagbar torde man få 
med hjälp av skillnaderna i subjektivt 
upplevd komfort mellan huvud och 
fötter. Med den använda temperatur
skattningsskalan skulle denna skillnad 
för att vara förenlig med komfort 
maximalt få vara två enheter från be
hagligt varmt till behagligt svalt. Me
delvärdet av dessa skillnader blev vid 
de tre försöksserierna 0,96, 1,18 och 
1,25. 

Resultat 

De genomförda temperaturmätning
arna visade att takvärme ger upphov 
till temperaturgradienter i rum som 
är ganska normala; vid -23°C ute 
blev temperaturskillnaden mellan hu
vudhöjd och ankelhöjd inte mer än ca 
tre grader trots att tillufttemperaturen 
var så låg som + lOoC. Golvets tem
peratur blev i allmänhet några grader 
högre än lufttemperaturen iankelhöjd 
och nära lufttemperaturen i huvud
höjd. 

Inverkan av bord är av stort intresse. 
Mätningarna visade att golvtempera
turerna blev ca en grad högre än luft
temperaturen i ankelhöjd. Någon 
nämnvärd skillnad mellan lufttempe
raturen under och vid sidan av bordet 
observerades inte. 

Som ett resultat av takvärme får 
övre delen av fönstret en högre tem
peratur än vad man beräkningsmässigt 
skulle erhålla med normala värden på 
värmemotstånd för fönster och inre 
värmeövergångsmotstånd. Vid under
kanten blir fönstertemperaturerna läg
re än förväntat. 
Den fysiologisk-hygieniska undersök

ningen visade att försökspersonerna 
upplevde temperaturskillnader mellan 
huvud och fötter. Skillnaderna var 
emellertid så små att man kan bortse 

En viss reservation måste göras för 
den bristfälliga kännedom man för 
närvarande har om osymmetriska kli
mateffekter över huvud taget. 

Takvärme i den form som här pro
vats ger ett rumsklimat som är fullt 
acceptabelt i jämförelse med normala 
bostads- och kontorsklimat. 

Victor Pettersons Bokindustri AB 
Stockholm 1971 



Mekaniska spänningars inverkan 
på mikrostrukturen hos lera 

En undersökning av prekvartära 
och kvartära leriga sediment 

Roland Pusch 

Förutsättningen för en menin<gsfull 
undersökning av spänningsinfluerade 
mikrostrukturella förändringar i jord
material är dels att prepareringsmeto
den som använts vid undersökningen 
inte förändrar materialets uppbygg
nad, dels att de allmänna dragen hos 
denna uppbyggnad kan beskrivas sta
tistiskt. 
Författaren har använt en prepare

ringsmetod som innebär att porvattnet 
ersätts med etylalkohol och därefter 
med en plastmonomer. Efter polyme
risering skärs ultratunna snitt av den 
preparerade leran. Snitten studeras se
dan med hjälp av elektronmikroskopi. 
Metoden har visat sig på ett accepta
belt sätt bevara den naturliga mikro
strukturen. l denna rapport jämförs 
de mikrostrukturella mönstren hos 
lösa illitiska kvartära leror och hos 
mycket fasta kaolinitiska, illitiska och 
montmorillonitiska prekvartära leror, 
med särskild hänsyn till kompaktio
nens inverkan på mikroporstorleken 
och den "mikrostrukturella porosite
ten" samt till förekomsten av speciella 
mikrostrukturella former såsom do
mäner, dvs. grupper av parallellorien
terade partiklar. 
Den statistiska behandlingen av mik-

rofotografierna har omfattat bestäm
ning av mikroporernas storleksfördel
ning, varvid porstorleken definierats 
som största tvärsnittsmåttet, och av 
den "mikrostrukturella porositeten" 
uttryckt som kvoten mellan sektione
rad porarea och total snittyta. 
Lösa kvartära illitiska leror avsatta i 

sötvatten, brackvatten och saltvatten 
har mikrostrukturmönster som känne
tecknas av oregelbundet arrangerade 
partiklar samlade i aggregat som sam
manbinds av länkar eller grupper av 
små partildar, FIG. 1, 2. Aggregat
och porstorleken är en funktion av 
elektrolytinnehållet och halten och 
arten av organisk substans. Kärnfysi
kaliska mätningar antyder att vatten
fasens ordningsgrad och viskositet är 
mycket betydande vid låg vattenhalt 
vilket innebär att aggregaten kan an
tagas fungera som hållfasta enheter. 
Undersökningar av laboratoriekom

pakterad illitisk lera visar förekomsten 
av ett stort antal domäner, dvs. täta 
grupper av parallellställda partiklar 
mellan intakta aggregat och större 
partiklar. Domänerna kan tolkas som 
partikel grupper som brutits ned vid 
lokalt skjuvbrott. 

Mycket fasta, starkt kompakterade 

1.u 

FIG. 1. Elektronmikrofotografier av ultratunna snitt av lös illitisk, marin Lilla Edet
lera. 
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FIG. 2. Schematiskt partikelarrangemang. 
a) Sötvatteniera med små relativt porösa 
aggregat och små porer. b) Marin lera 
med stora, täta aggregat åtskilda av stora 
porer. 

a 

prekvartära lersediment har mikro
strukturmönster som i hög grad be
stäms av mineralsammansättningen. 
De undersökta lersedimenten är med 
undantag för två tertiära leror kom
pakterade under ett tryck av 1 000-
2 000 N / cm2 orsakat av det pleisto
cena istäcket eller av sediment. De 
montmorillonitiska lerorna med Na 
som utbytbar jon karakteriseras av 
parallellt orienterade sammanvävda 
flak, medan Ca-montmorilloniterna 
har en aggregatartad uppbyggnad. De 
kaolinitiska och illitiska sedimenten 
kännetecknas av mer eller mindre ore
gelbundet anordnade partiklar i aggre
gat som omges av domänbildningar. 
Jämförelse mellan statistiska mikro

strukturdata hos lösa och fasta natur
liga sediment visar att porstorleken 
är starkt beroende av kompakterings
trycket. Det råder emellertid i vissa 
fall en jämförelsevis ringa skillnad i 
mikrostrukturelI porstorlek och poro
sitet hos lösa och fasta sediment som 
inte svarar mot den betydande skillna
den i hållfasthet och vattenhalt. Detta 
kan förklaras med att sammanpress
ningen av makroporer, som finns i 

t 

b 

stort antal i lösa sediment, väsentligen 
svarar för den stora vattenhaltsreduk
tion som uppstår då höga tryck ver
kar. Också den lastöverförande effek
ten hos kontinuerliga nätverk av gröv
re partiklar kan ha spelat roll. 
Den mest intressanta mikrostruktu

rella skillnaden mellan de lösa och 
fasta lerorna är den rika förekomsten 
av domäner i de sistnämnda lerorna 
av kaolinit- och illittyp. Domänerna 
är av liknande slag som observerades 
då lös illitisk lera starkt kompaktera
des i laboratorium. Dessa bildningar 
kan förklaras på följande sätt. Under 
loppet av komp aktionen försköts agg
regaten, som betedde sig som stela 
kroppar, i samband med parallellori
entering av de partiklar som utgjorde 
länkar mellan aggregaten. Denna ori
entering resulterade i bildningen av 
domäner som vreds utmed och mellan 
större partiklar och fasta aggregat när 
trycket successivt ökade, FlO 3. Så
dana domäner kunde inte identifieras 
i prekvartära Na-montmorilloniter vil
ket kan förklaras av att dessa lerors 
regelbundna strukturmönster är mind
re känsliga för höga tryck. 

t 

c 

FIG. 3. Domänbildning i aggrergerad lera. a) Löst tillstånd före sammanpressning. b) Första stadiet vid domän bildning orsakad av 
treaxligt tryck. c) Stora svängda domäner bildas under ökat tryck. 
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Framstegskurvan 

Ingmar Öfverholm 

Rapporten handlar om hur använda 
tider och kostnader ändras när arbe
ten upprepas. Kunskaper om sådana 
förändringar kan bidra till kostnads
sänkningar för projekt, i vilka samma 
arbete skall utföras ett flertal gånger. 
M an hör ofta talas om de långa serier
nas ekonomi, men man vet alltför litet 
om sambanden mellan kostnad och 
serielängd. Det gäller att både få fram 
metoder som är anpassade till bygg
nadsindustrins behov och att med 
hjälp av dessa metoder samla data om 
seriearbeten. Underlag för detta ges i 
rapporten, som beskriver i tre olika 
delar 
D begreppen serieeffekt och fram

stegskurva 
D holländskt material om hur man 

med framstegskurvans hjälp kan 
rationalisera produktionen 

D hjälpmedel för beräkning och ad
ministration av serieeffekter. 
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Framstegskurva- serieeUekter 

Serieeffekter omnämns ofta i samband 
med förväntade lägre kostnader för 
ett projekt. Man kan illustrera effek
terna i en kurva, som här kallas fram
stegskurva (se FIG. 1). 
Namnet har valts för att markera att 

kurvan visar det sammanlagda resul
tatet av alla krafter som strävar att få 
ned kostnader eller resursförbrukning 
i allmänhet. Det är inte bara fråga om 
inlärning och ej heller om ett kort 
inkörningsförlopp utan om en mål
medveten fortgående insats för att få 
lägre kostnader per producerad enhet 
ju längre en serie löper. Helt naturligt 
är det enklare ,att nå goda besparings
resultat i början aven serie, medan 
det blir svårare när antalet enheter i 
serien växer. Kurvan tenderar att 
övergå i en horisontell linje. Ritar 
man upp kurvan i ett koordinatsystem 
som anpassats till kurvans karaktär, 
dvs. i ett system med dubbellogarit
miska skalor, blir kurvan en rät linje 
(se FIG. 2). Det är så man bör visa 
framstegskurvor, ty dels ser man då 
att resursförbrukningen fortsätter att 
minska, dels kan man relativt enkelt 
använda kurvan för att göra beräk
ningar. 

I rapporten redogörs för hur man 
kan få olika lutningar på kurvan och 
vilka faktorer som kan påverka kur
vans rätlinjighet. Generellt gäller att 
ju mer förberedelsearbete som görs 
före seriestarten desto mindre blir re
sursförbrukningen för första enheten 
- kurvan börjar lägre ned på y-axeln 
- men samtidigt blir kurvan också 
flackare, dvs. den får mindre lutning. 
Procenttalen för respektive kurva i 
FIG. 3 anger lutningen. 70 % betyder 
att enhet 2 skall ta 0,7·40=28 tim
mar och enhet 4 0,7 ·0,7 ·40=20 tim
mar. För varje fördubbling av antalet 
enheter sjunker förbrukningen med 
samma procentsats. 

System för bearbetning av 
serieeffekter 

I Holland har man sedan några år an
vänt "framstegskurvetekniken" inom 
byggnadsområdet. Man har observerat 
att störningarnas del av den totala 
byggtiden är ca 50 %, och att man 
kan minska dessa störningar i en takt 
som motsvaras aven framstegskurva. 
Arbetarens inlärning påverkar också 
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• LÄGGNING AV ELEMENT FIG.4 

L-____________________ FIG.5 

kurvans lutning, men den effekt som 
ökad inlärning ger är av underordnad 
betydelse jämfört med vad som kan 
åstadkommas med minskning av stör
ningarna. I FIG. 4 återges resultatet 
aven studie som gjorts av Stichting 
Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnij
verheid, Utrecht. 

Bredero's Bouwbedrijf i Utrecht har 
systematiserat utnyttjandet av fram
stegskurvan. De väljer i sin produk
tion ut enheter för vilka man kan ob
servera en serieeffekt. Det kan vara 
viss pelartyp, m2 bjälklag, m fasad, 
våning eller hus. Valet av enhet är 

.. 
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Ackumulerad resursförbrukning, 80 % lutning. 
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tydligen mycket viktigt för att man 
skall få tillförlitliga resultat. Ändå får 
man stora spridningar, som visas i 
bilagorna C, D och E i rapporten. 
Man databehandlar insamlat material 
och får bl.a. ut stapeldiagram med lin
jära skalor över mantimmar per enhet 
(FIG. 5). Dessa diagram använder 
man för kontinuerlig övervakning av 
arbeten. Vidare bearbetning ger fram
stegskurvan (FIG. 6), också den ritad 
med hjälp av datamaskin. 

Resultaten utnyttjar man för att göra 
"normblad". Utdrag ur ett sådant 
normblad, för formsättning och form
rivning av golv, visas i FIG. 7. 
Härmed är systemet komplett; data

insamling - korrigering av arbetet un
der dess gång - bearbetning till fram
stegskurvor - underlag för utgivande 
av normblad - planering och kalky
lering med hjälp av normblad. 

Hjälpmedel 

Av FIG. 7 framgår att man delar in 
arbetet i olika seriedelar 

84- 192 
193- 443 
444-1019. 

Inom flygindustrin kallas detta 
batch-indelning. Underlag för batch
indelning finns i rapporten. 

Som beräkningshjälpmedel kan an
vändas 

dels dubbellogaritmiskt papper 
dels tabeller. 

Exempel på beräkning av resursför
brukning med hjälp av rutpapper visas 
i FIG. 8. Genom att multiplicera me
delförbrukningen för V3 av serien 1 
till 38, dvs. för nr 13, med antalet en
heter får man hela ytan under kurvan 
eller totala resursförbrukningen 0,44. 
·38=16,6. 
Motsvarande kan erhållas ur tabell 

genom avläsning av ackumulerad för
brukning (FIG. 9). 
Tabell för förbrukning per enhet 

finns också. 

Slutsats 

Med framstegskurvan får man 
strålkastarbelysning på störningar
nas betydelse 
redovisning av rationaliseringsmöj
ligheter 
underlag för planering som utnytt
jar serieeffekten 
underlag för bättre kostnadsstyr
ning 

ulidcrlåg för bc;rtiklililg av 11largi
nalkostnader vid ändring av ett 
projekts storlek. 
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Mall till skötselinstruktioner för olje
eldade värmecentraler 

Stig Nilsson 

För att underlätta för VVS-projektö
rer och andra att upprätta skötselin
struktioner för oljeeldade värmecen
traler har HSB låtit utarbeta en mall 
för detta ändamål. Arbetet har sam
ordnats med VVS-gruppens arbete 
med instruktioner för drift och under
håll av fastigheters installationer. 

Två konkreta exempel på skötselin
struktioner enligt mallens disposition 
och riktlinjer presenteras i rapporten. 
Det ena exemplet gäller en mindre 
tunnoljeeldad värmecentral, det andra 
en stor tjockoljeeldad. 

Enligt Statens Planverks publikation 
Panncentraler SBN-S68 skall det 
finnas instruktioner som bl.a. anger 
hur värmecentralen fungerar och hur 
de olika funktionerna påverkas. In
struktionen skall även innehålla upp
gifter om hur de ingående apparaterna 
skall skötas. 
Den mall som utarbetats är avsedd 

att vara ett hjälpmedel vid upprättan
de av sådana instruktioner för både 
nya och gamla värmecentraler. 
Mallen har testats på ett flertal vär

mecentraler, varvid HSBs värmekon
sulenter medverkat. 

Avsikten är att skötselinstruktionen 
skall kompletteras med att värmecen
tralen märkes och skyltas enligt de an
visningar som ges i instruktionen. 
Samtliga komponenter, inklusive ar
maturen, ges en individuell beteckning 
med bokstäver och siffror enligt de 
principer som anges i rapport 29/65 
och 33/69 från Statens institut för 
byggnadsforskning. 
De speciella ritningar som upprättas 

för skötselinstruktionen bör om möj
ligt göras i A4-format. För att dessa 
ritningar skall kunna upprättas helt 
tillfredsställande erfordras ett besök i 
den färdiga värmecentralen. 
Det är lämpligt att instruktionen 

skrivs i A4-format och i minst två 
exemplar, ett för fastighetsägaren och 
ett för personalen i vännecentralen. 
Mallen är indelad i nio avdelningar 

samt i ett stort antal underrubriker. 
Beroende på hur stor värmecentralen 
är kan man göra en mer eller mindre 
detaljerad uppdelning för den aktuella 
instruktionen. Den i sammanfattning
en presenterade mallen är ej så detalj
utformad som i rapporten. 

Mallens rubriker och innehåll 

O. Innehållsförteckning 

1. Allmänna handlingar för värme
centralen 

1.0 Inledning 
I inledningen ges bl.a. en orientering 
om skötselinstruktionen med förkla
ringar hur den skall användas. 

1.1 Orientering 
Orienteringen innehåller uppgifter om 
ägaren till värmecentralen, dess namn 
och adress samt en kort beskrivning 
av vad värmecentralen försörjer, vil
ket illustreras med en situationsplan. 

1.2 Adress- och telefonuppgifter 
Adress- och telefonuppgifter till kon
struktörer, tillverkare, leverantörer, 
installatörer, serviceföretag samt lo
kala myndigheter o.d. 

1.3 Gällande för~skrifter 
Uppgifter lämnas om de viktigaste 
statliga och kommunala föreskrifter
na. 

1.4 Ansvarsförhållande 
Kortfattad beskrivning upprättas över 
fastighetsägarens och den anställda 
personalens ansvar. 

1.5 Atgärder vid brand 
Informationer lämnas om åtgärder vid 
brand i värmecentralen. 

2. Orienterande och beskrivande 
handlingar 

2.1 Allmänt 

2.11 Märkning och skyltning 
Principerna för märkning, numrering 
och färgmarkering förklaras. Tabeller 
med förklaringar av ritningssymboler 
och beteckningar upprättas. 

2.12 Värmecentralens uppbyggnad 
och funktion 

Kortfattad text om värmecentralens 
uppbyggnad och funktion. Kompo
nentplaceringsskisser utarbetas. Orien
terande flödesscheman visar funktio
nen med flödesriktningar över varm
vattensystemet och för större värme
centraler även för rökgas systemet. 

2.2 Värmecentralens olika system 
Under respektive rubrik i avsnitt 2.2 
upprättas kortfattad text om fabrikat, 
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konstruktion och funktion av de in
gående komponenterna och systemen. 
Ritningar med komponenternas pla
cering i värmecentralen samt de indi
viduella beteckningarna på kompo
nenterna, armatur o.d. upprättas. 
Kopplingsscheman upprättas med an
givande av flödesriktningama samt 
även här de individuella märkningar
na. Vid behov görs hänvisningar till 
objektskorten i avsnitt 6 och broschy
rer i avsnitt 8. 

2.21 Tappvatten- och avloppssystemet 

2.22 Varmvattensystemet 

2.23 Oljesystemet 

2.24 Rökgassystemet 

2.25 Ventilationssystemet 

2.26 El-systemet 3801220 V 

2.27 Styrningssystemet 

2.28 Tryckluftssystemet 

2.29 Övriga system 

3. Skötselbeskrivande handlingar 

3.1 Allmänt 
Kortfattad text om betydelsen av 
lämplig skötsel av värmecentralen. 

3.2 Värmecentralens oli.ka system 
Under respektive rubrik i avsnitt 3.2 
upprättas detaljerade skötsel- och 
driftanvisningar för de olika systemen. 
Funktionstabeller utarbetas vid behov 
för vissa komponenter. Atgärder vid 
start och stopp av komponenterna re
dovisas vid behov. 
Hänvisningar ges när så är lämpligt 

till broschyrer i avsnitt 8. 

3.21 Tappvatten- och avloppssystemet 

3.22 Varmvattensystemet 

3.23 Oljesystemet 

3.24 Rökgassystemet 

3.25 Ventilationssystemet 

3.26 El-systemet 

3.27 Styrnings systemet 

3.28 Tryckluftssystemet 

3.29 övriga system 

3.30 Start av värmecentralen 

4. Tidsbestämda arbetsuppgifter 

Med tanke på att avsnitt 4 innehåller 
de handlingar som kommer att använ
das mest i värmecentralen är det 
lämpligt att detta avsnitt utskrivs i 

minst två exemplar för personalens 
räkning. Det kan vara praktiskt att 
ha ett exemplar separat i värmecentra
len och att det då skyddas genom in
plastning eller på annat sätt. 
Rutinerna kan oftast inte definitivt 

fastställas förrän driftserfarenheter er
hållits. 

4.1 Rutiner för drift och underhåll 

4.11 Dagliga rutiner 

4.12 Veckorutiner 

4.13 Månadsrutiner 

4.14 Halvårsrutiner 

4.15 Arsrutiner 

4.16 Periodiska årsrutiner 

5. Felsökning 

Felsökningstabeller eller andra anvis
ningar upprättas för vissa huvudkom
ponenter. 

5.1 Allmänt 

5.2 Felsökningstabeller 

6. Uppföljning 

Under respektive rubrik i avsnitt 6 
insätts de aktuella handlingarna. I det 
första exemplet på skötselinstruktioner 
som ingår i rapporten visas hur ob
jektskorten och rapportblanketterna 
kan utformas. 
Under 6.4 kan insättas aktuella hand

lingar för året, t.ex. följesedlar från 
leverantörer o.d. 

6.1 Besiktningsprotokoll 

6.2 Objektskort 

6.3 Rapporter från värmecentralen 

6.4 övrigt 

7. Ekonomisk eldning 

Anvisningar ges om hur värmecentra
lens driftsförhållanden skall avpassas 
så att driften blir så ekonomisk som 
möjligt. 

7.1 Allmänt 

7.2 Eldningsoljor 

7.3 Förbränning av eldningsolja 

7.4 Beräkning av rökgasförlusterna 

7.5 Detaljerade anvisningar om eko-
nomisk eldning 

8. Fabrikanternas broschyrer 

Under avdelning 8 ingår broschyrer 
från de fabrikanter som levererat 
komponenter till värmecentralen. 
Av praktiska skäl kan det vid större 

värmecentraler vara lämpligt att av
snitt 8 samlas i en separat pärm. 

9. Bygghandlingar 

VYS-konstruktörens och el-konstruk
törens ritningar, beskrivningar och 
materialförteckningar för värmecen
tralen insätts under detta avsnitt. 
Av praktiska skäl kan det vara lämp

ligt att avsnitt 9 samlas i en separat 
pärm. 

Ritning över den mindre värmecentralen som visar placeringen och den individuella 
märkningen av komponenterna och armaturen. 

UTGIVARE: STATENS INsTrrUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 
Medföljer som bilaga. Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm 1971 



Uppmätning av lokaler som underlag 
för fysisk planering 

Bertel Granfelt 

Rapporten är indelad i två avsnitt. l 
det första diskuteras några grundläg
gande problem, bl.a. hur den svenska 
byggnadslagen formulerar den fysiska 
planeringens uppgifter och hur rela
tionen markanvändning - bebyggelse 
- verksamheter kommer till uttryck 
i planeri~'gen. Vidare diskuteras de
finitioner och klassificeringar av be
byggelse och verksamheter. Dimensio
neringen som hjälpmedel att uppskatta 
en förväntad konsumtion av lokaler 
och byggnader analyseras. Kontors
verksamheters utveckling beskrivs 
kortfattat. l det andra avsnittet pre
senteras en begränsad undersökning 
av åtta kontorshus och däri verksam
ma företag i Stockholmsregionen. 
Ytor (i några fall volymer) redovisas 
för olika utrymmen och för konstruk
tionsdelar i byggnaderna. 
Den föreslagna metodiken kan vara 

ett komplement till större inventering
ar som underlag för prognosarbete för 
framtida lokal- och byggnadskonsum
tion. 
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BYGGNAD I BYGGNAD II 

ABCDEFGHIKL ABCDEFGHIKL 

YTOR I PROCENT AV: 

-f(t-
~., 

ALLA YTOR h; YTOR OVAN MARK 

ALLA YTOR ,i;,' YTOR UNDER MARK 

Allmän bakgrund 

Undersökningen avser att pröva en 
metodik för dimensionering av lokaler 
som underlag för planarbetet vid över
siktlig fysisk planering. 

Den fysiska planeringen är enligt 
byggnadslagen en markanvändnings
planering. Man kan emellertid i en 
vidare betydelse se den fysiska plane
ringen som en produktionsplanering. 
Produktionen av byggnader och an
läggningar bestäms av de behov som 
uppkommer och de resurser som ställs 
till förfogande från olika bebyggelse
konsumenter. I planeringsuppgiften 
ingår då att bedöma relationen verk
samheter - konsumtion av bebyggelse 
- markreservation. 
Dimensionering innebär att uppskat

ta storleken av de byggnader och an
läggningar som krävs för olika verk
samheter eller aktiviteter. Detta för
hållande kan uttryckas genom en kvot 
B:A där B är mängden bebyggelse och 
A mängdens aktivitet. Olika mätetal 

BYGGNAD III 

ABCDEFGHIKL 

A PRODUKTION 
B LAGER 
C GARAGE 
D KONTOR 
E SAMLING 
F FÖRSÄLJNING 

BYGGNAD:smr 

ABCDEFGHIKL 

G HYGIEN 
H TEKN. UTR. 
I KOMMUNIKATION 
K ÖVRIGT. RESERV 
L KONSTR. DELAR 

Procentuella andelar utrymmen och konstruktionsdelar i byggnaderna I, Il, III och VIII. 
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och klassificeringar kan användas för 
att bestämma B och A. 
I planeringen används ofta "kvot

kedjor", t.ex. rumsenheter per invå
nare, barn i skolåldern per invånare, 
barn per klassrum, yta per klassrum. 
Denna systematik är bäst utvecklad 
inom trafikplaneringen. 
Uppgifter om lokalstorlek har be

gränsat intresse i planeringen för att 
direkt uttrycka markkonsumtion (ex
ploateringstalet). Däremot kan uppgif
ter om lokaler vara tänkbara i de ovan 
nämnda kvotkedjorna för att uttrycka 
trafikmängder, stadsbyggnadskostna
der etc. 
För provundersökningen har kon

torsverksamheter och kontorslokaler 
valts som studieobjekt. Kontorsbygg
nader återfinns oftast i tätbebyggelse, 
där byggnadernas storlek mer direkt 
påverkar markkonsumtionen. 
Aktiviteter uttrycks i antalet syssel

satta. I kontorsverksamheter är arbets
uppgiften (att skriva, rita etc.) direkt 
dimensionerande medan slutprodukten 
har liten betydelse. Uppgifter om sys
selsatta kan användas i ett flertal län
kar i ovan nämnda kvotkedjor. 

Mätetal för byggnader - lokaler är 
horisontella ytor. Uppgifter om voly
mer antas ha mindre intresse. 

Metodik 

För varje byggnad har alla horison
tella ytor uppmätts. De innefattar dels 
fria ytor, dels ytor för konstruktions
delar. Mätningen har skett våningsvis, 
och därefter har en summering gjorts 
av ytor dels ovan markplanet, dels 
under markplanet inklusive mellan
våningar. 

Vidare har ytorna för företagsenhe
ter uppmätts. De för flera företagsen
heter gemensamma utrymmena för
delas på respektive enheter propor
tionellt mot den lokalyta de dispone
rar. 

Klassificeringar 

Utrymmena - samt konstruktionsde
larna - har klassificerats efter an
vändningssätt i grupper. Grupperna 
är valda så att de skall svara mot be
stämda aktiviteter: 
AG rroduktion av varor (tillverknings

utrymmen) 
B. Förvaring av varor (lagerutrym

men) 
C. Förvaring av transportmedel (ga

rage) 
D. Produktion av tjänster (kontors

utrymmen) 
E. Konsumtion av tjänster (samlings

utrymmen) 

F. Exponering och förmedling av va
ror (försäljningsutrymmen) 

G. Personlig hygien (hygienutrym
men) 

H. Värme, vatten, sopor och eldistr. 
(tekniska utrymmen) 

1. Person- och varutransporter 
K. Kommunikationsutrymmen (re-

servutrymmen, övrigt) 
L. Konstruktionsytor. 

Företagsenheterna har klassificerats i 
anslutning till studier inom Företags
ekonomiska forskningsinstitutet (EFI), 
där företagsenheter indelas i grupper 
efter lokaliseringsbenägenhet (vilket 
antas ge skillnader också i lokalkon
sumtion eller typ av lokalutnyttjande). 
Verksamheterna har indelats i följan
de grupper (lokaltyp inom parentes): 

Kontorsverksamheter 

Kl. Tjänster till företag och/eller all
mänheten (kontor) 

K2. Tjänster enbart till företag, kon
sultverksamhet (kontor) 

K3. Tjänster inom det egna företaget 
(kontor) 

K4. Intresseorganisationer, halvof-
fentlig verksamhet (kontor) 

K5. Offentlig administration och ser
vice (kontor) 

Service 

SI. Detaljhandel (butiker) 
S2. Resebyråer, bankfilialer, frisörer 

etc. (butiker) 
S3. Övrigt (annat än butiker) 
S4. Biluppställning, bilservice (garage) 

Produktion 

P. Produktionsverksamhet (verkstä
der, laboratorier etc.). 

Provundersökningen 

Atta byggnader (varav sex nyligen 
uppförda, en från 3D-talet och en pro
jekterad men ej uppförd) som ligger 
inom Stockholms stads centrala ar
betsområde och förortsområden har 
utvalts. Byggnaderna rymde år 1955 
sammanlagt 171 företagsenheter, var
av 99 har klassificerats som kontors
verksamheter. Uppgifter om sysselsat
ta har inhämtats genom telefoninter-
vjuer. 
Pöljande mätningar har utförts: 10 

Utrymmenas fördelning ovan och un
der markplanet (se figur), 2. Ytan per 
sysselsatt i våningsplan ovan mark 
och totalt (garage undantagna), 3. 
Sysselsatta i ytor under markplanet 
(grov uppskattning), 4. Ytor per sys
selsatt fördelade på lönegrader (endast 
för en byggnad), 5. Ytor och volymer 
per sysselsatt vid separata kontorsrum 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

och kontorslandskap (grov uppskatt
ning), 6. Ytor per sysselsatt och års
arbetare (grov uppskattning). 

Mätresnitat 

Mätresultatet visar stora differenser 
i lokalytor per sysselsatt (från 15 till 
65 m2 vy ovan mark). Man får stora 
skillnader också när olika definitioner 
på ytor används, t.ex. kontorsrumsyta 
och våningsyta per sysselsatt (7,0 res
pektive 26 m2 vy ovan mark för en av 
de uppmätta företagsenheterna). Sys
selsättningen under mark är mindre 
intensiv än ovan mark, men av den 
storleksordningen att den inte bör för
summas vid analyser av lokalkonsum
tionen. Ytan per sysselsatt är större 
vid genomsnittligt högre lönegrader än 
vid lägre. Om ytan per sysselsatt mins
kar vid kontorslandskap ökar i stället 
volymen. 

Kommentarer 

Provundersökningen synes bekräfta att 
frågan om preciserade definitioner av 
ytor, lokalenheter och byggnader samt 
av företag och företagsenheter är 
mycket väsentlig. Orsaken till att be
fintliga undersökningar i olika regio
ner ej kan jämföras, kan delvis bero 
på skiftande och illa preciserade de
finitioner. 

Uppmätningarna har skett på bygg
nadslovsritningar i skala 1: 100. Even
tuellt bör man överväga mätningar av 
relationsritningar eller liknande hand
lingar. 
Metodiken kräver att mätningarna 

av byggnader kompletteras med för
djupade mätningar av företagsenheter
nas struktur. Detta bör ske genom 
intervjuer, som utarbetas i samråd 
med företagsekonomisk expertis. 
Provundersökningen synes peka på 

att den valda metodiken kan vara ett 
komplement till de byggnadsinvente
ringar som utförs bl.a. i Stockholm. 
Dessa register kan av olika skäl för
modligen inte ge data av det slag som 
analyserats i provundersökningen. 
Mätningar med provundersökningens 
metodik kan ske genom stickprovs
undersökningar och därigenom bli bil
liga jämfört med totala byggnads- och 
verksamhetsinventeringar. Den meto
dik som används för kontorslokaler 
och kontofsverks&inheter böl' kUBna 
tillämpas även för andra typer av lo
kaler och verksamheter. 
Den föreslagna klassificeringen av 

utrymmen ,bör i princip också kunna 
tillämpas för andra anläggningar än 
byggnader. 
Samma typ av diskussion kan föras 

för andra verksamheter än kontor: de
taljhandel, produktion osv. 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 
Stockholm 197t 



Dagligt friluftsliv - statsbidrag, 
friluftsgårdar., nyttjare 

Hans Lindberg, Gösta Oscarsson 
& Bo Pettersson 

Det ligger i samhällets intresse att 
med olika medel stimulera till frilufts
liv som med utgångspunkt från sam
hällets värderingar kan bidra till in
dividens tillfredsställelse och självför
verkligande. Det är emellertid inte sä
kert att samhällets och individens 
värderingar sammanfaller, V åra kun
skaper om individens önskemål är yt
terst bristfälliga, Ett övergripande mål 
borde därför vara att samhället skall 
försöka erbjuda ett så varierat utbud 
av möjligheter till friluftsliv, att man 
kan tillgodose olika intresseinriktning
ar och olika fysisk kapacitet, 
Samhället ger uttryck åt sin,a värde

ringar genom statliga bidrag, l rappor
ten lämnas en redogörelse för det stat
liga stödets inriktning, En väsentlig 
del av anslagen lämnas som bidrag till 
uppförande av friluftsgårdar, Utnytt
jandet av två anläggningar har under
sökts för att få svar på frågan om 
friluftsgårdar kan sägas vara ett me
del att ge olika individgrupper möjlig
het till dagliga friluftsaktiviteter, Man 
har också velat belysa vilka individ
grupper som besöker detta slag av an
ordningar och vilka aktiviteter som 
utövas där, Undersökningen ingår som 
ett led i de studier som samhällspla
neringsgruppen vid Statens institut för 
byggnadsforskning utför inom frilufts
området, De anläggningar som under
sökts är Hemlingbystugan i Gävle och 
Björnögården i Västerås, vilka båda 
framstår som prototyper för dagens 
kommunala planering, 

Statligt stöd till. friluftsanläggningar 

Det statliga stödet till friluftslivet är 
av blandad karaktär. Denna framställ
ning tar endast upp bidragen till fri
luftsanläggningar i traditionell me
ning, 

Hittills har det statliga stödet varit 
splittrat på en rad myndigheter. De 
olika stödformerna har tidigare ut
gjorts av friluftsfonden, ersättningar 
till markägare, idrottsfonden, bidrag 
till småbåtstrafiken och AMS-bidrag. 
I och med att Riksidrottsförbundets 
idrottsplatskommitte upphörde vid ut
gången av budgetåret 1969/70, har 
bidragsverksamheten (exklusive AMS
bidragen) numera helt samlats under 
Naturvårdsverket under titeln "stöd 
till idrotten: Anläggningsstöd m m", 
Från denna titel utgår bidrag dels som 

ersättning för vissa organisationers 
serviceverksamhet i anslutning till fri
luftsanläggningar, dels till vissa an
läggningar för idrott och friluftsliv, 

Genom att närmare studera vilka 
medel som utgått från respektive bi
dragsfond under budgetåren 1967/68, 
1968/69 och 1969/70 erhålles en bild 
av den inriktning och regionala fördel
ning som stödet fått under perioden, 

Under nämnda treårsperiod har bi
dragssumman sammanlagt uppgått till 
drygt 75 miljoner kronor, Stödet har 
i hög grad kommit de tre skogsläns
områdena (S,W,X - Y,Z - AC,BD) 
till godo, vilket tydligt illustreras av 
figuren nedan. Detta förhållande får 
till största delen tillskrivas AMS
bidragen till dessa regioner. Även om 
man bortser från detta kommer nämn
da tre områden att höra till de fyra 
som har det högsta bidraget per in
vånare, 

En särskild analys av friluftsfonden 
ger vid handen att under ifrågavaran
de tre budgetår har mellan 30 och 40 
procent av fondmedlen disponerats på 
objekt av friluftskaraktär såsom fri
luftsgårdar, teknikbackar, elljusspår, 
motionsstigar m.fL Vidare skall man 
finna att stödet i mycket stor utsträck
ning kommit de befolkningsmässigt 
små kommunerna till godo, 

Statsbidrag till 
friluftslivet in
klusive AMS-stöd 
men exklusive 
ersättningar till 
markägare, ge
nomsnitt budget
åren 1967/68, 
1968/69, 1969/70. 
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En beskrivning av naturlandskapets 
formelement i anslutning till dedmal
klassifikationen har utarbetats och re
dovisas i bilaga 2 till rapporten. 
Bildtolkaren måste inhämta informa

tion om landskapet genom studium av 
dess formelement så som de är åter
givna i fotobilder, som betraktas ste
reoskopiskt. Därför är det nödvändigt 
att förfoga över ett system att beskri
va elementen, så som bildtolkaren ser 
dem. Ett sådant system är också ~t
arbetat och återges i rapporten. Det 
är grundat på tesen, att elementära 
former i landskapet bör kUllDa klassi
ficeras och beskrivas genom jämförel
se med närmast motsvarande geome
triska former. De sammansatta former
na är kombinationer av de elementära. 
Volymens former indelas eX.vis i 

plusformer (exempel: berg och ås), 
minusformer (exempel: dal och ravin) 
och nollformer (exempel: slätt och 
platå). Plus- och minusformema Ufl

dedndelas i klasserna flack, tydlig och 
markerad efter graden av relativ ut
sträckning i höjdled. Volymens hori
sontalprojektion indelas i klasserna 
samlad, sträckt och långsträckt. Sym
metriska och sneda former relativt oli
ka axlar behandlas också. Karakteris
tiska horisontalprojektioner av voly
men studeras liksom kombinationer 
av vertikala snitt och horisontalpro
jektioner. FormkarakterisHka för vo
lymens symmetriska tvärsektioner 
återges i FlO. 1. 
Ytans formkarakteristika diskuteras 

separat för plana, enkelkrökta och 
dubbelkrökta ytor och linjens form
karakteristika diskuteras för raka lin
jer, geometriska krökta och icke-geo
metriska krökta. 

Mönster i landskapet analyseras 
översiktligt vad gäller punkter, linjer, 
ytor och volymer i enkla fall och i 
kombinerade fall. Ett dendritiskt (träd
likt förgrenat) avrinningssystem åter
ges i FlO. 2 efter Carl H. Strandberg, 
Aerial Discovery Manual. 
Markkarakteristika sammanfattas 

vad gäller bergarter, jordarter, grund
vatten, markfuktighet, jordmån och 
geotekniska data. 
Vegetationen inom ett formelement 

klassificeras efter art, förekomst och 
vissa andra variabler. 

Markanvändningen återges efter 
"Standard Land Use Coding Manual, 
USA", vilken översatts till svenska in
till en tvåsiffrig kJllssifikMioT)-
Bildtolkaren ställs alltid inför pro

blemet att från informationsbärande 
tecken i flygbilden sluta sig till infor
mationen i landskapet. Därför har en 
skiss till -ett system att transformera 
landskapets bildparametrar till mark
parametrar utarbetats. Skissen finns 
återgiven i rapporten. Några andra 
system att klassificera och beskriva 
natur- och kulturlandskapet refereras 
även. 

Relativ bredd Lut-
ning V - former Trapetsformer U - fonn er 

h:b "/0 

Markerad 
I 

35 

~ 
-b- V ,2 ----_: ---~ I 

~ 
Tydlig -c-

k rr I <U I 
E I I I 
.g 10 ~ I ----:--'" Flack i7 '" I ~ I 

I I I 
I I I 

I 
I I I Flack I 4- ----r--10 ~ I I I I 

i 
I 

rt- I I m :; Tydlig ~ / I 

"" 
§ l 
.g 35 I 

I ..s I 
"- Markerad 

FIG. 1. Formkarakteristika för volymens symmetriska tvärsektioner. 

FEG. 2. Dendriliskt (förgrenat) avrinningssystem. 

Databehandling vid klassificering och 
beskrivning av natur- och kulturland
skapet behandlas i anslutning till någ
ra svenska system och ett från USA. 

K riti~kfl synpunkter på )'lågT:} SY8t~m 
att klassificera och beskriva natur
landskapet framläggs med hänvisning 
främst· till två UNESCO-konferenser 
om flygbildtolkning m.m. 
Rapporten skall ses som ett led i ar

betet att skapa förbättrade system till 
beskrivning och klassificering av in
formationen om natur- och kultur
landskapet. Arbetet bör fortsättas. 

Därvid bör planvärderarens synpunk
ter vara vägledande. Informationen 

om landskapet bör analyseras ytterli
gare, systematiseras och decimalklassi
ficeras. Flygbildtolkningens motsva
rande informationssystem bör likaså 
fln'lly~p.r:}8 ytterUgl'.re, systematise!fls 
och decimalklassificeras. De båda sys
temen bör därvid samordnas och mo
difieras så att bild- och fältinforma
tionerna kompletterar varandra på ett 
optimalt sätt. Det blir då möjligt att 
utveckla arbetsmetoder, som är tek
niskt, administrativt och ekonomiskt 
optimala. 
Det skisserade arbetet är emellertid 

omfattande och svårt, då det berör 
flertalet naturvetenskaper och tekniker. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 
Rotobeckman AB, Stockholm 1974 



Måttnoggrannheten vid Byggnads
styrelsens nya byggsystem 

J ohn van den Berg 

Ett kraftigt stigande behov av lokaler 
för civila statliga verksamheter tvingar 
fram tids- och arbetsbesparande meto
der i byggnadsproduktionen. Telever
kets nya byggnader i Farsta är det 
första av Byggnadsstyrelsens objekt 
där man tillämpar industriellt byggan
de med förtillverkade byggnadsdelar. 

Byggnadernas geometriska kvalitet 
undersöktes som inledninIg till en serie 
studier för att få fram tillämpbara to
leranser inom byggbranschen. Mät
resultatet skall användas vid projekte
ring av liknande objekt och tjäna som 
underlag för arbeten inom Byggstan
dardiseringen och ByggAMA. 

Med undantag av några platsgjutna 
delar har de nya kontoren monterats 
med fabrikstillverkade komponenter. 
De viktigaste av i anläggningen ingå
ende komponenter är fasad-, bjälk
lags-, balk- och pelarelementen. Plats
gjutna delar är i huvudsak grundplin
tarna och hörntornen. 

Huvudvikten av studien lades vid 
montering av stommen. 

Nybyggnaden omfattar ca 200 000 
m3 byggnadsvolym, fördelad på fem 
huskroppar. Se FIG. 1 och 2. 

Uppläggning 
Med måttnoggrannhet menas att man 
värderar relationen mellan en färdig 

o POLYGONPUNKT 

• MARKERING AV BASLINJER 

FIG. 2. Situationsplan. 

byggnad eller en byggnadsdels läge 
och dimensioner samt de mått som 
ritningarna anger; med andra ord, en 
bedömning av byggnadens geometris
ka kvalitet. Därvid bör undersökas: 
(1) tillverkningsnoggrannheten, (2) 
monteringsnoggrannheten samt (3) ut
sättningsnoggrannheten. 

För att bestämma toleranser måste 
man som underlag känna till vilka 
faktorer som i praktiken påverkar 
måttnoggrannheten. 

Vid undersökningarna har Statens 
institut för byggnadsforskning samar
betat med Byggnadsstyrelsen och en
treprenören. 

Redovisning av mätresultatet sker 
mestadels i form av grafiska framställ
ningar, s.k. histogram (FIG. 3). 

Medelvärdet är det aritmetiska me-

FIG. 1. Konstruktionssystem. 
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Avvikelse från 
nominellt värde 

-20 -18 

M 

Antal mätningar: 
Medelvärde: 
Standardavvikelse: 
Tolerans: 
Antal avvikelser som 
är större ön 
toleransvärden: 

N = 133 
M=-O,lmm 

~ : ! J~,7 ~~ 

p = 4% 

Antalet av
vikelseri% 
av totala 
antalet. 

12 

10 

FIG. 3. Exempel på grafisk framställning av mätresultat. Avståndsavvikelse mellan 
pelarna vid fundament. 

LodfeJ som uppstår på 
grund av betongytans 
buktighet 

FIG. 4. Lodningsmetod för väggelement. 

delvärdet av de konstaterade avvikel
serna. Det vanligaste spridningsmåttet 
i dylika undersökningar är standard
avvikelsen S. Denna storhet anger att 
ungefär 68 % av det undersökta ma
terialet ligger innanför de gränser, som 
ligger på ett avstånd S till vänster och 
höger om medelvärdet. 

Mätdata från den färdigmonterade 
stommen 

Vid redovisning av stommens mätdata 
ges i rapporten först uppgifter om hur 
de aktuella elementen är utformade, 
var de är placerade, samt hur utsätt
ning av läget för dessa element har 
gjorts. På några ställen i rapporten 
återges även internationella synpunk
ter på berörda studiemoment. 
Nedan följer några av de viktigaste 

värdena: 

Pelare 

Korridorpelarnas lägesavvikelser vid 
fundament har bestämts i förhållande 
till de givna baslinjerna. 
Härvid erhålls 

m=0,5mm 
S =4,8 mm. 

Dt::l Ot::tYOvl ctll det Syslt!:iuatiska felei. 
är obetydligt, och att 68 % av pelarna 
har en avvikelse som är mindre än 4,8 
mm. 

Det kunde konstateras att utsättning 
av pelarnas läge praktiskt taget inte 
hade någon inverkan på lägesavvikel
serna. Avståndet mellan pelarna varie
rar i ännu högre grad 

m=O,6mm 
S =6,7 mm. 

Genom användning 
av dubbar på 
vattenpasset 
kan överkanten 
lött lodas över 
underkanten. 

Pelarnas lodavvikelser har i balkrikt
ningen standardavvikelsen 

S=5,8 mm (räknat över 3 meters 
våningshöjd) 

och i riktningen mot fasaden 
S=4,4 mm (räknat över 3 meters 
våningshöjd). 

Dessa avvikelser är dels förorsakade 
av pelarnas slanka form, dels av lod
ningsmetoden samt i balkriktningen 
framför allt av arbetsmetoden vid upp
läggningen av balkar på pelarna. 

Placeringsfel och lodavvikelser gör 
att pelarnas lägesavvikelser på de olika 
våningsplanen är större än vid funda
menten, 
t.ex. har i balkriktningen erhållits 

vid plan O S=4,8 mm 
1 S=6,3 mm 
2 S=8,3 mm 
3 S=9,0 mm 

Härvid dominerar i hög grad inver
kan av lod avvikelsen. 

Fasadelement 

Elementen har placerats efter stomlin
jer som montörerna själva har satt ut, 
utgående från huvudbaslinjerna. 
Lägesavvikelserna: 

m= + 2,2 lIlIn 

S= 4,5mm 
Inverkan av den sekundära utsätt

ningen och elementmonteringen var 
härvid lika stor. 
Lodavvikelserna: 

m=l,l mm 
S =3,5 mm. 

Avvikelserna beror huvudsakligen på 
lodningsmetoden. När man använder 
vattenpass bör detta vara lika långt 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

som elementet och försett med dub
bar, så att elementets översida kom
mer att ligga lodrätt över undersidan 
(FIG.4). 

Balkar 

Balkarna hade inte de fina justerings
möjligheter som fasadelementen hade 
och därför blev höjdavvikelsernas 
standardavvikelse större, nämligen 4,6 
mm. 

H ålb;älklagselement 

Av de mätta förskjutningarna i höjd
led mellan intilliggande element var 

18 % större än 5 mm 

8% 
2% 

(toleransgräns) 
7mm 

" IOmm 
Alla avvikelser var dock mindre än 

15 mm. 

Rektangulärt öppningsmått 

Förutom att redovisa avstånden mel
lan de olika elementen kan man också 
betrakta den rektangel som kan pla
ceras mellan dessa element. Fråge
ställningen kan bli aktuell med tanke 
på användning av förtillverkade mel
lanväggar. 

Polygonnät 

Beräkningar har visat att punkterna i 
polygonnätet och punkterna på bas
linjerna var behäftade med medelfel, 
varierande mellan 3-7 mm. Enligt 
teoretiska betraktelser kan ett bättre 
resultat, under tillämpning av tempe
ratur- och spänningskorrektioner, inte 
uppnås med en teodolit Wild T2, Kern 
DKM 2 och ett polygonmätband -
gängse instrument på viktigare byg
gen. 

Man rekommenderar dock att for
men på dylika nät undersöks innan 
mätningar görs. För punkternas nog
grannhet är det nämligen, felteoretiskt 
sett, inte likgiltigt hur ett polygon
eller triangelnät ser ut. 

Allmänt 

Nästan inga onormala svårigheter vid 
monteringen uppstod. Även jämfört 
med värden som erhållits på andra 
byggplatser i Sverige och utomlands, 
intar resultaten av studien vid Farsta
T"l" pn ovnn~"11'l nbt< n"tt" t",,!'- ""_ - --- -- O.J ---------~ r----- - ---- ---~- .-

re en noggrann utsättning av huvud
baslinjer och en intensiv måttkontroll. 
Vid stomkompletteringen uppstod 

emeliertid vissa problem på grund av 
att pelare lutade och balkar var buk
tiga (rektangulärt öppningsmått). 
Studien har visat att måttsättningen 

på ritningar bör vara mer utsättnings
vänlig, och även att en utsättare bör 
ha gott om tid för att förbereda sitt 
arbete. I projekteringsstadiet är - om 
man vill rationalisera - ett samarbete 
mellan projektörerna och en mät
ningsingenjör absolut nödvändigt. 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 

Stockholm 1971 



System att beskriva och klassificera 
information om landskapet 

Sven Ge Möller 

Varje planläggning av ett landskap för 
något ändamål, såsom samhällsbyg
gande eller jordbruk-skogsbruk före
gås av och grundas på en inventering 
i tre skikt av informationen om land
skapet, den naturgeografiska, den kul
turgeografiska och den nuvarande 
markanvändningen. Den framtida 
markanvändningen studeras och fast
läggs i planen. Denna planläggning 
kräver en för varje år allt större 
mängd information. 

Tack vare den snabba utvecklingen 
på dataområdet kan man numera be
handla stora mängder information. 
Flaskhalsen börjar bli själva informa
tionsinsamlandet. För att minska tids
åtgången och kostnaden vid informa
tionsinsamlandet övergår man till att 
använda flygbilder och hämtar en 
ökande del av informationen ur dessa 
med hjälp av flygbildtolkning. För 
framtiden hoppas man på metoder 
som tillåter datorer att producera och 
analysera information direkt ur flyg
bilden utan människans ingripande 
som mellanhand. 

Vare sig man använder manuell bild
tolkning eller en dator så behöver man 
emellertid ett så långt möjligt entydigt 
system för beskrivning och klassifice
ring av landskapet. 

Forskning omkring detta pågår nu 
allt intensivare i många länder och 
begrepp som remote sensing, dvs. av
känning av information på avstånd, 
och land evaluation, dvs. värdering av 
landskapet ur planeringssynpunkt, ska
pas. En ny vetenskaplig disciplin 
grundläggs här och gränserna kan än
nu bara skönjas. Ämnet har inte bara 
samhällelig utan även stor militär be
tydelse. Det är därför signifikativt att 
Unionsarmen i USA redan år 1862 
använde fotobilder tagna från ballong, 
för rekognoscering av fientliga för
svarsanläggningar. Andra världskriget 
medförde en enorm teknisk utveckling 
av flygbildtoikningen, vilken efter kri
get fick sin civila tillämpning. l främs
ta rummet finner man därför länder 
som USA, Sovjet, Frankrike och Eng
land men även Australien. 
l föreliggande rapport redovisas ett 

översiktligt system för beskrivning 
och klassificering av kultur- och na
turlandskapet som ett led i utarbetan
det av ett svenskt system för bildtolk
ning. 

Naturvetare och tekniker med land
skapet som arbetsobjekt utnyttjar, som 
nämnts, i snabbt ökande omfattning 
flygbilder i sin verksamhet. De be
höver därför ett klart och entydigt 
system för att i flygbilderna söka, 
upptäcka, igenkänna och klassificera 
information om landskapet. De skall 
icke behöva ha djupgående insikter i 
alla naturvetenskaper, som geografi, 
geologi och geoteknik för att göra det
ta. Själva markytan, så som den be
traktas· i flygbilderna, skall vara hu
vudkällan för informationen om land
skapet. Den inhämtas alltså indirekt. 
De klassiska naturvetenskaperna är 
emellertid väsentligen uppbyggda på 
informationen, som hämtats ur ett di
rekt studium av terrängen i fält. Svå
righeterna att hämta information ur 
flygbilderna ligger däri, att de klas
siska naturvetenskapernas informa
tionssystem är klassificerade efter 
markparametrar, medan flygbildtek
nikens informationssystem måste vara 
klassificerade efter bildparametrar. 
Endast ett fåtal bildparametrar är 
emellertid identiska med motsvarande 
markparametrar. Därför behövs det 
ett system av transformationer för att 
översätta bildparametrar till markpa
rametrar. Detta gäller, intill den dag 
naturvetenskaperna reorganiserat sina 
kunskapssystem efter bildparametrar. 

Automatisering inom informations
teknik och flygbildteknik är redan en 
realitet. Därför bör landskapsinforma
tionens mark-, transformations- och 
bildsystem vara anpassade därtill, 
lämpligen i form av decimalklassifice
rad information. Då kan informatio
nen enkelt digitaliseras och databe
handlas. 

Inom naturgeografi, geologi, mark
lära och geoteknik är kunskapen om 
landskapet systematiserad i det gene
tiska systemet, alltså efter uppkomst 
och utveckling. För bildtolkare är det 
nödvändigt att enkelt kunna utnyttja 
denna värdefulla kunskap. Därför har 
en decimalklassifikation av det gene
tiska systemet utformats i samråd med 
några fackmän från ovan nämnda ve
tenskaper. Huvudklasserna är O. Ber
gets formelement, 1. De lösa jordar
ternas formelement och 2. Vattnets 
formelement. Klasserna är vardera 
decimalindelade intill tre siffror, i 
några fall fyra siffror. Detaljerna 
framgår av bilaga 1 till rapporten. 
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De båda studerade anläggningarna 
Hemlingby och Björnögården fick sin 
nuvarande utformning 1965 respekti
ve 1968. Genom AMS-beslut erhöll 
man ekonomiskt bidrag för att reno
vera och komplettera de mindre an
läggningar som redan tidigare fanns 
på respektive plats. För Hemlingby
gårdens del var bidragsandelen 60 
procent på en beräknad kostnad av 
1,2 miljoner kronor, medan motsva
rande siffror för Björnögården är 33 
procent och 750000 kronor. Den 
högre procentsatsen för Hemlingby 
motiveras av att denna anläggning 
ansågs utgöra en prototyp inom detta 
område. Förutom själva gårdarna, 
som rymmer omklädnads-, hygien-, 
bastuutrymmen samt läkarmottagning 
och testrum, finns inom respektive fri
luftsområde utegymnastikplats, fri
luftsaula och teknikbacke samt ter
rängspår av olika längder, varav ett 
elbelyst. Vid Hemlingby finns dess
utom en utomhusbassäng, en barn
bassäng samt en avsvalningspool för 
bastubadande. I byggnadens övre plan 
finns också en logidel som rymmer 
12 dubbelrum. 

Undersökningens uppläggning 

Hemlingbystugan studerades 14-20 
mars och 18-24 september 1969. Vid 
den senare tidpunkten ingick också 
Björnögården i undersökningen. De 
utförda studierna vid de två frilufts
anläggningarna kan bidra till att ge 
svar på frågor som är aktuella i sam
band med planeringen av olika fri
luftsanläggningar. I rapporten berörs 
bl.a. följande planeringsproblem: 
D Anläggningars lokalisering i för

hållande till nyttjarna. 
D Aktivitetsutbudets betydelse för be

söksfrekvensen i olika individgrup
per. 

D Aktivitetsutbudets betydelse för ett 
effektivt utnyttjande av anläggning
arna. 

D Proportioner mellan olika aktivi
tetsslag. 

D Dimensionering. 
I undersökningarna har använts frå

geformulär som ifylldes av den be
sökande. 
Både vinter- och höstundersökningen 

var totalundersökningar. Svarsfre
kvensen kunde hållas pi en hög nivå. 
Sammanlagt erhölls 3 008 besvarade 
blanketter under marsveckan på Hem
liilgby. För sf;'pteInb~ivt:ck.dll olcY le
sultatet 3 746 besvarade blanketter på 
Hemlingby och 1 627 på Björnögår
den. 

Anläggningarnas besökare 
I genomsnitt ägnade sig varje besökare 
åt drygt 1,5 aktiviteter under vinter
undersökningen och drygt 2 aktivite
ter under höststudien. Detta får anses 
som ganska små tal i beaktande av 
den detaljerade uppdelning på olika 

aktiviteter som gjorts i undersökning
en. 
Helt naturligt är den mest frekventa 

aktiviteten på vintern skidåkning och 
på sommaren löpning. Intressant att 
notera är den stora andelen besökare 
som kommer till anläggningen för att 
gå en promenad i lugn takt, trots att 
man då är hänvisad till de preparerade 
slingorna. 
Besökarna har delats in i aktiva och 

passiva sysselsättningar samt i låg- och 
högfrekvent besöksintensitet. Ca 63 
procent av dem som utövade aktiva 
sysselsättningar vid Hemlingbystugan 
i marsveckan hade hög besöksfre
kvens mot ca 34 procent för dem som 
höll sig till mera passiva aktiviteter. 
För barmarkssäsongen framkommer 
ej lika höga frekvenstal. Ca 59 procent 
p~ Hemlingby och 56 procent på 
Björnögården av de "aktivt sysselsat
ta" hade hög besöksfrekvens. För de 
"passivt sysselsatta" gäller en liknande 
nedgång i besöksintensiteten. Anlägg
ningarna utväljs tydligen mer slump
vis som utflyktsmål under barmarks
säsongen och kan inte sägas vara re
gelbundet återkommande inslag i fri
tidssysselsättningen. 
Av befolkningen i Gävle och Väs

terås besökte 3,9 procent respektive 
1,7 procent anläggningarna undersök
ningsveckan i september. De mest re
presenterade åldersgrupperna ligger i 
åldern 20-40 år. 

Invånarantalens fördelning på social
grupper har gjorts efter talen 15-35-
50 procent för respektive socialgrupp 
I, II, III. I förhållande till den antagna 
socialgruppsfördelningen ger enkät
materialet högre andelar för social
grupperna I och II, åtminstone för 
Hemlingbystugan. För Björnögården 
observerades en anmärkningsvärt klar 
överrepresentation av socialgrupp II. 
Socialgrupp III var kraftigt under
representerad, särskilt markant på 
Björnögården och då i synnerhet över 
lördag-söndag. 
Av de män som besökte anläggning

arna var andelen i åldern 40 - 69 år 
störst för socialgrupp I och minst för 
socialgrupp III. Mer än 40 procent av 
de besökande männen ur socialgrupp 
III var under 30 år. Det är svårt att 
avgöra i vad mån de höga talen för 
de - yngre åldrarna i socialgrupp III 
representerar en generationsbunden 
höjning av friluftsaktiviteten i de yng
re åldrama - \Sil nivB. 30m alltså Skii1l0 
kunna beräknas bibehållas vid stigan
de ålder. 
Avståndet till anläggningarna tycks 

inte ha någon avgörande betydelse för 
besöksfrekvensen. Andra faktorer, t.ex. 
social sammansättning för de olika 
stadsdelarna, måste därför betyda väl 
så mycket som avståndet. 
Mot bakgrund av dåliga kollektiva 

kommunikationer framstår det som 
naturligt, att bilen dominerar starkt 
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som färdmedel till anläggningarna. 
Till Björnögården kommer exempel
vis de besökande männen till 98 pro
cent i bil. 

Dimensionering och planering 

För dimensionering av friluftsanlägg
ningar behövs uppgifter om antalet 
förväntade besök. Dygns- och säsong
variationer samt tillfälliga variationer 
gör att besöksfrekvensen, bl.a. bero
ende på slag av anläggningar, varierar 
ganska kraftigt. 

Undersökningen under höstveckan 
gav resultatet att drygt 40 procent av 
besökarna på Björnögården kommer 
på lördag-söndag mot knappt 30 
procent på Hemlingby. Hemlingby ut
märkes aven relativt hög besöksfre
kvens under arbetstid vardagar. Detta 
förhållande observerades också under 
vinterundersökningen. I kontrast här
emot uppvisar Björnögården en ut
präglad topp efter kl. 17.00. 
För visst slag av dimensionering är 

antalet personer som anländer till eller 
lämnar anläggningen per tidsenhet det 
relevanta måttet. Tillfartsvägar, bil
jettförsäljning, omklädnadsrum, när
områdets utformning är också exem
pel på anläggnings delar som bör di
mensioneras efter antalet individer 
som per tidsenhet passerar olika delar 
av anläggningen. I de flesta fall måste 
dock ett mått på antalet individer som 
samtidigt befinner sig antingen totalt 
på anläggningen eller uppdelat på dess 
olika delar anses vara mer intressant. 
De delar av anläggningen som be

dömts som mest väsentliga att detalj
studera härvidlag är löpspåren och 
bastun samt parkeringsplatserna. Bastu 
och omklädnadsrum upplevs också 
som de trängsta utrymmena av besö
karna. 

Avslutningsvis kan man framhålla 
önskvärdheten av fortsatt forskning 
för att klarlägga den skiftande repre
sentationen av olika individer och so
cialgrupper som framkommit i under
sökningen. Man bör också betona vik
ten av att tillskapandet av friluftsan
läggningar inordnas i en totalsyn på 
den kommunala planeringen för att 
undvika kolliderande intressen. För 
planeringen av själva gårdarna gäller 
att aktivitetsutbudet bör anpassas till 
så många besökarkategorier som möj
ligt. Därigenom ger friluftsanlägg
ningarna större möjligheter för fler 
individer att ~gna sig åt dagligt fri
luftsliv. Man får dessutom en jämnare 
fördelning av besökare under större 
delen av dagen, då anläggningen i 
många fall står i stort sett outnyttjad. 
Det kan också vara så, att attraktivare 
kollektiva transporter kan åstadkom
ma en ökad besöksfrekvens. Grupper 
som saknar egna motorfordon eller 
ej disponerar sådana under dagtid, har 
för närvarande begränsade möjlighe
ter att utnyttja anläggningarna. 

Rotobeckman AB, Stockholm 1974 



Byggnaders stabilitet efter katastrofskador 
Krafter i elementfogar - modellförsök 

Sune Granström 

l rapporten redogörs för modellförsök 
i skala 1 :20 avseende studier av kraf
ter i fogar och deformationer hos 
byggnadsstommar som drabbats aven 
partiell skada. Försöken gäller främst 
förhållanden vid elementbyggda bo
stads- och kontorshus av betong. 

Försöksresultaten antyder att en 
konsekvent tillämpning av fogförbind
ningar med även ganska liten bärför
måga på ett avgörande sätt minskar 
byggnaders rasbenägenhet. 

Bal{gnmd 

I samband med flera på senare år 
inträffade husras har det konstaterats 
att många byggnader inte har till
fredsställande stabilitet om de drabbas 
aven lokal skada. Mest uppmärksam-

mat är det ras som ägde rum i Ronan 
Point i London, maj 1968, när en 
mindre gasexplosion i 18. våningen 
ledde till ras genom alla våningar, 
såväl nedanför som ovanför explo
sionsstället. Efter denna olyckshän
delse har man i England och även på 
andra håll gjort omfattande utred
ningar och diskuterat de tekniska frå
gorna. Det har då framkommit att ti
digare gällande normer inte gett öns
kad styrning för att förhindra sådana 
fortskridande ras. Utvecklingen har 
också gått mot sämre sammanhållna 
byggnader samtidigt som tänkbara 
orsaker till initialskador har ökat till 
följd av bland annat tyngre arbetsma
skiner, tyngre och snabbare fordon 
samt ökad förekomst av explosiva gas
blandningar. 

Studium av plattverkan vid bjälklag sammansatt av element. 
Övre bilden: fullskaleförsök. Undre bilden: modellförsök. 
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FlO. 1. Förspända gummikablar försänkta i slitsar i modellelement. 

I England har nu nya normer trätt 
i kraft som innebär att en husbyggnad 
antingen skall stabilitetsberäknas un
der antagande av vissa specificerade 
skadefall eller också utföras så att den 
motstår övertryck, flera gånger den 
normala bjälklagsbelastningen, på väg
gar, tak och golv. Vid pågående ar
bete med kompletterande svenska nor
mer har det ansetts önskvärt att om 
möjligt slippa krav på tidsödande ska
dealternativberäkningar eller krav på 
hänsyn till stora, hypotetiska överbe
lastningar. 

En intressant och närliggande möj
lighet skulle i stället vara att koncen
trera uppmärksamheten på studiet av 
sammanhållningen mellan de olika 
byggnadselementen. Om det visar sig 
att måttliga anspråk på sammanhåll
ningen i fogarna leder till minskad 
rasbenägenhet, kan man tänka sig att 
lösa problemet genom att införa vissa 
enkla schablonregler för beräkning av 
sammanhållningskrafternas storlek. 
Detta i stället för tidigare nämnda 
komplicerade regler och kanske onö
digt högt ställda krav. 

I rapporten redovisas modellförsök 
som har gjorts för att med en begrän
sad insats av tid och kostnader ge en 
viss vägledning för bedömning av 
nämnda möjligheter. Försöken får in
te uppfattas som prov med "natur
trogna" modellhus utan som illustra
tioner av kraft- och töjningsförlopp i 
samband med stora deformationer hos 
de!! bä!'a!!d~ stc!!!!!!e~, fyäm~t i ele 
mentbyggda hus. 

Försöksmetodik 

Försöken som utförts med modeller 
i skala 1 :20 avser väsentligen att vara 
studier av fogkrafter och deformatio
ner. Plastisk formändring under ap
proximativt konstant kraft i fogför
bindningar återges här med användan
de av förspända kalibrerade gummi, 
kablar. Dessa ligger försänkta i slitsär 

i modellelement, tillverkade av spån
skivor. Principen framgår av FIGUR 
1 och fotografierna FIGUR 2-4. På
förd last av stålbrickor på modellen 
är avpassad så att fogförbindningarna 
står i ett givet förhållande till belast
ningarna motsvarande det som före
slås i aktuella svenska normförslag. 
Olika skadefall har studerats i anslut
ning till några vanliga konstruktions
typer. Illustrationerna visar dels pelar
bortfall under balk i husmitt, dels 
bortfall av viss del av bärande ytter
vägg. Dessutom illustreras modelltek
nikens användning vid förstudier för 
fullskaleprov. I det aktuella fallet gäl
ler provet en bedömning av samver
kan inom ett bjälklag sammanfogat 
av element som hålls samman genom 
armering i fogarna. 

Slutsatser 

De utförda försöksserierna har haft 
till uppgift att belysa vissa frågeställ
ningar i samband med skadade bygg
naders stabilitet och att ge viss väg
ledning om hur stora sammanhåll
ningskrafter som behövs för att på ett 
betydelsefullt sätt minska byggnaders 
rasbenägenhet. Erfarenheterna av för
söken har varit positiva. Metodiken 
möjliggör fördjupad insikt i de alter
nativa möjligheter för lastbärning som 
existerar i en skadad byggnad, vilket 
knappast framgår med samma tydlig
het av analytiska betraktelsesätt. Vad 

fogarna så visar försöken, att en kon
sekvent tillämpning av fogförbind
ningar på ett avgörande sätt minskar 
byggnaders rasbenägenhet. De krafter 
som fordras är betydligt mindre än 
vad man kan tro utifrån enkla över
slagsberäkningar. De genomförda för
söken stöder därmed den i det pågå
ende svenska normarbetet uttryckta 
uppfattningen om erforderliga kril f < 

storleksordning. 
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FlO. 2. Stomme med oskadad mittpelare. 

FlO.3. Stomme med avbruten mittpelare. 

FlO. 4. Detalj visande plattverkan och 
hörnlyft. 



ByggbuUer som samhällsproblem 

Ola Arvidsson., Kenneth Berglund, Maths 
Berlin., Sten Wahlström & Sven Åberg 

A vsikten med den undersökning som 
redovisas i rapport R21 :1971 har va
rit att skapa ett underlag för normer 
och rekommendationer för begräns
ning av olägenheter till följd av bygg
buller. Rapporten vänder sig till bygg
entreprenörer, maskin tillverkare m.fl. 
inom byggnadsbranschen, hygieniker, 
akustika, hälsovårdsnämnder och stat
liga myndigheter. 

I syfte att belysa störnings graden hos 
personer som exponeras för byggbul
ler genomfördes dels en sociologisk 
enkätundersökning, dels bullermät
ningar på byggplatser. Mätmetoder 
för bullertestning av byggmaskiner 
har utarbetats och ett större antal 
byggmaskiner har testats med avseen
de på bulleremissionen. 
I en särskild psykoakustisk under

sökning har sambandet mellan subjek
tiva störningsupplevelser och fysika
liska parametrar för byggbuller stude
rats. Avsikten har varit att finna det 
fysikaliska mått som bäst motsvarar 
störningsupplevelsen. En litteraturge
nomgång har gjorts med avseende på 

utländska normer och erfarenheter i 
samband med byggbuller. Relevanta 
svenska författningsbestämmelser av
seende buller har sammanställts aven 
särskild expert. Slutligen framläggs 
förslag till svenska normer och re
kommendationer avseende byggbuller. 

Sociologisk enkätundersökning 

I en postenkät 1968 tillfrågades 425 
personer i åldern 17-72 år boende 
kring elva byggplatser i Stockholm om 
sina besvärsupplevelser till följd av 
buller. 
Av de 358 personer som besvarat 

enkäten uppgav sig 264 personer 
(74 %) vara ~törda av byggbuller; 
46 % uppgav sig bli väckta av detta 
buller och ca 30 % sade sig bli ner
vösa av bullret. I figuren nedan visas 
en jämförelse mellan störningsupple
velsen av byggbuller och andra före
kommande olägenheter. 

Bullermätningar 

Betydande ljudnivåer förekommer vid 
byggverksamhet. Naturligt nog är des
sa högst i begynnelseskeden med 
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sprängning, schaktning och tunga 
transporter. 
Den mätmetod som utarbetats byg

ger på internationella rekommenda
tioner från ISO /TC 43 Acoustics. Syf
tet har varit att skapa en metod som 
tillåter jämförelse av buller från vitt 
skilda maskinslag. Metoden avser 
mätning av ljudnivå i fyra punkter 
runt respektive maskin på ett avstånd 
av 7 m från närmaste begränsningsyta 
och med maskinen i verkligt arbete. 
Efter remissförfarande avser Sveriges 
Mekanförbunds Standardcentral (SMS) 
att föreslå mätmetoden såsom svensk 
standard. 

Cirka 120 olika byggmaskiner re
presenterande ett 20-tal maskinslag av 
olika fabrikat testades med avseende 
på bulleremission. 

Stora skillnader konstaterades mel
lan maskiner av olika tillverkning. Ge
nomgående måste nivåerna anses vara 
höga och endast i ringa omfattning 
hade möjligheterna till bullerdämp
ning tillvaratagits. 

Psykoakustisk undersökning 

I laboratorieförsök fick ett antal för
sökspersoner jämföra ljud från inspel
ningar av olika byggmaskiner. För
sökspersonerna fick jämföra störnings
upplevelser av bullerinspelningarna 
medelst tre metoder: 
1. genom parvisa jämförelser 
2. genom en 5-gradig värdering av 

störningsupplevelsen 
3. genom injustering av ett referens

buller (trafikbuller) till lika stör
ningsintryck som det uppspelade 
byggbullrets. 

Försökspersonernas resultat jämfördes 
med fysikaliska mätdata hos de upp
spelade bullren. 
Den bästa korrelationen erhölls mel

lan den subjektiva störningsupplevel
sen och högsta ljudnivå, LAmax> i 
dB(A), uppmätt med bullermätare el
ler toppvärde av ljudnivå, LAtopp, i 

dB(A) uppmätt med oscilloskop. 
Försökspersonernas bedömning av 

störningsupplevelsen enligt de tre ovan 
nämnda metoderna överensstämde 
mycket väl (rangkorrelationskoeffici
ent 0.92-0.97), ehuru de individuella 
variationerna var stora. 
Försökspersoner som i enkätunder

sökningen uppgivit sig vara störda av 
byggbuHer uppvisade överensstäm
mande störningsbedömning med dem 
som uppgivit sig icke vara störda. De 
av byggbuller störda uppvisade emel
lertid en större förmåga att särskilja 
störningen från olika typer av buller, 
vilket skulle kunna tyda på att dessa 
personer är känsligare för bullret. 

Utländska normer 

Normer för byggbuHer finns bLa. i 
Schweiz och Västtyskiand. Såväl emis
sions- som immissionsnormer före
kommer. I kantonen Ziirich t.ex. till
lämpas ett högsta emissionsvärde för 
byggmaskiner av 80-85 dB(A) mätt 
på 7 m avstånd från maskinen samt 
immissionsrekommendationer mellan 
60 och 75 dB(A) inom bostadsområ
den beroende på byggtidens längd och 
karaktären av bebyggelse. Nordrhein
Westfahlen tillämpar en emissions
norm av 75 dB(A) mätt på 7 ffi av
stånd från maskinen. 

Förslag till svensk nonn 

På grundval av undersökningsresulta
ten föreslås att följande svenska nor
mer fastställes rörande byggbuller: 

Under dagtid 0600-2300 får ljud
nivån från byggbuller i bostäders 
närhet ej överstiga 65 dB (A). 

Därvid avses högsta avlästa ljudnivån 
L Amax i dB(A) avläst med bullermä
tare. 

Överskridande får ej ske utan sär
skilt tillstånd från lokal tillsynsmyn
dighet, som är hälsovårdsnämnden. 
Nattetid får ljudnivån mätt enligt ovan 
ej överstiga 50 dB(A). 
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Om avståndet från maskiner på en 
byggplats till närmaste bostadsfönster 
sättes till minst 30 m innebär immis
sionsnormerna ovan ett emissionskrav 
av 75 dB (A) mätt på 7 m avstånd 
från maskinen. 

Förslag till föriattningsbestämmel. 
ser och rekommendationer 

De författningar som är relevanta i 
samband med reglering av bu1ler från 
byggplatser är miljöskyddslagen, häl
sovårdsstadgan och lokala hälsovårds
ordningar, byggnadsstadgan och aH
männa ordningsstadgan som ger möj
lighet till utfärdande av lokala ord
ningsstadgor med vilka byggbuller
störningar kan regleras. 
Myndigheterna har hittills i ringa 

utsträckning utnyttjat de författnings
enliga möjligheterna till begränsning 
av olägenheterna till följd av bygg
buller. En bestämmelse om skyldighet 
till förprövning av bullerremitterande 
byggarbeten föreslås införas i hälso
vårdsstadgan med skyldighet att skaffa 
tillstånd hos hälsovårdsnämnden i de 
faU då bullernivån inte kan hållas in
om angiven norm. En sådan författ
ningsändring måste emellertid behand
las av riksdagen. 

Vissa åtgärder skulle emellertid kun
na vidtagas på grundval av nuvarande 
bestämmelser. Sålunda bör planverket 
utfärda normer i form av immissions
gränser för byggbuller enligt ovan. 
Byggnadsnämnderna bör på basis av 
dessa normer pröva byggnadslovsan
sökningar och i dessa föreskriva åt
gärder till begränsande av bullerim
missioner i samband med byggverk
samhet, varvid samråd bör äga rum 
med hälsovårdsnämnderna. Planver
kets rekommendationer bör även inne
hålla en bestämmelse om att vid an
sökan om byggnadslov skall handling
ar bifogas som ger underlag för be
dömning av bullerstörningarna för 
omgivningen under byggnadstiden. 



Porositets= och luftftödesfaktorns inverkan 
på förbränningshastigheten vid brand 
i slutet rum 

Leif Nilsson 

För att en funktionellt underbyggd 
brandteknisk dimensionering av bä
rande och brandavskiljande konstruk
tioner skall kunna bli en realitet, ford
ras bl a en nyanserad kartläggning 
av det fullständiga brandförloppets 
karakteristika i brandcell vid varie
rande egenskaper för bränsle och om
slutande väggar, golv och tak. Härvid 
är ett klarläggande av den under 
brandförloppet utvecklade energin per 
tidsenhet eller av tidsvariationen för 
bränslets förbränningshastighet funda
mentalt för en bestämning av brand
förloppets gastemperatur-tidkurva. Då 
den under förbränningen tillgängliga 
luftmängden samt brandbelastningens 
finfördelningsgrad och staplingstäthet 
i dominerande grad avgör denna ener
giutveckling eller förbränningshastig
het, har en bestämning av dessa para
metersamband hög prioritet. 

l en försöksserie, genomförd vid 
institutionen för byggnadsstatik, LTH, 
har därför förbränningsstudier ge
nomförts med det primära syftet 
att för träribbstapei i sluten brandcell 
med en fönsteröppning bestämma den 
kombinerade inverkan på förbrän
ningshastigheten av karakteristika för 
brandrummets fönsteröppning och 
brandbelastningens porosite'tsfaktor. 
Förutom representativa värden på för
bränningshastigheten, uttryckt som 
bränslets viktminskning per tidsenhet, 
har därvid också strålningskarakteris
tika samt brandrummets temperatur
förhållanden kartlagts. Försöken har 
genomförts i varierande modellskala 
med en bestämning av skalfaktorn in
kluderad. 

För ett studium av ett brandförlopps 
karakteristika står för närvarande tre 
vägar öppna, nämligen modellförsök, 
fullskaleförsök samt teoretiska beräk
ningar över problemets värme- och 
massabalansekvationer. I Sverige på
gående och under senare tid genom
förd forskning inom området har i 
övervägande grad omfattat teoretiska 
beräkningar samt vissa grundläggande 
fullskaleförsök medan experimentella 
studier i modellskala hittills i vårt land 
genomförts endast i liten utsträckning. 

Internationellt föreligger dock ett 
omfattan.de erfarenhetsunderlag från 
modellbränder i såväl det fria som i 
slutna rum. Av de modellbrandstudier, 
som redovisas i litteraturen, har i detta 

sammanhang speciellt två huvudgrup
per intresse. 

Den ena huvudgruppen omfattar 
experimentell bestämning av samban
det mellan förbränningshastigheten R, 
redovisad som bränslets viktsminsk
ning per tidsenhet, under ett brand
förlopps flamfas och porositeten för 
en träribbstapei vid brand i det fria. 

För en karakterisering av porosite
ten används därvid porositetsfaktorn 
<P (cml,l), definierad genom samban
det 

(1) 

med 
A s =2nb {2NL+b [N-n(N-l)]} (2) 

A v =(L-n·b)2 (3) 
I formlerna betecknar b (cm) tjock

leken (kvadratiskt tvärsnitt) och L 
(cm) längden av varje enskild träribba, 
n antalet ribbor per lager och N anta
let lager av träribbstapeln, As den mot 
luften initiellt exponerade ytan av 
samtliga i stapeln ingående ribbor 
samt Av den för vertikal luftrörelse 
genom stapeln fria horisontalytan. 

Den andra huvudgruppen av mo
dellundersökningar omfattar bestäm
ning av förbränningshastighetens be
roende för brand i slutet rum av 
brand cellens öppningsfaktor, defini

erad enligt A 01! At (ml/2), eller alter
nativt luftflödesfaktor, definierad en-

ligt A Vh (m5/ 2). Härvid betecknar At 
(m2) den inre ytan av de väggar, golv 
och tak som avgränsar brandcellen 
från dess omgivning, A (m2 ) brand
cellens sammanlagda öppningsyta 
(fönster, dörrar, etc) samt h (m) ett 
med hänsyn till öppningarnas storlek 
vägt medelvärde av deras utsträck
ning i höjdled. 

I litteraturen redovisas däremot ej 
någon systematisk undersökning av 
den kombinerade effekten på förbrän
ningshastigheten vid förbränning av 
träribbstape1 i sluten brand cell av 
variationer i såväl bränslets porositets
faktor som brandcellens luftflödesfak
tor. Av denna anledning har genom
förts en större försöksserie, avseende 
brand i trämaterial (furu) i sluten 
brandcell med en fönsteröppning, för 
en belysning av den kombinerade 
inverkan på brandförloppets karakte
ristika, primärt förbränningshastighe
ten under flamfasen, av 
a) varierande porositetsfaktor <P 

Byggforskningen 
Sammanfattningar 

R22:1971 

Nyckelord: 

brandteknisk dimensionering, brand
förlopp, förbränningshastighet, gas
temperatur-tid-kurva, skalfaktor 

brandteknisk forskning, förbrännings
studier, modellförsök, förbrännings
hastighets-tidkurvor, temperaiur- tid
kurvor, strålningsintensitets-tidkurvor, 
skalfaktor 

Rapport R22:1971 avser anslag C 479 
från Statens råd för byggnadsforsk
ning till Institutionen för Byggnads
statik, LHT. 

Sammanfattning av 

UDK 614.841.41 
620.193.5 
662.612 

sm A 

Nilsson, L, 1971, Porositets- och luft
flödesfaktorns inverkan på förbrän
ningshastigheten vid brand i slutet 
rum. (Statens institut för byggnads
forskning) Stockholm. Rapport R22: 
1971, 115 s., iIl. 18 kr. 

Rapporten är skriven på svenska med 
svensk och engelsk sammanfattning. 
__________ ~';1 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Tfn 08-24 28 60 

Abonnemangsgrupp: (k) konstruktion 



till 
q,krivare 

FIG. 1. 

I 
1030 

0 

\5tr ålningS (litare 
0 

M 

:' 

~=d 
roteeli 

I 

BGeO 
450 

50 

b) varierande luftflödesfaktor A]/h 

eller öppningsfaktor A vhi At samt 
c) varierande skalfaktor. 

Parallellt har vid försöksserien kon
tinuerligt registrerats brandceHens gas
temperatur-tidkurva samt strålningen 
från flammor och rökgaser. 

Försöksuppläggning 

Försöksserien genomfördes i tre ku
biska, med en fönsteröppning försed
da, slutna modellbrandrum med de in
vändiga sidornåtten 500, 750 respek
tive 1000 mm. Samtliga brandceller 
utfördes med ett ytterhölje av stålplåt 
och en invändig beklädnad av 10 mm 
asbetsskiva (densitet 1,02 Mp/m3). 

För varje brandcell valdes sådana 
dimensioner på fönsteröppningarna, 
samtliga med kvadratisk sektion, 
att fem olika öppningsfaktorvärden 

A ]/111 At erhölls, nämligen 0,020, 
0,032, 0,040, 0,070 och 0,114 ml / 2 , 

vilka tillsammans täcker ett brett, icke 
orealistiskt variations område. 

Brandbelastningen utgjordes av rib
bor av furu med kvadratiskt tvärsnitt 
(25 X 25 mm2 ) och med så avpassad 
längd att en approximativt konstant 
brandbelastning av 2,0 kg trä per m 2 

ningen täckt variationsområde för 
brandbelastningens porositetsfaktor <I> 
är 0,025-1,092 cml,l med träribb
tjockleken b hållen konstant=2,5 cm. 

I undersökningen bestämdes för
bränningshastigheten enligt experi
mentellt utbildad praxis som bränslets 
viktsförlust per tidsenhet. En sådan 
bestämning möjliggjordes genom kon-

I<. 

2,0 

i,5 

i,O 

0,5 

° AVhrnl'z 
O 0,02 0,04 0,06 0,08 At 

FIG.2. 

FIG. 1. Det vid undersökningen använda största modellbrandrummet, sett framifrån. 
Det i storlek mellanliggande modellbrandrummet är analogt utformat. 

FIG. 2. Faktorn k:s variation med öppningsfaktorn A Yh/At (m l I2). 

tinuerlig vägning, med hjälp aven 
lastcell, av i brandcellen kvarvarande 
mängd bränsle. 

I FIG. l visas en skiss representativ 
för de båda större modellbrandrummen 
sedda framifrån, av vilken också fram
går utformningen av korgen i vilken 
bränslet staplades, systemet för be
stämning av förbränningshastigheten 
och placeringen av två strålnings~ 

mätare. 
Då kunskaper om brandförloppets 

gastemperatur-tidkurva är fundamen
tala dels i och för sig och dels för en 
planerad, framtida, approximativ teo
retisk bestämning av till bränslets 
viktsminskning per tidsenhet hörande 
frigjord värmemängd vid varje enskild 
tidpunkt av brandförloppet, registre
rades gastemperaturen kontinuerligt i 
32 representativa mätpunkter i brand
cellen och dess omslutande konstruk
tioner. Som temperaturgivare använ
des härvid oskyddade termoelement 
av typ Cromel-Alumel. 

Resultat 

På grundval av undersökningens om
fattande mätvärdesunderlag har sam
band bestämts mellan: 
- medelvärdet av förbränningshastig
heten under flamfasens aktiva del 
RSO- 30 (kgl min), porositetsfaktorn q, 

(cml,l) och luftflödesfaktorn A 01 
(mGi2), 

- i brandcellen uppmätt maximal gas
temperatur EJ max (DC), porositetsfak
torn <I> (cm1,1) och öppningsfaktorn 

A ]/hl At (ml / 2 ), 

- i brandcellen erhållet medelvärde 

av gastemperaturen under flamfasens 
aktiva del EJ 80-30 (DC), porositetsfak
torn <I> (cml,l) och öppningsfaktorn 

A ]/hl At (m l / 2 ). 

För förbränningshastigheten R80-3J 
kan erhållna resultat approximativt 
sammanfattas genom sambandet: 

R80-30=~ [(6,25<1>+3,53).AJlh-

-0,165<1>+0,153] (4) 

vilket för <I> i cm1,1 och A]/h i m'/2 
ger RgO _30 i kg/ min. 

Multiplikatorn k bestäms ur FIG. 2. 
Till ekv (4) hör följande bivillkor: 

- Om luftflödesfaktorn A j/h<0,0267 
m 5/2 , bestäms förbränningshastigheten 
ur ekvationen 

R=9,25 A]/h, 
- om porositetsfaktorn <I> < 0,1 cml,\ 
bestäms förbränningshastigheten ge
nom rätlinjig interpolation mellan 
punkterna (<1>=0, R=O) och (<1>=0,1 
R bestämd ur ekv 4), 
- om porositetsfaktom <I> > 0,5 cml,\ 
sätts <1>=0,5, 

- om öppningsfaktorn A]!hl At > 
0,07 ml / 2 , ges förbränningshastigheten 

R av det mot A]!hI At =0,07 m l / 2 

svarande värdet på !uftf!ödesfakto!n 

Aj/h. 
Det är väsentligt att beakta, att i 

rapporten redovisade resultat är be
gränsat giltiga för vid undersökningen 
konstanthållna karakteristika för 
brandbelastningens storlek, enskild 
träribbas tjocklek samt uppbyggnad 
av brandcellens omslutande väggkon· 
struktioner. 
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Erosionskorrosion i vattenledningar 
av kopparrör 

Lage Knutsson, Einar Mattsson 
& Bengt-Eric Ramberg 

Sambandet mellan erosionskorrosion 
i kopparrör för vattenledningar och 
olika dri/ts- och installationsförhål
landen är för närvarande ofullständigt 
känt. 

Enligt nuvarande dimensionerings
regler anges, vid tekniskt lämplig ut
formning, 1,5 mi s som högsta tillåtna 
hastighet vid varaktig strömning i 
kopparrör. För intermittent strömning 
finns ännu inga riktvärden. Det på
visas i rapporten att man i många fall, 
där vattenkvalitet och strömningshas
tighet är kända, kan utnyttja avsevärt 
högre vattenhastigheter än vad man 
tidigare ansett vara möjligt. 

Undersökningen redovisar resultat 
från försök med både varaktig och 
intermittent strömning vid olika rör
dimensioner, pH-värden, temperatu-

Rörvägg 

Rörvägg 

rer och syreförhållanden. Resultaten 
torde kunna läggas till grund för di
mensioneringsregler. 

Vattenledningar av kopparrör känne
tecknas i allmänhet av god korro
sionshärdighet. Under ogynnsamma 
driftsförhållanden kan emellertid, på 
grund av för hög strömningshastighet 
hos vattnet, erosionskorrosion upp
komma med genomfrätning som 
följd. Frätgropar som bildats genom 
erosionskorrosion är ofta underskur
na i strömningsriktningen (se FIG. 1). 
Angreppen är företrädesvis lokalise
rade till sådana ställen där ström
ningen är störd, såsom vid olämpligt 
utförda påstick, kopplingar eller bö
jar. 

Undersökningen har utförts i spe-

FIG. 1. Tvärsnitt genom erosionskorrosionsangrepp i prov av dimensionen 6/4 mm 
exponerat tör luftmättat vatten med strömningshastigheten 12 m/s, 65°C och kon
tinuerlig strömning a) pH 8, b) pH 6,5. Förstoring 100 gånger. 

-
Byggforskningen 
Sammanfattningar 

R23:1971 

Nyckelord: 

erosionskorrosion, kopparrör, vatten 

laboratorieprov (vatten), varaktig 
strömning, intermittent strömning, 
rördimension, pH-värde, temperatur, 
syrehalt 

Rapport R23:1971 avser anslag D 
455 från Statens råd för byggnads
forskning till docent Einar Mattson, 
Gränges Essem, Finspång. 

Sammanfattning av: 

UDK 620.193.1 
696.11 
621.643.24 

sm Ih5 

Knutsson L, Mattsson E, & Ramberg 
B-E, 1971, Erosionskorrosion i vat
tenledningar av kopparrör. (Statens 
institut för byggnadsforskning) Stock
holm. Rapport R23:1971, 29 s., m. 
10 kr. 

Rapporten är skriven på svenska med 
svensk och engelsk sammanfattning. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08-24 28 60 

Abonnemangsgrupp 

(i) installationer 

"4 



dellt tillverkade provningskretsar av 
konventionella VVS-rör i SIS 145015. 
För klarläggande av rördimensionens 
inverkan har tre olika dimensio
ner, 6/4, 16/14 och 28/25 mm, in
gått i undersökningen. Inverkan av 
vattenströmningens varaktighet har 
studerats vid strömning som varat 
100 %, 74 %, 25 % resp. l % av 
den totala försöks tiden som var ett år. 
Den högsta provade strömningshastig
heten hos vattnet var 12 m/s och den 
lägsta 0,5 m/s. Två olika vattentyper 
har använts, dels ett vatten med rela
tivt högt pH-värde (pH 8), dels ett 
med relativt lågt (pH 6,5). Vattentem
peraturens inverkan undersöktes vid 
temperaturerna 30°, 65° och 90°C. 
För klarläggande av betydelsen av 
vattnets syrehalt utfördes försök dels 
med luftrnättat vatten, dels med av
luftat vatten. 

Vid bedömningen av resultaten har 
som högsta tillåtna hastighet angivits 

den hastighet vid vilken inga tydliga 
angrepp av typ erosionskorrosion iakt
tagits efter provning under ett år vid 
väldefinierade laboratorieförhållan
den. Vid installation i praktiken skall 
en lämplig säkerhetsfaktor införas. 
Mot bakgrund av detta kriterium 
medger undersökningen följande slut
satser: 

- I syrehaltigt vatten med måttlig 
korrosivitet (pH 8) och varaktig 
strömning var den högsta hastighet 
som ej gaverosionskorrosion i klena 
rör (614 mm), 3 mi s vid 65°C och 
6 mi s vid 30°C. 

- Vid intermittent strömning « 
25 % av totala tiden) av nämnda 
vatten uppkom ingen erosionskorro
sion (oberoende av temperatur) vid 
en så hög hastighet som 12 m/s. 
- För syrehaltigt vatten med högre 
korrosivitet (pH 6,5) och varaktig 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

strömning måste hastigheten hållas 
lägre, för hastigheter över 1 mi s er
hölls angrepp vid 65°C. 

- För syrefattigt vatten, Lex. i vär
meledningssystem kan i klena rör 
(614 mm) accepteras högre ström
ningshastighet, sålunda erhölls inga 
angrepp vid 12 mls och pH 8. 

- Klena rör (614 mm) medger något 
högre strömningshastighet än grövre 
(:2: 16/14 mm). 

- Ingen skillnad har kunnat faststäl
las i fråga om erosionskorrosionshär
digheten mellan glödgat och helhårt 
material. 

- Skarvar av typ uppdornat rör med
för vid hög strömningshastighet myc
ket större erosionskorrosionsrisk än 
kapilläriödskarvar. 



Anbudsvärdering vid totalentreprenad 

Gösta Ericson 

Vid totalentreprenadupphandling mås
te byggherren bedöma anbuden med 
hänsyn till både pris och kvalitet. Det 
kan i sådana fall vara svårt att kom
ma fram till vilket anbud som totalt 
sett är det bästa. För att bl.a. under
lätta och systematisera bedömningen 
har olika metoder och system för vär
dering utarbetats. Byggforskningsrå
dets utvecklingsgrupp för produkt be
stämningsskedet, P U-gruppen, har 
följt och låtit redovisa anbudsvärde
ringen i ett aktuellt projekt där ett 
värderingssystem användes. 
l rapporten redovisas systemet och 

erfarenheter från tillämpningen. En 
matematisk analys av anbudsvärde
ringens siffermaterial har utförts vid 
institutionen för matematik vid tek
niska högskolan i Stockholm av tekn 
lic Anders Karlqvist och tekn lic Ber
til Marksjö. 
Man konstaterar att matematiska 

värderingssystem av här tillämpad typ 
inte ger entydigt resultat p.g.a. osä
kerhet i viktsättning och betygsättning 
om skillnaderna mellan anbuden är 
små. 

Totalvärde T 

Betyg: 6 4 

FlO. 1. Princip för sammanvägning av 
betyg. 

Kostnads
faktorer 

Kvalitets
faktorer 

FlO. 2. Schematisk bild av Erikslunds
systemet. 

Inom Täby kommun har en upphand
lingskommitte i samarbete med en 
konsultfirma, Stadsbyggnadsbyrån 
AB, utarbetat en modell för marktill
delning inom kommunens exploate
ringsområden, baserad på anbudstäv
ling genom totalentreprenad. I model
len ingår ett system för anbudsvärde
ringen. Det första projekt där upp
handlingsrnodellen försöksvis tilläm
pades var ett område för småhus, 
Erikslund. 

Upphandlingens uppläggniug och 
anbudsvärderiugen 

Upphandlingen avsåg projektering 
och uppförande av ca 250 småhus 
samt kommunaltekniska och andra 
kompletterande anläggningar inom 
området. Anbudsunderlaget utlämna
des i maj 1970 och anbud begärdes in 
till september. Tio anbudsgivare läm
nade totalt 30 olika anbud. Entrepre
nören utsågs i november på grundval 
aven enligt värderingssystemet upp
rättad rangordning. 
Teorin bakom värderingssystemet 

innebär att ett mått på en produkts 
totalvärde kan erhållas som en funk
tion av ett antal faktorer eller del
värden, som avser egenskaper hos 
produkten som är betydelsefulla för 
värdet. Varje faktor betygsätts och 
delvärdena erhålls som produkter av 
betyg och vikt. Vikten är ett tal som 
anger respektive faktors relativa be
tydelse för totalvärdet. En summering 
av delvärdena ger totalvärdet, se 
FIG.1. 

I Erikslundssystemet betygsätts tret
ton faktorer. Faktorerna är viktsatta 
och totalvärdet erhålls genom summe
ring enligt ovan. Två av faktorerna 
avser kostnadsegenskaper och de öv
riga kvalitetsegenskaper hos området 
som helhet och hos de enskilda hu
sen. Totalvärdet delas upp successivt 
så att systemet får olika nivåer (se 
FIG. 2). Betygsättningen sker på den 
lägsta mvan. Vid betygsättningen 
motsvarar 1 poäng lägsta acceptabla 
kvalitet resp. högsta acceptabla kost
nad och 10 poäng den högsta kvalitet 
resp. lägsta kostnad man vill premie
ra. De två kostnadsegenskaperna är 
mätbara och för dessa konstruerades 
betygskurvor när anbuden kommit 
in. De övriga faktorerna är inte mät
bara och något försök att definiera 
betygskurvor gjordes inte. 
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FIG. 3. Betygskurva för boendekostnad. 
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FIG. 4. Exempel på icke-linjär betygs
kurva. 

Bedömningsarbetet gjordes av tjäns
temän från stadsarkitektkontoret och 
fastighetskontoret i Täby med bistånd 
av konsulter. Kvalitetsegenskaperna 
bedömdes för sig och utan att bedö
marna hade kännedom om kostnader
na. Bedömningen pågick under två 
månader och den totala arbetstid som 
kommunens tjänstemän och engage
rade konsulter nedlagt på bedöm
ningsarbetet uppgick till ca 1 500 
timmar. 

Det anbud som hade fått bäst betyg 
på kvalitetsegenskaperna segrade. 
Poängskillnaden till nästa anbud var 
mer än 1 poäng. Anbuden med de 
bästa prisbetygen hade dåliga kvali
tetsbetyg. 

Edarenheter av värderingssystemet 

Detygsättning av iuatbara faktorer 
kan ske genom en enkel avläsning och 
är definitionsmässigt exakt, bortsett 
från mätfel. I Erikslund användes lin
jära betygskurvor för kostnadsfakto
rerna (se FIG. 3). Kurvorna kan al
ternativt göras icke linjära t.ex. så att 
en minskning av boendekostnad ger 
ett större poängtillskott om den sker 
på hög kostnadsnivå än på låg nivå 
(se FlO. 4). 
Faktorerna på kvalitetssidan är inte 

mätbara och de ska bedömas med ut
gångspunkt från ett stort antal olika 
aspekter. Ett visst betyg kan uppnås 

på en mångfald olika sätt. En entydig 
betygskala kan inte definieras för så
dana faktorer. För vissa faktorer är 
det tänkbart att en betygskala kan 
bestämmas approximativt genom 
exempel på lösningar som motsvarar 
de olika betygen i skalan. För vissa 
faktorer är betygskalor över huvudta
get inte meningsfulla. 
Betygsättning av faktorer som inte 

är mätbara kan inte bli exakt. Det 
satta betyget blir förenat med en viss 
osäkerhet. Om betygsättningen i 
Erikslundssystemet sker med en osä
kerhet av ± 1 poäng måste ett anbud 
ha 0,5 poäng högre total poängsum
ma än ett annat anbud för att man 
med god säkerhet, 95 %, skall veta 
att det är bättre. 
Vid betygsättning av faktorerna re

gistreras egenskapen inom vissa grän
ser, motsvarande sämsta acceptabla 
lösning respektive den bästa man vill 
premiera. Vikten för en faktor anger 
den relativa betydelsen av den kvali
tetsvariation som registreras i den på 
så sätt angivna betygskalan. Vikten 
och betygsskalor är alltså beroende 
av varandra. 
I Erikslund sattes vikterna utan att 

några betygskalor definierades. Först 
när bedömningsarbetet började be
stämdes betygskalor för kostnadsfak
torerna. För övriga faktorer kom be
dömarna överens om vissa gemen
samma utgångspunkter. För vissa fak
torer blev bästa och sämsta lösning 
bland inkomna anbud bestämmande 
för extrempunkterna i betygskalan. 
Det innebär att anbudsgivarna ge
nom sina anbud kunde förrycka den 
värdering som byggherren haft som 
grund för viktsättningen. Om inläm
nade anbud ska vara avgörande för 
betygskalornas extrema punkter kan 
inte viktsättningen bestämmas i för
väg innan man vet hur stora kvali
tetsvariationerna är. 

Viktsättningen är uttryck för en vär
dering och är i Erikslund gjord på ett 
diffust underlag. En osäkerhet i vikt
sättningen innebär att totalvärdet får 
en motsvarande osäkerhet. I Eriks
lund var segrande förslag så överläg
set att osäkerhet i vikterna saknar be
tydelse för rangordningen i toppen. 

Samband mellan faktorerna är en 
svårighet vid betygsättning och vikt
sättning. Teorin bakom Erikslundssy
stemet förutsätter att faktorerna kan 
värderas oberoende av varandra. Fak
torerna måste alltså väljas så att sam
band undviks. 

Bostadsområden utmärks av att oli
ka egenskaper samverkar på ett kom
plicerat sätt. Det torde därför vara 
praktiskt omöjligt att konstruera sys
tem där faktorerna är helt oberoende. 
I Erikslundssystemet finns det sam
band mellan ett flertal av de betyg
satta faktorerna. Det innebär risk för 
att en god eller dålig egenskap påver-
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kar betyget för flera faktorer på ett 
sätt som inte var avsett när vikterna 
sattes. 
Byggherren avsåg att värderingssys

temet i Erikslund skulle tjäna som 
styrinstrument för anbudsprojekte
ringen genom att de olika faktorerna 
var viktsatta. Bristen på betygskalor 
gör att man inte kan tala om någon 
medveten styrning. Om ett värderings
system skall ge en reell styrning mot 
vissa kvaliteter och kostnader måste 
systemet konstrueras mot bakgrund 
aven detaljerad kunskap om vilka 
produktionskostnader som normalt 
motsvarar de kvalitetsvariationer som 
betygskalorna registrerar. Styrnings
effekten blir annars helt slumpmässig. 

Slutsatser 

Anbudsbedömningen i Erikslund ger 
ett värdefullt material för diskussio
nen om värderingssystem inom bygg
nadsområdet. Bedömningsarbetet har 
bedrivits med stor noggrannhet och 
alla anbud har behandlats lika. 
Utfallet av tävlingen kännetecknas 

av att det segrande företaget hade två 
överlägsna anbud. Det räcker med 
en relativt enkel genomgång av för
slagens utformning och kostnader för 
att konstatera detta. Om valet av an
bud är givet på grund av att ett an
bud uppenbarligen är överlägset så 
finns det från byggherrens synpunkt 
inget behov av något värderingssys
tem. Det är framför allt när man inte 
utan vidare kan skilja ut ett bästa 
anbud som tillämpning av värderings
system är intressant. På grund av 
osäkerheten i viktsättning och betyg
sättning är det dock tvivelaktigt om 
ett värderingssystem av den här ak
tuella typen ger någon entydig segra
re i en situation där det inte finns 
något överlägset anbud. 

Om antalet anbud är stort kan ett 
värderingssystem med viktsatta fak
torer som betygsätts och sammanvägs 
till ett totalvärde möjligen användas 
för att sålla bort ointressanta anbud. 
Ofta torde dock en sådan sållning 
kunna ske med relativt enkla jäm
förelser. Om inget anbud framstår 
som klart överlägset bör den säkraste 
metoden vara att göra noggranna par
visa jämförelser mellan de bästa an
buden. Rubriksystemet gås igenom 
och skillnaderna mellan anbuden no
teras ifråga om varje hktOf, En sam
manfattande beskrivning upprättas 
över de skillnader som man vill fästa 
avseende vid. Om byggherren anser 
att två på så sätt jämförda anbud är 
likvärdiga kan valet avgöras t.ex. ge
nom lottdragning eller tillämpning av 
ett värderingssystem enligt ovan där 
en marginell skillnad i måttet på to
talvärdet får fälla utslaget. Inslaget 
av slump torde i ett sådant fan i stort 
sett vara detsamma. 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 
Stockholm 1971 



Beräkning av ljudisolering 
i en byggnad 

Sten Ljunggren 

I föreliggande rapport diskuteras tre 
parametrar vilka är av betydelse för 
luftljudsisoleringen mellan två rum 
i en byggnad. Parametrarna beskri
ver dels för vissa fall kopplingen mel
lan ett ljudfält i ett rum och de re
sulterande vibrationerna hos rummets 
väggar, responsen, dels överföringen 
av vibrationer från en vägg till en 
annan, knutpunktsdämpningen, dels 
utstrålningen av ljud från en vibre
rande vägg in i ett rum, strålnings
dämpningen. 
För strålningsdämpningen har ett 

nytt teoretiskt uttryck härletts, som i 
motsats till tidigare uttryck innefat
tar inverkan av vinkelrätt anslutna 
väggar. 
Responsen hos en vägg exciterad av 

luftljud kan med god noggrannhet 
beräknas med hjälp av välkända teo
retiska uttryck. 
Knutpunktsdämpningen är. däremot 

ännu inte fullständigt känd. Rappor
ten påvisar de problem som existerar 
bl.a. i fråga om valet av lämpligt teo
retiskt behandlingssätt. 
Vid beräkning av ljudisoleringen 

mellan två rum är man därför fort
farande till viss del hänvisad till em
piriska värden. 

För att kunna beräkna luftljudsisole
ringen mellan två intill varandra lig
gande rum i en byggnad. brukar man 

förutsätta, att den totala energitran
sporten mellan sändarrum och motta
garrum kan betraktas som summan 
av ett antal väl definierade energiflö
den enligt FIG. 1. 

Denna förutsättning leder omedel
bart till att fältreduktionstalet R' (dvs. 
den kvantitet som brukar användas 
för att uttrycka den totala luftljuds
isoleringen mellan två rum) kan teck
nas på formen 

där 
Ro =reduktionstalet hos skiljeväggen, 

dB 
A o = arean hos skiljeväggen, m2 

An=arean hos flankerande vägg 
mottagarrumet, m2 

Rn=en faktor som uttrycker kopp
lingen mellan ljudfältet i sän
darrummet och ett fält av vib
rationer hos flankerande vägg 
samma rum, dB 

K n = s.k. knutpunktsdämpning, dB 
Sn =strålningsdämpning, dB 
n =index för en flanktransmissions

väg 

FIG. 1. Några viktiga ljudtransmissions,vägar mellan två rum en byggnad. 
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Summationen utsträcks över ana 
viktiga flanktransmissionsvägar. I 
vissa fall är det nödvändigt att beak
ta vägar med mer än en knutpunkt, i 
allmänhet behövs dock inte detta. 
Ingen ljudtransmission förutsätts ske 
via springor, värme- och ventilations
anläggningar etc. 
I rapporten redogörs närmare för 

faktorerna R n, K n och Sn i några vik
tiga fall. 

För frekvenser väl över den s.k. 
gränsfrekvensen kan man visa att det 
teoretiska uttrycket för R n hos en 
enkelvägg överensstämmer med ett 
välkänt, äldre uttryck för samma 
väggs reduktionstal 

R n =1O·1og C"(~C~:f3) dB 

där 
17 =förlustfaktorn (innefattande samt-

liga förlustmekanismer) 
m =ytvikten, kg/m2 

f =frekvensen, Herz 
(!C =luftens karakteristiska impedans, 
f g= gränsfrekvensen, Herz 
f c = gränsfrekvensen, Herz 
Under gränsfrekvensen uppträder 

vid luftljudsexcitering aven vägg två 
skilda böjvågsfält, bestående av reso
nanta resp icke-resonanta svängning
ar. Reduktionstalet i detta frekvens-

område bestäms i allmänhet av de 
senare. Den genomsnittliga sväng
ningshastigheten hos dessa båda fält, 
som exciteras oberoende av varandra, 
kan enkelt beräknas. Det är dock än
nu inte helt klarlagt, vilket av fälten 
som har störst betydelse för den vi
dare energiutbredningen i byggnads
stommen. 
Denna osäkerhet medför också att 

knutpunktsdämpningen inte kan de
finieras entydigt. Vid högre frekven
ser bortfaller de~sa svårigheter, och 
det visas i rapporten att knutpunkts
dämpningen under vissa angivna för
utsättningar kan skrivas som 

K n =10 . log (.!!.... A j m j l7 j k i ) dB 
2 Llmi?'ij 

där 
A j = arean hos den energimottagande 

väggen ("mottagarrumsvägg"), 
m2 

m j =ytvikten hos den energimottagan
de väggen, kg/m2 

l7j =förlustfaktorn hos den energi
mottagande väggen 

k i =vågtalet hos böjvågsfältet i den 
primärt exciterade väggen ("sän
darrumsvägg"), m-l 

L i =knutpunktens längd, m 
mi =ytvikten hos den primärt excite

rade väggen, kgl m2 

?' i j = transmissionskoefficienten 
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För transmissionskoefficienten ?'o 
kan värden fås dels ur noggrann teo
ri, dels ur förenklad teori, dels ur 
empiriska överslagsformler; de båda 
senare sätten ger tämligen otillförlit
liga resultat. 
För stråIningsdämpningen Sn här

leds ett nytt uttryck i rapporten: 

g (1-2flfg) = O för f2fg/2 

där 
Å =våglängden i luft, m 
Åg=våglängden i luft vid gränsfrek-

vensen, m 
f =frekvensen, Herz 
f g = gränsfrekvensen, Herz 
A = väggens area, m2 

O=väggens omkrets, m 

Detta uttryck innefattar inverkan av 
väggar som är vinkelrätt anslutna till 
den ljudutstrålande ytan. 

Victor Pettersons Bokindustrl AB 
Stockholm 1971 



Yttemperaturer och värmeförluster 
vid betongbjälklag i fasadvägg 

Värmeisolering eller värmekabel? 

Bo Adamson 

l rapporten diskuteras val av åtgärder 
för värmeisolering av betongbjälklag 
vid uppläggning i olika typer av ytter
vägg. En jämförelse görs mellan vär
mekabeloch olika utföranden av kon
ventionell värmeisolering med hän
syn till kondensationsrisk, hygienisk 
olägenhet av låg golv temperatur och 
värmeförluster samt därav betingade 
ekonomiska synpunkter. Värmeför
luster genom yttervägg har beräknats 
och diagram visas som gör det möj
ligt att beräkna årsvärmeförlusten vid 
olika typer av bjälklagsgenomföring 
samt vid användande av värmekabel 
som inkopplas när utetemperaturen 
underskrider ett valt värde. 
Temperaturer på ytterväggens utsi

da har även beräknats. Dessa kan va
ra av betydelse när det gäller att av
göra risk för mönsterbildning på fa
saden på grund av rimfrost. 

Betongbjälklagets genomföring har 
studerats vid tre olika sorters ytter
vägg (FIG. 1-3). Vid beräkning av 
värmeströmningen har snittet genom 
vägg och bjälklag uppdelats i rektan
gulära celler med varierande sidläng
der. Minsta sidlängden var 1 mm vid 
begränsningslinjerna mot rummet. 
Endimensionell värmeströmning ge
nom vägg respektive bjälklag antogs 
äga rum 1,25 m ovanför golv och 
under tak samt 5 m in på bjälklaget 

Betong 150 mm -+.-.....:. 

Isolering + 

räknat från ytterväggens insida. 
Utomhus har antagits lufttemperatu
ren -20°C och en värmeövergång 
(Xu = 16 W I m2K (motsvarande mu = 
0,073 m2 °C h/kcal) och lufttempera
turen inomhus +20°C. Beräkningar
na kan lätt korrigeras att gälla andra 
utetemperaturer än -20°C. Värme
övergången på insidan diskuteras med 
utgångspunkt från dels andras försök 
dels egna mätningar. Det visar sig att 
vid ytterväggens nedre del och på gol
vet intill yttervägg blir (Xi ca 3,5 W I 
m2K (motsvarande mi =0,33 m2 °C 
h/kcal) och vid ytterväggens övre del 
och vid taket intill yttervägg blir (Xi = 
7 W/m2K (motsvarande mi=0,17 
m2 °C h/kcal). Värdet på (Xi varierar 
längs ytterväggens insida samt längs 
tak och golv. 

För de tre väggalternativen i FIG. 
1-3 har olika former av isolering av 
bjälklaget studerats liksom även in
verkan av värmekabel. Som exempel 
visas för väggalternativet enligt FIG. 
1 i FIG. 4-6 ytternperaturen på 
väggens nedre del och på golvet för 
oisolerat bjälklag utan värmekabel, 
jito med värmekabel 10 W Im respek
tive bjälklag med horisontell värme
isolering på golv och tak. I rapporten 
ges 22 diagram liknande FIG. 4-6 
avseende olika konstruktionsalterna
tiv. 

Beräkningarna visar att konstruktio-

r e g la r 100 m m --+--8'----,t=-..:::Jl 
isolering 

Trösy II 100 x 50 -~~~~~-I-.!j....--.......,.,.....,..,...,...J 

Ev, isolering --..... I 
Gipsplatta 13 mm-f-:.:--:-d-'--,"",'+, -:-l,,'===dol 

, " "4 

~',' :,J-:, 

FIG. 1. Konstruktionsalternativ vid yttervägg med bärande betong. Konstruktionen 
ofullständig bl.a. med avseende på /uktskydd. 
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ner med oisolerad bjälklagsgenomfö
ring samt med värmekablar ger stora 
temperaturskillnader, medan den 
kantisolerade bjälklagsgenomföringen 

Betong 80 mm 

ger mycket små skillnader. Det kan 
nämnas att oisolerade bjälklag utan 
värmekabel bör kunna användas i zon 
III och IV (Svensk Byggnorm 1967 fi-

Ventilerad 
Luftspalt 

gur 33:12) om relativa fuktigheten 
inomhus under den kallaste perioden 
inte överstiger 40 %. 

Vindskydd t. mm -----L-*:"--11 
Isolering 80 mm -I~--t---1 

Betong 60 mm--+~E~7'" Ev. isolering Ev. isolering 

Ev. isolering 
• ;d-. I Ev. isolering -----1-11--

Trösy Il 100 x 50 --wtl~w--"-------""""'''"'--~ 

Isolering + 
reglar 100 mm ----I-1H=:=:;:::-:t 

Gipsplatta 13 mm --+-11:-=41 

FIG. 2. Konstruktionsalternativ vid yttervägg av sandwichtyp 
med ut- och invändig betong. Konstruktionen ofullständig bl.a. 
med avseende på fuktskydd. 

FIG. 3. Konstruktionsalternativ vid yttervägg med regelstomme 
och luftat yttre fasadmaterial. Konstruktionen ofullständig bl.a. 
med avseende på iuktskydd. 

+15~--~~~~~==~====t====+====~ 

(o(ily= (o(ilb= 7 W/m' K 
I I 
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] +rOLig vö~gtemperatur 
~ vid golv 

0,1 0.2 0.3 
Höjd över goLv Y (m) 

Vägg 

0._ 0.5 

+20.----nr----.----,-----r----,----~ 

(o(.ily= (O<ilb= 3,5 W/m'K 
I I 

~ +10 -r----'74r-H'--i7'--'-q (O<ily= (o(ilb= 7,0 
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O:u= 16 W/rr? K 
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FIG. 4. Yttemperatur på ytterväggens nedre del (till vänster) och på golvet (till höger) för oisolerat bjälklag. 
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FIG. 5. Yttemperatur på ytterväggens nedre del (till vänster) och på golvet (till höger) för oisolerat bjälklag med värmekabel 
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FIG. 6. Yttemperatur på ytterväggens nedre del (till vänster) och på golvet (till höger) för bjälklag med isolering på golv och tak 
inom en randzon. 
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Stegljudsprovning av mattor 

Olev Sarapik 

En bjälklagstyp som numera används 
i allt större omfattning är massiv be
tongplatta (s.k. enskiktsbjälklag) be
lagd med en elastisk matta. Den er
forderliga stegljudsisoleringen erhålls 
då genom mattans elasticitet. 

För att man korrekt skall kunna 
dimensionera ett sådant bjälklag med 
hänsyn till stegljudsisolering erford
ras tillförlitliga uppgifter om mattans 
stegljudsdämpande förmåga vid olika 
frekvenser. Tillgängliga data i form 
av provningsresultat uppvisar dock 
ofta stora variationer dels mellan oli
ka provningar av samma produkt, 
dels mellan provningar på likartade 
mattor. Vanligtvis saknas varje upp
gift om statistiskt medelfel för värde
na. 

Skillnader i uppmätt stegljudsisole
ring kan bero på variationer i mat
tans eller limmets egenskaper, på 
mätningsförfarande eller på mätap
paratur. 
A v tänkbara orsaker till mätresulta

tens spridning har främst två frågor 
studerats: 

o Kan provbitarnas storlek påverka 
mätresultatet? 

D Kan stegljudsisoleringen påverkas 
av förändringar i limmets egen
skaper vid härdningen under den 
närmaste tiden efter mattläggning
en? 

Dessutom har visst intresse ägnats 
åt inverkan av varierande limmängd 
och åt mätprecisionen. 

Fem mattyper har ingått under-
sökningen: 

plastmatta på jutefW 
plastmatta på PVC-skum 
plastmatta på plastskum och fiber
duk (plastmatta combi) 
nålfiltmatta 
tuftmatta på sviktvåffla. 

Mätmetod 
Mätningarna utfördes dels på mattor 
av samma format som golvytan i 
provrummen (12-14 m2), dels på 
kvadratiska bitar med kantlängder 
mellan 0,5 och 1,5 m. Som mätrum 
för de kvadratiska provstorlekarna 
användes fem par identiska rum med 
28 m2 golvyta och 2,5 m rumshöjd. 

Mätutrustningen bestod av hammar
apparat, spektrometer och nivåskri-

vare. Vid mätning av stegljudsnivån 
användes en mikrofonposition. Efter
klangsbestämningen gjordes med en 
högtalarposition och en mikrofonpo
sition. Vitt brus användes. 

Variationerna har studerats för steg
ljudsisoleringens medelvärde inom det 
frekvensområde som är avgörande 
för stegljudsindex Ii' Detta område 
varierar med mattans elasticitet och 
framgår av FlO. 1 för plastmatta på 
PVC-skum. 

Varlerande provstorlek 
l TAB. 1 visas stegljudsisoleringens 
medelvärde för de kvadratiska prov
storlekarna med varierande kantläng
der. Uppträdande variationer synes 
inte ha något samband med provstor
leken. 

För tre av mattorna gjordes jämför
else även mellan stegljudsisoleringen 
för dessa mindre provbitar och för 
samma mattor i rumsstorlek (12-14 
m2). Överensstämmelsen mellan dessa 
värden var god. Exempel på detta 
visas i FlO. 2. 

Varlerande härdningstid 

Stegljudsisoleringen bestämdes 1, 3, 
7 och 21 dygn efter mattläggningen. 
För plastmatta på PVC-skum erhölls 
en viss försämring med tiden. And
ringen är dock ej statistiskt säker
ställd. För övriga mattor synes varia
tionerna närmast sammanhänga med 
mätprecisionen. Se TAB. 2. 

Varlerande limmängd 
Försöksunderlaget, tre prover förde
lade på två limmängder för varje 
mattyp, är för litet för några säkra 
slutsatser. Limmängden synes dock 
påverka stegljudsisoleringen för mat
tor med filt på baksidan. Se TAB. 3. 

Mätprecision 
Standardavvikelsen i uppmätt steg
ljudsisolering blev för de olika mat
torna mellan 0,6 dB och 1,4 dB. 
Mätprecisionen motsvarar standard
avvikelser mellan 0,4 dB och 0,6 dB. 
Stegljudsisoleringen för de olika prov
bitarna uppvisar alltså en spridning, 
som inte kan hänföras till mätnog
grannheten och inte heller till den 
enda avsedda ändringen i förutsätt
ningarna, nämligen provstorleken. 
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FIG, 1. Stegljudsnivå L lO med inpassad jämförelsekurva 
och stegljudsisolering AL för plastmatta på PVC-skum. 
Medelvärde för samtliga prover. A markerar för Ii-värdet 
avgörande frekvensområde. I i=61 dB. 

TAB. L Stegljudsisoleringens medelvärde ALm' dB, inom 
det för stegljudsindex Ii avgörande frekvensområdet och 
medelvärdets standardavvikelse s, dB, för de olika prov
storlekarna. 

Matta Provstorlek, kantlängd m 

1,5 1,0 0,6 

L::,. Lm s L::,. Lm s L::,. Lm 

Plastmatta på jutefilt 5,2 1,1 5,4 0,6 
Plastmatta på PVC-skum 1,6 0,6 1,2 0,5 
Plastmatta combi 5,9 0,6 6,5 0,6 
Nålfiltmatta 4,8 0,6 5,1 0,8 
Tuftmatta 6,5 1,5 7,0 0,4 

TAB. 2. Stegljudsisoleringen efter varierande härdningstid. 
Medelvärde inom det I i -bestämmande frekvensområdet, 
dB. 

Matta Härdningstid, dygn 

1 3 7 21 

Plastmatta på 5,3 4,6 4,9 5,0 
jutefilt 
Plastmatta på 1,6 1,6 1,1 1,0 
PVC-skum 
Plastmatta combi 5,9 6,0 4,9 6,1 
Nålfiltmatta 4,6 4,6 4,0 5,5 
Tuftmatta på 7,0 7,4 7,0 7,1 
sviktvåffla 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 
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FIG. 2. Stegljudsisolering L1 L för plastmatta på plastskum 
och fiberduk (plastmatta combi). Heldragen kurva gäller 
småprover och streckad kurva rumsstora prover. 

Samtliga prover 

0,5 
som ett sampel 

.6 Lm s L::,. Lm s 

4,0 0,3 5,0 0,9 
1,2 0,7 1,3 0,6 
5,1 0,7 5,7 1,0 
4,5 0,9 4,6 0,9 
8,3 1,5 7,1 1,4 

TAB. 3. Stegljudsisoleringens förändring med ökande lim
mängd. Medelvärde inom det för stegljudsindex I i avgö
rande frekvensområdet. 

Matta 

Plastmatta på jutefilt 

Limmängd Isolerings- Standard
g/m2 ändring avvikelse 

min. max. dB dB 

380 930 -0,5 0,6 
Plastmatta på PVC-skum 260 690 +0,2 0,6 
Plastmatta combi 340 980 -1,4 0,8 
Nålfiltmatta 380 930 +0,1 0,6 
Tuftmatta på sviktvåffla 260 690 0,0 0,2 

Victor Pet!ersons Bokindustri AB, Stockholm 1971 



Måttnoggrannbetsstudier på elementhus 
med flexibel fogutformning 

Lennart Klingberg 

Inom ramen för ett större program 
som bl.a. syftar till att ge underlag för 
normer - standard, Svensk Byggnorm 
och AMA-normer - har vid Statens 
institut för byggnadsforskning, göte
borgsavdelningen, studerats måttnog
grannheten på några betongstommar, 
byggda av rumsstora fasadelemenit, 
innerväggs- och bjälklagselement samt 
vvs-element. 

Studieobjekt var bostadshus i Tynne
red, Göteborg, uppförda av AB Göte
borgsbostäder (numera Göteborgs
hem). Det tillämpade byggsystemet är 
intressant, bl.a. som ett exempel på 
flexibel utformning av vissa anslut
ningar mellan element, främst de mel
lan fasadelement och bärande inner
väggar, vilket medgav relativt stora 
måttavvikelser i horisontalled i fasa
dernas plan. 

Målsättning 

Studien startades bl.a. med anledning 
av ett forskningsuppdrag som bygg
forskningsinstitutet hade av Byggnads
styrelsen och som gällde måttnog
grannheten vid dess kontorsbyggnads
system, första gången tillämpat på Te
leverkets nybyggnader i Farsta. För 
denna studie önskade institutet skaffa 
erfarenheter av mätmetodik. Studierna 
i Tynnered hade också samma syfte 
som gällde för de i Farsta, nämligen 
att visa vilken måttnoggrannhet som 
kunde uppnås vid vissa givna förut
sättningar för utsättningsmetod, mått
avvikelser hos element, monteringsav
vikelser och avvikelser hos platstill
verkade byggnadsdelar i grundlägg
ningen. 

Grundläggningens måttavvikelser 

I grunden fanns intervall med längder 
på 2-5 meter motsvarande c-avstånd 
mellan bärande balkar. Metoden vid 
utsättning med måttband var den på 
byggen vanliga, dvs. bandet sträcktes 
på känn - utan bandsträckare - och 
utsättning gjordes i endast en riktning. 
Ingen korrektionsberäkning utfördes 
för skillnad mellan aktuell temperatur 
och bandets referenstemperatur . Det 
använda måttbandets graderingsnog
grannhet var tillräckligt stor för att 
inte inverka på slutresultatet. Befäst
ning av utsättningen gjordes med stål
spik som slogs i med hammare. Kon
trollmätning gjordes mellan centra på 
dessa stålspik. 

40 Relativ frekvens 
procent 

a = M- B 

där: 

10 

a = avvikelse 
M = mött avstOnd 

mellan spikar 
B = basmått 

Resultat: 
spridning, standardavvikelse 

s = 2,7 mm 

a: = 0,8 mm 

FIG. 1. Resultat; avvikelser från basmått 
vid sträckors uppdelning i intervall med 
hjälp av måttband. 

Relativ frekvens 
procent 

a = M- B 

FIG. 2. Resultat; avvikelser från basmått 
vid sträckors uppdelning i intervall med 
hjälp av fast mått. 

Resultatet framgår av FIGUR 1. Det 
är möjligt att föreskriva en tolerans= 
± 10 mm för facklängdernas utsättning 
när den här beskrivna metodiken med 
måttband tillämpas. 
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Metoden vid utsättning med fast 
mått var mycket enkel. Längden på 
de intervall som skulle sättas ut, märk
tes av på en stav. Denna flyttades suc
cessivt i utsättningsriktningen och den 
tidigare utsatta totallängden delades 
därmed upp i intervall. Den avvikelse 
som kunde konstateras när man kom
mit fram till sista facket, och som be
rodde på systematiskt fel som verkade 
i en riktning, fördelades på några av 
de sist avsatta facken. 

Resultatet framgår av FIGUR 2. 
Det är möjligt att med fast mått er
hålla ungefär dubbelt så stor nog
grannhet som vid utsättning med mått
band enligt konventionell metod. Man 
kan under de beskrivna förutsätt
ningarna föreskriva att toleransen i 
utsättningen av intervallen skall vara 
±5mm. 

Stommens måttavvikelser 

På de studerade husen var fogutform
ningen mellan fasadelement och tvär
väggar flexibel; den medgav stora 
måttavvikelser. 

"Rektangulärt öppningsmått, hori
sontalled" är åsatt ett givet basrnått på 
ritning. Avvikelser från ritningsmåttet 
beror på fel läge hos väggarna invid 
golv och på vägglutningama. Buktig
heten hos väggarna visade sig däremot 
vara av underordnad (försumbar) be
tydelse. 

Felläge hos väggar invid golv 
Mätning av stickmått mellan punkter 
på väggarnas sidor gjordes intill ytter
väggars insida och invid eller nära 
golvnivå. Resultatet visade att stick
måttet i medeltal var 1,7 till 9 mm för 
kort och att spridningen, uttryckt som 
standardavvikelse, var maximalt 9,8 
mm. Toleransgränser ungefär motsva
rande statistiska 99,7 % -gränser skul
le för stickmåttet mellan väggar enligt 
beskrivna förutsättningar kunna sättas 
till 
-1O±3 X 10 mm. 

Vägglutning 
Lutningen mättes med en lutnings
mätare som konstruerades och utpro
vades på detta studieobjekt, FIGUR 3. 

Lutningens spridning, uttryckt som 
standardavvikelse, blev 
s=1,6 mm/m. 
På rnrnshöjden, 2,5 m, hlir motsva

rande lutningsspridning 
s=4,Omm. 
Toleransgränser motsvarande 99,7%

gränser för väggiutning på rurns
höjd skulle då bli ±12 mm/2,5 m. 
Med hänsyn till att även ensidiga fel 
förekom bör värdet sättas till ±15 
mm!2,5m. 

Vägglutningen inverkar på det rek
tangulära öppningsmåttet som om 
väggen var tjockare. Lutningen kan 
således sägas inverka ensidigt så att 
utrymmet minskar i förhållande till 
stickmått vid golv. 
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Fast anslag, skruvskalle ~)O mm 

Vinkelbeslag 90"med anslag av gummi 

Skala i mm 
Index med 19 mm nonie 

Libell 45" imetallhus 

Linjal i lättmetall 5x40 (mm) 

Rätskiva i lättmeta II 18 x 100 (mm) 

Doslibell 2' imetallhus 

Lager (kullager nr 626) infällt i linjalen 

Tapp (skruv Jl! 6 mm) genom lager och rätskiva 

Fast anslag, skruvskal le Jl! 10 mm 

l _ Ibll II II 

~ .~_~ o _~ Vinkelbeslag 90 med anslag av gummi 

FIG. 3. Lutningsmätare för mätning 'aV väggytors lutning. 

Rektangulära öppningsmåttet 
Summeras avvikelser i stickmått mel
lan väggsidor invid golvnivå och in
verkan av vägglutning erhålls avvi
kelser i rektangulärt öppningsmått, 
horisontalled. Resultatet blev (avrun
dat): 
Medelavvikelse 
a=-ll mm 
Spridning, standardavvikelse 
s=lOmm 
T{'\lpr~ncO"r!incp.r {qQ 7 o;t" '\ hlpu .-- ~~-~ ..... ~ .... o~-"''''''''_''' ,.....-.-,. ~'-' / ..... .0- ...... 

-11±3XlOmm. 
I detta fall således ungefär samma re
sultat som för avvikelser i stickmått 
VId golv. Dessa har belt dommerat 
slutresultatet för rektangulärt öpp
ningsmått. 

Fasadelementens horisontala bygg
mått 
Fasadelementens bredd mättes i neder
kant, i mitt och i överkant. Vinklarna 
i hörn kontrollerades varvid konsta
terades att avvikelserna från rätvink
lighet var så små att inverkan av bris-

tande parallellitet mellan kanterna var 
av försumbar storleksordning. Resultat: 

Medeltalets avvikelser från basmåt
tet a=-2,2 mm 
(således i genomsnitt något för korta 
element). 
Spridning, standardavvikelse 
s=I,6 mm. 

Vertikala jogars bredd 
De vertikala fogarna mättes i de olika 
",78n1n(J~T'n~ "Rpcnltatpn vlc<;a,-lp. !ltt fnO'_ '_ ................. O-~ ....... -· ~-_ ..... _ ...... _"'_ ...... ........ _-- _ .......... ..,0 

bredden i genomsnitt var ca 5 mm 
större än som avsetts och att variatio
nen i de flesta fall ökade med hus
höjden. 

Försök med mätmetoder 
De i det föregående beskrivna resulta
ten var framtagna med en mätmetodik 
som utexperimenterades före och un
der studierna. 

Det viktigaste hjälpmedlet som kon
struerades var lutningsmätaren, FI
GUR 3. Den kunde justeras till nog
grannhet av 0,1 mm/m. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 



Kryprum 
Grundläggningsdjup, värmeisolering 
och fuktförhåUanden 
Bo Adamson, Johan Claesson & 
Bengt Eftring 

Källarlös grundläggning av byggnader 
kan utföras med s.k. kryprum. Svensk 
byggnorm (SBN 67) benämner detta 
"fribärande golvbjälklag över slutet 
ventilerat utrymme under jord". l 
rapporten behandlas både ventilerade 
och oventilerade utrymmen med hän
syn till grundläggningsdjup, fuktför
hållanden och erforderlig värmeisole
ring av bjälklag. Rapporten bygger på 
datorberäkningar av frostnedträng
ningen och jordtemperaturens årstids
variationer under och i närheten av 
byggnader med kryprumsgrundlägg
ning. Mer än 100 isotermdiagram re
dovisas. 

Som resultat av de gjorda beräkning
arna framläggs förslag till ändring av 
Svensk Byggnorm 67 vad gäller kryp
rumsgrundläggning med avseende på 
a) reduktionsfaktorn fl för bestäm

mande av erforderligt grundlägg
ningsdjup (redovisad Tabell 
23:43234) 

b) fukt och vattenisolering 
e) minsta ventilation (redovisad i Ta

bell 32:2341) 
d) värmeisolering 

v 

-1,2 -O,B -0,4 ° !i (m) 

Berälrningsmetodik 
Jorden har indelats i rektanglar (två
dimensionell värmeströmning) eller 
parallellepipeder (tredimensionell vär
meströmning) och dess massa har 
tänkts koncentrerad till cellens mitt
punkt. Temperaturtillskottet i cellen 
under ett tidssteg beräknas med hän
syn till omgivande cellers temperatu
rer vid tidsstegets början, värmemot
ståndet mellan cellerna samt cellens 
värmekapacitet. Vid frysning hålles 
cellens temperatur konstant så länge 
allt frysvärme ej utnyttjats. Värme
konduktivitet och värmekapacitet ges 
olika värden över och under fryspunk
ten. Beräkningarna har utförts på da
tor. 

Isotermer 
Vid tidpunkten för maximal frostned
trängning har för de olika beräknings
fallen isotermer uppritats på sätt som 
visas i FIG 1. Utetemperaturen har 
representerats med en cosinuskurva 
{}u= +6,6+ 17,6 coswt, där 2:7[/ w=l år 
I figuren gäller isotermerna ett verti
kalsnitt genom den kvadratiska bygg-

0.28 0,4 O,B 

FIG. 1. Stockholm. Kvadratisk byggnad: planyta lOXlO m; vertikalt snitt längs 
diagonalen (x=y). 

Utetemperaturen beräknad ur sambandet {}ute= +6.6+17.6 coswt, ingen snö 
Bjälklagets k-värde: kb =O.582 W/mzK; sockelns värmeflöde: km 'h=1.I9 W/mK 
Kryprumsventilation per m' bjälklagsyta: v=l m" / h och m' 
Jord: Lera l 
Isotermer 4 veckor efter lägsta ute tempera tur 
Utetemperatur {}u=-9.0°C, innetemperatur {}i=+20°C 
och kryprumstemperatur {}7'= +O.3°C (minimitemperatur under året= +o.rC) 
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nadens diagonal. I rapporten ges ca 
100 isotermdiagram för olika orter 
och beräkningsfall. 

Olika faktorers invedum på 
rrostnedkängningen 
För att skadlig tjällyftning skall upp
stå fordras att vattnet i jorden är fru
set och att vatten transporteras till 
fryszonen. Detta har ansetts ske vid 
-1°C-isotermen. 
Normalt har det ansetts att grund

muren är 0,2 m tjock. Vid hörn blir 
då avståndet från kryprummets hörn 

till grundmurens hörn ~=O,2' ]/2= 
=0,28 m och frostnedträngningen en
ligt FIG. 1 blir således zf=O,9 m vid 
skärningspunkten mellan -1°C-iso
termen och ~=0,28 m. 

I T AB. 1 visas frostnedträngningen 
för några utvalda fall. Man ser att 
frostnedträngningen blir större intill 
fasaden på en kvadratisk byggnad än 
intill fasaden på en lång byggnad med 
samma bredd. Vid utåtgående hörn är 
frostnedträngningen större än vid fa
sad. Denna hörnverkan har betydelse 
endast inom 0,5-1 m från hörnet. 

Ökad bjälklagsisolering och kryp
rumsventilation sänker kryprumstem
peraturen och ökar frostnedträngning
en. Består marken aven jordart med 
litet vatteninnehåll som t. ex. mo får 
man större frostnedträngning än vid 
t. ex. lera. Det visas emellertid att 
skadlig tjäUyftning ej erhålles vid mo 
när marken belastas av tryck från 
byggnader. 
Om man har normal mängd snö in

till en byggnad blir vanligen frost
nedträngningen helt försumbar. Vid 
beräkningarna har i regel räknats med 
helt snöfri mark enligt SEN 67, vilket 
är en extra säkerhetsmarginal. I 
normalfallet har rumstemperaturen 
{}i = +20°C använts vid beräkningen. 
Om man i stället använder {}i = + 
10°C så ökar frostnedträngningen i ett 
fall från 0,45 till 0,65 m. 

Vid oventilerade kryprum med oiso
lerade bjälklag blir kryprumstempera-

TAR 1. Frostnedträngning för några beräkningsfall. Bjälklagets k-värde=r.kb, kryp
rummets ventilation per m' bjälklagsyta=v, sackelns k-värde=km och sackelhöjd=lt. 

Ort Inne- Kryprumsdata Jord Frostnedträngning Zf (m) 
temp 

Lång Kvadratisk byggnad 
{}i kb v km·h bygg-

nad vid fasad vid hörn 
°C W/m2K m3 /m2h W/m,K m m m 

Stockholm +20 0,582 0,5 1,19 
+20 0,582 1,0 1,19 
+20 0,407 0,5 1,19 
+20 0,407 2,0 1,19 

Örebro +20 0,233 1 0,30 
+20 0,233 1 0,30 
+20 0,233 1 0,30 
+20 0,582 1 0,30 
+10 0,582 1 0,30 

turen 15-18°C och frostnedträng
ningen inom kryprummet begränsas 
till 0,2 a 0,3 m under markytans nivå. 

Förslag till gmndläggningsdjup 
enUgtSBN 
Beräkningarna har resulterat i ett för
slag till ändring av SEN 67. Tabell 
23:43234 iSBN 67 föreslås få nedan
stående utseende. 

Fuktförhållanden i ventilerade 
kryprnm med fnktspärrad markyta 
Under sommaren är uteluftens tem
peratur högre än kryprummets. När 
uteluften avkyls ökar dess relativa fuk
tighet. Det visas att under varma fuk
tiga somrar blir uteluftens vatteninne
håll 12-13 g/m3 • Om denna luft kyls 
till ca 15°C blir relativa fuktigheten 
cp = 100 %. Detta händer framför allt 
i temperaturzon I. Inom temperatur
zonen II blir cp sällan mer än 95 % 
och i zonerna III och IV ej över 
90 %. I Norrland kan det alltså vara 
förenat med en viss risk att använda 
träbjälklag som ej rötskyddats. Under 
vintern är relativa fuktigheten i kryp
rummet i regel låg. 

Fnktlörhållande~ i oventilerade 
krypmm med oisolerade bjälklag 
Temperaturen i ovanstående typ av 

Lera I 0,45 
Lera I 0,5 0,7 0,9 
Lera I 0,55 0,7 0,9 
Lera I 0,7 0,8 0,95 

Mo 1,0 
Lera I 0,7 
Lera II 0,75 
Lera I 0,45 
Lera I 0,65 

kryprum varierar under året endast 
ett par grader. Under vintern är mark
ytan i kryprummet särskilt invid 
grundmuren kall och bestämmer maxi
mal relativ fuktighet hos kryprums
luften. Denna del av marken bör ej 
ha fuktspärr. 

Under sommaren är markytans 
temperatur (mitt i kryprummet) en
dast ca 1/2 grad lägre än lufttempe
raturen ovanför. Den relativa fuktig
heten för kryprumsluften blir då i 
närheten av 100 % och man måste 
använda rötskyddade bjälklagskon
struktioner. En möjlighet att sänka re
lativa fuktigheten till ca 80 % genom 
värmeisolering på markytan i kryp
rummet visas. 

Värmeisolering av bjälklag 
Det visas i rapporten att man för 
kryprumsbjälklag kan beräkna ett 
ekvivalent k-värde som kan jämföras 
med byggnormens krav för "bjälklag 
mot det fria". Förslag lämnas till änd
ring av tabell 33:121 i SEN 67 i vad 
avser föreskrifter om kryprumsbjälk
lag. 

Förslag till minsta ventilation 
för kryprnm. enligt SBN 
Tabell 32:2341 föreslås få ett utseende 
enligt nedan. 

Tabell 23:43234. Reduktionsfaktar fl vid fribärande golv bjälklag. Tabell 32:2341. Minsta ventilation i m' / h och m 2 bjälklagsyta 
för slutet med uteluft ventilerat utrymme ullder battellbjälklag. 

Ventila- Värme- Tem- Reduktionsfaktor fl 
tion per genom- pera- Material i VärmeQ'el1om- Tp.m rU?Tah1f- Minsta "Ve!!.-
m2 bjälk- gångstal tur- Vid fasad på större Vid (utåtgå- botten- gångstaI för zon tilation per 
lag för bjälk- zon avstånd än 1 m ende) hörn bjälklag bjälklag m2 bjälklag 

lag från (utåtgående) intill 1 m kcal/ 
hörn från hörnet h,m2 °C m3 /h,m2 

Lång Rektangulär Rötskyddat trä minst 0,35 II 
byggnad byggnad 

m3 /h,m2 kcal/h,m2 °C 1/b~3 1/b<3 Övrigt trä minst 0,5 II 0,5 
minst 0,35 II 2 

högst 1 minst 0,5 I 0,5 0,6 0,7 m, IV 0,5 
II 0,4 0,5 0,6 Betong minst 0,35 I, n, m, IV 1 III 0,3 0,4 0,5 Gasbetong minst 0,35 I, II, m, IV 1 IV 0,2 0,3 0,5 ::; 15 cm 

högst 2 minst 0,35 I 0,6 0,7 0,8 tjocklek 

II 0,5 0,6 0,7 Gasbetong minst 0,35 I, n, m, IV 2 
III 0,4 0,5 0,6 >15 cm 
IV 0,3 0,4 0,6 tjocklek 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 



Hopfogning av tunnväggiga stål- och 
alumimumkonstruktioner 2 

Rolf Baehre & Lennart Berggren 

Den starkt expansiva utvecklingen på 
tunnplåtsområdet har gjort det nöd
vändigt att finna metoder och regler 
för fogning av tunnväggiga konstruk
tioner av kraftupptagande funktion. 

En inventering av förekommande 
fogningssätt, tidigare redovisad i en 
rapport från Byggforskningen (Hop
fogning av tunnväggiga stålkonstruk
tioner, R4:1969), visade att befintligt 
material rörande förbindningarnas 
lastupptagande förmåga var tämligen 
heterogent och inte tillräckligt syste
matiserat för att ligga till grund för 
dimensioneringsregler. Inventeringen 
resulterade i ett program för fortsatta 
studier av några olika förbindnings
metoder, i avsikt att bearbeta och 
komplettera materialet. 

I den första delen av föreliggande 
rapport redovisas litteraturstudier och 
praktiska provningar av förbandsty
perna: skruvförband med och utan 
kontrollerad mutteråtdragning, nitför
band, skruvförband med gängforman
de och s;älvborrande skruvar, mot
stånds- och MIG-punktsvetsning, lim
förband, sk;utspikförband och bult
svetsning. Vid provningarna har för
bandsparametrarna valts så att man 
erhållit enhetliga bedömningsgrunder 
för olika förbandstypers lastupptagan
de förmåga. 

Den andra delen av rapporten har 
utformats som förslag till rekommen
dationer för dimensionering, utföran
de, kontroll och provning av tunn
plåtsförband. I fråga om tillåten be
lastning anknyter förslaget till gällande 
bestämmelser för tunnplåtskonstruk
tioner. Med hänsyn till att säkerhets
kraven för tunnplåtskonstruktioner 
ännu inte definitivt fastställts har en 
"öppen" lastfaktor Sy redovisats, som 
är anpassad till internationell praxis. 

Förslaget har för husbyggnadsända
mål typgodkänts av Statens planverk 
och kan betraktas som försöksnorm. 

A. Friktionsförband 

Bland konventionella skruvförband 
(kapitel A) tilldrar sig friktionsför
band med kontrollerad mutteråtdrag
ning intresse vid högt ställda krav på 
koncentrerad kraftöverföring och för
bandsstyvhet. Nackdelarna med för
bandstypen är i huvudsak att initial
deformationer på grund av klämkraf
ten accentueras med avtagande gods
tjocklek samt att utnyttjandegraden i 
viss utsträckning nedsätts genom sätt
ningar i förbandet i kombination med 
korta klämiängder. 
Undersökningarna avsåg att utröna 

förbandets verkningssätt och funk
tionsstabilitet beroende av bl.a. mate
riaikvalite, ytbehandling, åtdragnings
moment och godstjocklek. Utförda 
brottförsök med varierande förbands
parameter omfattar 104 provenheter. 
Huvudvikten har lagts på bestämning 
av glidlasten för olik:!. ytbehandlingar, 
i syfte att bestämma praktiskt tillämp
bara friktionskoefficienter. Undersök
ningsmaterialet presenteras i tabell
form samt i form av typiska last-för
skjutningskurvor, åtföljda aven dis
kussion rörande förbandsparametrars 
inflytande på den lastupptagande för
mågan. Bestämning av friktionsko
efficienter sker med utgångspunkt 
från i försök observerad glidlast eller 
en förskjutning av förbandsdelarna 
om maximalt 0,20 mm. 

Tillämpbara friktionskoefficienter 
har med hänsyn därtill samt med be
aktande av ytskiktens möjliga kvali
tetsförsämring i praktisk tillämpning 
bestämts till 

fl=0,18 för obehandlad valsblank 
plåt 

,u=0,35 för sandblästrad plåt 
,u=0,13 för varmförzinkad plåt 

med skikttjocklek ::; 40 ,um. 
,u=0,25 för varmförzinkad plåt 

med sandblästring samt vid 
målningsbehandling med 
lufttorkande zinkfärg. 

Tillåten tvärlast hos friktionsförband 
refereras till glidlasten samt binds till 
kravet att förbandets beteende i drift 
vid s-faldig brukslast i huvudsak skall 
vara linjärt elastiskt. Med utgångs
punkt från provningsresultaten be
stäms tillåten tvärlast ur sambandet 

1 
F till = -k·,u-Pf Sg nom. 
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P fnom är den nominella förspännings
kraften, Sg lastfaktorn och k en ko
efficient som med hänsyn ~ill förspän
ningskraftens spridning, förbandets 
sättning samt kravet på linjärt elas
tiska formändringar bestämts till ca 
0,6. 

Kapitel A innehåller även en diskus
sion av lastupptagningsförmågan vid 
förband utan kontrollerad mutteråt
dragning. Härvid ansluter sig bedöm
ningen av tillåtet hålkanttryck i hu
vudsak till vad som anges i AIS!
normen. Vid aktuell skruvdiameter 
begränsas förbandets bärförmåga som 
regel genom hålkantflytning. Under
sökningarna rörande skruvförband har 
begränsats till grundmaterial av stål
plåt. 

B. Nifförbaml 

Kapitel B avser nitförband, där nit
huvudet utbildas och nitskaftet de
formeras i kallt tillstånd. Här fram
lagda synpunkter gäller för solida ni
tar samt rör- och hålnitar, medan ex
perimentella undersökningar begrän
sas till blindnitar i form av hålnitar. 
Syftet med undersökningarna har va
rit att kvalitativt och kvantitativt kart
lägga blindnitförbandets beteende i 
bruks- och brottlaststadiet samt utar
beta distinkta dimensioneringsregler. 
Redovisningen omfattar egna prov
ningar inom tjockleksområdet 0,7-2 
mm med förband av jämntjocka plå
tar och tjocklekskombinationer, samt 
variationer i fråga om antal nitar, nit
diameter och hållfasthetsegenskaper 
hos grundmaterialet. Parallellt under
söktes förband av stål- och alumini
umplåt. Försöksresultaten komplette
ras med i litteraturen angivna prov
ningsresultat. 

Förbandets verkningssätt karakteri
seras under pålastningen av tre olika 
skeden, varvid ett närapå linjärt elas
tiskt formändringsskede åtföljs aven 
elastoplastisk formändring, som indi
kerar det framtida brottbeteendet. 
Brot!stadiet uppnås antinBen genom 
skjuvbrott i niten, hålkantflytning el
ler snedställning av niten åtföljd av 
urdragning. Brottfenomen är i huvud
sak kopplade till tjockleken hos för
bandsdelamll o RedQvis!!!!!gen av prov
ningsresultaten från 86 prov med stål
plåt och 57 prov med aluminiumplåt 
sker i tabellform samt i form av re
l'fesentaii va lasr-iormändringskurvor. 

Tillåten tvärlast för nitförband refe
reras till en flytlast F" så bestämd att 
den kvarstående formändringen i för
bandet under s-faldig brukslast be
gränsas till 0,15 mm. Som en approxi
mation på säkra sidan kan med ut
gångspunkt från provningsresultaten 
vid hålkantflytning och snedställnings
brott antas att denna flytlast svarar 
mot ca 68 % av brottlasten vid stål-

plåt och ca 59 % vid aluminiumplåt. 
Härvid inkluderas effekten av kryp
ning vid varaktigt höga påkänningar 
samt spridningen av provningsmässigt 
erhållna brottlastmedelvärden. Med 
beaktande av den för tunnplåtskon
struktioner aktuella lastfaktorn Sg= 

1,65 erhålls därmed en säkerhetsfak
tor mot försöksmässigt erhållna brott
Iastmedelvärden om ca 2,4-2,8. 

Vid belastningar vinkelrätt mot plåt
planet kan beroende på förbandska
raktären olika brottfenomen få aktua
litet. Rapporten behandlar brott ge
nom plåtvikning, utdragning il v nit, 
överdragsbrott, skaft brott, stans brott 
samt brott genom att fästelementets 
huvud deformeras eller dras av. Be
handlingen av nitförband, liksom öv
riga icke-konventionella förbandsty
per, innefattar ett avsnitt rörande den 
konstruktiva utformningen, val av för
bandselement samt frågor rörande 
provning och kontron. Dessa avsnitt 
bildar underlag för kravspecifikatio
ner i del II av rapporten. 

C. Sbuvförband med gimg~ 
fOl!'maIule och §jälvborrrumde skruvar 

Kapitel C avser skruvförband med 
gängformande och självborrande skru
var, dvs. förbindningsmetoden där 
skruven under anbringandet plastiskt 
formar en invändig gänga genom att 
skruvgängorna tränger undan godset 
i hålkanten av ett förborrat hål. Alter
nativt kan gängformningen ske genom 
gängskärning. Jämsides med· blind
nitförbandet är skruvförbandet det 
viktigaste vid fogning av tunnväggiga 
konstruktioner på arbetsplatsen. Av 
väsentlig betydelse för förbandets 
funktionsstabilitet är att förbandska
rakteristika såsom materialhållfasthet, 
godstjocklekar, skruvdiameter och hål
diameter är väl avstämda i relation 
till varandra. 

Redovisningen innefattar teoretiska 
och experimentella undersökningar 
samt literaturstudier. Undersökning
arna omfattar förband sammansatta 
av tunna jämntjocka plåtar samt plåtar 
med varierande tjocklekar, varvid 
provkroppstyperna motsvarar de vid 
nitförband använda. För aU kunna 
bedöma förbandsparametrars inverkan 
-o; fnrh0!nrl.aotc h.ota..o"il"'llA..." ; k".ulJ'"",l.,....,.,+ 
r ...... ~~A~ .......... .n....,."" .. ...,. ................. "".11. .. "-'-"'-" .l!. Vl'-'1,..Sl!'!'-'~.llu<)t.-

och brottstadiet varieras hållfasthets
egenskaper, skruvdiameter samt anta
let skruvar i förbandet. Undersökning" 
arna avser förband med 8tå1- och 
aluminiumplåt. 
Avsnittet inleds med en översiktlig 

presentation av aktuella fästelement 
och metoder för applicering. Förban
dets verkningssätt karakteriseras grovt 
av fyra olika formändringsskeden som 
vid måttliga påkänningar är beroende 
av lastöverföringen från plåten till 
den gängade skruvstammen. Under 
ett inledande belastningsskede sker 

lastöverföringen dels genom gängdelar 
som utbildats under indragningen av 
skruven samt - i mindre utsträckning 
- genom friktion, orsakad av genom 
skruvåtdragning aktiverad klämkraft. 
Lastöverföringsytan ökar därefter suc
cessivt under inträngning av skruv
gängorna i godset tills full anläggning 
av skruvkärnan mot plåten erhålls. I 
detta stadium minSKar deformations
tillväxten. Det tredje skedet känne
tecknas aven markant ökning av 
formändringarna till följd av antingen 
hålkantflytning eller snedställning av 
skruven. Därpå följer vid tunna plåtar 
en konsolidering beroende på att drag
krafter aktiveras i skruven till följd 
av snedställning. Brott inträffar an
tingen med begränsad brottdeforma
tion genom skjuvbrott iskruvskaftet 
eller med relativt stora formändringar 
genom hålkantflytning eller snedställ
ning. 

Provningarna omfattar i en första 
huvudgrupp en bestämning av nöd
vändigt och acceptabelt vridmoment 
för att fullgod anliggning av förbands
delarna skall erhållas utan att därvid 
skruv eller plåtgängor skadas. Med 
utgångspunkt från resultat av 117 åt
dragningsförsök erhålls distinkta reg
ler för val av skruvtyp vid aktuella 
förbandskarakteristika. 
Den andra huvudgruppen av prov

ningar utgörs av tvärlastprov med ca 
110provningsenheter av stålplåt och 
ca 55 enheter av aluminiumplåt, var
vid resultaten redovisas i tabellform 
samt i form av representativa last
förskjutningskurvor. Dessutom testa
des ett stort antal i litteraturen redo
visade brottresultat mot erhållna för
söksvärden. 

Som en lämplig utgångspunkt för 
bedömning av tillåten tvärlast valdes 
en sådan deformationsbegränsning, att 
förbandet vid s-faldig brukslast får 
tillräcklig funktionsstabilitet samt att 
krypdeformationer i huvudsak elimi
neras. Bestämningen aven fiktiv 
brottlast med hänsyn därtill baseras 
på en förskjutningsmodul motsvaran
de en lutning av Jast-formändrings
kurvan om ca 150 kp/mm. Approxi
mativt gäller därvid att den fiktiva 
brottlasten uppgår till ca 72 % av 
uppmätt medelbrottlast vid stålplåt 
33.illt Ca 63 % vid För 
undvikande av kvarstående formänd
ringar erfordras en korrektion av så
lunda bestämd brottlast, vilket för 
brukslast med innehållande aven 1a8t
faktor om Sg= 1,65 ger säkerhetsfak
torer mot uppmätt medelbroUlast om 
2,9 för stålplåt och 3,3 för alumini
umplåt. Den gentemot nitförbandet 
något ökade säkerhetsfaktorn hänför 
sig i huvudsak till skruvförbandets 
ogynnsammare formändringsbeteende. 

För belastningar vinkelräta mot plåt
ytan gäller i princip samma brottfe
nomen som nämndes i samband med 



nitförband. Utdrags- och överdrags
brott har ägnats ett speciellt studium, 
baserat på utförda utdragsprov med 
varierande håldiameter. 
Skruv avsnittet kompletteras med an

visningar för val av skruvtyp samt 
håltagning, håldiameter och åtdrag
ningsmoment. 

D, MotståndrirpuRiktsvetsnmg 
Kapitel D avser motståndspunkt
svetsning, som bland motståndssvets
ningsmetoderna förtjänar speciell upp
märksamhet vid här aktuellt tillämp
ningsområde. Punktsvetsförband, ut
fört med tryckstyrd svetsmaskin och 
rätt avvägda svetsdata, kännetecknas 
av jämn kvaUte och liten spridning 
av håHfasthetsvärdena. Avsaknaden 
av tiHsatsmaterial samt hög tillverk
ningshastighet medför en relativt låg 
kostnad per enhet lastupptagande för
måga. Här refererade experimentella 
undersökningar omfattar stålplåt med 
varierande hållfasthetsegenskaper med 
valsblank yta ener i sendzimirförzin
kat utförande, För stål med låg kol
halt samt aluminium är erforderliga 
svetsdata och resulterande hållfast
hetsegenskaper väl dokumenterade i 
litteraturen. Här återgivna regler för 
dimensionering, utförande och kon
tron är tillämpliga även för dessa ma
terial. 
Olika svetsvariabler har relativt be

tydande inverkan på förbandets håll
fasthetskarakteristika. Inledningsvis 
behandlas därför översiktligt aktuella 
svetsmetoder samt olika svetsvariab
lers inbördes beroende, åtföljt av re
kommendationer för val av svetsdata. 

Punktsvetsförbandets beteende under 
pålastningen karakteriseras grovt av 
tre deformationsskeden. Vid låga på
känningar råder ett nästan linjärt 
samband mellan tvärlast och deforma
tion. Med ökande påkänningar erhålls 
en successivt ökande plastisk defor-
mation. -

Det tredje skedet karakteriserar 
broHstadiet, varvid brottorsaken är 
beroende av förbandsparametrar så
som plåttjocklek, materialhållfasthet, 
svetspunktdiameter och förbandets 
geometri. Härvid kan skiljas mellan 
skjuvbrott i svetsen, som känneteck
nas av små formändringar, hålkant
flytning vid kombination av tunna 
och grövre plåtar och snedställnings
brott, som accentueras vid tunna plå
tar. De senare brottfenomenen åtföljs 
av ökade formändringar. Experimen
tella undersökningar, avseende en be
stämning av skälig säkerhetsnivå vid 
överlappsförband med tvärlast, redo
visas för 112 provkroppar av vals
blankt och 70 av varmförzinkat ma
terial i tabellform samt i form av re
presentativa last-formändringskurvor. 
Härvid varierades såväl förbandspara-

metrar som svetsparametrar inom ra
men för pr"Ktiskt tillämpliga storhe
ter. Försöksresultaten tyder på att 
skjuvbrotthållfastheten för punktsvets
förband av valsblankt material med 
ren yta dels kan refereras till ett fåtal 
svetsvariabler samt dels uppvisar rela
tivt begränsad spridning, För varm
förzinkat material erhålls däremot 
inget entydigt samband mellan svets
parametrar och skjuvbrotthållfasthe
ten och till följd därav en betydande 
variation av hållfasthetsvärden vid re
lativt små ändringar av svetsparamet
rar. Detta innebär att säkerhets- ener 
kontrollkravet bör skärpas vid varm
förzinkat material, jämfört med vals
blankt. 
Tillåten tvärlast per svetspunkt är 

beroende av svetslinsdiametern ds, 
som å andra sidan bestäms av med 
hänsyn till svetsmaskinens kapacitet 
aktuella svetsparametrar. Sålunda er
hållen teoretisk tvärlast för en svets
punkt korrigeras med hänsyn till an
talet svetspunkter i rad samt med av
seende på tillverkningskontrollens art 
och omfattning. Kontrollåtgärderna 
ges speciellt utrymme inom detta ka
pitel. 
Ett omfattande underlag för val av 

svetsparametrar samt regler för ut
formning av punktsvetsförband kom
pletterar den teoretiska och experi
mentella behandlingen. 

E. lVll:G~pumdl'lvet§mng 

Kapitel E behandlar en speciell gas
metallbågsvetsmetod inom samma till
lämpningsområde som motstånds
punktsvetsning, dvs. MIG-punktsvets
ning. Jämfört med ovan behandlad 
metod har MIG-punktsvetsningen för
delen att åtkomlighet hos arbetsstyc
ket endast erfordras från förbandets 
ena sida. Dessutom är kravet på Y t
renhet normalt lägre än vid mot
stånds svetsning. Vid varmförzinkat 
material och zinkskikttjocklek om ca 
30 ,um begränsas användningen av 
MIG-punktsvetsning till plåttjocklekar 
:2: 1,3 mm. Avsnittet inleds med en 
beh::Uldling av svetsmetodens specifika 
egenskaper samt svetsresultatets be
roende av svetsparametrar såsom 
strömstyrkan, bågspänningen, elek
troddiametern och matningshastighe
ten, svetstiden, kontaktavståndet och 
skyddsgasen. 

Förbandets last-formändringsbeteen
de uppvisar i stort samma karakteri
stika som vid motståndspunktsvets
ning. I syfte att kartlägga förbandets 
beteende i bruks- och brottlaststadiet 
samt att bestämma skälig säkerhets
nivå utfördes tvärlastprov med totalt 
61 provenheter av valsblank resp. 
varmförzinkad stålplåt, varvid för
bands- och svetsparameter varierades. 
Resultaten redovisas i samma form 

som vid tidigare behandlade förbands
typer. 
Tillåten tvärlast per svetspunkt be

gränsas vid relativt sior förbandsstyv
het av svetspunktens skjuvbrottlast 
och i annat fall av snedställnings brott. 
För det senare brottalternativet ges i 
rapporten dimensioneringsdiagram för 
valsblankt och varmförzinkat material 
med svetspunktdiametern och minsta 
plåttjockleken som ingångsvärden. 

F. Umiörband 

Kapitel F innehåller en översiktlig 
behandling av limförband innefattan
de material till förband, funktions
sätt, förbandsutformning och dimen
sionering samt provning och kontron. 
Limförbandets fördelar är - jäm

fört med andra förbindningsmetoder 
- den ytmässiga kraftöverföringen 
med undvikande av spänningskoncen
trationer och därav resulterande gynn
samma hållfasthetskarakteristika, und
vikande av försvagnmgar i förbands
området samt möjligheter att utföra 
trycktäta förband. Nackdelarna ligger 
i huvudsak inom tiHverkningstekniskt 
område samt limmaterialets krypbe
nägenhet och temperaturkänslighet. 
Limförbandets funktionssätt, håll

fasthetsegenskaper och brottbeteende 
är väl dokumenterade inom litteratu
ren. Av den anledningen har experi
mentella undersökningar inte utförts 
utan arbetet med denna förbandstyp 
har begränsats till att samla och åter
ge erfarenhetsresultat samt att ge reg
ler för dimensionering, utförande och 
kontroll av limförband. Mångfalden 
av limmateriai samt det faktum att 
limmaterialets skjuvhållfasthet inte di
rekt kan bilda underlag för dimensio
nering av förband medför att dimen
sioneringen i varje särskilt fall måste 
baseras på resultat av brottförsök med 
aktuella förbandsparametrar. 
Avsnittet inleds med en diskussion 

av olika ]imtyper och härdprocesser, 
åtföljd av anvisnJngar för förbehand
ling av anläggningsytor, limningens 
utförande, efterbehandling och utfö
randekontroll. Därefter behandlas för
bandsparametrars inverkan på lim
förbandets lastupptagande förmåga 
och håUfasthetsegenskaper samt för
bandsutformning och dimensionering. 
Ett omfattande avsnitt rörande prov
ning av Jimförband samt val och be
redning av provkroppar avslutar detta 
kapitel. 

G, Skjuti'rpikiörbmd 

Kapitel G avser skjutspikförband. 
Förbandstypen har aktualitet vid fog
ning aven tunn (0-3 mm) plåt med 
en något tjockare (4-8 mm) och 
främst vid montage på arbetsplats. 
Vid monteringen pressas den så kalla-



de spiken genom förbandsde1arna. Er
forderlig energi utvecklas aven mind
re sprängsats och överförs till spiken 
via en rörlig kolv. 

Spikmaterialets höga brottgränsspän
ning samt de montagemässiga krav 
som stäns på förbandsdelarnas tjock
lek medför att endast brott genom 
hålkantflytning och snedställning är 
aktuella. 

De utförda försöken omfattar en
dast en mindre serie om tio provkrop
par. Last-förskjutningskurvor studeras 
och lämplig säkerhetsnivå föreslås. 
Angivna rekommendationer grundas 
till största delen på från tillverkare 
av skjutspikverktyg tillhandahållet un
derlag. 

H. Bwtsvetsmng 
Kapitel H behandlar kondensator
bultsvetsning. Metoden innebär att ett 
fästdon av något slag svetsas fast på 
ytan aven tunn plåt (0,5-3,0 mm). 
Fästdonets utformning beror på vilka 
funktionella krav som stäns. Konden-

satorbultsvetsning är ingen fognings
metod för tunnplåt i egentlig mening 
utan har större byggnadsteknisk till
lämpning vid exempelvis samverkan
konstruktioner eller vid infästning av 
isolerande material till en tunnplåt
konstruktion. 
Endast en mindre provserie om sam

manlagt 27 försök genomfördes var
vid grundmaterialet var valsblank el
ler varmförzinkad stålplåt alternativt 
aluminiumplåt. Angivna rekommen
dationer grundas i huvudsak på från 
tillverkare av kondensatorbultsvets
utrustningar tillhandahållet underlag. 

Med utgångspunkt från och på basis 
av refererade resultat ges i del Il av 
rapporten ett förslag till dimensione
ring, utförande, kontroll och provning 
av förbindning i tunnplåtkonstruktio
ner för ovan angivna förbindningsme
toder. 

Förslaget är avsett att ge konstruk
tören en mera kvalificerad bedöm
ningsgrund för dimensionering av 
tunnplåtkonstruktioner än det spar
samma underlag som för närvarande 
är tillgängligt för konstruktionsele-
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ment inom tjockleksområdet 0,5-4 
mm. Området täcks inte av stålbygg
nadsnormerna, vilket innebär att di
mensioneringsförfaEanden saknar for
mellt stöd. I avvaktan på planerade 
normer för dimensionering av tunn
plåtkonstruktioner bör föreliggande 
förslag med här rekommenderade -
konservativa - säkerhetskrav kunna 
utnyttjas som försöksnorm. Statens 
planverk har för detta ändamål typ
godkänt materialet. 

Anvisningsde1en innehåller för varje 
ovan nämnd förbandstyp en beskriv
ningav giltighetsområdet och i för
bandet ingående element, dimensione
ringsföreskrifter med förslag till sä
kerhetsfaktorer, rekommendationer 
för den konstruktiva utformningen 
samt föreskrifter om provning och 
kontrolL 
Det framstår som angeläget, att er

farenheter från anvisningarnas till
lämpning tillvaratas inför den norm
mässiga behandlingen. Stålbyggnads
institutet har förklarat sig berett att 
samla erfarenhetsunderlaget och med
verka till dess spridning. 



Väntetider för leveransfordon på 
byggarbetsplatser 

Olav Haakenstad 

Vid lossning av material på byggar
betsplatserna uppstår väntetider. Un
dersökningens syfte är dels att fast
ställa omfattningen av leveransfordo
nens väntetider, dels kartlägga de 
främsta orsakerna för att få en upp
fattning om var förbättringsåtgärder 
bör kunna sättas in. 

Studien berör åtta större husbygg
nadsprojekt i norra Göteborg, där 
företrädesvis konventionellt byggande 
använts. Fältstudierna ägde rum under 
tiden 22/4-3/61969. 

Genomsnittligt för samtliga mate
rialtyper och arbetsplatser uppgick 
väntetiden till 45 %, vilket överfört 
till hela husbyggandet i landet betyder 
en kostnad på ca 100 milj. kronor. En 
minskning av väntetiderna till ca 20 % 
av uppehållstiden torde vara fullt möj
lig utan att orsaka nämnvärda kost
nadsökningar på andra håll i den to
tala transportkedjan. Receptet för en 
sådan målsättning synes vara hårdare 
styrning av leveranserna, leverans
kvantiteter avpassade efter byggplat
sens behov samt tidigt och väl ut
byggda transportvägar. Dessutom bör 

Antal fordon 
10 

Antal fordon 

14 

\O 

o Litetfordon 
() Mellangrupp 
., Stort fordon 

Antalleveronsfordon med olika 
UPPEHÅLLSTID PÅ BYGGPLATS 

vid infarten till varje byggplats finnas 
uppsatt en stor och tydlig skylt med 
markering av platser för godsmottag
ning och lossning. Ibland kan det vara 
lämpligt att skylten kompletteras med 
telefonförbindelse till platsledningen. 

Vid lossning av material på byggar
betsplatserna uppstår orimligt långa 
väntetider för leverantörfordonen, 
varvid materialleverantören drabbas 
av onödigt höga transportkostnader. 
De totala kostnaderna för transport 
av byggmaterial (exkl. fyllnadsmassor) 
till husbyggen uppgår årligen till ca 
1 200 milj. kronor, varav ca 300 milj. 
kronor för lastning och lossning. Av 
kostnaderna för själva förflyttningen, 
900 milj. kronor, kan 220 milj. kronor 
uppskattas vara direkta kostnader för 
fordon och förare i samband med loss
ningen. 

Undersökningens uppläggnmg 

Syftet med undersökningen är att be
handla väntetider i samband med loss-

5 Tim 

5 Tim Uppehållstider och 
väntetider för leve
rans/O/·don . 
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V äntetidens omfattning och betydelse för några olika material 

Material Studerade Leverans- Per leverans 
leveranser avstånd från Total- Väntetid Vänte-

aktuella leve- uppe- tids-
rantörerb hållstid kostnad 

(st) (km) (min) (min) (%) (kr) 

Skåp 27 191/206/891 88 36 41 13:-
Fönster 9 88/1881241 98 32 36 10:-
Spis, kyl 8 170 50 25 50 8:-
Dörrar 7 78/2061231/ 147 65 44 22:-

904 
Mellanväggar 7 1951538 125 65 52 22:-
Isoleringsmaterial 6 1851233 58 27 47 9:-
Övriga materiala 15 

Alla 79 87 39 45 

a Lättbetong, betongbalk, parkett, balkongfönster, putsbruk säckar, skydds-
inredning. VVS-material 

b Avstånden åtskilda med snedstreck 

ning av material på byggarbetsplatser 
för att kunna redovisa väntetidens om
fattning för olika materialslag och 
arbetsplatser. Vidare har orsakerna 
till väntetider studerats för att ge en 
uppfattning om var förbättringsåtgär
der bör kunna sättas in. Slutligen har 
en schematisk självkostnadsberäkning 
gjorts för att belysa väntetidskostna
dernas ungefärliga storlek. 
De studerade arbetsplatserna var 

samtliga belägna i ytterområden där 
äldre bebyggelse saknas, varför utrym
mesförhållandena var relativt goda. 

Begreppet väntetid 

Med väntetid förstås skillnaden mel
lan verklig och ideal uppehållstid för 
leveransfordonet på arbetsplatsen. 
Den ideala tiden har framräknats 
teoretiskt och bygger på antagandet 
att de olika lossningsoperationerna 
sker helt störningsfritt samt att den 
mest rationella lossningsmetoden till
lämpas. 

Studien av de 79 materialleveran
serna visar att leverantörfordonen 
genomsnittligt uppehöll sig på arbets
platserna i 87 minuter. Därav var 39 
minuter eller 45 % väntetid. Över
fört till det totala husbyggandet i 

leksordningen 100 miljoner kronor. 
De studerade arbetsplatserna var 

relativt välordnade, troligen långt 
bättre än genomsnittet. Detta förhål
lande i kombination med gynnsam 
väderlek torde innebära en viss under
skattning av faktiska väntetiden. Vid 
den bästa arbetsplatsen var i genom
snitt 24 % av uppehållstiden väntetid 
medan den vid den sämsta var 71 %. 
I figuren visas hur leverantörfor -
donens uppehållstider och väntetid 
fördelar sig på tider av olika längd. 
I tabellen visas väntetider per leve-

rans samt beräknad väntetidskostnad 
för olika materialslag. 

Av materialslagen konstaterades den 
lägsta väntetidsandelen för fönster 
med 36 % under det att den högsta 
uppmättes för mellanväggar med 
52 %. 

Väntetidens orsaker 
Den totala uppmätta väntetiden kan 
huvudsakligen hänföras till fyra or
sakskomplex. Därvid är 35 % av vän
tetiden hänförlig till bristande plane
ring och organisation från arbetsplat
sens sida vad gäller intern kom
munikation, skyltning och diverse 
andra förberedelser i syfte att under
lätta mottagande av material. 

19 % beror på dåligt transportsystem 
inom arbetsplatsen. Kurvradier och 
vägbredd påverkar mest fordonens 
hastighet. Bodar och upplag är ofta 
felplacerade ur den synpunkten. And
ra inverkande faktorer är väglängd, 
rundkörningsmöjligheter, topografi 
och grundförhållanden. 

Leverantörerna kan anses skyldiga 
till 23 % av väntetiden. Vanliga or
saker: 

Materialet skyddas av konstruktion 
på fordonet som är onödigt tidskrä
vande i samband med lossning. 
11. K _ -'- __ " _' • C 11 , , 

lVliHtnalt:L ltllaMal. 

Leverantörerna sköter inte sina kon
takter med arbetsplatsen på sådant 
sätt att denna är beredd att ta emot 
leveransen. 
Resterande 23 % orsakas i samband 

med raster på arbetsplatsen. Då stu
dien gäller transportfordonet har här 
förutom gångtider till och från rast
ställe även inräknats rasterna. Detta 
gör att väntetiden tillfälligt ökar vid 
uppehållstider för fordonet på ca 110 
minuter. Leverantörerna undviker 
dock i görligaste mån att komma strax 
före rast. 
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Medföljer som bilaga. 

Intervju med platschefer 
En intervju med de åtta platscheferna 
samt en planeringsman från de stude
rade arbetsplatserna gav följande re
sultat. 
1. Ogynnsam väderlek är en domi

nerande störningsfaktor. 
2. Rätt leveranstidpunkt reducerar 

en vanlig störningsorsalc. Det är 
viktigt att leverantörerna ger på
litliga leveranslöften. 

3. Det är meninglöst att styra pro
duktionen så hårt att tidpunkten 
för leveranser måste fixeras på 
timmen när, menade fyra plats
chefer. En ansåg sådan styrning 
vara realistisk. 

4. Att organisera leveransmottagning 
nattetid ansågs vara ekonomiskt 
fördelaktigt. Man ifrågasatte dock 
om det var praktiskt genomför
bart. 

5. Synpunkter på leverans s ätt och 
emballage: 
a) Leverera vissa inredningsma

teriai trapphusvis om inte huset 
är allt för högt. 

b) Överdimensionera inte emballa
get. Plasternballera målade ytor 
så att behandlingen syns. 

c) Mer service önskas vid leve
rans och installation av bl.a. 
spisar, kyl- och frysenheter. 

6. Att prissätta leveranspunktlighet 
ansåg fyra vara ett förslag värt att 
utreda. Ett system med t.ex. vite 
vid försenade leveranser ansågs 
olämpligt. 

7. Alla platschefer ville delta i in
köpsbesluten för att få leverans
sätt och kvantiteter anpassade till 
arbetsplatsens förhållanden. 

8. De flesta föredrog ett mindre ma
terialförråd inom arbetsplatsen 
framför entreprenörägt centralför
råd. 

9. Den kommunala vägservicen är 
mycket viktig för att undvika för
seningar. Under senare år har 
den förbättrats, menade man. 

10. De interna transportvägarnas 
kvalitet eftersattes p.g.a. alltför 
snäva ekonomiska överväganden, 
ansåg flertalet. 

Möjligheter att reducera väntetiden 
Den företagna studien tyder på att en 
avsevärd reducering av väntetiderna 
bör kunna åstadkommas även inom 
ramen för nuvarande leveransformer. 
Receptet synes vara hårdare leverans
styrning, leveranskvantiteter avpassade 
efter byggplatsens behov samt tidigt 
och väl utbyggda transportvägar. En 
minskning av den genomsnittliga vän
tetiden till ca 20 % av uppehållstiden 
torde vara fullt möjlig utan att orsaka 
nämnvärt ökade kostnader på andra 
håll i den totala transportkedjan. Ökad 
information och utbildning i dessa frå
gor bör aktivt kunna bidra till att de
na målsättning uppnås under 70-talet. 

Victor Petterson s Bokindustri Aktiebolag 
Stockholm 1971 



Ombyggnad 

Sven-Erik Bjerking 

För att få större kunskaper om om
byggnadsverksamheten vid moderni
seringen av det äldre bostadsbeståndet 
i Sverige har gjorts en inventering av 
genomförda projekt. Därvid har un
dersökts sådana förhållanden, som 
styr själva processen, såsom utredning, 
projektering och arbetsutförande, me
toder och kostnader, husens standard 
och kondition före och efter moderni
seringen samt vad det hela kostat och 
gett för utslag i hyror. Dessa förhål
landen diskuteras för att få uppslag 
till bättre metoder att utföra program, 
projektering, upphandling och pro
duktion, som på sikt skulle kunna 
medföra lägre kostnader. l en bilaga 
redovisas dESsutom analyser av de ge
nomförda planlösningarna. 

Till omkring 1850 var tätorterna i 
Sverige små. Efter industrialismens 
genombrott i slutet av 1800-talet bör
jade emellertid tätorterna att växa, 
först i liten skala, sedan snabbare och 
med alltmer planlagd uppbyggnad av 
stadsinnerkärnorna. Efter 1910 sked
de frånsett krisåren en utvidgning av 
den bebyggda ytan runt om centrum, 
under senare tid med ett närmast ex
plosionsartat förlopp. Stadsinnerkär
norna blev alltmer ansträngda. Det 
uppstod behov att vidga kommunika
tionslederna och utöka utrymmen för 
affärsverksamhet och serviceändamål. 
Efter 1960 skedde därför en i början 

försiktig men sedermera allt mer på
taglig omdaning av centrumbebyggel
sen i våra större städer. Detta innebar 
nedrivning av äldre byggnadsbestånd 
och uppbyggnad av nytt, dvs. total
sanering. Denna var säkert många 
gånger välmotiverad, eftersom en del 
utsliten och undermålig bebyggelse då 
avlägsnades. Samtidigt kunde emel
lertid iakttas hur äldre byggnader i 
övrigt genom eftersatt underhåll slets 
ner och i flera fall helt förstördes. Det 
började bli hög tid och en ekonomisk 
nödvändighet att hålla tillbaka för
slumningen och förnya det äldre bygg
nadsbeståndet genom modernisering i 
stället för att riva och bygga nytt. 
Kunskaperna och erfarenheterna är 

emellertid tämligen begränsade, då 
det gäller alla de ting, som samman
hänger med moderniseringsprocessen. 
Moderniseringen har nämligen hittills 
bedrivits av endast ett fåtal företag 
och i förhållandevis liten skala. Det 

låg därför nära till hands att inleda 
forskningen i moderniseringsprocessen 
med en inventering av genomförda 
projekt. 

De undersökta 
moderniseringsobjekten 

För inventeringen utvaldes 12 st ob
jekt, 3 i Stockholm, 2 i Göteborg, 1 
i Malmö samt 2 i vardera Västerås, 
Norrköping och örebro. Fast urvalet 
inte varit stort, har omständigheterna 
och sluffil?en gjort att de valda mo
derniseringsobjekten ändå visar en rik 
provkarta på såväl tekniska som eko
nomiska spörsmål. 

Rapporten visar för de olika objek
ten omständigheterna 
före moderniseringen: 

husets ursprungliga standard och 
kondition samt husets dåvarande 
finansiella tillstånd 

under moderniseringen: 
tillvägagångssätten vid förundersök
ningarna och projekteringen, ären
dets gång hos myndigheterna, upp
handlingsförfarandet samt produk
tionsmetoder och kostnader 

efter moderniseringen: 
husets nya standard och kondition 
samt husets nya finansiella tillstånd. 

Förundersökning och projektering 

Förundersökningarna som föregår 
projekteringen har kommit att inta 
en allt mer dominerande roll. Man 
har ingående utrett det aktuella ob
jektets moderniseringsmöjligheter ge
nom att ta reda på stadsplaneförut
sättningarna och fastighetens standard 
och kondition. Husets ursprungliga 
planlösning har också varit viktig, 
eftersom det kostar stora pengar att 
göra ingrepp i en gammal byggnads
stomme för att åstadkomma en ny 
planlösning enligt nutida krav. I un
dersökningarna har dessutom ingått 
uppskattningar gällande modernise
ringskostnaderna och förvaltningskost
naderna på grundval av planlösnings
utkast. 
Projekteringen har tagit vid först 

efter noggranna överväganden gällan
de moderniseringsgraden. Normalt har 
man åt lägenheterna gett en standard 
som innebär att varje lägenhet får 
o ett modernt utrustat kök 
o ett eget WC 
o ett eget tvagningsställe med tillgång 

till dusch eller badkar 
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o värme med en komfort motsvaran
de centralvärme. 

Dessa krav har man försökt lösa 
med att gÖTa så små ändringar som 
möjligt i den gamla planlösningen. 

Bristfälliga förundersökningar och 
olämplig projektering har ofta resul
terat i ekonomiska fiaskon. 

Upphandling 
Moderniseringen har genomförts dels 
i egen regi och dels som generalentre
prenad. För entreprenadbyggena har 
som ersättningsform förekommit an
tingen fast pris eller löpande räkning. 
Valet av såväl entreprenadform som 
ersättningsform har bestämts av dels 
byggherrens position gentemot entre
prenören, dels fastighetens tekniska 
standard och kondition, planlösning 
och läge. 

I rapporten föreslås som lämplig 
upphandlingsform i de flesta situatio
ner generalentreprenad med en mel
lanform av löpande räkning och fast 
pris. Denna innebär i stort sett att en
treprenören får ersättning enligt lö
pande räkning för arbetslöner och in
byggt material och enligt fast pris 
för samtliga övriga kostnader. 

Moderniseringens genomförande 

Det har under hand utvecklats en viss 
organisationsform på arbetsplatserna 
med etappindelning av de i en moder
nisering ingående arbetena. Moderni
seringsobjekten är vart för sig så olika, 
så att det torde ta ännu en tid innan 
man kommit till en rutin motsvarande 
den, som finns på våra arbetsplatser 
för seriebyggen. 
För moderniseringen krävs god kon

takt med myndigheterna. Modernise
ringen innebär ju ändringar, som på
verkar planlösningen, de installations
tekniska förhållandena och ibland ock
så utseendet. Dessutom har sedan hu
sens tillkomst kraven skärpts bland 
annat på brandisolering, ljudisolering 
och värmeisolering. Detta har gjort 
att det förekommit flera dispensären
den, som trots svårigheterna lösts ge
nom ömsesidig god vilja. 

Moderniseringskostnaderna 

Moderniseringskostnaderna har i förs
ta hand bestämts av den modernise
ringsgrad, som valts. Om man antar 
att moderniseringsgraden är reglerad 
till 
är emellertid moderniseringskostna-

MODERNISERINGSKOSTNAD 

1':':<">::;"'.1 MODERNISERINGSKQSTNAD EXKL. AVSKR. KOSTNAD 

II1II AVSKRIVNINGSKQSTNAD (EFTERSATT UNDERHÅLL) 

Id KÖPESKILLING, TOMT + HUS 

Diagram l. Moderniseringskostnader. 

derna inte fixerade i och med det. 
Faktorer, som inverkar är fastighetens 
ursprungliga standard och kondition, 
planutformning och läge. 

Moderniseringskostnaderna uppdelas 

o kostnader för höjande av lägenhe
ternas standard med utgångspunkt 
från befintlig teknisk standard och 
utrustningsstandard 

o kostnader för reparationer av fas
tigheten med utgångspunkt från be
fintlig teknisk-ekonomisk kondi
tion, som berott av det årliga under
hållet tidigare 

o kostnader, föranledda av planlös
ningssvårigheter, arbetsplatsens till
gänglighet m.m. 

De undersökta moderniseringsobjek
ten uppvisar ett varierande kostnads
resultat beroende på olikheter i alla 
dessa avseenden. Se diagram l. 

Förvaltningskostnader och hyror 

Moderniseringsobjektets lönsamhet på 
kort sikt undersöks genom att göra 
upp en hyreskalkyl. Man har då som 
ingående värden 
o köpeskillingen för fastigheten inklu

sive evakueringskostnader 
o moderniseringskostnaderna. 

I hyreskalkylen får man då på ut
giftssidan förvaltningskostnaderna, 
fördelade på kapitalkostnaderna och 
driftskostnaderna, och på inkomstsi
dan hyrorna. 
Moderniseringsobjektets lönsamhet 

på lång sikt undersöks genom att göra 
upp räntabilitetskalkyl. 

De undersökta moderniseringsobjek
ten har mycket stora olikheter hos 
såväl förvaltningskostnader som hy
:::-or. Se diagi'uffi 2. Särskilt kapital
kostnaderna varierar högst väsentligt 
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Diagram 2. Moderniseringsobjektens för
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inte bara beroende på moderniserings
kostnadernas variationer utan också 
som en följd av olikheter i lånevillko
ren för olika slag av objekt. För kom
munalägda hus förekommer ibland 
subventioner i olika former i syfte att 
nedbringa hyrorna för folk med sämre 
betalningsförmåga. 
De hyreshöjningar som följer av ge

nomförd modernisering ter sig onek
ligen mycket stora. Detta har sin för
klaring av 
o dels att hyrorna före modernise

ringen för det mesta varit alldeles 
för låga 

o dels att moderniseringskostnaderna 
ännu så länge är tämligen höga 

o dels att ränteläget för närvarande 
är mycket högt. 

Slutord 

Inventeringen har gett en viss inblick 
i hur det i dag går till att modernisera 
äldre hus, vad det kostar och hur kost
naderna slår ut i hyrorna. 
För att få ner moderniseringskost

naderna fordras ansträngningar från 
såväl allmänt som enskilt håll. 
Från allmänt håll: 

upprättande av saneringsprogram 
för saneringsmogna områden, fast
ställande av bostadshygieniska nor
mer för utrustningsstandard, teknis
ka normer för olika byggnadsfunk
tioner, lånebestämmelser osv., allt 
inom ramen för moderniseringsob
jektens ekonomiska möjligheter. 

Från enskilt håll: 
tillförlitliga metoder vid lJTv~l, be
dömning och projektering av mo
derniseringsobjekt samt rationell 
drift med ekonomisk uppföljning 
vid geilumföräilUt:l av mouernise
ringen. 
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Överytor i skolbyggnader 

Anna & Hans-Ancker Holst 

En forskargrupp har studerat plan
ekonomi vid skolbyggande. 20 skol
objekt undersöktes. Den totala skol
ytan uppdelades på nettogolvyta (stats
bidragsberättigad yta för undervis
ning), kommunikationsyta, kapprums
yta, servisyta, väggyta, restyta och 
överyta. Överytan härrör från över
dimensionering av nettogolvytan, 
kommunikations- och kapprumsytor
na. 
De studerade överytornas medelvär

de är 12,4 % av nettogolvytan och de 
innebär stora kostnader för kommu
nerna. 
Det behövs en metod för utvärdering 

av planekonomin på ett tidigt stadium. 
Begreppet "planindex"=kvoten i pro
cent mellan total skolyta och netto
golvyta presenteras. Planindex visar 
hur mycket nettogolvytan svällt av bi
och överytor. Delas planindex upp i 
delindex för varje ytgrupp erhålls 
värden som kan jämföras med rikt
värden för optimering av planekono
min. 

I Sverige investeras årligen mellan 
800 och 900 miljoner kr i skolbyggan
de för grundskola och gymnasie
skola. 
Kostnaden för ett skolobjekt är sam

mansatt av många delposter. Till des
sa hör t.ex. kostnaderna för grund
läggnings- och grundförstärknings ar
beten samt tomtplanering. Vid ut
formning av byggnadskroppar är en 
god planekonomi väsentlig för kost
nadsutfallet. Det gäller att på minsta 
möjliga planyta tillgodose de uppställ
da funktionskraven. Kostnadsutfallet 
kan också påverkas av andra fakto
rer, såsom kostnadskrävande kon
struktioner och val av dyra material. 
Den forskningsuppgift, som redovisas 
i Byggforskningens. rapport R33:1971, 
har begränsats till studiet av planeko
nomin vid skolbyggandet och dess 
ekonomiska följder. 
Skolrummens antal och dimensioner 

bestäms av skolans upptagningsområ
de, elevunderlagets storlek och ålders
sammansättning samt av läroplanerna. 
Länsskolnämnden eller skolöverstyrel
sen gör en lokalbehovsprövning och 
lämnar kommunen uppgift om de lo
kaler som förklarats behövliga, den 
s.k. nettogolvytan. Nettogolvytan mot
svarar den statsbidragsberättigade pro-

gramytan för undervisning, förvaring 
av skolmateriel, administration, sko1-
måltidsverksamhet och uppehållsrum 
för eleverna. Men i nettogolvytan in
går inte de för rummens funktion 
erforderliga biytorna i form av kor
ridorer, trappor, vissa kapprumsytor 
och toaletter, ytor för tekniska instal
lationer och kollektiv driftservis, 
väggar och bärande konstruktioner 
etc. Vidare förekommer tilläggsytor 
som tillkommit genom kommunalt 
beslut - det kan gälla exempelvis en 
utökad samlingslokal, en större gym
nastiksal, en tandvårdslokal eller ett 
kommunbibliotek. 

Överytorna är en följd av överdimen
sionering av nettogolvytan. Varieran
de tolkning av hur erforderliga biytor 
skall programskrivas kan vara en or
sak till uppkomsten av överytor. En 
annan orsak är planlösningar gjorda 
med bristande kostnadsmedvetande. 
Överytor innebär dålig planekonomi 
och ekonomiska förluster för sam
hället. 

De samhällsekonomiska förlusterna 
uppträder dels i byggskedet som ett 
"investeringssvinn" representerande 
improduktiv överkostnad, dels i för
valtningsskedet under skolbyggnader
nas livstid som antagits till minst 30 
år. Överytan kräver årlig ränta på in
vesterat kapital samt kostnader för 
drift, underhåll och städning. 
För att man skall få en uppfattning 

om förekomsten av överytor inom 
skolbyggandet i Sverige har ett under
sökningsmaterialom 20 skolobjekt 
från olika delar av landet bearbetats; 
fyra gymnasieskolor, sex högstadie
skolor och 10 låg- och mellanstadie
skolor. Den procentuella fördelningen 
mellan olika skolstadier motsvarar i 
stort dagens skolproduktioI1. 
Undersökningsmaterialet har bearbe

tats genom att man mätt upp ytorna 
på huvudritningar i skala 1:100. Bi
ytorna har delats upp i sex ytgrupper: 
kommunikationsyta, kapprumsyta, ser
visyta, väggyta, restyta och över
yta. (Med restyta menas rumsyta vil
ken inte utgörs av kommunikations-, 
kapprums-, servis- eller netto golvyta. 
Övriga ytbegrepp finns definierade i 
rapporten.) Dessa ytgrupper jämte 
netto golvytan visar hur den totala 
skolytan byggts upp. I den totala 
skolytan ingår inte kommunala till
läggsytor och skyddsrumsytor. 
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I FlG. 1 har undersökningsmateria
let bearbetats grafiskt. På grund av 
otillräckligt underlag har överytor 
inom servis-, vägg- och restytegrup
perna inte beaktats i denna undersök
ning. 

Av figuren framgår att bara fyra 
skolor av de 20 har godtagbar plan
ekonomi. Medelvärdet för totala över
ytan är 12,4 % av den totala netto
golvytan, 71 055 m", som ingår i un
dersökningen. 

Byggnadskostnaden för överytor har 
beräknats till 900 kr/m2 och årskost
naderna för överytor till 123:60 kr/m2 

eller under en trettioårsperiod 3 708 
kr/m2 , räknat i fasta priser enligt 
kostnadsläget i Stockholmsregionen 
1.1.1970. 
Om man antar att medelvärdet för 

överytor, 12,4 % av nettogolvytan, 
är ett riksmedelvärde får man ett "in
vesteringssvinn" inom skolbyggandet 
som uppgår till följande belopp: 

Budgetår 

1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 

Investering i överytor, 
byggskedet, kr 

38484000 
38124000 
35820000 
51 003000 

Kommunernas förvaltningskostnader 
för överytor uppgår till följande be
lopp: 

Budgetår 

1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 

Kostnader för över
ytor, förvaltnings
skedet, kr 

158554000 
157 104000 
147578000 
210132000 

Överytorna innebär alltså årligen 
stora utgifter för kommunerna. Det 
är därför nödvändigt att utarbeta en 
metod för utvärdering av planekono
min hos skolobjekten på ett tidigt sta
dium. 
Som kriterium på planekonomi inom 

skolbyggandet används nettoytkvoten, 
som är kvoten mellan netto golvytan 
och den totala skolytan. Vid värden 
över 0.6 har planekonomin betraktats 
som god. Emellertid är nettoytkvoten 
ett alltför onyanserat hjälpmedel för 
bedömning av planekonomin. Därför 
I6k0iilill';;iid.6rar författaIfia infuf a.ilde; 
av planindex som är 

totala skolytan . 100. 
nettogolvytan 

Exempelvis motsvaras nettoytkvoten 
0,5 av planindex 200, 0,6 av 167 och 
0,7 av 143. 

Fördelen med planindex är att det 
omedelbart beskriver hur många pro
cent nettogolvytan svällt genom biytor 

och övriga ytor. Genom att uppdela 
planindex i delindex som baseras på 
kvoten mellan ifrågavarande ytgrupp 
och nettogolvytan får man en detalj
analys av ytgruppernas storleksord
ning, vilka värden sedan kan jämföras 
med riktvärden. 
Det bör understrykas att denna rap

port inte framställt riktvärden och 
att materialet måste användas med 
stor försiktighet. 
Hur planindex med delindex för de 

olika ytgrupperna används visar ne
danstående exempel: 

Basindex 
Komindex 
Kappindex 
Servisindex 
Väggindex 
Restindex 
Överindex 

Planindex 

Roden- Gärdes
skolan, skolan, 
Norrtälje Gislaved 

100,0 100,0 
16,9 21,8 
7,9 9,4 
4,3 5,1 
8,0 9,0 
3,8 1,0 
5,0 1,6 

145,9 147,3 

För att konsulter och granskande 
myndigheter snabbt skall kunna få en 
uppfattning om planindex samman
sättning vid aktuella skolprojekt har 
man konstruerat ett utkast till blan
kett, kallad "Planekonomiska data". 

Av FlG. 2 framgår att det finns 
stora varianter mellan delindex inom 
de olika ytgrupperna. 
Det krävs fortsatt forsIming för pro

grammering av biytor och uppställ
ning av serier av planekonomiska 
riktvärden. Forskningen kan samman
fattas i följande tre punkter: 

1. Analys av programutkast till de 
biytor till nettogolvytan som nu 
saknar program eller är otillräck
ligt kodifierade och kvantifierade. 
Detta gäller kommunikationsytor, 
kapprumsytor, restytor och servis
ytor. 

2. Analys av olika tekniska system 
som resulterar i olika delindex för 
servis- och väggindex. Det gäller 

servisytor för ventilations- och 
uppvärmningssystem, elcentraler, 
städrum och städcentraler etc. 
Väggytorna varierar starkt med va
let av stommaterial, vilket ger 
stora variationer i väggindex. 

3 G~.TI0!!! a!!Blys a~r ~tt ~!1t~l skol
objekt med god planekonomi bör 
man kunna framställa ett underlag 
för vissa rekommendationer om 
riktvärden för planindex och del
index till ledning för konsumen
terna av denna information. 

De principer för plananalys som här 
redovisats kan också tillämpas på 
andra typer av byggnader, t.ex. bo
stadshus och sjukhus. 
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FIG. 1. De undersökta skolornas ytgrup
per i m'. Undersökningsobjekten har 
grupperats i LM-, H- och G-skolor och 
efter nettogolvytans storlek räknat från 
vänster till Höger med de minsta skolor
na till vänster. 
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FIG. 2. Variationerna mellan delindex 
inom de olika indexgrupperna place
rade efter storleksordningen på netto
golvytan med den minsta längst till väns
ter. 
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Kompressionsegenskaper hos jord och 
beräkning av sättningar 
Några forskningsresultat från Institutionen för 
geoteknik med grundläggning vid Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg 

Rapporten utgörs av artiklar som un
der 1971 varit publicerade i nr 4 och 
5 av tidskriften Byggmästaren. Artik
larna behandlar några aktuella forsk
ningsresultat som gäller kompressions
egenskaper hos jord och beräkning av 
sättningar. 

Som bekant har man i Svensk Bygg
norm, SBN 67, starkt begränsat maxi
malt tillåtna medeltryckpåkänningar 
i friktionsjordar (inbegripet morän) 
och fyllningar. Orsakerna till detta 
torde vara flera. Bland annat har den 
osäkerhet som vanligtvis råder beträf
fande friktionsjordars hållfasthet och 
kompressibilitet samt den ogynnsam
ma inverkan som schaktningsarbetena 
kan få på undergrunden utan tvivel 
gjort att man velat vara försiktig. När 
det gäller fyllnings arbeten torde för
siktigheten bero på att det normalt är 
svårt att kontrollera resultatet av 
packningsarbetet. 

Den nämnda begränsningen av till
låtna medeltryckpåkänningar har stor 
ekonomisk betydelse eftersom det näs
tan är regel att byggnader (i varje 
fall tyngre byggnader) grundläggs på 
något av dessa material. Det har där
för synts oss angeläget att undersöka 
om inte den övre gränsen för tillåt
na medeltryckpåkänningar iSBN 67 
skulle kunna höjas väsentligt såväl för 
naturligt lagrade jordar (för närvaran
de 10 kp/ cm2 för morän, 5 kp/ cm2 

för sand och 6 kp/ cm2 för grus) som 
för packade fyllningar (för närvarande 
4 kp/ cm2 för grus, 3 kp/ cm' för sand, 
2-3 kp/cm2 för sprängsten). 
För att nå detta mål har vi vid Insti

tutionen för geoteknik med grundlägg
ning vid CTH under en följd av år 
satt in huvuddelen av våra forsknings
resurser på att studera och analysera 
kompressibiliteten och sättningarna 
hos friktionsjordar, inberäknat morän 
och sprängsten. Det är ju som bekant 
sättningarnas storlek som normalt be
stämmer den övre gränsen för vilka 
medeltryckpåkänningar som kan till
låtas. 

Även om alltså tyngdpunkten i forsk
ningen är lagd på friktionsjordars de
formationsegenskaper, har ingalunda 
leran och dess problem glömts bort. 
Bland annat ingår i forskningen ett 
speciellt göteborgsproblem, nämligen 
sättningar vid kohesionspålning, likaså 
ett studium av deformations- och håll-

fasthetsegenskaperna hos starkt över
konsoliderade leror. 
En stor del av vår forskning bedrivs 

i full skala på fältet eller under för
hållanden som så nära som möjligt 
ansluter till de fältmässiga. Framför
allt är det besvärligt att studera grov
korniga friktionsjordar i ett ordinärt 
geotekniskt laboratorium och man har 
här tidigare i huvudsak varit hänvisad 
till fältförsök. För att komma ifrån de 
tolkningssvårigheter vid fältförsök 
som följer aven oregelbunden lagring, 
en pendlande grundvattennivå och ett 
ständigt växlande klimat har en forsk
ningsstation byggts, där forskning kan 
utföras under både fältmässiga och 
laboratoriernässiga förhållanden. 

Forskningsstationen inrymmer en be
tonglåda med 2 m höjd, 2 m bredd 
och 5 m längd, vilken är avsedd att 
fyllas med jord, FIGUR 1. Lådans 
väggar och botten är rikt instrumen
terade med inbyggda jordtrycksdosor 
av typ Glötzl. Vatten kan fyllas på un
derifrån till önskad nivå. Den ifyllda 
jorden kan med hjälp av flata gummi
blåsor som fylls med tryckluft och 
lock som mothåll belastas med ett 
jämnt fördelat överlagringstryck av 
0,2 MN / m2 (2 kp/ cm2) - när statio
nen blir fullt utbyggd 1 MN/m2 (lO 
kp/ cm2). Hål i lock och gummiblåsor 
gör det möjligt att utföra provbelast
ningar och andra geotekniska under
sökningar. 

För att kunna jämföra resultat av 
belastningsförsök i fält med labora
torieförsök även för steniga och 
blockiga jordar har vi på institutionen 
låtit bygga en ödometer för en prov
diameter av 0,7 m. ödometern kan 
förses antingen med hel ödometerring 
med 7 mm godstjocklek (0,35 m prov
höjd) eller med en ödometerring som 
är uppdelad i 15 st 46 mm höga ringar 
med 15 mm godstjocklek (0,75 m 
provhöjd), FIGUR 2. Vidare avser vi 
att bygga en skjuvapparat för plan 
skjuvning. Provlängden blir här 1,5 m, 
bredden 0,6 ID och höjden 0,4 m. 

Dessa våra undersökningar i makro
skala kompletteras med undersök
ningar i mikroskala. Främst kan här 
nämnas de studier av deformationer 
hos lera som görs av docent Pusch 
med institutionens elektronmikroskop 
(typ Jeol). 
En forskning som enbart koncentre

ras till belastnings- och laboratorie-
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försök blir emellertid, hur noggrant 
försöken än utförs och analyseras, 
tämligen haltande om man inte sam
tidigt utför jämförande studier på 
byggnadsverk. Denna sistnämnda typ 
av forskning ingår därför som en nöd
vändig och viktig del i vårt arbete. 

Forskningen har hittills i övervägan
de grad ingått i doktorandutbildningen 
men kommer i fortsättningen också 
att bedrivas av färdigutbildade fors
kare. Till mycket god hjälp har varit 
alla de teknologer som utfört sina 
examensarbeten vid institutionen. Det 
har numera blivit regel att examens
arbetena koncentreras till de pågåen
de forskningsuppgifterna och att 
handledningen av dessa arbeten ingår 
som ett led i doktorandutbildningen. 
För närvarande pågår elva doktorand
arbeten i geoteknik. Av doktoranderna 
är sju heltidsanställda vid institutio
nen. 

Forskningen på institutionen bekos
tas i huvudsak genom anslag från 
Statens råd för byggnadsforskning. 

Några av de forskningsresultat som 
hittills erhållits presenteras här i sex 
artiklar. Innehållet och de väsentli
gaste resultaten i artiklarna skall här 
i korthet summeras. 

Friktionsjordars kompressibilitet 

Artikeln skriven av Leif Andreasson 
behandlar sambandet mellan friktions
jordars kompressibilitet och deras öv
riga egenskaper. 

Författaren har gjort ett omfattande 
litteraturstudium. På basis härav och 
av egna försök finner han att kom
pressibiliteten främst påverkas av lag
ringstätheten hos jord. För jordar med 
samma portal bestäms kompressibilite
ten främst av graderingskoefficienten 
Cu=dao/ d Io och kornstorleken. 

Analysen visar att kompressionsrno
dulen (tangentmodulen) M för en förs
tagångsbelastad jord med god approxi
mation kan uttryckas enligt sambandet 

där C u = d ao/ dIo=graderingskoeffi
cienten 

e o = begynnelseportalet 
a' =pålagt vertikalt effektiv

tryck i kN/m' 
p =spänningsexponent vars va

riation med avseende på 
kornstorleken dcc redovisas 
i diagramform. 

Sättningar vid grundläggning 
på morän i Akeshov 

Artikeln skriven av Sven Hansbo och 
Bengt-Arne Torstensson redovisar 
sättningsmätningar utförda på höghus
delen till Akeshovs sjukhus i Stock
holm och de geotekniska undersök
ningar som utförts tidigare och i sam
band därmed. Byggnaden, vilken upp-

fördes 1966-67, är grundlagd på en 
blockig morän till övervägande del 
med plintar vilande på moränytan, 
och till en mindre del med pålar. Det 
är sättningarna vid grundläggning med 
plintar som studerats. 

Undersökningarna visar att sluts ätt
ningarna vid de tillämpade grund
trycken (max. 810 kN/m2 , min. 540 
kN/m2) i medeltal uppgår till ca 6mm. 
Den största uppmätta sättningsdiffe
rensen är 8,5 mm, alltså större än 
medelsättningen. Den därav uppkom
na maximala brytningsvinkeln mellan 
tre intilliggande stöd är 2,0 0/ 00 , vilket 
ej gett upphov till sättningsskador. Un
dersökningen visar att man även i en 
grovkornig morän kan få långtids
sättningar, i detta fall uppgående till 
inemot 40 % av initialsättningen. 
En sättningsanalys baserad på kom

pressionsmodulen enligt ödometerkur
vans återbelastningsgren har gett rik
tig storleksordning på sättningarna. 
Bästa överensstämmelsen mellan be
räknade och uppmätta sättningar har 
uppnåtts med elasticitetsteoretiska 
formler. 

Det tillåtna medelgrundtrycket, 800 
kN/m2, hade sannolikt kunnat för
dubblas utan att byggnaden tagit 
skada. 

Egenskaper hos lagerutbredda 
sprängstensfylmmgar 

Artikeln skriven av Ulf Lindblom 
redovisar en undersökning av egenska
perna hos lagerutbredda sprängstens-

fyllningar och granit vid två olika 
packningsmetoder. Vid den ena pack
ningsmetoden lades sprängstenen ut 
med en lätt bandtraktor med skopa 
(CASE 850) i 1,5 m tjocka lager. 
Varje lager packades genom tio över
farter med en bandtraktordragen 5,6 t 
vibrationsvält. Vid den andra metoden 
lades sprängstenen ut med en tung 
bandtraktor med schaktblad (CAT 
D7) i 1,5 m tjocka lager. I det sist
nämnda fallet packades endast det 
översta, sist utlagda lagret (l m tjockt) 
med vibrationsvälten. Båda fyllningar
na försågs med en ca 10 cm tjock 
ytavjämning av krossgrus. 

Som väntat erhölls i förstnämnda fal
let en något högre medeldensitet hos 
fyllningen än i sistnämnda fallet (1,93 
tlm3 mot 1,89 tlm3). Däremot blev 
resultatet av belastningsförsök med 
1 m2 betongplattor gjutna direkt på 
fyllningen (8 plattor på vardera fyll
ningen) något oväntat, såtillvida som 
fyllningen med den lägre medeIden
siteten genomgående gav hioigre brott
last än fyllningen med den högre me
deldensiteten. Den ekvivalenta elastici
tetsmodulen blev i stort sett lika stor 
vid båda packningsmetoderna. 

Vattning av fyllningen under de be
lastade plattorna reducerade brottlas
ten utom i ett fall. 

Sättningen hos plattorna på grund av 
krypning var obetydlig. 

Plattförsöken gav god överensstäm
melse med de sättningsobservationer 
som gjorts på byggnader grundlagda 
på motsvarande sprängstensfyllning. 

FIG. 1. Inpackning av jord i forskningsstationens betonglåda. I betonglådans väggar 
ser man tre av jordtrycksdosorna. Till höger på bilden ser man ett av mothållslocken 
med ett hål för belastningsförsök. 



Undersökningen visar att man vid 
denna typ av sprängstensfyllning hade 
kunnat höja tillåtna grundtryck (200 
a 300 kN/m2) väsentligt. Sålunda har 
sättningen vid ett grundtryck av 1 000 
kN/m2 i intet fall överstigit 5 mm. 

Sättningar i en svagt över
konsoliderad lera 

Artikelförfattarna Sven Hansbo och 
Ulf Lindblöm redogör för de svårig
heter som föreligger vid beräkning av 
sättningar i en svagt överkonsoliderad 
lera. Speciellt påpekas svårigheterna 
att på ett tillförlitligt sätt bestämma 
förkonsolideringstrycket a' c' likaså 
svårigheterna att beräkna sättningar
nas tidförlopp med hänsyn till varia
tionerna i permeabiliteten k och kon
solideringskoefficienten Cv' 

Problematiken omkring en sådan 
sättningsanalys har studerats i sam
band med en utbyggnad i Bofors. En 
något överkonsoliderad lera har här 
belastats aven 2,6 m tjock, väl packad 
sandfyllning och en på fyllningen gju
ten 15 cm tjock golvplatta av betong 
med därpå vilande golvlast. Den på
förda lasten ökar spänningarna i jor
den till värden över förkonsoliderings
trycket utom i torrskorpan närmast 
under fyllningen. 

Undersökningen visar att den verk
liga sättningen blir större än beräknat 
under last ytans mitt och mindre än 
beräknat under lastytans kanter, trots 
att lerans egenskaper enligt de geo
tekniska undersökningarna överallt sy
nes vara likartade. Något systematiskt 

fel vid bestämningen av a' c i labora
toriet kan alltså inte spåras. A vvikel
serna kan bero på att spänningarna i 
jorden av den pålagda lasten i verk
ligheten blir mera koncentrerade mot 
mitten av lastytan än vad man beräk
ningsmässigt erhåller enligt elasticitets
teorin. En annan tänkbar förklaring 
till avvikelserna kan vara att man er
hållit så stora skjuvspänningar att för
konsolideringseffekten delvis brutits 
ned och att detta skett inom en större 
zon under lastytans mitt än under 
dess kanter. 

Mätningarna visar att portrycksut
jämningen i leran i stort sett följer 
Terzaghis konsolideringsekvation om 
vederbörlig hänsyn tas till lerans varie
rande konsolideringsegenskaper. 

Sättningar hos kohesiollspålade 
byggnader 

I artikeln skriven av Bengt-Arne Tors
'tensson orienteras om de kvartära 
jordlagrens utvecklingshistoria i göte
borgstrakten och de svåra grundlägg
ningsproblemen utmed Göta älv som 
medfört att kohesionspålning redan 
tidigt blev ett vanligt grundläggnings
sätt. Ett unikt material i form av sätt
ningsobservationer på kohesionspålade 
byggnader grundlagda på mäktiga ler
lager har därmed samlats vid Göte
borgs hamningenjörskontor. Författa
ren redogör i artikeln för hamningen
jörskontorets sättningsobservationer 
på fyra byggnadskonstruktioner (tre 
kajskjul och ett brostöd). Samtliga 
byggnadsverk är grundlagda med 

FIG. 2. Ödometer i slutstadiet av ett belastningsförsök. Apparatens storlek framgår 
av jämförelseobjektet, tändsticksasken (av normal storlek). 
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skarvade kohesionspålar av trä (26 a 
30 m långa under kajskjulen, 36 m 
långa under brostödet). Äldre geo
tekniska undersökningar har vid be
hov kompletterats med nya. 
För två av de studerade kajskjulen, 

vilande på ca 90 m lera, har belast
ningen av byggnaden till stor del kom
penserats genom bortschaktad jord 
samt vattentryck. Sättningarna har 
här blivit små (medelsättning 8-9 cm 
efter en tid av 22-30 år) trots den 
stora störning av leran som pålslag
ningen utan tvekan medfört. För det 
tredje kajskjulet, vilande på 24-44 m 
lera, har någon lastkompensation ej 
gjorts. Skjulet har stjälpt och fått en 
sättningsdifferens efter 20 år av 38-
cm och en största sättning av 43 cm. 
Sättningarna av brostödet är efter 30 
år drygt 8 cm. 
Bortsett från brostödet är överens

stämmelsen mellan uppmätta och be
räknade sättningar god. Beräkningen 
har då baserats på antagandet att las
ten av byggnaden verkar på en fiktiv 
grundläggningsnivå på en höjd ovan 
pålspetsarna av lJ:l av pålens längd 
i lera. Vidare har antagits att byggna
derna uppför sig söm styva funda
ment (vilket styrks av sättningsobser
vationerna) och att leran under den 
fiktiva grundläggningsnivån är nor
malkonsoliderad. Eftersom träpålarna 
underlättar dräneringen har konsolide
ringens tidförlopp beräknats under an
tagande att leran ovan den fiktiva 
grundläggningsnivån är dränerande 
(cv = 00) och att Terzaghis endimen
sionella konsolideringsteori är tillämp
lig. 

Reducering av sättnmgar hos 
djupa fundament genom dynamisk 
förbelastning 

Forskningsprojektets målsättning var 
att försöka förbättra förutsättningarna 
för grundläggning med platsgjutna 
pelare nedförda genom lösa jordlager 
till en yta av fast lagrad friktionsjord. 
Detta bedömdes kunna ske genom 
dynamisk förbelastning av schaktbot
ten. 

Artikeln skriven av Sture Eresund 
beskriver resultaten av statiska och 
dynamiska belastningsförsök på ett 
fundament med 0,25 m diameter 
grundlagt på fast lagrat sandigt grus 
som packades in i ett 2 m djupt schakt 
av betong med hjälp av vibratorplatta. 
Ett jämnt fördelat överlagringstryck 
mot grusytan varierande mellan 50 
och 150 kN/m2 åstadkoms med en 
serie flata gummiblåsor som fylldes 
med tryckluft. Försök utfördes på 
både fuktig och vattenmättad jord. 
Dynamisk förbelastning höjde brott
lasten och reducerade sättningarna så 
markant att tekniken bör kunna an
vändas för att höja tillåtna grundtryck 
mot platsgjutna pelare till 4-6 MN/m2 • 
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Skiffersvällningen i Östersundsområdet 

Curt-Erik Jangdal 

l Östersundsområdet har sedan några 
tiotal år skador av ovanligt slag kon
staterats på ett flertal byggnader. Det 
först uppmärksammade fallet var Nya 
Kyrkan, byggd på 1930-talet, där be
tonggolv på mark deformerades och 
bröts sönder. Det förekom livliga dis
kussioner angående orsakerna men 
några undersökningar lär inte ha 
gjorts. Som vanligt skyllde man på 
dåligt arbetsutförande, men stadens 
dåvarande byggnadskontrollant var av 
annan mening. Hans misstankar rik
tades mot undergrunden bestående av 
skiffer, men han .hade svårt att vinna 
gehör för sin uppfattning. Senare 
forskning har emellertid bekräftat 
misstanken om skifferns skuld till de 
inträffade byggnadsskadorna. 
Föreliggande rapport redogör för ett 

antal inträffade skadefall p.g.a. skif
fersvällning samt ger en beskrivning 
av de metoder som praktiskt använts 
för att förhindra skiffersvällning. Me
todernas användbarhet och lämplighet 
diskuteras och vissa rekommendatio
ner görs på grundval av utförda för
sök. 

Bakgrund 

Problemet med skiffersvällning före
kommer i Skandinavien förutom i Ös
tersundsområdet, se FIG. 1, även i 
Oslo-området, där man ägnat denna 
fråga stort intresse. 
Det som gjort östersundsskiffern in

tressant är framförallt de byggnads
rnässiga skador den åstadkommit. 
P.g.a. att Östersunds stad i huvudsak 
vilar på denna bergart har problemen 
koncentrerats dit, men skador före
kommer även på platser utanför sta
den. Skadorna uppkommer i samband 
med skifferns vittring, som tränger allt 
längre ned i lagren. Beroende på vitt
ringsgraden varierar vittringsproduk
ten från jordliknande konsistens vid 
ytan till fast berg. I samband med vitt
ringen bildas gips varvid det sker en 
volymökning. Denna påverkar bygg
nader som grundlagts på den svällande 
skiffern. 
De byggnadsmässiga skador som 

skiffersvällningen i östersundsområ
det ger upphov till är i huvudsak kon
centrerade till källarvåningarna. Van
ligen buktar golv på mark upp och 
spricker. Som följd härav kan skador 

uppstå även på mellanväggar, inred
ningar och dörrar. 
Sedan 1962 har undersökningar av 

skiffersvällningen pågått i Östersunds
området. Efter en inventering av kän
da skador har försöken inriktats på 
att verifiera de norska undersökning
arna genom att mäta svällningens tids
förlopp och storlek samt att utröna 
lämpliga tekniska åtgärder. Erforder
liga kemiska analyser har utförts av 
Norges Geotekniska Institutt (NGI) 
och Statens Provningsanstalt. Det pri
mära syftet med undersökningarna har 
varit att finna lämpliga byggtekniska 
metoder att förmndra skador p.g.a. 
ski:ffersvällning. Svällningen kan mot-
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FIG. 1. Kambro-silurförekomster i Sve
rige. Den svarta cirkeln anger det om" 
råde kring Östersund inom vilket för
fattaren funnit och studerat skador för
orsakade av skiffersvällning. 
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verkas på flera, principiellt olika, sätt. 
Nedan redogörs kortfattat för de i 
rapporten beskrivna metoderna vilka 
praktiskt prövats i östersundsområdet. 

Åtgärder mot skiffersväUnmg 

Vid ett tillfälle fann man att den del 
aven byggnad som inrymde en kyl
och frysanläggning inte utsatts för nå
gon skiffersvällning till skillnad från 
angränsande delar. I detta faU har 
berggrunden blivit nedkyld under frys
anläggningen. Härigenom minskades 
den kemiska reaktionens hastighet, så 
att inga skador uppstod på byggnaden 
i denna del. Av ekonomiska skäl torde 
en metod med nedfrysning av berg
grunden ha högst begränsåd använd
ning. 
Med hög belastning på undergrunden 

kan svällningen reduceras. Vid hittills 
gjorda försök har belastningen på un
dergrunden uppgått till så högt värde 

som 28 Mp/m', men har trots detta 
inte förmått att helt motverka sväll
ningen. Lyftningen på de bärande de
larna blir dock väsentligt mindre än 
på omgivande golv på mark. I kombi
nation med fribärande golv bör me
toden i vissa fall kunna vara använd
bar. 

I källarvåningar med låga krav på 
golvens planhet kan plattor eller tegel 
i vissa fall vara lämplig golvbelägg
ning. Risken för skador på icke bä
rande väggar måste dock beaktas även 
vid detta utförande. 
För skifferns kemiska omvandling 

erfordras samtidigt närvaro av vatten 
och syre. Då östersundsskiffern är 
mycket rik på sprickor kan det anses 
som praktiskt omöjligt att utestänga 
vatten. Försöken har därför koncen
trerats på att utestänga syret. 

I ett fan har den frilagda skifferytan 
täckts med plastfolie under betong
golvet. I ett annat har skiffern täckts 
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med sprutbetong. Dessa försök har 
inte förmått hindra skiffern från att 
svälla. I ett tredje faU har lera packats 
mellan yttergrundmuren och skiffer
ytan i schakten, i avsikt att hålla 
grundvattennivån uppe. Inte heller 
detta försök har haft avsedd effekt. 

Vid två olika byggnader har grund
konstruktionerna utformats som 
grunddammar med skifferytan täckt 
av vatten. I den ena byggnaden skedde 
infiltrationen med grundvatten och i 
den andra med vattenledningsvatten. 
Båda utförandena har visat sig fram
gångsrika och kan rekommenderas. 
En principskiss aven grunddamm vi
sas i FIG. 2. 

Rapporten framläggs som vetenskap
lig avhandling. Dess första del utgör 
slutredovisning över erhållet bygg
forskningsuppdrag. Det ytterligare 
material som därefter framkommit 
har placerats som supplement sist i 
rapporten. 
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FIG. 2. Grundkonstruktion utformad som grunddamm. 
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Transporter av byggelement. 
Hanterings= och förftyttningskostnader
för systemtransporter med lastbil 

Mikael U gander 

Utredningen omfattar interna och 
externa transporter från sista produk
tionssteget hos betongelementfabrikan
ten till slutlig montering i huskroppen 
på byggplatsen och avser kontinuerlig 
produktion av bostäder efter ett visst 
system. 
l en storstadsregion har studerats 

fem olika elementbyggnadssystem med 
externtransporter enligt olika princi
per och med olika typer av transport
medel. Genom tidsstudier har ele
mentviktens, elementantalets, trans
portmedlets, krantypens etc. inverkan 
på tidsåtgången och i sista hand på 
kostnaderna analyserats och utvärde
rats. Som ett medelvärde av material
förflyttningskostnaden från fabrik till 
färdig husstomme i procent av mate
rialkostnaden har erhållits 16,9 %, vid 
medeltransportavståndet 37 km. En 
förklaringsmodell visar transportkost
nadernas beroende av olika faktorer. 

Efterlevnaden av lagens bestämmel
ser om maximal hastighet och brutto
vikt är dålig och en fullständig efter
levnad skulle medföra en ökning av 
transportkostnaderna på i medeltal 
12 %. 

Bästa resultat erhålls genom att an
vända standard/ordon, anpassade till 
bestämmelser om maximal bruttovikt, 
samt genom att konstruera element 
med vikt och volym, anpassade till 
använda fordon. Genom ett bättre 
samarbete mellan husbyggare, tram;
portindustri och elementtillverkare 
finns förutsättningar för en transport
kostnadssänkning på cirka 30 %. 

Transportkostnaderna utgör en vä
sentlig del av den totala byggkostna
den vid bostadsbygge med förtillver
kade element, och det är en angelägen 
uppgift att söka metoder att sänka 
dessa. 

Rapporten innehåller också en inter
nationell litteraturinventering med 
bildsammanställning av inom områ
det förekommande transportmedel. 

Lastning på fabrik 

Genom tidsstudier har undersökts 
olika faktorers inverkan på lastnings
tiden och lastningskostnaden. Den di
rekta tiden för lastning av ett lass 
visar helt naturligt ett starkt beroende 
av antalet lastade element. En studie 
av lastningstidens beroende av ele-

HG. 1. Förflyttning av element. 

mentvikten omfattar tid för påkopp
ling av lyftredskap till element samt 
förflyttning. Det dominerande inslaget 
är påkopplingsmomentet, som tids
mässigt ökar med ökande elementvikt, 
och med större elementvikt följer 
mera komplicerade kopplings- och 
lyftredskap. Lastningstiden uppvisar 
inte något dominerande beroende av 
transportemd sträcka ilagergården 
med kran eller travers. Planeringen av 
lagret visade sig ha stor betydelse för 
tidsåtgången. Alltför ofta upptogs stor 
del av lastningen med tid att leta efter 
önskat element. Kostnaden för last
ning var lägst för det elementsyslem, 
som hade de högsta elementvikterna, 
dvs i det fall då få lyft erfordrades. 

Externtransporter 

För de studerande transportsystemen 
användes väsentligen tre transport
metoder: 

(1) Dragfordon och utbytbar påhängs
vagn, vilket innebär att det vid så
väl fabrik som byggplats står upp
ställt lämpligt antal påhängs
vagnar, varvid dragbilen kör med 
en eller två påhängsvagnar, som 
den vid tabrik byter mot färdig
lastade och vid byggplats mot fär
diglossade. 

(2) Dragfordon och hela tiden till
kopplad påhängsvagn, vilket inne
bär att dragfordon och påhängs
vagn alltid är hopkopplade, varvid 
hela fordonsekipaget väntar me
dan lastning eller lossning pågår. 

(3) Både (1) och (2) med t ex (2) vid 
jiabrik och (1) vid byggplats. 

Genom tidsstudier har undersökts ter
minaltider och deras fördelning på 
olika aktiviteter på fabrik och bygg-
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pla:ts. Terminaltiderna beror i metod 
(1) av antalet utförda kopplingar mel
lan dragfordon och påhängsvagn och 
i metod (2) av antalet lastade eller 
lossade element. De kortaste terminal
tiderna erhölls i metod (1) vid utbyte 
av l påhängsvagn, dvs 2 kopplingar. 
Vägbeskaffenhet och framkomlighet 

på fabrik och byggplats är faktorer, 
som inte så mycket påverkar terminal
tiden som de påverkar reparations
och underhållskostnaderna på drag
bil och påhängsvagn. 

Lossning på byggplats 

Genomgående har använts en 10ss
ningsmetod, som innebär att bygg
nadskranar lyfter elementen direkt 
från lastbilen till montering i huskrop
pen. Som tid för transport har betrak
tats den tid som löper från det att ett 
element lyfts från lastbilsflaket till 
dess att nästa lyfts minus den tid som 
åtgår att hålla elementet för monte
ring. En studie av krantransporttidens 
beroende av på vilken våningshöjd 
monteringen sker visar inget entydigt 
samband, ej heller visar resultaten nå
got större samband mellan krantran
sporttid och elementvikt, som var fal
let vid lastning på fabrik. En svag 
tendens till kortare transporttid för 
mobilkranar än för tornsvängkranar 
kan noteras. Kostnaden för lossning
en beror förutom av antal erforderliga 
lyft på vilken krantyp man valt. Mo
bilkranar ställer sig t ex något dyrare 
än tornsvängkranar. Generellt visar 
det sig svårt att avgöra vilken faktor, 
som är dominerande för lossnings
kostnaden. Det är faktorer som 
ibland samverkar och ibland upphä
ver varandra. 

Resultat 

En sammanställning av kostnader för 
transport av betongelement från fabrik 
till byggplats i procent av genomsnitt
ligt materialpris för de olika systemen 
ger: 

På fabrik 
Interntransportkostnad 
Terminalkostnad 
- lastning/koppling 

väntan 
- terminalkörning m m 

Förfly ttnin g 
Medeltransportavstånd 
37 km 

På byggplats 
Interntransportkostnad 
Terminalkostnad 

lossning/koppling 
väntan 
terminalkörning m m 

Kapitalbindningskostnad 
För material på väg från 
fabrik t o m färdig stomme 

Summa 

0,8 % 
2,2 % 
1,1 % 
0,4 % 
0,7 % 

7,6 % 

2,7 % 
2,1 % 
1,0 % 
0,4 % 
0,7 % 

1,5 % 

16,9 % 

Externtran
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FIG. 2. Externtransportkostnaden i kr! 
ton som funktion av transportavståndet 
(enkel sträcka) i km för studerade 5 ele
mentbyggnadssystem i Storstockholms
regionen. 

FIG. 3. Lastning av element vid fabrik. 

Man bör observera att resultatet av
ser regelbundna transporter satta i 
system. Det är alltså troligt att andra 
transportkostnader till byggplatsen i 
absoluta tal alltid är högre. 

Enbart extemtransportkostnaden, dvs 
terminal- och förflyttningskostnaden, 
har i FIG. 2 uttryckt i kronor/ton 
avsatts som funktion av transportav
ståndet i km. De olika elementbygg
nadssystemens kostnader är inritade 
och en kurva har med regressionsana
lys :!:c.pass2.te till de erh3.1!!13. "v3.rd~!l~. 

Sammanställningen ovan visar att 
förflyttningskostnaden utgör den störs
ta delen. Denna kostnad påverkas, 
förutom av transportavståndet, i vä
sentlig grad av fordonsekipagets 
lastförmåga. Vägtrafikförordningens 
(VTF) bestämmelser begränsar i sin 
tur fordonets högsta tillåtna brutto
vikt. Förordningen ändrades den 
1.4.1969 och tillåter numera litet högre 
bruttovikt. Innebörden är i princip 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

den, att på den del av vägnätet, som 
tillåter en belastning per axel (hjul
par) på 10 ton och per boggie (två 
axlar mindre än 2 m från varandra) 
på 16 ton, får fordonsekipaget inkl. 
last maximalt väga 14 + 1, 7 X L ton, 
där L är avståndet mellan fordonets 
första och sista axel. Dessutom är 
fordonets maximala längd begränsad 
till 24 meter. De fordon, som används 
för transport av betongelement, är in
te utformade så att de maximalt kan 
utnyttja dessa bestämmelser. Efterlev
naden av lagar och förordningar blir 
därmed dålig. En fullständig laglyd
nad skulIe medföra en ökning av 
transportkostnaderna med i medeltal 
12 %. 
Genom att använda fordon konstrue

rade och anpassade till bestämmel
serna om maximal bruttovikt, finns 
alltså stora möjligheter att sänka trans
portkostnaderna. En annan avgörande 
kostnadsfaktor är elementets konstruk
tion. Inte bara konstruktion med av
seende på lyftredskap, utan ännu mera 
med avseende på storlek och vikt. 
Ytterligare stora möjligheter att sänka 
transportkostnaderna erhålles genom 
att konstruera elementen vikt- och 
volymmässigt anpassade till använda 
fordon och då helst standardfordon, 
som är avsevärt billigare än specialfor
don. Effekten av olika kostnadssän
kande åtgärder, uttryckt i procentuell 
förändring i förhållande till kostnader 
för körning enligt vägtrafikförordning
ens (VTF) bestämmelser, framgår av 
tabellen. Dessutom finns möjligheter 
till effektivisering av transportplane
ringen genom förbättrad styrning och 
dirigering av fordonen. Den ekono
miska effekten därav är dock svår att 
mäta. 

Resultatet av vidtagna olika åtgärder 
i syfte att sänka transportkostnaderna, 
uttryckt i procentuell kostnadsföränd
ring (kr/ ton) i förhållande till kör
ning enligt vägtrafikförordningens 
(VTF) bestämmelser. 

Atgärd Förändring 
% 

Materialförflyttningskostnad 
vid medeliransporravstånder 
37 km 
(1)- under nuvarande för-

hållanden -11 
(2) - vid transport enligt VTF ± O 
(3) - med produktivare fordon -12 
(4) - med 20 % kortare ter-

minaltid - 7 
(5) - med elementkonstruktion 

anpassad tilI använda 
fordon -10 

(6) - med 20 % kortare tid 
från lager till färdig 
stomme - 2 
kombination av (3)-(6) -27 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 
Stockholm 1971 



Den inre differentieringen av servicecentra 

Bengt-Olof Holmberg 

Den rapport som sammanfattas nedan 
har till uppgift att beskriva serviceut
budets rumsliga struktur inom ett om
råde och att visa hur konsumenterna 
agerar inom denna struktur. 

Framställningen är delad i fyra de
lar. Del I är en introduktion som ger 
allmänna synpunkter på planering av 
serviceutbudet. I denna del behandlas 
den i litteraturen redovisade teoribild
ningen kring begreppen servicestruk
tur och konsumentbeteende, och en 
översikt av detaljhandelns utveckling 
i Sverige under 1960-talet. 

Del Il behandlar serviceutbudets 
rumsliga struktur i undersökningsom
rådet. Framställningen är avsedd att 
ge en marknadsgeografisk analys av 
serviceutbudets, främst detaljhandelns, 
konkurrenssituation i Uddevallaregio
nen och i Uddevalla stadskärna. Den 
innehåller bl.a. en diskussion kring 
begreppet handelsomland och en sy
stematisk beskrivning av den inre dif
ferentieringen i stadskärnan med av
seende på samtliga servicefunktioner 
som förekommer där. 

Del III tar upp frågan om hur kon
sumenterna agerar inom ramen för 
den servicestruktur som beskrivits i 
föregående del. Därefter redovisas 
en empirisk undersökning av resmöns
ter och köpvanor. Särskild tonvikt har 
lagts på en analys av hur konsumen
terna kombinerar olika besök (ären
den) och av besökskedjornas struktur. 

Del IV är ett försök att applicera de 
data som tagits fram i föregående de
lar på några av de modeller som be
handlades i del I för att om möjligt 
förbättra de i modellerna ingående 
variablerna. 
Möjligheterna att utnyttja dessa mo

deller för planering av framtida ser
vicestrukturer och servicecentra dis
kuteras. Del IV avslutas med några 
synpunkter på värdet aven planerad 
servicestruktur inom ramen för över
sikts- och detaljplanering. 

Problemområde 

Den ekonomiska tillväxtprocessen har 
medfört stora förskjutningar inom nä
ringslivoch bosättning. Serviceföre
tagen har ställts inför hårdare och del
vis nya krav på tillgänglighet, storlek 
och sortiment, vilket påskyndat en 
strävan mot allt rationellare drift. 
En väsentlig fråga för samhällspla

neringen är hur stort företagens totala 

utrymmeskrav kan väntas bli och vil
ken effekt man får av den areella till
växten av bebyggelsen och dess komp
lement. Välståndsökningen resulterar 
i en höjd bostadsstandard och en läg
re boendetäthet, samtidigt som indu
stri och serviceverksamheter kräver 
allt större ytor för produktion, distri
bution och administration. Konsu
menternas ökade rörlighet innebär 
samtidigt ändrade betingelser för ser
vicecentras lokalisering och utform
ning. 
Det är av stor betydelse för samhälls

planeringen att den stadsgeografiska 
forskningen mer än hittills inriktas på 
att kartlägga relationerna mellan ser
vicens struktur, den inre differentie
ringen i servicecentra och konsumen
ternas resmönster och köpvanor. En 
okontrollerad utveckling och omstruk
turering av centra och en eventuell 
reglering av gjorda misstag och felin
vesteringar kan medföra stora kost
nader. 

Genom att klarlägga efterfrågestruk
turen och de funktionella samband 
som råder mellan olika servicefunk
tioner i servicecentra, underlättar man 
planeringen och ger dessutom bättre 
underlag för lokaliseringsbeslut på fö
retagsnivå och skapar större möjlig
heter att utnyttja av stat, kommun och 
företag gjorda investeringar. 

Föreliggande undersökning har till 
uppgift att beskriva serviceutbudets 
rumsliga struktur inom ett område 
och att visa hur konsumenterna age
rar inom denna struktur. 

Serviceutbudets fördelning och kon
kurrenssituation inom undersök
ningsområdet 

Undersökningsområdet har definierats 
som Uddevalla handelsområde, inom 
vilket en majoritet av befolkningen 
utnyttjar Uddevalla stadskärna för 
att tillgodose sitt behov av service. 

Handelsområdets invånarantal har 
under 1960-talet legat omkring 58000 
personer, varav Uddevallas befolkning 
utgjort drygt 80 %. Ca 10 % av den 
i handelsområdet genererade omsätt
ningen beräknas ha tillfallit detalj
handel utanför handelsområdet. 

Urvalsvaruomsättningen i Uddevalla 
ligger närmare 60 % av totalomsätt
ningen och visar liksom omsättningen 
per invånare att staden har ett starkt 
detaljhandelsutbud. 
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I Uddevalla har följande typer av 
centra och stadsområden avgränsats 
och definierats. 

1. Centrum, som är den kommersiali
serade delen av centrala staden. 
Inom detta centrum kan man av
gränsa en stadskärna med de kvar
ter som intensivast utnyttjas för 
kommersiella verksamheter på re
gional nivå och randområdet kring 
stadskärnan som i några delar in
nehåller utbud på låg regional nivå. 

2. Tra/ikledscentra, en koncentration 
av servicefunktioner längs trafik
leder. 

3. Stadsdelscentra som innehåller lo
kala servicefunktioner. 

En analys av varugruppernas fördel
ning på de centra som definieras ovan 
visar att av det totala antalet enheter 
med urvalssortiment låg ca 50 % i 
stadskäman där de disponerade en 
våningsyta på drygt 26 000 m2 • Rand
området kring stadskärnan innehöll 
30 % av antalet enheter med urvals
varor och det trafikledsorienterade 
eller i övriga staden spridda utbudet 
av urvalsvaror ca 20 %. Utbudet av 
dagligvaror visade en spridning över 
alla typer av centra. Stadskärnan hade 
ca 20 %, randområdet ca 20 %, tra
fikiedsorienterade centra ca 20 % och 
resten fördelade sig på tio lokala cent
ra och enstaka spridda butiker. 

Uddevalla stadskärna innehåller han
delsområdets enda utbud av service 
på regional nivå och ett närmare stu
dium av detta utbuds sammansättning, 
läge och funktion är väsentligt för 
förståelsen av sambandet mellan ser
vicestruktur och konsumentbeteenden. 
Försök har gjorts att analysera för

delningen av våningsyta och olika va
rugrupper1) med hänsyn dels till 
markvärdet, dels till gångavstånd från 
stadskärnans tyngdpunkt. 
Analysen av den inre differentiering
en i stadskärnan har i huvudsak haft 
de företagsekonomiska aspekterna 
som utgångspunkt. Det synes vara 
nödvändigt att komplettera en sådan, 
något statisk, observation av ett möns
ter av funktioner i stadskärnan med 
en studie av efterfrågesidan, dvs. vil
ka preferenser konsumenterna har och 
hur de utnyttjar det givna utbudet. 

Relationen mellan serviceutbud 
och konsumentbeteende 

Dt;n viktigaste fakturn för serviceui
budets utformning och geografiska 
fördelning är det sätt på vilket kon
sumenten reagerar för och organiserar 
sitt utnyttjande av det utbud som er
bjuds. Mellan konsumenternas res
mönster och serviceutbudets struktur 
råder ett ömsesidigt beroende. 

1) Varugrupp är ett gemensamt begrepp 
för varor eller tjänster som tillhanda
hålls av ett serviceutbud. 

De flesta beslut att göra en resa för 
ett besök eller en kombination av be
sök är förenade med osäkerhet om vil
ka utbud som skan besökoas. Konsu
menten har god information om vissa 
varor och tjänster, om andra har han 
dålig eller ingen information alls. 

Osäkerheten medför att konsumen
ten i varje beslutssituation drivs av 
två mot varandra verkande önskemål, 
nämligen dels att minimera reslängd 
och restid och därmed kostnaden, dels 
att med största möjliga sannolikhet 
nå önskat utbyte. Denna slutsats inne
bär att marknaden för ett utbud inte 
kan begränsas statiskt. Tvärtom är 
den beroende av var konsumenten be
finner sig vid varje nytt beslut att gö
ra ett besök. 

Det kan konstateras att kunderna är 
villiga att resa längre ju större möjlig
heterna är att tillgodose flera behov 
samtidigt. Detta innebär att stadskär
nans attraktivitet ökar och varugrup
pernas räckvidd blir större ju starka
re kundsamband som råder mellan 
varugrupperna. Det kan antas att ser
viceutbudets rumsliga association ten
derar att sammanfalla med funktio
helI association mellan olika varu
grupper. För att få detta antagande 
bekräftat genomfördes en intervjuun
dersökning med kunder i U ddevaHa 
stadskärna. 

Undersökningen redovisar dels per
sondata om kunderna som ålder, kön 
och bilinnehav, dels kundernas färd
sätt och resmönster. Stor vikt har lagts 
vid analys av besökskombinationer 
och kundsamband som uttryck för 
samverkan mellan servicefunktioner
na i stadskärnan. Drygt 94 % av an
talet besök i stadskärnan ägde rum 
inom ramen för reskombinationerna 
bostad-stadskärna-arbete, bostad-stad s
kärna-bostad och arbete-stadskärna
arbete och av dessa besök ägde ca 
75 % rum med bostaden som enda 
bundna målpunkt. 

Besökskedjornas struktur karakteri
seras av antalet besök i samma kedja 
och av de måltyper som besökskedjan 
omfattar. Variationen i antalet län
kar i kedjan har analyserats med hän
syn till klockslag, bostadens och ar
betsplatsens läge, kundernas kön, sys
selsmtnin,!!; dch centrumbesöksfre
kvens. 

Kundernas efterfrågan på kommer
siell service dominerar kraftigt, 98 % 
av besöken gjordes i sådan typ av 
service. Detaljhandeln, som efterfrå
gas i ca 80 % av besöken, är den 
främsta anledningen till kundernas 
resa till stadskärnan. Detta innebär 
att en värdering av stadskärnans at
traktion bör kunna ske på grundval av 
detaljhandelns omfattning utan större 
hänsyn till övrig service. 
Kundsamband, som uttrycker varu

gruppernas samverkan genom de 
kombinationer av besök som kunder-

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

na gör under en resa, har undersökts 
för att belysa frågor om hur den nu
varande differentieringen och sam
mansättningen av serviceutbudet sva
rar mot efterfrågan och om hur utbu
det utnyttjas. 

Analysen visar att de lokaliserings
teorier som hittills använts för att be
skriva och prognostisera serviceutbu
dets rumsliga struktur inte har till
fredsställande behandlat kundernas 
behov av besökskombinationer och 
den slumpmässigt förändrade tillgäng
ligheten för olika nyttigheter som 
uppkommer när kunden förflyttar sig 
under en resa. 

Servicestrukturen 
som planeringsuppgift 

Det är inte möjligt att förutse varje 
enskild konsuments beteende, men 
det aggregerade beteendemönstret 
som skapas av många individer kan 
analyseras med hjälp av någon form 
av fördelningsmodell. Med utgångs
punkt från några i litteraturen redo
visade interaktionsmodeller härleds en 
marknadsmodell för planering av ser
vicestrukturen och diskuteras och tes
tas de i modellen ingående paramet
rarna. 
Av de refererade tillämpningarna av 

marknadsrnodeller inom samhällspla
neringen liksom av föreliggande un
dersökning framstår behovet av fler 
och mer fullständiga försök som myc
ket angeläget. Modellen har sin till
lämpning som instrument vid värde
ring aven eller flera föreslagna ser
vicestrukturer med ett systern av ser
vicecentra. För att dessa centras nu
varande eller framtida konkurrens
situation skall kunna bedömas måste 
de i modellen ingående parametrarna 
ges specifika värden baserade på em
pirisk erfarenhet eller antagna hypo
teser. Med hänsyn till att uppställda 
hypoteser kan vara felaktiga och att 
vitt skilda matematiska uttryck i 
många fall har formulerats för samma 
hypotes bör empiriskt mätbara para
metrar utnyttjas i största möjliga ut
sträckning. 

Problemet bör möjligen betraktas 
som en ren simuleringsuppgift där bå
de utbud och efterfrågan betraktas 
som slumpvariabler. Det är möjligt 
att en modell av denna typ bättre re
presenterar konsumentens valsituation 
i ett system av serviceutbud där san
fiol.ikheieu för val av ett visst litbu~ 
är så starkt förknippad med osäker
het och ofta orationella preferenser. 
Samtidigt bör hänsyn tagas till före
tagens anpassning till och styrning av 
konsumentens beteende genom . sina 
konkurrensåtgärder. Man bör alltså 
kunna anpassa lokaliseringsbeslut 
inom detaljhandeln till en totalmodell 
för konsumenternas och företagens 
agerande inom en framtida service
struktur. 



Bakåtförankrad spont i friktionsjord 
Deformationer och stagkrafter i sponten 
vid pålning och tjälning 

Göran Sandqvist 

Pålningsarbeten i en spontad schakt, 
där jorden utgöres av friktionsmate
rial, ger ofta upphov till rörelser i 
sponten främst på grund av föränd
ringar av jordens packning innanför 
sponten, ibland även på grund av ett 
ökat jordtryck utanför sponten. Så
dana rörelser kan få allvarliga konse
kvenser för omgivande byggnader, ga
tor och ledningar. 
För sponter, som står över en vin

terperiod, har det ibland konstaterats 
att stödkrafterna väsentligt ökar un
der vintern, en ökning som beror på 
tjälbildningen i jorden bakom spon
ten. För att studera dessa båda pro
blem har mätningar av stagkrafter och 
spontutböjning gjorts i samband med 
grundläggningsarbetena för ett varu
hus i kv Pallas i Borås. 

Mätningarna har utförts i fem sek
tioner, tre mot L. Brogatan och två 
mot Västerlånggatan, se FIG. 1. 
Byggnadsplatsen är belägen alldeles 
invid Viskan. Schaktdjupet varierar 
mellan 5,0 och 6,5 m. Schaktbottnen 
låg ca 4 m under vattenytan i Viskan. 

Geoteknisk beskrivning 

Schakten spontades mot L. Brogatan 
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och Västerlånggatan samt utmed Vis
kan. Sponten var av typ Larssen lin 
vilken förankrades med injekterade 
kabelstag. I två sektioner var sponten 
förankrad med endast en rad stag, i 
de övriga tre sektionerna var förank
ringen utförd på två nivåer.. Hammar
banden utgjordes av dubbla UNP 40. 
Stagen, som var av typ Freyssinet, ha
de 6-8 linor. Varje stag var förspänt 
med 25 % av provdragningslasten, 
dvs. 19-25 Mp samt förankrades an
tingen i berg eller i morän. 
Under schaktnings- och grundlägg

ningsarbetena var grundvattenytan av
sänkt med wellpoint. Wellpointspet
sarna var placerade runt schakten in
vid sponten samt dessutom i en rad 
mitt i schakten. Grundvattenståndet 
följdes i fem observationsrör på andra 
sidan L. Bro- och Västerlånggatorna. 
Under hela vinterhalvåret 1969-70 
låg grundvattenytan i rören ca 2,5 m 
under den normala nivån. Invid spon
ten låg grundvattenytan i sektionerna 
2-5 i nivå med schaktbottnen, vilket 
kunde konstattlras i den blottade 
schaktväggen under de spontspetsar, 
som ej trängt ned till schaktbottnen. 
I sektion 1, där spontväggen var tät 
och nedslagen 5 m under schaktbott-

;:; - grundvattenobser-
vationsrör 

Lli·-1 - mätsektion 1 

FIG. 1. Plan av byggnadsområdet. Skala 1:1 000. 
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nen, har grundvattenytan antagits lig
ga 1,5 m över schaktbottnen. 
Jordlagerföljden i de fem sektioner

na bestod av 1 a 2 m fyllning på mo 
och sand som i sin tur överlagrade 
morän. Mon och sanden utgöres av 
distala avlagringar av Boråsåsen, som 
löper väster om området. Mons och 
sandens mäktighet och fasthet varie
rar mellan de olika sektionerna, i en 
(sekt. 4) består jorden huvudsakligen 
av morän. Laboratorieundersökningar, 
vilka omfattade dränerade skärförsök 
samt siktanalyser, utfördes på ett an
tal prov av mo och sand. De ur skär
försöken beräknade friktionsvinklarna 
varierade mellan 28 o och 38 o. Dessa 
värden har legat till grund för jord
trycksberäkningen, som i efterhand 
gjorts för att jämföra beräknade och 
uppmätta stagkrafter. 

Deformationer och stagkrafter 

Spontens utböjning och stagkrafterna 
mättes vid fyra tillfällen, nämligen 
a) efter montering av övre hamm.ar

band och stag (i sektioner med 
dubbla hammarband) 

b) efter färdig schakt men före pål
ning 

c) efter pålslagningen 
d) sedan jorden bakom sponten tjälat 
Vissa avvikelser från mätningspro

grammet måste dock göras på grund 
av det sätt på vilket grundläggnings
arbetena bedrevs. I varje sektion gjor
des mätningar på tre intilliggande 
stag. Den i rapporten redovisade stag
kraften utgör medelvärdet av dessa 
tre mätningar. Spontens utböjning 
mättes med teodolit Wild T2, med en 
mätningsnoggrannhet av ± 2 mm. Av
sikten var att stagkrafter och utböj
ningar skulle mätas samtidigt. Efter
som stagmätningarna tog längre tid 
blev dock vissa stag mätta ett par 
dagar senare. Exempel på uppmätta 
stagkrafter och spontdeformationer 
visas i FIG. 2. Tjälbildningen bakom 
sponten undersöktes i en provgrop 
i början av mars. Det visade sig där
vid att tjälen trängt ned ca 1,2 m 
under gatuplanet och ungefär 0,5 m 
vinkelrätt in från sponten. 

Pålslagningen medförde kraftiga 
markskakningar, vilka dock icke för
orsakade några skador på angränsan
de byggnader. Schaktbottnen satte 
sig däremot 1 a 2 dm. Sättningen tol
kades som en omlagring - packning 
av jorden. 

Föl' alt S-LUdel a. Inöjligheten att rnäta 
förändringen i jordens packning till 
följd av pålning utfördes viktsonde
ring i schaktbottnen före och efter 
pålslagningen. Sondering företogs i 
fem punkter. Något entydigt resultat 
erhölls dock ej. I vissa fall var son
deringsmotståndet större efter pål
ningen, i några fall registrerades ingen 
förändring och i något fall var mot
ståndet till och med mindre efter pål-

ningen änföre densamma. 
De uppmätta stagkrafterna har jäm

förts med de värden som erhålls med 
gängse beräkningsmetoder. I sektioner 
med ett hammarband har jordtrycken 
beräknats enligt Rankine. Vid dubbla 
hammarband har jordtrycket antagits 
jämnt fördelat på aktiva sidan enligt 
Terzaghi-Peck (1967), medan Ran
kineskt jordtryck antagits på passiva 
sidan. De berälmade värdena ansluter 
sig tämligen väl till de uppmätta i 
sektioner med ett hammarband. Vid 
dubbla hammarband ger jordtrycks
fördelningen enligt Terzaghi-Peck 
bäst överensstämmelse utom i en sek
tion där övre stagkrafterna i stället 
motsvarar Rankinesk fördelning. 

I tre av sektionerna (sekt. 1, 2 och 
5, se FIG. 1) där mon och sanden 
är lösast lagrad och har den största 
mäktigheten blev spontens utböjning 
efter pålslagningen max '3 cm. För 
de båda övriga sektionerna där jorden 
är fastare blev utböjningarna helt na
turligt mindre och understeg 1 cm. 
I den ena av dessa båda sistnämnda 
sektioner (4) förekom ingen pålslag
ning närmare än ca 10 m eftersom 
denna del av grundläggningen utfördes 
med hel bottenplatta. Efter pålslag
ningen fortsatte deformationerna, san
nolikt till följd av tjältrycket. I början 
av februari uppgick dessa deforma
tioner till maximalt en centimeter 
och det är troligt att ytterligare någon 
centimeters utböjning kunnat konsta
teras om mätningar varit möjliga 
att utföra i mars. Den sammanlagda 
utböjningen efter pålslagning och 
tjäle skulle därvid uppgå till 3 a 5 cm 

i sektioner med relativt löst lagrad mo 
och sand och det större djupet till 
morän (sekt. 1, 2, 5) respektive 1 a 2 
cm i de övriga sektionerna, där jor
den är fastare och delvis består av 
morän. Utböjningen utgör ca 0,5-
1,0 % av schaktdjupet. 
Eftersom spontens utböjning ökade 

under pålslagningen bör även stag
krafterna ha höjts. Hur stor höjningen 
blev har icke kunnat klarläggas be
roende på att första stagkraftsmät
ningen i allmänhet gjordes samtidigt 
med pålningen. Under periodenjanua
ri-mars ökade sedan stagkrafterna yt
terligare. Denna ökning uppgick till 
ca 20 % utom i ett fall där den var 
ca 40 %. De höjda stagkrafterna tor
de kunna förklaras av tjälbildningen 
bakom sponten. Temperaturen var 
under hela perioden november 1969 
till april 1970 under O°C. 

Slutord 
För att få en uppfattning om vilka 
tillskottskrafter och påkänningar en 
spont utsätts för i samband med pål
slagning samt då jorden tjälar är prak
tiska försök nödvändiga. 

Erfarenheterna från d~ i rapporten 
beskrivna mätningarna visar att man 
måste räkna med vissa avsteg från ett 
uppgjort mätningsprogram, eftersom 
mätningarna helt naturligt kommer i 
andra hand. Men även om således 
alla planerade mätningar inte alltid 
helt kan genomföras är de ändå vär
defulla eftersom de efter hand ger ett 
säkrare underlag för bedömningen av 
vilka tillskottslaster utöver konven
tionellt jordtryck som spontkonstruk
tioner bör dimensioneras för. 
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FIG. 2. Spontens deformation samt uppmätta stagkrafter, sektion 1 och 2 enligt FIG. 1. 
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Nordiska forskningsdagar för stålbyggnad 
1970 

Nordiska forskningsdagar för stål
byggnad arrangerades för första 
gången den 26-28 augusti 1970 med 
Stålbyggnadsinstitutet som initiativta
gare och arrangör. Forskningsdagarna 
hade samlat ca 220 deltagare och 64 
förhandsanmälda bidrag och rapporter 
fördelade på fem sessioner. Forsk
ningsdagarna gav en god bild av den 
forskning och utveckling som pågår 
inom stålbyggnadsområdet, och man 
kan räkna med att resultaten av dessa 
forsknings- och utvecklingsinsatser 
tillsammans ska bidra till ett effektivt 
och ekonomiskt utnyttjande av stål
konstruktioner och stålbyggnad. 

Session I. Material 

I en inledande presentation gavs en 
allmän översikt över utvecklingsten
denserna beträffande konstruktions
stål. Det framhölls bland annat att det 
i dagens läge knappast torde vara 
något material som kan tävla med 
stål vad avser pris per hållfasthet eller 
pris per deformationsmodul (E-mo
dul). 
En undersökning av seghärdad grov

plåt presenterades och det påvisades 
att goda mekaniska egenskaper och 
hög sträckgräns kan bibehållas i vär
mepåverkad zon efter svetsning. 

Flera bidrag berörde utmattnings
hållfastheten och dess beroende av 
olika faktorer. Bl a redogjordes för 
försöken att höja utmattningshållfast
heten hos svetsförband i mikrolegera
de stål genom användande av nya 
mikrolegerade elektrodtyper. Under
sökningar avseende utmattningshåll
fastheten hos flänsplåt med termiskt 
skurna kanter har påvisat att dessa 
kanter kan lämnas utan efterbearbet
ning. 
Vid Stålbyggnadsinstitutet har en 

analys av variationerna i materialhåll
fasthet och tvärsnittsdimensioner hos 
valsade konstruktionsprofiler utförts. 
En statistisk sammanlagring av sträck
gräns och tvärsnittsdimensioner ger en 
utomordentligt liten frekvens för un
derskridande av profilens nominella 
flytlast eller bärförmåga. Vidare pre
senterades en undersökning av ma
terialhållfasthetens variation över tvär
snittet i parallellflänsbalk med sträck
gräns över 40 kp/mm2, och möjlig
heterna att använda valsprofiler av 
mer höghållfast material diskuterades. 

Session n. Statiskt verlmingssäti 
och bärförmåga 

En undersökning avseende bärförmå
ga vid statisk last hos stålbalkar med 
påläggsplåtar och transversella svetsar 
på dragspänningsbelastad fläns har ut
förts vid Stålbyggnadsinstitutet. Prov
ningar har utförts vid olika tempera
turer ned till -40°C, och resultaten 
visar att balkarna har stor deforma
tionsförmåga trots de ogynnsamma 
spänningsförhållandena. 

Förspända stålbalkar i samverkan 
med betongplatta har studerats, var
vid det elastiska momentet till följd 
av förspänning och samverkan blev 
maximalt 3,5 gånger större än mot
svarande moment för enbart stålbal
ken. 
Ett flertal bidrag behandlade s k tunn

livs balkar. Bl a redovisades resultat 
från experimentella undersökningar 
avseende skjuvkrafter och punktlaster 
på höga slanka balkar. Det påpekades 
att intryckningslasten vid brott är 
relativt oberoende av lastlängden vid 
koncentrerade laster. Arbeten beträf
fande livets verkningssätt hos tunn
livsbalkar med jämnt fördelad trans
versallast och med avstyvningar en
dast vid upplagen presenterades. Bär
förmågan hos tunnlivsbalkar med hål
tagningar i livet har studerats och 
utmynnat i förenklade dimensione
ringsregler. Vid lyftning av slanka bal
kar föreligger ibland vippningsrisk. 
Mycket slanka balkar kan lyftas med 
bibehållen stabilitet om lyftpunkterna 
placeras symmetriskt och med ett in
bördes avstånd av 0,52-0,55 gånger 
balklängden. 
En experimentell och teoretisk un

dersökning avseende verkningssätt och 
bärförmåga hos svetsade lådbalkar 
med tunna liv och bred, utstickande 
underfläns presenterades. 
Egenspänningar i valsade profiler 

och dessas inverkan på bärförmågan 
hos pelare liksom metoder för att för
bättra knäckhållfastheten presentera
des. Speciellt påvisades möjligheterna 
att genom en väl avpassad kallriktning 
i rullriktverk bryta ned tryckegenspän
ningarna i flänsarna och samtidigt 
åstadkomma en gynnsam töjhärd
ningseffekt, vilket tillsammans kan ge 
en påtaglig förhöjning av knäckhåll
fastheten. 

Karakteristiska punkter vid dimen
sionering med hänsyn till vippning och 
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rymdknäckning togs upp till behand
ling, bl a stabiliteten hos kontinuerliga 
balkar med stagad överfläns samt de 
speciella fenomen som orsakas då in
stabilitet uppträder i balkens under
kant i närheten av stöd. 
En förenklad metod för beräkning 

av partiellt belastade ortotropa stål
plattor behandlades. Metoden ger re
sultat i god överensstämmelse med 
noggrannare beräkningar. 

Möjligheten att basera säkerhets ana
lysen för stålbyggnadskonstruktioner 
på fail-safe-principer i analogi med 
vad som görs inom flygtekniken be
lystes. 

Session II avslutades med ett bidrag 
beträffande brottmekanisk dimensio
nering av stålkonstruktioner. 

Session III. Sammanfogning 

Under session III behandlades detalj
utformning och sammanfogning av 
stålkonstruktioner. Vid Stålbyggnads
institutet pågår ett forsknings- och ut
vecklingsprogram om detaljutform
ning av stålkonstruktioner. De första 
delarna aven handbok "Stålbyggnad 
- Detaljutformning" beräknas utkom
ma under första halvåret 1971. Hand
boken skall innehålla detaljer såsom 
fotplattor, balk- och pelarskarvar, 
balk -pelaranslutningar, traversbanor 
och travershyllor, åsskarvar, skruvför
band o d. Ett av delprojekten syftar 
till att klarlägga kraftöverföringen i 
stålets tjockleksriktning för olika ty
per avanslutningsdetaljer. 
Svetsförfaranden med förbättrad 

ekonomi behandlades i ett par bidrag. 
Det visades att pulverbågsvetsning av 
kälfogar med relativt enkla medel kan 
ges en kraftigt ökad inträngning, var
igenom det nominella a-måttet kan 
minskas och svetskostnader inbespa
ras. Kontrollmöjligheterna av svets
resultatet är ofta goda. Vertikalsvets
ning nedåt är billigare och ger trots 
mindre inträngning likvärdig hållfast
het som svetsning uppåt. 
Arbeten beträffande kraftfördel

ningen mellan ändkälsvets och längd
kälsvets i dragskarv presenterades. En 
experimentell undersökning av sam-

verkan mellan friktions- och svetsför
band har visat att de tillåtna lasterna 
för de olika förbanden borde kunna 
adderas. 
Skruvförband med stora hål, dvs hål 

med frigång mellan skruv och hål, 
behandlades. Stålbyggnadsinstitutet 
har utfört en experimentell undersök
ning av skruvförband med stålbygg
nadsskruv SB 8.8, och några av de 
väsentliga resultaten presenterades. 
Hål med diametern 1 mm större än 
skruvens nominella diameter samt hål
avvikelser på upp till 1 mm mellan 
närbelägna hål kan accepteras utan 
att nedsättningen i bärförmågan blir 
större än 5% i jämförelse med pass
förband. Vidare visar undersökningen 
att man kan arbeta med relativt höga 
hålkanttryck även vid stora hål. Re
sultaten av denna undersökning kom
mer att ligga till grund för fastställan
de av tillåtna påkänningar för stål
byggnadsskruven. 

Session IV. Tunnplåt och tunnplåts
konstruktioner 

Skjuvhållfastheten hos profilerad 
tunnplåt behandlades i flera bidrag. 
Möjligheterna att använda plåten som 
bärande element i skal- och skivkon
struktioner samt att utnyttja plåtens 
skivverkan i stabiliserande syfte är 
bl a beroende av skjuvhållfastheten. 
En granskning av olika dimensione
ringsregler presenterades. Denna har 
gjorts för att få fram en gemensam 
beräkningsmetod som kan antas av 
alla svenska tillverkare av profilerad 
tunnplåt. 

Undersökningar avseende hopfog
ning av tunnväggiga stålkonstruktio
ner presenterades. Undersökningarna 
ska utmynna i förslag till regler för 
dimensionering, beräkning, utform
ning och kontroll av olika förbands
typer. 

I ytterligare bidrag behandlades 
tryckta kantförstyvade flänsars stabi
litet och bärförmågan hos kantförsty
vade plattfält under inverkan av kraf
ter i plattans plan. Dessa faktorer har 
betydelse för utnyttjande av skivver
kan i tak. Vidare behandlades tvär-
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Medföljer som bilaga. 

snittsutformning av trapetsprofilerad 
plåt med hänsyn till minsta vikt. 

Session V. Byggnadstelrniska 
problemställningar 

Under session V, byggnadstekniska 
problemställningar, togs bl a de brand
tekniska problemen upp. Principerna 
för en brandteknisk dimensionering 
av stålbärverk baserad på mer nyan
serade grunder än tidigare använda 
schablonmetoder behandlades. Vid 
oisolerade och lätt isolerade stålkon
struktioner har just brandcellens av
svalningsfas stor betydelse. Kännedom 
om brandbelastningen har stor bety
delse för en nyanserad brandteknisk 
dimensionering, och arbeten rörande 
statistisk inventering av brandbelast
ningen i kontorshus presenterades. 

Vid bedömning av stålkonstruktio
ners bärförmåga vid brand utnyttjas 
ofta varmsträckgränsen eller en för
höjd varmsträckgräns. Krypninge~s 
betydelse för bärförmågan är föremål 
för teoretiska och experimentella un
dersökningar. Beräkningar avseende 
en oisolerad brandpåverkad stålpelares 
bärförmåga med hänsynstagande till 
egenspänningar och ojämn tempera
turfördelning över tvärsnittet presen
terades. 
Vid Statens Provningsanstalt har ut

förts en serie undersökningar av 
brandskyddande undertak. Det visade 
sig att man kan erhålla relativt långa 
brandmotståndstider med förhållande
vis tunna och enkla undertak. I de fall 
undertak erfordras av andra orsaker, 
estetiska eller akustiska, får man auto
matiskt också i regel tillräcklig brand
isolering. 
Under session V behandlades också 

vissa andra byggnadstekniska prob
lemställningar. En metod att beräkna 
extrema ytternperaturer hos lätta iso
lerade ytterkonstruktioner, speciellt 
isolerade metalldäck, presenterades. 
Vid takkonstruktioner av profilerad 
plåt med värmeisolering och papp
täckning kan temperaturvariationen 
mellan sommar och vinter bli närmare 
100 o C i ytskiktet och hänsyn måste 
tas till detta vid den konstruktiva ut
formningen. 



Längdskarvning av träbalkar 
med spikplåtsförband 

En ny metoo för dimensionering av spikplåtsförband 
använda för längdskarvning av virke 

Gunnar Edlund 

Spikplåtar - plåtar med utstansade och 
åt ena sidan utvikta långsmala, spik[or
made tänder, se F/G. 1 - har snabbt 
vunnit insteg som förbindare i trä{ack
verk. De pressas in i träet över fogarna 
- en plåt från vardera sidan - varför 
virkesdelarna måste ligga i ett plan och 
vara av samma tjocklek. Den icke ut
stansade delen av plåten verkar samman
hållande på spikgruppen och motverkar 
sprickbildning i virket vid spikarnas 
pressning. Det gör att man kan använda 
ett tätare spikmönster än för vanliga 
spikförband. Samtidigt ökar då även 
kraftupptagningen per ytenhet jörbinda
re. 

l föreliggande rapport redovisas inled
ningsvis dels hur förbandens hållfasthet 
varierar med virkets tryckhållfasthet, 
dels hur dålig inpressning av spikarna 
påverkar förbandens styvhet och håll
fasthet. Huvuddelen av rapporten ägnas 
sedan åt att presentera nya metoder för 
dimensionering av spikplåtsförband an
vända för längdskarvning av träbal
kar. Metodernas tillämpning har typ
godkänts av Statens Planverk, typgod
kännandenr T 1623/71, vilket bifogas 
rapporten. Metoderna har i samman
drag även beskrivits i Byggforskningens 
informationsblad B 16: 1971, benämnt 
Spikpl åtsförband. 

För industrins del öppnade spikplåtar
na möjligheter till rationaliseringar i tak
stolstillverkningen som gjorde att man i 
stället för att invänta en fullständig ut
redning av förbandens egenskaper ac
cepterade provisoriska anvisningar som 
gav plåtstorlekar på säkra sidan. På läng-

FIG. 1. Spikplåt med utstansade spikar. 

re sikt är det naturligtvis otillfredsstäl
lande ur materialekonomisk synpunkt 
att arbeta med för höga säkerhetsmargi
naler. De provisoriska anvisningarna 
har också i vissa fall visat sig begränsa 
en vidgad användning av spikplåtsför
band. För att ge underlag för en nog
grannare bedömning av verkningssättet 
hos spikplåtsförband pågår undersök
ningar vid Svenska Träforskningsinsti
tutet (STF!). Syftet är att ta fram håll
fasthets- och förskjutningsdata såväl för 
forband med spikplåtar som för hela 
konstruktioner med dessa förband. 

I första hand vill man undersöka om 
och i vilken utsträckning minskade för
bandsareor medför att skärpt uppmärk
samhet måste ägnas åt excentriciteter i 
vanliga fackverkskonstruktioner. Vidare 
är det angeläget att undersöka möjlighe
terna att tillgodoräkna sig direkt kraft
överforing mellan virkesdelarna i fack
verk med tryckta stänger. Undersök
ningen genomfors i etapper och delresul
tat publiceras så snart de foreligger. 

Inverkan av virkets tryckhållfasthet 
på rorbandens styvhet och hållfast
het 
Spikplåtsförbandens hållfasthet och 
styvhet är en komplicerad funktion av 
träets, plåtens och spikarnas egenskaper. 
Styvheten är vidare starkt beroende av 
belastningstiden. Det gäller därför att 
finna approximationer av de verkliga 
forhållandena, som är enkla för kon
struktören att arbeta med samtidigt som 
de nöj aktigt speglar forbandens verk
ningssätt. Hållfastheten hos förbanden 
beror av hållfastheten hos ingående 
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material. Plåtens hållfasthet är i stort 
sett konstant medan virkets förmåga att 
uppta de krafter som spikarna överför 
ökar med virkets tryckhållfasthet. För 
praktiskt bruk räknar man då om tillåt
na laster för förbanden, så att de gäller 
för en tryckhållfasthet hos virket, som 
bedöms karakteristisk för virket i den 
typ av konstruktioner, där plåtarna skall 
användas. 

Första delen av undersökningen har 
ägnats åt att finna den funktion enligt 
vilken förbandens brottlast omräknas till 
en karakteristisk tryckhållfasthet hos 
virket. Omräkningen förutsätter känne
dom om virkets tryckhållfasthet i det 
provade förbandet. Normalt bestäms 
denna hållfasthet med hjälp av små 
tryckprismor, uttagna i närheten av det 
provade förbandet. Det är en både tids
ödande och dyrbar metod Flera forska
re har visat att det finns ett samband 
mellan virkets tryckhållfasthet och dess 
fuktkvot och volymvikt. Att bestämma 
fuktkvot och volym vikt är enkelt och 
därför har det ansetts lämpligt att försö
ka finna ett matematiskt uttryck för 
sambandet mellan. tryck hållfasthet och 
fuktkvot och volym vikt. Ett uttryck 
angivet av M. Johanssen i Nordiska 
Kommittens för byggnadsbestämmelser 
(NKB) skrift nr 7 visade sig efter en 
smärre modifiering ge god överensstäm
melse med försöksresultaten inom det 
aktuella fuktkvots- och volymviktsom
rådet. Den slutliga omräkningen av för
bandens hållfasthet visade sig kunna ut
föras med hjälp aven potensfunktion, 
där såväl basen som exponenten varie
rar med virkets tryckhållfasthet. Funk
tionen återges grafiskt i rapporten. Även 
förbandens styvhet har på liknande sätt 
uttryckts som en karakteristisk styvhet 
för förbanden i den typ av virke, där 
spikplåtar används. 

Inpressningstoleranser 
Vid tillverkning av spikplåtsförband 
inträffar ibland en ofullständig inpress
ning av plåten. För tillverkare och kon
trollerande byggnadsmyndigheter är det 
då av stor vikt att veta i vilken omfatt
ning ofullständig inpressning kan tolere
ras innan förbandet måste kasseras. En 
ofullständig inpressning kan bero dels 
på att de sammanfogade virkesdelarna 
haft olika tjocklek, dels på att plåtens 
fullständiga inpressning förhindrats 
genom en viss snedställning 3.V t:inder
na, orsakad av t ex kvistar eller ovanligt 
tungt virke. Båda fallen har testats i 
undersökningen. Vid olika virkestjock
lek i förbandet blrr den ofuliständiga 

inpressningen av lokal natur och uppträ
der företrädesvis närmast fogen. Resul
taten visar att tjockleksvariationer på 
upp till 2 mm har liten inverkan på för
bandens hållfasthet och styvhet. In
pressningsfel som beror av andra or
saker får normalt en större utbredning 
över plåten. 

I undersökningen visas att ett mellan
rum om 2 mm mellan plåt och trä över 
halva infästningsarean reducerar brott
lasten nära 10 % och deformationerna 
ökar i motsvarande grad. Vidare tilltar 
krypningen i förbanden vid långtidslast. I 
de anvisningar för utförande av spik
plåtsförband som utgivits av NKB 
anges därför att skillnaden i tjocklek 
mellan i förbandet ingående virkesdelar 
ej får överstiga 2 mm och att spikarna, 
bortsett från lokala områden, skall 
pressas in så långt, att god kontakt 
åstadkommes mellan plåt och trä. 

Hållfasthet och styvhet hos spik
plåtsförband använda för längd
skarvning 
I tidigare uppställda teorier för förband, 
åverkade av moment, tar man ej hänsyn 
till anliggningen mellan virkesdelarna 
utan antar att vridningscentrum för 
varje infästning sammanfaller med 
respektive fogareas tyngdpunkt. Under
sökningen visar att detta antagande 
endast gäller så länge som spel uppträ
der mellan virkesdelarna. Om förbandet 
är utfört utan spel, kommer vrid
ningscentrum att sammanfalla med neu
trallagret för kontaktytan mellan vir
kesdelarna. För förband utan spel er
hålls därvid upp till 2 ä 3 ggr så höga 
tillåtna moment som för forband utförda 
med spel utan att styvheten försämras. 

I anvisningarna för tillverkning av for
banden föreskrivs att de skall tillverkas 
med god anliggning. Med hänsyn till de 
ökningar i tillåtna moment som därvid 
kan uppnås förefaller det naturligt att 
industrin går in för att tillverka förban
den helt utan spel. Det är relativt enkelt 
produktionstekniskt sett och förutsätter 
endast en god rätkapning plus ett lätt 
tryck i längsled över skarven vid plåtar
nas inpressning. 

Med utgångspunkt från plasticitetsteo
rin visas i rapporten en fullständig teore
tisk behandling av spikplåtsförband, 
åverkade av moment och dragkraft. 
Teorins giltighet har bekräftats av ge-
"..,.,.... ......... .f"~ ... ..-tn ,f;..;.. .... n;..;..l".. \';..-l ........ a "ho .... '0;7;..,01-<:> ."tt 
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inverkan av tvärkrafter kan försummas 
om blott tillåten tvärkraft ej överskrids. 

Uttryck anges även för vinkeländring
en over skarven som funktion av momem 
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och dragkraft. Vinkeländringen över 
skarven ökar kraftigt vid samtidig inver
kan av moment och dragkraft. Många 
gånger kan man ej tolerera de kraftiga 
vinkeländringar som då erhålls. I rap
porten anges därför med hjälp av elasti
citetsteori en beräkningsmetod, för sam
mansatta påkänningar, som ej ger större 
vinkeländring än vad som erhålls vid 
enbart tillåtet moment. 

Inverkan av spel mellan virkesdelarna 
behandlas såväl ur hållfasthets- som 
styvhets synpunkt. Det visas att spel upp 
till l mm ej inverkar på hållfastheten, 
däremot ökar vinkeländringen. Metoder 
anges för beräkning av denna tillskotts
vinkeländring. Vidare läggs en beräk
ningsteori fram för förband utförda med 
spel där man ej kan tillåta att spelet går 
ihop. 

Krypning hos spikplåtsförband 
Den föreslagna höjningen av tillåtet mo
ment för spikplåtsförband använda för 
längdskarvning av träbalkar har följts 
upp med en undersökning av den relati
va krypningen i förbanden. Det påvisas 
att den ej är större än vad som gäller för 
spikade förband. I föreslagna regler 
för typprovning av träkonstruktioner 
(STFI:s B-medd. nr 54) anges den relati
va krypningen för konstruktioner med 
spikade förband till 0,85 under långtids
belastning. Här föreslås att relativ kryp
ning för själva förbandet sätts till 1,2. 

Tillämpade försök 
Ett aktuellt tillämpningsområde för 
längdskarvade träbalkar är kontinuerli~ 
ga bjälklag. Skarvens inverkan på bjälk
lagets nedböjning vid olika skarvplace
ringar har studerats i fullskaletest av 
trestödsbalkar. Som väntat var det 
gynnsammast att placera skarven i 
zoner med lågt moment. Skarvning över 
det högt momentpåkända mellanstödet 
går bra ur hållfasthetssynpunkt, men 
den vinkel ändring som erhålls över skar~ 
ven kan framträda på ett besvärande 
sätt i det fårdiga bjälklaget, om ej skar
vens placering döljs av väggar, gardero
ber etc. Skarvning i snitt med lågt mo
ment ger små vinkeländringar och torde 
i allmänhet inte erbjuda några estetiska 
problem i den färdiga konstruktionen. 

Beräkningsexempel 
I sista E!ysnittet visas hur föreslf!g!1~ 

beräkningsmetoder kan användas för 
bestämning av hållfasthet och deforma~ 
tioner hos några vanliga konstruktioner, 
längdskarvade med ~pikpiålsf6rband 



Loftgångshus 

Ulf Bredberg, Paul Engström 
& Anders Linden 

I rapporten tas vissa aspekter på loft
gångshus upp, som främst baserats på 
tre undersökningar utförda vid Sta
tens institut för byggnadsforskning. 
Den ena är en enkätstudie, där de 
boende i både loftgångs- och lamell
hus tillfrågats i olika boendeaspekter. 
Den andra är en observationsstudie 
som genomfördes i några av de bo
stadsområden som ingick i enkäts tu
dien. Den tredje behandlar dagsljus i 
rum innanför loftgångar. ,·hen denna 
studie omfattade några av de om
råden som ingick i enkätstudien. 

Erfarenheter från tidigare studier av 
attityder till flerfamiljshus och de 
plantekniska olikheterna mellan loft
gångshus och andra hustyper ledde 
till att följande företeelser bedömdes 
vara särskilt intressanta för jämförel
ser: 

D Insyn i lägenheten 
D Buller i lägenheten - från husens 

entreutrymmen och utifrån 
D Dagsljus och sol i lägenheten 
DBostadskomplement 

I rapporten skiljs mellan tre olika ty
per av flerfamiljshus: lamellhus, 
punkthus och loftgångshus. 

Med lamellhus avses en byggnad ut
formad som friliggande länga, vilken 
har två eller flera trappuppgångar och 
minst två våningsplan. 
Med punkthus avses en byggnad i två 

eller flera plan med en för alla lägen
heter gemensam och centralt belägen 
trappuppgång. 

Loftgångshuset skiljs främst från 
andra typer av flerfamiljshus genom 
den lösning av kommunikationerna 
mellan trappuppgång och lägenhet 
som används. Lägenheterna har in
gångar från långsträckta balkonger 
som löper utefter ena fasaden från 
trapphusets olika våningsplan. 
Loftgångshuset har uppmärksammats 

alltmer under senare år. En av de 
främsta orsakerna är att man kan be
gränsa antalet trapphus till ofta en
dast ett per byggnad. Hiss i loftgångs
hus kan därför betjäna ca tre gånger 
så många lägenheter som i lamellhus. 

Våningsplanerna kan utföras hela 
utan avbrott för trapphus. Detta anses 
medföra större valfrihet vid indelning 
av våningsytan i lägenheter. Stora och 
små lägenheter kan blandas på ett sätt 
som inte är möjligt att göra i andra 
hustyper, och framför allt blir vå-

ningsplanen väl lämpade för framtida 
ändringar av lägenheternas antal och 
storlekar. De obrutna våningsplanen 
anses också kunna befrämja en ratio
nell produktionsteknik. 

Trapphuset i loftgångshus kan i 
princip placeras på valfri plats utefter 
loftgången. Härigenom får man ock
så bättre möjligheter än i andra hus
typer att planera markkommunikatio
nen mellan huset och dess omgivning. 
Det kan bl a bli enklare att åstadkom
ma bilfria gårdar. 

Det finns dock anledning förmoda 
att loftgångshus inte enbart innebär 
fördelar för de boende. Då loftgångs
huset dessutom är en relativt ny före
teelse i Sverige, och det inte är utrett 
hur det upplevs av de boende, är det 
angeläget att diskutera dess för- och 
nackdelar i jämförelse med andra hus
typer. Här har loftgångshuset i huvud
sak endast jämförts med lamellhuset, 
eftersom jämförelser också med punkt
huset till stor del skulle ha omfattat 
liknande skillnader som mellan loft
gångshus och lamellhus. 

Insyn 

Den största skillnaden för de boende 
i loftgångshus jämfört med lamellhus 
gäller besvär av insyn. I samtliga loft
gångslägenheter som ingick i enkät
studien var köken placerade mot loft
gången. Inga ,andra bostadsrum hade 
denna placering. Av de intervjuade 
hyresgästerna var 49 % i loftgångshus 
besvärade av insyn i köket mot 19 % 
i lamellhus. 

I de loftgångslägenheter som hade 
inbyggt insynsskydd (råglas i fönst
rens nedre delar), fanns en tendens till 
mindre besvär än i andra loftgångs
lägenheter. Men ett sådant arrange
mang medför en försämrad utsikt och 
ett minskat dagsljusinsläpp. 

Buller 

Störningar i lägenheterna av ljud uti
från förekommer i ungefär samma 
utsträckning i loftgångs- och lamell
hus. Omkring 30 % i båda hustyperna 
störs av stojande barn utifrån och en 
lika stor andel störs av högljutt tal. 

Beträffande ljudstörningar från hu
sens entreutrymmen störs man lika 
mycket i båda hustyperna av ljud som 
fortplantas i byggnadskonstruktionen. 
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Sålunda störs omkring 40 % i både 
loftgångs- och lamellhus av gående 
och springande till och från lägen
heterna. Däremot störs de boende i 
lamellhus mer av ljud som fortplantas 
genom luften. 49 % i denna hustyp 
störs av högljutt tal från trappupp
gången, medan det är ca 30 % i loft
gångshus som störs från trappuppgång 
och loftgång. 

Dagsljus och sol 

Loftgången avskärmar en del av dags
ljusinsläppet. Dagsljusfaktorn uppmät
tes i några av de bostadsområden med 
loftgångshus som ingick i enkätstu
dien. Resultaten visar att ljusutbytet i 
rum vid loftgången var avsevärt lägre 
än i rum vid fasad utan loftgång. Mer 
anmärkningsvärt var emellertid, att 
dagsljusfaktorn i vissa fall underskred 

de mmlmmormer som anges av So
cialstyrelsen. I en del fall rörde det 
sig dessutom om relativt stora under
skridanden. 

Bostadskomplement 

Observationsstudien visade att lekan
de barn förekom ca tio gånger oftare 
på loftgån~arna än i lamellhusens 
trapphus i förhållande till antalet lä
genheter. Samtidigt visade enkätstu
dien att man var något mer störd i 
lamellhusen av barn och ungdom som 
uppehöll sig i trapphuset än från både 
trapphuset och loftgången i loftgångs
husen. Att barn leker på loftgången 
bör dock givetvis inte bara bedömas 
från störningssynpunkt. Loftgångarna 
kan inte heller betraktas som lämpliga 
från leksynpunkt. 

I enkätstudien ingick även frågor om 
grannkontakt. Det framkom inga skill-
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Medföljer som bilaga. 

nader mellan hustyperna, varken när 
det gäller umgänge eller vanliga "prat
kontakter". 

Slutsats 

Resultaten av studierna av loftgångs
husens egenskaper visar att hustypen 
har vissa nackdelar förbundna med 
loftgången. Dessa nackdelar gör sig 
speciellt märkbara i större lägenheter, 
såvida inte dessa ligger vid gavlarna. 
För mindre lägenheter kan däremot 
förhållandena bli bättre än i andra 
hustyper, särskilt i jämförelse med 
enkelsidiga smålägenheter i lamell
och punkthus. De boende i de stude
rade husen ansåg inte nackdelarna va
ra stora, utan uppfattade hustypen 
som i stort sett bra. Med goda tek
niska lösningar kan således loftgångs
husen kvalitetsmässigt jämföras med 
andra typer av flerfamiljshus. 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 
Stockholm 1971 



Attityder till loftgångshus 

Lillemor Andersson., Paul Engström 
& Anders Linden 

Loftgångshuset är som flerfamiljshus 
en relativt ny företeelse i Sverige. 
Hur de boende upplever hustypen har 
inte tidigare utretts närmare. Statens 
institut för byggnadsforskning har där
för utfört en studie av de boendes 
attityder till sina bostäder i några om
råden med loftgångshus i Stockholm. 
För att resultatet från undersökningen 
skulle kunna jämföras med boende
attityder i en konventionell hustyp 
medtogs också lamellhus i studien. 
Totalt berörde studien ca 2 000 hus
håll. 

Bakgrund 
Den hustyp som för närvarande byggs 
mest i Sverige är lamellhuset. 56394 
lamellhuslägenheter erhöll preliminärt 
beslut om statliga bostadslån under 
1968. Motsvarande siffra för punkt
huslägenheter är 4710 och för loft
gångslägenheter 2 927. 
Loftgångshuset kallas så efter de 

långsträckta balkonger (loftgångar) 
som löper utmed en av byggnadens 
fasader och från vilka entrentill lä
genheten sker. Till skillnad från ett 
lamellhus, där trapphuset betjänar två 
till tre lägenheter per våning8plan, kan 
i ett loftgångshus ett större antal lä
genheter, ofta fyra till åtta, ha gemen
samt trapphus. 
I AB Svenska Bostäders och Hyres

hus i Stockholm ABs bostadsproduk
tion under 1960-talet har loftgångs
hus till viss del ingått. Dessa båda 
kommunala bostadsföretag var för 
sina kommande projekteringar intres
serade aven utvärdering av hustypen, 
och denna undersökning initierades 
efter förslag från dem. 

Syftet med undersökningen är att ge 
uppdragsgivarna underlag för bedöm
ning av den framtida bostadsproduk
tionens inriktning på loftgångshus 
eller lamellhus. 

Undersökningsmetod 

Undersökningspopulationen bestod av 
samtliga av nämnda bostadsföretag 
förvaltade två- och trerumslägenheter 
i bostadsområdena Västra Skärhol
men, Östberga, Tensia, Fagersjö, 
Njupkärrsberg, Farsta, Spånga och 
Högalid samt ett urval av samma lä
genhetsstorlekar i Bredäng. I Östberga 
ingick också samtliga särskilda pen
sionärslägenheter, medan ett urval av 
dessa gjordes i Skärholmen. Urvals-

enheten var "lägenheter" och som ur
valsram tjänade bostadsföretagens hy
resgästregister. Bearbetningsmaterialet 
kom att bestå av 263 tvårums- och 
510 trerumslägenheter i loftgångshus 
och 347 tvårums- och 784 trerums
lägenheter i lamellhus förutom de 195 
pensionsärslägenheterna i två loft
gångsområden. 

Datainsamlingen skedde med enkäter 
och vissa registrerade data från bo
stadsföretagen. Frågeformulären sän
des ut till hushållen under maj 1970. 
De bestod av 48 frågor gemensamma 
för lamell- och loftgångshushållen. 
Utöver dessa ställdes 22 frågor enbart 
till hushållen i loftgångshus. Bortfallet 
blev 7,9 procent. 

För att kunna göra en meningsfull 
jämförelse mellan de båda hustyperna 
noterades en rad bakgrundsuppgifter 
om såväl lägenheterna som hushållen. 
Exempel på dylika bakgrundsdata som 
tagits hänsyn till vid bearbetningen är 
vissa hushållskarakteristika som hus
hållsmedlemmarnas ålder, inflyttnings
tidpunkt, tidigare bostadsform och bo
stadsort, lägenhetens storlek, hyra, 
planlösningstyp och boendetätheten. 

Loftgångshusets för~ och 
nackdelar 

På ett par frågor i enkäten fick de 
boende uppge vilka fördelar och vilka 
nackdelar de ansåg loftgångshuset ha 
jämfört med andra hyreshus. Många 
menade att det var friare att bo i ett 
loftgångshus. Detta ord, "friare", kom 
ofta tillbaka tillsammans med kom
mentarer som "luftigare", "skönt med 
egen ingång" eller "man har en känsla 
av att bo i radhus". För många (ca en 
fjärdedel) är tydligen känslan av att 
loftgångshuset medger en friare bo
stadsform den mest positiva skillna
den gentemot lamell- eller punkthuset. 

En relativt stor andel (drygt en fem
tedel) ansåg att man i loftgångshuset 
slipper ifrån många av trapphusets 
nackdelar. När det gäller ljud och bul
ler visar det sig också på direkta frå
gor, att man är mera störd från trapp
huset i lamellhus än i loftgångshus. 
Det är dock tveksamt, om detta gäller 
de loftgångshushåll som har sin entre 
i trapphuset och de som har sin lägen
het vägg i vägg med detta. Det före
kommer även ljudstörningar från loft
gången och en viktig källa till miss-
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nOJe därvidlag är buller, framkallat 
av gående och springande på loft
gången. 
En annan nackdel med trappupp

gången, som man slipper ifrån i loft
gångshuset, är besvären av matos och 
andra obehagliga lukter. Omkring en 
fjärdedel besvärades av detta i lamell
hus mot knappt någon i loftgångshus. 

En liten andel boende i loftgångs
husen uppger, att de använder loft
gången till andra ändamål än att gå 
på. Av dessa har de flesta angivit att 
de har loftgången som avkopplings
plats. 

Loftgången användes även som till
fällig förvaringsplats för barnvagnar, 
cyklar, leksaker o d. Det är relativt 
få som besväras av dessa föremål i 
entre- och kommunikationsutrymme
na i både loftgångs- och lamellhus. 
Trots att man i ganska sior utsträck
ning belamrar loftgången är det en
dast 5 % av hushållen som besväras 
av uppställda föremål där. 
En del av dem som bor på botten

våningen i loftgångshuset upplever 
detta som mycket fördelaktigt. Det 
visar sig också på en direkt fråga om 
våningspreferens, att betydligt högre 
andel av loftgångshushållen än av la
mellhushållen vill bo på bottenvåning
en. Familjehushållen väljer bottenvå
ningen oftare än småhushållen. 

Den mest nämnda nackdelen är in
synen från loftgången in till lägen
heten. På en direkt fråga om man be
sväras av insyn i köket uppger om
kring hälften i loftgångshus att så är 
fallet mot ungefär en femtedel i la
mellhus. De som besväras av insyn 
ger också mycket lägre betyg på loft-

,gången och föredrar i mindre ut
sträckning att bo i loftgångshus. Hus
hållen som bor i områden där råglas 
täcker nedre delen av köksfönstren är 
minst besvärade av insyn. 

En annan nackdel de boende i rela
tivt många fall nämner är att det blir 
mörkt i köket på grund av att loft
gången avskärmar för mycket ljus. 
På en direkt fråga om detta svarar 
två femtedelar av hushållen att loft
gången gör köket för mörkt. 
Tidigare nämndes en del fördelar 

som uppkommit genom att man slip
per olägenheter med trapphuset. De 
boende har även nämnt en del nack
delar som uppkommer p g a att dör
ren till lägenheten s a s går rakt ut 
i det fria. Ganska många nämner 
drag och kyla som en nackdel. Nästan 
lika många menar att det snöar och 
regnar in på loftgången. Något färre 
har problem med att smuts och damm 
lätt dras in i lägenheten. 
Loftgångshusens sopnedkast ligger 

som i lamellhusen i anslutning till 
trapphuset. Det betyder att ju längre 
bort på loftgången man bor, desto 
längre får man gå för att kasta 
sopor. Det är också i ett område med 
trapphuset i husets ena kortända som 
man värderar sopnedkastets placering 
lägst. 

På en fråga om loftgångsräckena 
anser en femtedel av hushållen att 
dessa är farliga, eftersom barn kan 
klättra på dem. 

Kontaktfrekvensen med grannarna 
skiljer sig inte mellan loftgångs- och 
lamellhus, varken när det gäller prat
kontakter eller umgänge. Däremot 
märker man en skillnad när det gäller 
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platsen där man stannar och pratar. 
Mer än en tredjedel av alla samtal 
som loftgångshushållen noterat skedde 
på loftgången. 

Vid fritt val av flerfamiljshus väljer 
många den hustyp de redan bor i. 
Omkring hälften av de hushåll som 
bor i loftgångshus väljer att bo i loft
gångshus. Att en ännu högre andel 
(72 ,%) av lamellhushållen väljer la
mellhus måste ses mot bakgrunden av 
att ytterst få av lamellhushållen har 
någon erfarenhet av loftgångshus, me
dan loftgångshushållen oftast har bott 
i lamellhus tidigare. 

Beträffande betygsättningen av lä
genheten som helhet finns inga större 
skillnader mellan hustyperna. Inte hel
ler vad gäller flyttningsbenägenheten 
finns några större skillnader. Denna 
är starkt knuten till familjens expan
sion, och trångboddhet dominerar i 
båda hustyperna bland flyttningsorsa
kema. Endast några få angav orsaker 
som går att hänföra till nackdelar med 
hustypen. 

43 % av alla loftgångshushåll tyckte 
att fördelarna med loftgångshus över
vägde, 26 % att fördelar och nack
delar vägde lika och 19 % att nack
delarna övervägde. Bland pensionärer
na har 34 % svarat att fördelarna 
övervägde, 24 % att nackdelarna 
övervägde och 25 % att fördelar och 
nackdelar vägde lika. 

En mer ingående diskussion om 10ft
gångshusets för- och nackdelar med 
utgångspunkt från bl a denna studie 
återfinns i rapport R41:1971 Loft
gångshus - en diskussion om loft
gångshusets egenskaper i jämförelse 
med andra typer av flerfamiljshus. 



Kvalitetskrav på golv i byggnadsprogram 
och byggnadsbeskrivningar 

Christer Bring 

Funktionsanalys och funktionskrav 
diskuteras i dag i många länder. l 
Sverige har det publicerats flera ut
redningar i vilka man har framhållit 
önskvärdheten av att kunna formule
ra byggnadsbestämmelser samt bygg
nadsprogram och byggnadsbeskriv
ningar som funktionskrav. 
l fråga om golv har flera analyser 

genomförts och många egenskaper 
har studerats närmare. M an har 
därvid försökt att åstadkomma prov
ningsmetoder som medger jämförel
ser mellan olika material och kon
struktioner. För sjutton olika egen
skaper hos golv framförs i rapporten 
förslag till kvalitetsklassificering som 
kan användas i byggnadsprogram och 
byggnadsbeskrivningar. Siffermässigt 
preciserade krav föreslås. Förslagen 
grundas på resultat som erhållits vid 
provning och vid inventering av till
ståndet hos lagda golv. 
l tabeller och kommentarer berörs: 

D De diskuterade egenskapernas gil
tighet för olika golv; 

D Vanligen förekommande kvalitets
klasser för olika egenskaper hos 
golv med olika beläggningar; 

D Exempel på kvalitetskrav för bo
stadsgolv; 

D Möjligheterna att praktiskt använ
da de föreslagna kvalitetskraven 
i byggnadsprogram eller byggnads
beskrivningar bl.a. genom hänvis-

ning till HusA MA , ER, Svensk 
Standard eller Svensk Byggnorm. 

Kvalitativa krav 
Infogad i sitt sammanhang fungerar 
en byggnadsdel eller ett byggnadsma
terial under vissa betingelser som kan 
vara dels påverkningar, dels verk
ningsätt hos alternativa lösningar. Vi
dare ställer brukaren (och ofta myn
digheterna) krav. Genom funktions
analysen klarläggs betingelserna och 
brukarens krav. Motsvarande egen
skaper sammanställs, eventuellt i form 
aven checklista. På grundval av den
na kan man sedan ställa sina krav. 

Exempel: Betingelser för byggnads
delen golv i en viss industrilokal kan 
bl.a. vara att den påverkas av utspädd 
svavelsyra omväxlande med iskallt 
vatten och trucktrafik. Dess verk
ningssätt beror på det valda bärande 
systemet, materialkvaliteter, spänn
vidder etc. samt på egenskaperna hos 
det valda golvet. 

Brukaren kräver att golvet skall tåla 
de nämnda påverkningarna, att tran
sporter skall kunna ske, att maskiner 
skall kunna ställas upp och att väts
kor skall rinna av samt att golvet skall 
ha lång varaktighet och behålla ett 
hyfsat utseende. 

Err sammanställning av i rapporten 
behandlade egenskaper som har sam
band med brukarens krav visas nedan. 

Brukaren kräver I rapporten behandlade egenskaper som har samband 
med brukarens krav 

att kunna möblera och ev. 
genomföra transporter 

att golvet skall kännas be
hagligt att vistas på 

att ljudnivån är behaglig 

planhet, ytjämnhet, lutningar, motståndsförmåga mot 
intryck och mot hjulbelastning 

planhet, ytjämnhet, värmebehaglighet, mjukhet, el
resistans 

stegljudsisolering, motståndsförmåga mot intryck och 
mot hjulbelastning 

att kunna få god belysning ljusabsorption, ljusreflexion 

att hygienen skall vara god ytjämnhet, springbredd, sprickbredd, damning (mot
ståndsförmåga mot intryck, nötning och mot hjulbe
lastning), verkan av kemikalier och vatten 

att vätskor kan rinna av planhet, ytjämnhet, lutningar, sprickbredd, verkan 
av kemikalier och vatten 

att fara för liv och lem inte ytjämnhet, lutningar, elresistans 
får förekomma 

att golvet skall se prydligt ut ytjämnhet, springbredd, sprickbredd, motståndsförmå
ga mot intryck och hjulbelastning, ljushärdighet, ver
kan av cigarrettglöd, kemikalier och vatten (fläckar) 

att golvet är varaktigt planhet, ytjämnhet, springbredd, sprickbredd, värme
behaglighet, motståndsförmåga mot intryck, nötning 
och hjulbelastning, mjukhet, elresistans, ljushärdig
het, verkan av cigarrettglöd, kemikalier och vatten 
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Siffermässigt preciserade krav 

Nästa steg innebär att kraven kvanti
fieras, dvs. vanligen att de preciseras 
siffermässigt. Motsvarande egenska
per måste då bestämmas så att tänk
bara alternativ kan jämföras. Till 
grund för jämförelsen läggs resultat 
från beräkningsmetoder eller funk
tionella provningsmetoder, vid vilka 
påverkan skall vara betingad av bygg
nadsdelens eller materialets blivande 
belägenhet eller användning. Man 
måste i princip ha samma jämförelse
metoder eller påverkningar över hela 
det fält som jämförelsen omfattar och 
resultatet bör kunna kontrolleras bå
de på oanvända objekt och senare i 
byggnaden. 

Önskade egenskaper hos ett färdigt 
golv kan i många fall erhållas på fle
ra olika sätt. Inget alternativ uppfyl
ler emellertid alla tänkbara krav. Hår
da krav på vissa egenskaper måste 
ofta kombineras med ringa krav på 
andra egenskaper hos samma golv. 
Hårda krav redan på två motstridiga 
egenskaper kan leda till att nästan alla 
golv eller golvbeläggningar utesluts. 

KvalitetsIdasser 

För att förenkla systemet kan man 
införa ett antal kvalitetsklasser, helst 
lika många för alla egenskaper. I rap
porten förekommer fem klasser, be
tecknade 0, 1, 2, 3 och 4. Anbefalls 
klass O innebär det vanligen att man 
inte har några krav och klass 4 är 
vanligen den högsta klassen. Det kan 
dock förekomma att formellt lägre 
klasser i vissa hänseenden anses ha 
högre kvalitet än klasser med höga 
nummer. 

Praktisk tillämpning 

Vill man praktiskt använda de före
slagna kraven i byggnadsbeskrivning-

ar eller byggnadsprogram måste man 
idag specificera avsedda egenskaper 
och provningsmetoder. Enklast vore 
om man kunde ställa sina krav med 
hänvisning till tillgängliga hjälpmedel. 
som AMA, ER, SIS, Svensk Bygg
norm e.d. Detta torde dock inte kun
na ske förrän omkring år 1975 då 
funktionskraven väntas få större ut
rymme i sådana sammanhang. 

Som exempel ur rapporten återges 
här texten för en egenskap. 

Ytjämnhet 

Allmänt 

Egenskapen ytjämnhet avser golvens 
jämnhet i detalj. Den bör kontrolleras 
på färdiga golv. Med hänsyn till gol
vens utseende, hygien (skötselfrågor), 
behaglighet, rullningsmotstånd, säker
het och varaktighet kan man ställa 
olika krav. Särskilt för halksäkerheten 
kan det förekomma att golven anses 
ha högre kvalitet ju skrovligare de är. 
I allmänhet vill man emellertid att de 
skall vara jämna. 

Krav 

Klass 

° 1 
2 
3 
4 

Största avvikelse, mm 
>5 

5 
2 
0,5 
0,2 

Provningsmetod 

Ytjämnheten mäts med hjälp aven 
läges givare som förflyttas längs en 
horisontell balk, FIG. 1. Mätspetsen 
är rörlig i vertikalled och nederst för
sedd med ett litet hjul som rullar på 
golvet. Hjulet utgörs av ett kullager 
med 4 mm diameter och 1,2 mm 
bredd. När det rör sig längs golvytan 
registreras dess profil på ett papper 

FIG. 1. Anordning för mätning av profiler på golvytor. En lägesgivare 
som är rörlig längs en horisontell balk söker av golvytan. Den drivs med 
h~älp aven vev på baksidan. En penna skriver golvytans profil, på ett 
dzagrampapper, med tio gångers förstoring i vertikalled. 
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med 10 eller 20 gångers förstoring i 
vertikalled. Detta protokoll bearbetas 
sedan genom att man ritar in en jäm
förelsekurva som anses representera 
en jämn golvyta. Observera att här 
inte krävs att ytan skall vara plan i 
stora drag. Jämförelsekurvan skall 
därför anpassas till golvets planhet. 
Den konstrueras genom att toppar 
belägna minst 40 mm från varandra 
sammanbinds med räta linjer på för 
golventreprenören gynnsammaste sätt. 
Dock får denna jämförelsekurva inte i 
någon brytpunkt vinkeländras mer än 
vad som på golvet motsvarar 1:50. 
Enstaka topp får skäras av kurvan 
högst 0,1 mm under högsta punkten 
om det är nödvändigt för att kurvan 
skall kunna konstrueras, FlO. 2. 

Kommentarer 

Ytjämnheten hos tunna, förtillverkade 
golvbeläggningar av linoleum, vinyl
plast o.d. är ofta så god att avvikel
serna från jämnhet ligger inom 0,1 
mm. Material med präglad yta kan 
dock ha större avvikelser, ojämnhe
ter upp till flera mm förekommer. I 
många fall inverkar undergolvets 
egenskaper, ballastens sammansättning 
och läggningsarbetet på golvets yt
jämnhet. Dessutom bör man beakta 
att ytjämnheten kan ändras avsevärt 
då golvet slits, varför t.ex. linoleum 
och vinylplast med slät yta efter en 
tids användning kan vara märkbart 
ojämna av repor. Det är därför me
ningslöst att ställa för höga krav. 

Höjdskala 

]~I 

:I~I 
:t~1 
:I~'OO'~ 
J~ . ~ 

Keramiska plattor klass 3 

3 4 5 6 8 9 10 
Längdska la, dm 

FIG. 2. Exempel på ytjämnhet hos golv, 
uppmätt med apparatur enligt samma 
princip som i FIG. I. Räta linjer för 
bearbetning är inlagda i överensstäm
melse med huvudtexten och motsvarande 
kvalitetsklass är angiven. 



Hantering och transport 
av takelement av lättbetong 

Lars Lindahl 

Undersökningen företogs 1970 och 
omfattade bl.a. fältstudier på lättbe
tongfabriker och byggplatser. 
Fabrikens utlastning är intensivast 

under försommar och höst. Under 
dagen infaller toppbelastningen på 
eftermiddagen-kvällen, därnäst under 
morgontimmarna. Elementen trans
porteras vanligen med inhyrda åkar
bilar, oftast lastbilar med släpvagn. 
Som organisatoriska förbättringar 

föreslår man enklare beställningsru
tin, bättre kostnadsanpassade trans
portavgifter, mer förlastning samt åt
gärder för att utjämna utlastnings
frekvensen under dagen. 
Som tekniska förbättringar diskute

ras förutsättningar för elementtrans
porter enligt lösflaksystem och tek
niska möjligheter att förenkla kran
arbetet på byggplatsen. En ideskiss 
till ett automatiskt lyftdon presente
ras, med vars hjälp kranföraren på 
egen hand skall kunna koppla takele
ment för lyft till huskroppen. 

Undersökningens syfte och 
uppläggning 

Syftet med undersökningen var att 
påvisa möjliga förbättringar av nuva
rande metoder för transport och han
tering av takelement av lättbetong. 

Huvudundersökningen företogs 1970 
i form av studier på fyra fabriker och 
13 byggplatser. Studierna omfattade 
beställnings- och leveransrutiner, orga
nisation och utrustning för fabrikens 
utlastning, för undervägtransport samt 
för byggplatsens leveransmottagning. 

Utlastning vid fabrik 

Beställningsstorleken beror av tak
storleken - beställningarna kan varie
ra från ca fem till tusentals element. 
Antalet typer kan även variera. Van
ligen förekommer 10-15 typer. 

Högsäsong i utlastningen inträffar 
vanligen under försommar och höst. 
Toppbelastningen under dagen infal
ler i första hand på eftermiddagen
kvällen och i andra hand under mor
gontimmarna. Knappt hälften av 122 
undersökta takelementtransporter ha
de beställts till visst klockslag. Van
ligast var då att man önskade få 
leveransen till arbetsdagens början kl. 
7.00. 
Den tid lastbilarna uppehåller sig 

vid fabriken kan indelas i lastnings-

och väntetid. Lastningstiden beror 
främst av lastningssätt (förlastning 
eller ej) och leveranssammansättning. 
När leveransen till 1/3 eller mer ut
görs av specialelement förlängs last
ningstiden 4-5 gånger j ämfört med 
enbart standardelement. 
Väntetiden är av två slag, dels vän

tan på travers dels annan väntan 
före, under eller efter lastningen. Så
dan annan väntan kan vara erfor
derlig tid för att söka ett visst slags 
takelement eller efter följesedeln. 
Medelväntetiden per leverans beräk
nat på hel dag var vid fabriken i 
Kvarntorp 55 minuter. Under belast
ningstoppen på eftermiddagen-kvällen 
ökade medelväntetiden till det dubbla. 

Transport fabrik-byggplats 

I huvudsak används lastbilar med 
släpvagn med en lastförmåga för hela 
ekipaget av 23-30 ton. Bilarna är 
oftast försedda med kran. Den väger 
1-2 ton och eftersom vikten bestäm
mer lastförmågan reduceras i motsva
rande utsträckning den största last 
som kan tas. Lastpallar med dimen
sionen 60 X 220 cm och som tar 2 ton 
används för element, som är mindre 
än 30 M. I övrigt används underslag. 

Mottagning på byggplatsen 

Att lossa en leverans från bil med 
släpvagn tar 2-3 timmar om man i 
arbetscykeln tar ett element åt gången. 
Bilens totala uppehållstid på arbets
platsen kan uppgå till 3-4 timmar 
under ogynnsamma förhållanden med 
kranförflyttningar, matraster m.m. Er
farenhetsmässigt har vid 6-7 % av 
byggnadsobjekten preliminära leve
ransplaner inte kunnat följas ifråga 
om monteringsordning på grund av 
felaktigt sammansatta leveranser. Le
veranser anländer vanligen inom ett 
intervall av 1 timme före och 1-2 
timmar efter utsatt tid. 

Organisatoriska förbättringsförslag 
Enklare beställningsrutiner 

Jämfört med nuvarande rutiner före
slås att antalet kontakter beställare 
- leverantör minskas. Större krav bör 
ställas på kontaktens kvalitet. Alla 
kontakter bör också bokföras och 
arkiveras. Det förutsätts att kunden 
lämnar sin beställning 6 veckor före 
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Kostnadsjämförelse i 1 000 kr (första året) mellan utlastning med och utan förlastning 
vid olika stora årsproduktioner. Kostnadsnivå hösten 1970. 

Kostnadsslag Utan förlastning, kostnad 
vid alt. årsproduktion 

Med förlastning, kostnad 
vid alt. årsproduktion 

Bilens uppe
hållstid 

Förare 
Fordon 

20-tons travers 

Förare 
Driftkostnad 
Avskrivning 
Ränta 

Summa 

50000 m" 

49 
56 

105 

planerad leverans. Den normala ruti
nen bör sedan vara att fabriken sna
rast efter beställning skriftligen be
kräftar beställningen och begär defini
tiv specifikation och uppgift om leve
ransvecka senast 4 veckor före leve
ransen. Veckan före leveransveckan 
tar fabriken telefonkontakt med kun
den för att slutligen bestämma första 
leveransdag. 

Mer förlastning 

Förlastning tillämpades vid endast 
en av fabrikerna. Man använde där
vid en 20-tons travers för att i ett lyft 
fylla ett helt lastbilsflak (eller ett halvt 
släpvagnsflak) med i förväg hopploc
kade travar av takelement. Vid övriga 
fabriker lastade man med travers med 
högst 5 tons lyftförmåga direkt från 
lager till lastbil. 

Frågan ställdes huruvida förlastning 
var ekonomiskt fördelaktig. Beräk
ningar gjordes för att undersöka om 
förlastning är ekonomiskt försvarbar 
vid produktionen 50000 resp. 150000 
mS element per år. Av tabellen fram
går att förlastning är ekonomiskt mo
tiverad såväl vid den lägre som den 
högre produktionsvolymen. 

Jämnare utlastning under dagen 

Väntetidskostnaden minskar om man 
kan få en jämnare utlastning under 
dagen. 

Några rekommendationer: 
D Minska i första hand belastningen 

på travers som arbetar nära sin 
kapacitetsgräns. 

150000 m" 

147 
167 

314 

50000 m" 

14 
16 

23 
9 

11 
10 

83 

150000 m" 

43 
49 

68 
25 
29 
26 

240 

D Kapa belastningstopparna. Den 
första bilen som kan hänvisas 
till lågbelastningstid åstadkommer 
därvid den största väntetidsminsk
ningen, därefter avtar den möjliga 
väntetidsreduktionen. 

D Informera de kunder som själva 
avhämtar material om lämpligas
te tidpunkt för utlastning. 

D Inför prisdifferentiering - högre 
pris för leverans begärd till visst 
klockslag. Eventuellt kan också ett 
lägre pris erbjudas dem som kan 
ta emot leverans på byggplatsen 
viss tid innan monteringen är av
sedd att starta. 

Kostnadsanpassade transportavgifter 

Enligt förslaget till bättre kostnads
anpassade transportavgifter skall man 
vid debiteringen beakta transportav
stånd, utnyttjning av fordonens last
förmåga, uppehållstid på byggplats, 
lastens sammansättning, fordonstyp, 
leverans vid bestämt klockslag och i 
efterhand begärd leveransändring. 
Samtidigt föreslås en automatisk sänk
ning av transport avgiften vid leverans
försening. Det föreslagna debiterings
systemet kräver att föraren mer de
taljerat än tidigare noterar uppehålls
tid på byggplatsen. 

Tekniska förbättringsförslag 
Utlastning med travers 

Som nRillnfs visar det sig fördelak
tigt att utlasta enligt principen förlas
tade leveransenheter. Bland förslag till 
modifierade hanteringsmetoder som 
studerais fanns aliernaiivet ait uilasia 
medelst 20-tons gaffeltruck. Används 
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gaffeltruck är tanken att införa för
varingsställningar för att lagra leve
ransenheterna i tre våningar. Travers
hantering visade sig under de antagna 
förutsättningarna vara ekonomiskt 
fördelaktigare än hantering med gaf
feltruck. 

Lösflaksystem 

För att nedbringa leveransbilarnas 
långa uppehållstid på byggplatsen kan 
man införa lösflaksystem. Det innebär 
att bilen är försedd med särskild lyft
anordning med vars hjälp bilföraren 
på byggplatsen lyfter av elementleve
ransen jämte underliggande lösflak. 
På samma sätt kan man med hjälp av 
dragfordonets utrustning lossa lasten 
på medföljande släpvagn. 

Arbetscykeln kan beskrivas på föl
jande sätt. Transportfordonet avläm
nar elementleverans på byggplatsen, 
lastar samtidigt på tomma lösflak 
från tidigare leveranser - återgår till 
fabriken - lämnar tomma lösflak, 
hämtar förlastade lösflak. 

Med antagna förutsättningar visar 
sig lösflaksystemet klart fördelaktiga
re på avstånd upp till 30 km och 
när antalet leveranser till byggplatsen 
är stort (mer än ca 50 leveranser). 
Systemet har således begränsat värde. 

Men beräkningarna är rätt känsliga 
för ändrade förutsättningar. Kräver 
man högre utnyttjningsgrad av lös
flaken, inför lämplig fördelning av 
lasterna på bilar med och utan lös
flak, vidtar rationaliseringsåtgärder 
vid byggplatsen och fabriken kan sys
temet bli ekonomiskt fördelaktigt 
även vid transportsträckor upp till 
300 km. 

Förenklat kranarbete 

När man med byggnadskranen lyfter 
takelement från upplag eller lastbil 
till montering i huskroppen erfordras 
en man på marken för att koppla ele
mentlasten till lyftdonet. Proceduren 
medför långa väntetider för mannen på 
marken och kostnaden för arbetsin
satsen är därför hög. 

En ideskiss till lyftdon som medger 
automatisk koppling av takelement, 
och därigenom eliminerar den nämnda 
svårigheten, presenteras. 
På hyggplatsen föreslås också lyft av 

flera takelement åt gången. Särskilt 
för stora lyfthöjder bör undersökas 
möjligheterna att lyfta upp hel:;t. sling 
och därefter lägga ett element åt gång
en på plats. 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 
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Programunderlag för ungdomslokaler 

Jonas af Klercker, Marly Mattsson 
& Owe Åhlund 

Idag visas ett växande intresse för 
fritidslokaler för ungdom. F ör att 
skapa underlag för projektörer och 
nyttjare vid programskrivning har här 
sammanfattad undersökning utförts 
vid Institutionen för byggnadsfunk
tionslära, LTH. Ett stort antal ung
domsledare inom olika ungdomsorga
nisationer och på ungdomsgårdar om
bads beskriva sin verksamhet som 
svar på en enkät. Detta material bil
dade underlag för en beskrivning av 
erforderliga funktionsytor för de olika 
verksamheterna. En stor del av under
sökningen har ägnats metodfrågor, 
som ett led i det arbete som bedrivs 
vid institutionens fullskalelaborato
rium. 

Sedan slutet av 1800-talet har fritids
verksamhet för ungdom bedrivits. Till 
en början sköttes denna främst av 
ideella organisationer. Från 1950-talet 
har emellertid samhället i allt högre 
grad engagerat sig genom bidragsgiv
ning och kompletterande verksamhet 
i egen regi. Det råder idag brist på 
funktionsdugliga lokaler för ung
domsverksamhet, dels beroende på 
bristande prioritering från myndighe
terna, dels beroende på bristande krav 
från nyttjamas sida. Idag betraktar 
man emeliertid ungdomsverksamhet 
som en självklar del av serviceutbudet 
i bostadsområden, varför ett växande 
intresse för fritidslokaler visats från 
skilda håll. 

Målsättningen för här sammanfattad 
forskningsuppgift har varit att skapa 
underlag för diskussion mellan ny tt
jare och projektörer vid program
skrivning för och projektering av ung
domslokaler. En strävan har därför 
varit att beskriva de olika aktiviteter 
som oftast förekommer i ungdoms
verksamhet på ett sätt som .förstås av 
såväl ny tt j are som projektörer. 

Undersökningen påbörjades 1967 
och har bedrivits i två etapper. Den 
första bestod bl.a. aven inventering 
av förekommande verksamhet, såsom 
erkänt skickliga ungdomsledare ansåg 
att den bör bedrivas. Ett 75-tal ung
domsledare inom olika ungdomsorga
nisationer och på ungdomsgårdar be
skrev sin verksamhet som svar på en 
enkät. Med ledning av det materialet 
kunde sju olika verksamhetsformer 
definieras: 

Teoretisk verksamhet - arbete med 
informationsbärande material. 

Praktisk verksamhet - arbete med 
olika material med praktisk och este
tisk inriktning. 

Scoutverksamhet - den speciella verk
samhet som utvecklats av scoutrörel
sen. 

Sammansatt verksamhet - verksamhet 
med inslag av såväl praktiska som 
teoretiska aktiviteter, samt ofta lek 
och dans. 

Spontan verksamhet - verksamhet 
som inte är "programmerad" utan där 
aktiviteter kan uppstå på deltagarens 
eget, spontana initiativ. Aktiviteterna 
är i stort desamma som i sammansatt 
verksamhet. 

Scenisk verksamhet - utövande av 
musik, sång, dans eller teater. 

Sport - all fysisk verksamhet som 
inte kan räknas till hantverk, med 
inriktning på tävling eller motion. 

I undersökningens andra etapp gjor
des dimensioneringsstudier . 

Med utgångspunkt från de i etapp 1 
beskrivna verksamhetsformerna dis
kuterades kraven på lämpliga möbler. 
För respektive aktivitet gjordes en 
förteckning över tillhörande möbler 
med funktionsytor och angivna mini
mimått, se exempel i FIG. 1. 

Med hjälp av olika möbelgruppe
ringar, FIG. 2, uppställdes hypoteser 
om för verksamheterna lämpliga loka
ler. Slutligen prövades måtten i för
sökslokaler i full skala som byggts 
upp i laboratorium. Ungdomsgrupper 
inbjöds att utföra sina aktiviteter i 
laboratoriet, samtidigt som man ut-
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FIG. 1. Arbetsbord för 6-10 pers. 
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FlG. 2. Det s.k. mysrummet möblerat 
för "fika" och "spisa" m.m. Aktivitets
rummet möblerat för praktiska aktivi
teter och bordtennis (streckat). 

förde olika undersökningar. FIG. 3 
föreställer en grupp, under pyssel i 
laboratoriet (sammansatt verksamhet). 

I rapporten ägnas varje verksamhets
form ett kapitel. Detta inleds med be
skrivning av verksamheten med av
seende på aktiviteter och samman
komster. Därefter följer en förteck
ning över lämpliga funktionsytor och 
slutligen exempel på hur en lokal för 
den behandlade verksamheten kan se 
ut. 
För att kunna studera de utbyggda 

lokalerna i laboratoriet har det varit 
nödvändigt att under försökens gång 
utveckla tillämpbara mätmetoder. Vid 
institutionen för byggnadsfunktions
lära pågår sedan länge utveckling 
av mätmetoder för laboratoriestudier 
i full skala. Därför har stor vikt lagts 
vid metodutveckling vid här beskrivet 
projekt. Stor möda har också lagts 
ned på att skapa en fastare undersök
ningsrutin för att få en säkrare grund 
för utvärderingen av de resultat som 
framkommit. 

Följande metoder har prövats och 
utvecklats i försöken: intervju, enkät, 
observation, sociometri, rollspel, re
gistrering med intervallkamera, regi
strering med intervallfilmkamera, regi
strering med fotocell/räkneverk, Elo
pin (elektriskt opinionsmätningsin
strument) och budget spel. Det är 
emellertid speciellt tre som visat sig 

FlG. 3. Sammansatt verksamhet, pyssel. 

särskilt användbara och som bör vi
dareutvecklas. 

Enkät. Metoden med enkäten har 
den fördelen att den snabbt kan an
vändas för insamling av data från en 
relativt stor grupp, som vid samma 
tillfälle uttalar sig om de objekt som 
studeras. Det är emellertid väsent
ligt, att stor omsorg läggs ned på 
konstruktionen av formuläret, så att 
detta upptar relevanta frågor som 
skall belysa det problem som stu
deras. 

Sociometri. Eftersom projektet en
bart berör ungdomar, bedöms det 
som intressant att försöka tillämpa 
sociometri i försöken för att utröna 
grupp strukturer och eventuella ledare 
i de grupper som studerades. Viss 
försiktighet bör iakttagas vid meto
dens användning, eftersom frågor i 
sociometri ofta kan uppfattas som 
känsliga, speciellt av de äldre ung
domarna. 

Rollspel. När man väljer att föra 
över verkliga situationer till labora
toriemiljö, är det viktigt att man strä
var efter att efterlikna verkligheten i 
möjligaste mån. Ett led i arbetet med 
detta är att utveckla rollspelet som en 
särskild metod. De erfarenheter som 
hittills gjorts tyder på att en vidare
utveckling av just denna metod bör 
prioriteras framför dem som nämnts 
ovan. 

Metoderna bör troligtvis ej användas 
var för sig utan kombineras. Det har 
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ansetts väsentligt, att efter prövningen 
av metoderna systematiskt diskutera 
dess för- och nackdelar för att få en 
allsidig bedömning av utfallet. Arbe
tet med en standardisering av under
sökningssituationen i fullskalelabora
torium har kommit en bit på väg i 
detta projekt. En ganska stor arbets
insats bör dock ytterligare läggas på 
detta led i framtida fullskalestudier. 

Avslutningsvis redovisas en modell 
för hur fritidslokaler i en stadsdel 
med 10 000 invånare kan ordnas. A v
sikten är att stimulera till debatt kring 
hur lokaler för ungdoms och andras 
fritidsverksamhet på ett meningsfullt 
sätt skall kunna integreras i det öv
riga utbudet av lokaler i en modern 
stadsdel. 

Tankegången i förslaget är att till 
stadsdelens centrum knyta en icke 
ålders- eller kategoribunden fritids
verksamhet, som byggts upp kring 
högstadieskola, dagcentrum för pen
sionärer, biblioteksfilial, sportanlägg
ning osv. Som komplement till detta 
"fritidscentrum" skisseras fyra kvar
tersgårdar, som huvudsakligen använ
des för ungdomens "öppna klubb
verksamhet", och som är integrerad 
med låg- och mellanstadieskolor el
ler barnstugor. För dagens förenings
verksamhet och morgondagens byalag 
föreslås dessutom ett antal "klubb
hem" ute bland bostadshusen, vilka 
på dagtid med fördel kan användas 
för barns inomhuslek. 
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Grafisk informationsbehandling för 
bebyggelseplanering 

Lennart Axel Bergström 

l Document Dl:1971 redovisas en un
dersökning om användningen av gra
fisk informationsbehandling i olika 
stadier av den fysiska planeringspro
cessen. Skriften är illustrerad med 
exempel på grafisk redovisning med 
datamaskinteknik baserad på koordi
natsatta data. 

Det finns flera motiv för studier av 
grafisk databehandling i byggnads
och samhällsplaneringen. Av tradition 
kännetecknas planeringsarbetet av 
grafiska informationsformer. Kartor 
och ritningar är ett normalt informa
tionsmedel, eftersom inblandade per
soner har erfarenhet av och är vana 
vid sådana. I viss utsträckning är rit
ningar så vanliga, att kompletterande 
information i skriftlig och numerisk 
form inte får jämförbar genomslags
kraft i planeringsarbetet. Kopplingen 
mellan dessa olika informationsformer 
blir dålig, och utbytet av hela infor
mationsbehandlingen i planeringsarbe
tet blir lidande. 

Maskinell grafisk databehandling av 
koordinatsatta data är en metod att 
direkt kombinera grafiska och nume
riska former. I planeringsarbetet inne
bär det, att numeriska och grafiska 
former blir "två sidor av samma 
mynt". En datamängd ges varierande 
men sammanhängande redovisnings
former, beroende på vilken informa
tionsform som önskas och i vilka sam
manhang den skall användas. Att ana
lysera, ändra eller tillföra koordinat
satta lägesdata i numerisk form och 
återge dem grafiskt är manuellt be
tungande. Med hjälp av datamaskiner 
är koordinatsatta data däremot lätt
hanterliga. Eftersom de flesta datorer 
är och kommer att vara huvudsakli
gen inriktade på att behandla nume
risk information, sker den grafiska re
dovisningen via numeriska metoder. 

Koordinatsatla dataregister 

Ett stort antal koordinatsatta datare
gister är nu under uppbyggnad· eller 
planering. Dessa dataregister kommer 
att vara i maskinläsbar form och kom
mer även att underhållas och behand
las maskinellt. Värdet av dessa data
register blir beroende av deras an
vändning i bebyggelseplanering. Det 
ökas avsevärt, om resultaten kan ges 
i sådana grafiska former, som kan 
uppfattas visuellt, och som minskar 

"avståndet" till traditionella efterföl
jande planeringsmetoder. 
Exempel på koordinatsatta dataregis

ter under uppbyggnad är följande: 

D Den av 1968 års riksdag beslutade 
nya fastighetsregistreringen med 
koordinatsättning av lägesdata. Det 
sker genom att X- och Y-koor
dinater sätts på dels en central
punkt ungefär mitt i varje fastighet 
i hela riket, dels en byggnadspunkt 
om bostadsbyggnaden inte ligger 
vid centralpunkten. 

D Koordinatsättning av vägnätet i ri
ket samtidigt med fastigheterna. 

D Sammankoppling av demografiska 
och institutionella dataregister ge
nom personnummer, mantalsskriv
ning och adress till koordinatsatta 
fastigheter. 

D Koordinatsättning av olika topo
grafiska, hydrologiska, geologiska 
och meteorologiska dataregister. 

Dessutom planeras eller övervägs upp
byggnader av koordinatsatta dataregis
ter över markanvändning, byggnader, 
anläggningar, ledningar för elektrici
tet, telefon, vatten, värme, avlopp. 
Den pågående användningen och ut

byggnaden av numeriska terrängmo
deller inom detaljplanering och pro
jektering är en mer kortsiktig använd
ning av koordinatsatta dataregister. 
Sådana data avses inte direkt att lö
pande hållas aktuella, efter det att 
byggnads- och anläggningsarbetet är 
avslutat. 

Först när löpande kommunala bygg
nads- och anläggningsregister blir ma
skinellt upprättade, kan data från en
skilda byggnadsprojekt tänkas bli an
vändbara utöver själva projekterings
arbetet. 

Modeller 

Behandling av stora koordinatsatta 
dataregister över existerande verkliga 
förhållanden är inte det enda tillämp
ningsområdet för grafisk informa
tionsbehandling. Ett annat exempel på 
tillämpning är t.ex. att bygga upp teo
retiska modeller baserade på kombi
nationer av element med givna speci
fikationer. Genom simulering studeras 
hur dessa modeller, eller hela system, 
beter sig, när de utsätts för ändringar 
eller störningar. 
Sådana metoder är en teoretisk ver

sion a'V såväl laboratorieexperiment 
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(t.e:x. studier av lägenhetsanvändning) 
som skalenliga fysiska modeller (av 
t.ex. ett bostadsområde). Egenskaper 
prövas teoretiskt som test och stöd 
för planering och produktion av verk
liga objekt. Avsikten med dessa teore
tiska modeller är att kunna klargöra 
konsekvenserna av och relationerna 
mellan ändrade krav och tekniska lös
ningar, innan de har blivit utförda i 
verkligheten. 

Användning 

Dataprogram för grafisk redovisning 
av rumsliga modeller med koordinat
metoden har studerats. Studierna är 
främst inriktade på ett långsiktigt 
forsknings- och utvecklingsarbete och 
hänför sig till följande områden i 
byggnadsplaneringen: 

Exempel på perspektiv av bostadsområde, framställt av datamaskin. 

1. Planerings- och utredningsverksam
het 

2. Användningsstudier i laboratorium 
och fält 

3. Metoder för program i byggnads
planeringen 

4. Grafisk ,behandling av mätbara 
egenskaper i planaIternativ 

En mer ingående analys av projekte
ringsmetodik och grafisk informa
tionsbehandling än vad som berörs 
inom område 3 och 4 har inte legat 
inom ramen för det utförda forsk
ningsarbetet utan får behandlas i an
nat sammanhang. 

Relationen mellan programarbete 
och projekteringsarbete är inte sämre 
än mellan andra steg i byggnadspla
neringen. Allvarligare synes i så fall 
den dåliga relationen, eller om man 
så vill glappet, mellan önskemål, vär
deringar och program. För område 3 
har redovisats några olika metoder 
och dataprogram för att precisera och 
mäta begärda akHvitetssamband i en 
planlösning. Analoga metoder bör stu
deras vid granskning och testning av 
andra programkrav. 
Den största fördelen med grafisk in

formationsbehandling med hjälp av 
dator, är möjligheten att snabbt upp
söka och välja data i större mängder 
för varje grafisk representation och 
sedan förändra dessa data genom kort-

fattade instruktioner, som automatiskt 
omarbetar den aVsedda delen av data
mängden. 

Program för olika former av infor
mation från samma, eller delvis sam
ma, datamängd måste koordineras 
från början. I annat faH kan det bli 
nödvändigt att omlagra data mellan 
varje dataprogram. Arbetet med att 
framställa tabeller, diagram, ytkartor 
och perspektiv ur datamängden blir 
då mycket omfattande. 
När önskemål uttrycks i början av 

en planering är det sällan så, att de 
kan tolkas i preliminära mätregler för 
test och granskning av tekniska lös
ningar. Uttryckt i tillverkningstermer 
är det som att ha .en bristfällig råvara 
att förädla. De existerande grafiska 
redovisningsmetoderna, som domine
rar projekteringsarbetet, medför ofta 
analoga problem att tillgodogöra sig 
programunderlag i form av datatabeI
ler. Tabellerna är inte avpassade för 
de traditionella fortsatta behandlings
formerna i planeringen. 

Genom grafisk informationsbehand
ling med dator finns emellertid rika 
möjligheter att överföra resultat av 
analytiska metoder i grafiska former 
för den fortsatta planeringen. 

Projekteringsmetoder 

På samma sätt som programarbetet 
kan och bör projekteringsarbetet gene-
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raliseras. Ett betydande arbete har 
lagts ner på redovisningsteknik och 
projekteringsmetodik för att få rikt
linjer för ändamålsenliga byggnads
handlingar. 
I en nära framtid blir troligen även 

bygghandlingar mer direkt knutna till 
planerings-, utrednings- och program
verksamheterna. Hittills har redovis
ningstekniken i projekteringen avsikt
ligt riktats mer mot efterföljande pro
duktionsstadier än mot föregående 
stadier av programarbete och utred
ningsverksamhet. Det är emellertid 
inte avsikten att ersätta utan snarare 
att förbereda och underlätta ett om
fattande manuellt eller maskinellt rit
arbete i efterföljande projekteringsar
bete med den grafiska databehandling
en. 

Slutord 

Vad som hittills utförts är endast 
exempel på vad som kan göras idag 
med några existerande dataprogram. 
En växande insikt i planeringsmetoder 
med färdiga koordinatsatta fastighets-, 
byggnads- ener andra register kommer 
att leda till många andra presenta
tionsformer av empiriska eller simule
rade data. Vilka former som väljs är 
beroende av forskningsproblem, pla
neringsmetoder, tillgängliga datapro
gram och teknisk utrustning. 

Victor Pettersons Bokindustri AB 
Stockholm 1971 



Experimentella studier av 
arkitekturupplevelser 

Sven Hesselgren 

Problemet hur vi genom våra sinnen 
upplever den miljö vi har skapat åt 
oss att vistas i tillhör "arkitektural 
perception". Detta ämne har under se
nare år börjat angripas experimentellt. 
l denna rapport redogörs för de ex
periment som under arkitekturprofes
som Sven Hesselgrens ledning har 
genomförts under åren 1965-1969 av 
psykologer vid Stockholms universitet 
och sociologer från Statens institut 
för folkhälsan. 

Arkitektural perception 
Ar 1965 beviljade Statens råd för 
byggnadsforskning ett .forskningsan
slag för forskning inom vad som be
namns "arkitektural perception", dvs. 
frågan hur vi med våra sinnen upp
lever den miljö vi skapar åt oss . att 
vistas i. Förnyade årliga anslag har 
sedermera lämnats. 

Forskningen bygger på den grund 
som lades då Sven Hesselgren år 1954 
disputerade för teknologie doktors-

FIG. 1. Sinnesupplevelsejörloppets olika stadier eller komponenter ur arkitektur
teoretisk synvinkel. 
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grad vid Kungl. Tekniska Högskolan 
i Stockholm på avhandlingen "Arki
tekturens uttrycksmedel", ett arbete 
som vidareutvecklats i boken "The 
Language of Architecture", som ut
kom 1967. En kortfattad framställ
ning av huvudtankegångarna i den 
där utvecklade arkitekturteorin måste 
därför först lämnas. 

I FIG. 1 återges sinnesupplevelse
förloppet på ett sätt som är relevant 
för arkitekturteorin. Våra sinnesor
gan - ögon, öron osv. - uppfångar 
yttre fysiska stimuli, fysiska energi
förlopp av något slag. Därvid upp
väcks sinnesupplevelser (perceptio
ner), som slumrat inom oss. Dessa 
upplevelser är inte att betrakta som 
fotografiska kopior av omvärlden, 
även om de, rätt tolkade, för det 
mesta ger oss den information om 
omvärlden som vi behöver för att 
överleva. Det är nödvändigt att förstå 
att medan de yttre fysiska händelserna 
alltid kan återföras på en beskrivning 
i kategorierna längd, massa och tid, 
kan perceptionerna aldrig återföras 
på dessa storheter. De måste beskrivas 
i sina egna kategorier. En bland tek
niker vanlig tankegång är att man 
kunde utbyta en perception mot sitt 
stimulus, "de följs ju åt". Mot detta 
kan invändas att de inte följs åt på 
det sätt som teknikern menar. Stimu
lus till en enskild perception utgörs 
nämligen aldrig aven enstaka fysisk 
händelse, t. ex. denselektivareflexions
förmågan hos en yta (som menas vara 
stimulus för färg), utan alltid av den
na händelse inbäddad i eller som del 
av det totala fältet. 

Man kan därför sällan ener aldrig 
dra några slutsatser från enskilda sti
mulis karakteristika till perceptionens 
egenskaper. Härtill kommer att en 
perception för att fullt förstås alltid 
måste upplevas. För att i någon mån 
förtydliga det sagda hänvisas till FIG. 
2 som upplevs som ett antal spiraler, 

FlO. 2. Sambandet 
mellan fysiskt stimu
lus och mental per
ception är stundom 
överraskande annor
lunda än vad man 
tror. Figuren upplevs 
som ett antal spira
ler. Följ med fingret 
spiralen från punk
ten A. Man åter
kommer till A. 

den ena i den andra, men som ur geo
metrisk synpunkt består av cirklar, 
vilket man kan övertyga sig om ge
nom att med fingret följa den för
menta spiralen från punkten A. Man 
återkommer till A. 
Efter att ha klargjort för sig skill

naden mellan fysiskt stimulus och 
mental perception frågar man sig när
mast vilka kategorier som är giltiga 
inom den senares område. De giltiga 
kategorierna framgår av den struktur 
som kan på.visas i perceptionsförlop
pet. Vi har sålunda visuella percep
tioner av form, färg och ljus, auditiva 
perceptioner osv. Dessa enkla, "i bot
ten liggande" perCeptioner (ibland 
även kallade sinnesförnimmelser) som 
i sin tur är bärare av betydelser, blir 
ofta känsloladdade och utlöser ett 
eller annat slag av reaktion, t.ex. en 
(medveten eller omedveten) värdering. 
Detta är sinnesupplevelseförloppets 
"grovstruktur". "Finstrukturen" av
slöjas när man studerar de nämnda 
"grovkategorierna" var för sig. Man 
finner då att de alla är strukturerade, 
var och en på sitt sätt men dock alltid 
så att de strukturerande fenomenen 
låter sig beskrivas och även anger de 
användbara kategorierna. 

Sinnesupplevelseförloppet sådant det 
skildras i FIG. 1 innebär emellertid 
en viss förenkling. Ibland inträffar 
det nämligen att ett antal enkla sin
nesförnimmelser kommer samman 
och bygger upp en mer komplex "per
ceptionsbas" som i sin tur blir bety
delsebärande, emotionsladdad och 
reaktionsutlösande. Ett exempel er
bjuder rumsupplevelsen, som inte 
bara är uppbyggd av form, färg, ljus, 
ljud och andra sinnesförnimmelser 
utan där också minne och förväntan 
spelar en stor roll. En rumsupplevelse 
kan man få både inom- och utomhus. 
Eftersom utomhusrumsupplevelsen av 
alla moderna arkitekturteoretiker an
ses synnerligen betydelsefull för vår 

"arkitekturala perception", och efter
som den tidigare såvitt bekant inte 
angripits med experimentalpsykolo
giska metoder, framstod det från bör
jan angeläget att närmare studera just 
den. 

Litteraturstudier 

Camillo Sitte publicerade 1889 ob
servationer av intressanta platsbild
ningar, mer eller mindre välkända för 
sin "skönhet". Observationsredogörel
serna kompletterades med stadsplane
utdrag. Sittes arbete rönte i början 
stor uppmärksamhet men vid funk
tionalismens genombrott blev ämnes
området tabu. Det blev helt enkelt 
inte fint att tala om annat än materien 
behovstillfredsställelse, detta givetvis 
som en reaktion mot en tidigare epoks 
benägenhet att bortse från framför
allt den arbetande klassens materiella 
behov. Följderna visade sig snart. De 
närmaste decennierna byggdes värl
den över ett otal bostadsområden -
ibland helt nya städer men oftast i 
anslutning till äldre städer - där 
praktiska behov hade uppmärksam
mats men där människans behov av 
sinnesupplevelser var tämligen neg
ligerat. Med enstaka undantag -
danske arkitekten Rasmussen var ett 
sådant- sysslade arkitekturteoreti
kerna föga med hur man upplever 
stadsmiljön förrän i slutet av 1950-
talet, då en rad böcker i ämnet börja
de publiceras. Vid ungefär samma tid 
började en begynnande forskning un
der samarbete mellan arkitekter och 
psykologer. Som exempel kan nämnas 
avdelningen ArchHectural Psychology, 
som 1961 organiserades vid univer
sitetet i Utah, USA. Som nämnts är 
det dock först på allra senaste tiden 
som försök till experiment med rums
upplevelse i stadsmiljö startats. 

Beskrivning av experimenten 

Den först ställda frågan var huruvida 
man kan skatta vissa dimensioner i 
rumsupplevelsen med användande av 
s.k. psykofysiska skalmetoder. I Sig
tuna studiokyrka skapades med hjälp 
av låga skärmar en avgränsad rymd 
inom kyrkorummet. Över detta rum 
i rummet hängdes en strålkastare med 
vars hjälp rummet kunde upplevas 
olika ljust. Antalet skärmar och inten
siteien i ljusupplevt:!sen påverkade 
rumsupplevelsen på sätt som framgår 
av diagrammen i FIG. 3. 

Nästa steg blev att undersöka huru
vida detta slag av skattningar kunde 
tillämpas även i verklig stadsmiljö 
varvid särskilt egenskaperna öppen
sluten och stor-liten rymd beaktades. 
Försökspersoner fick därför göra 
skattningar i den lilla staden Sigtuna, 
på platser längs Stora Gatan. Sådana 
skattningar var möjliga att utföra och 
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databearbetningen visade hög grad av 
tillförlitlighet hos skattningarna. 

Därnäst följde ett försök att se hu
ruvida öppet-slutet och stort-litet kun
de skattas i färgfotos av samma plat
ser. Sådana skattningar var möjliga 
att göra och visade god överensstäm
melse med skattningar in situ. Resul
tatet visade emellertid även att för
sökspersonerna inte skilde mellan öp
pet-slutet och stort-litet. I båda fallen 
är deras skattningar en funktion av 
de avgränsade rymdernas bottenyt
storlekar (gatuytorna i gaturummen). 

Relationen mellan upplevt djup och 
upplevd bredd hos en i färgfoto simu
lerad gata och upplevd storlek hos 
den avgränsade rymden därstädes un
dersöktes experimentellt. Den upp
ställda hypotesen att upplevd storlek 
är proportionell mot upplevt djup och 
upplevd bredd verifierades inte. 

Jämförande skattningar av upplevt 
djup och upplevd storlek gjordes vid 
1. binokulärt seende i verklig miljö, 
2. monokulärt betraktande av färg

fotografier, 
3. monokulärt betraktande av detal

jerade perspektivteckningar , 
4. monokulärt betraktande av odetal

jerade perspektivteckningar. 
Avsikten var dels att utröna hur långt 

simuleringen kunde drivas utan att 
äventyra skattningsresultatet, dels att 
undersöka hur i de olika situationerna 
upplevd storlek hos den avgränsade 
rymden sammanhängde med upplevt 
djup. Skattningarna av upplevt djup 
och upplevd storlek samvarierade på 
ett likartat sätt under ovannämnda 
betingelser, medan deras relation till 
de fysiska måtten i en grafisk repre
sentation antar en alltmer krökt form. 

De nämnda experimenten hade bland 
annat sin betydelse för att se huruvida 
man genom lämplig simulering kunde 
fånga gemene mans omedvetna värde
ring av stadsmiljöupplevelse. För så
dana försök fordras ett stort antal för
sökspersoner. Det skulle stöta på 
oöverkomliga svårigheter, om man 
skulle förflytta dessa många försöks
personer från plats till plats i verkliga 
städer. 

Med ledning av ovan omtalade simu
leringsförsök utfördes därför prefe
rensskattningar av försökspersonerna 
när de fick se, vid första försöket 
färgbilder, vid andra försöket perspek
tivteckningar. Preferensskattningarna 
utfördes med användande av seman
tiska differentialer. Denna metod går 
ut på att inplacera det presenterade -
det må vara en visuell upplevelse, alltså 
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en perception, eller ett begrepp sådant 
som "pappa" eller "USA" - i skalor 
mellan extremerna i ett antalordpar. I 
detta fall begagnades huvudsakligen 
preferensladdade ordpar , sådana som 
"obehagligt-behagligt", "störande-frid
full" etc., inalles 34 ordpar, vilka vid 
en föregående faktoranalys visat sig 
vara representativa för de olika fakto
rer eller dimensioner i värderingen som 
kunde vara relevanta. Härigenom er
hölls ett antal "preferensprofiler" , gil
tiga för dessa försökspersoner vid 
betraktandet av dessa bilder. När det
ta skrivs, bearbetas data från en ut
förd intervjuundersökning med 300 
personer, valda så att de i olika av
seenden skall vara representativa för 
svensk storstadsbefolkning. Dessa per
soner har fått värdera ett antal pers
pektivteckningar, skildrande skilda 
typer av stadsmiljöer i en medelstor 
svensk stad. Vad som är mest intres
sant är att finna om det existerar 
något sådant samband mellan män
niskors ofta outtalade trivsel i en viss 
stadsmiljö och den rumsupplevelse 
som där kan konstateras. 

Att tolka experimentresultaten på 
ett sådant sätt att det kan bli till gagn 
för den yrkesverksamme arkitekten 
och planeraren är på nuvarande sta
dium svårt. Vad som kanske borde 
kallas ett stort pilot-projekt publiceras 
emellertid, i tanke att metodstudierna 
kunde vara av intresse för andra 
som önskar nalkas stadsmiljöupp
levelseproblemen experimentellt och i 
förhoppning om en positiv kritik. A v
slutningsvis görs i rapporten ett försök 
att bygga in försöksresultaten i den 
allmänna arkitekturteori som inled
ningsvis presenteras. 

Victor Pettersons Bokindustri AB 
Stockholm 1971 
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Inverkan av långtidsberoende effekter 
hos armerade betongkonstruktioner 

Krister Cederwall 

l denna rapport redogörs för de lång
tidsberoende effekternas, krympning 
och krypning, inverkan på armerade 
betongkonstruktioners verkningssätt 
och livslängd. Krympningens och 
krypningens betydelse för konstruk
tioner i armerad betong har studerats 
från två synvinklar, dels dess inverkan 
på funktionsdugligheten vid tillåten 
belastning, dels inverkan på brotthåll
fastheten och livslängden. 
Syftet med rapporten är att förse 

konstruktören med pålitliga och lätt
överskådliga metoder för att praktiskt 
beräkna de tidsberoende effekterna 
för balkar och pelare. Metoderna som 
anges härleds teoretiskt samt tillämpas 
på ett flertal exempel. Exemplen hän
för sig till statiskt bestämda konstruk
tioner, men de föreslagna beräknings
sätten kan utan någon principiell svå
righet tillämpas på statiskt obestämda 
konstruktioner och en del anvisningar 
ges även för hur man då skall gå till
väga. 

Metoderna som presenteras baseras på 
Dischingers grundekvation, men bety
dande förbättringar har gjorts av för
fattaren för att kunna beakta det fak
tum att betongen inte helt följer ett 
tidshårdnande förlopp i enlighet med 
den av Dischinger givna ansatsen. 
För att kontrollera användbarheten 

hos de föreslagna metoderna har för
fattaren utfört ett antal långtidsförsök 
på balkar och pelare, FIG. 1. Balkar
na har antingen armerats med normal 
armering eller med delvis förespänd 

armering. Pelarna har varit fullstän
digt förespända. Jämförelse har även 
gjorts med en undersökning utförd på 
normalarmerade betongpelare. 

Rapporten är delad i två delar; den 
första delen omfattar en teoretisk be
handling och en experimentell under
sökning av balkar, medan den andra 
delen omfattar motsvarande för slanka 
pelare. Skälen till denna uppdelning 
beror på de helt skilda verkningssätten 
hos balkar och pelare. Den ständiga 
lasten på en balk medför en gradvis 
ökning av betongens tryckzon och en 
däremot svarande minskning av spän
ningen i den tryckta kanten. 
En ständig last på en pelare medför 

däremot en gradvis minskning av be
tongens tryckzon, och en motsvarande 
ökning av spänningen i den tryckta 
kanten, vilket kan leda till böjbrott 
efter endast en kort lasttid. 

Ett inledande kapitel gemensamt för 
bägge delarna ger bakgrunden till rap
porten. Därefter följer en fullständig 
teoretisk analys av balkar i sprick
stadiet. Den bestämmande differen
tialekvationen uppställs och det visas 
att den i en del fall kan integreras di
rekt, men att den i de flesta fall måste 
lösas genom numerisk integration. 
Härledningen avses täcka alla typer 
av praktiska problem. Därför behand
las bl.a. det fall då en balk utsätts för 
en gradvis ökande belastning under 
en tidsperiod, vilken med hänsyn till 
krypningen inte kan betraktas som 
kort. Slutligen görs jämförelser med 
försök utförda av författaren, och det 

FIG. 1. Översiktsbild av försöksanordningen för de sex huvudbalkarna samt prov
kroppar tör mätning av krympning och krypning. 

Byggforskningen 
Sammanfattningar 

D3:1971 

Nyckelord: 
betongkonstruktioner, armerade 
statiskt bestämda, statiskt obestämda 
långtidsdeformation, krympning, kryp
ning 

betong, balkar (delvis förespända), pe
lare (fullständigt förespända) 

Document D3:1971 avser anslag 
C 285:7 från Statens råd för bygg
nadsforskning till Institutionen för 
Konstruktionsteknik, CTH, Göteborg. 

UDK 624.012.45 
624.044 
691.32:624.044 

sm (21), (22) 

Sammanfattning av: 

Cederwall, K, 1971, Time-dependent 
behaviour of reinforced concrete struc
tures. Inverkan av långtidsberoende 
effekter hos armerade betongkon
struktioner. (Statens institut för bygg
nadsforskning) Stockholm. Document 
D3:1971, 173 S., m. 24 kr. 
Skriften är skriven på engelska med 
svensk och engelsk sammanfattning. 

Distribution: 
Svensk Byggtjänst 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08-24 28 60 

Abonnemangsgrupp: 
(k) konstruktion 

il!! 



visas hur teorin, med tillräcklig nog
grannhet, kan förutsäga tidsberoendet 
hos balkar för alla praktiska fall. 
I den andra delen ges en teoretisk 

härledning av verkningssättet för pe
lare i ett sprucket och ett osprucket 
stadium. Olika metoder presenteras 
för att täcka olika fall. Sålunda har 
exempelvis en mycket enkel formel 
för beräkning av knäcklasten p.g.a. 
krypning härletts för helt förespända 
pelare. 
Andra delen avslutas med en jämfö

relse mellan de av författaren fram
lagda teorierna och de experimentella 
resultaten från försök som har gjorts 
av författaren och hans medarbetare 
samt en undersökning av Thiirlimann 
et al. Det visas klart att de metoder 
som föreslås av författaren är tillräck
ligt noggranna för alla praktiska fall, 
och det påpekas att om en ökad för
fining. önskas i beräkningen av livs
längden på grund av krypning, kan de 
givna metoderna användas för att 
uppskatta den övre och undre gränsen 
för konstruktionens livslängd. 
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Stads-och regionplaneforskning i Sverige 

l Sverige finansieras samhällsforsk
ningen i väsentlig grad av bl.a. Statens 
råd för byggnadsforskning. Rådet av
sätter ca 1/4 (1970/71 ca 8 Mkr) av 
sina medel till forskning om stads
och intraregional plane<ring. Största 
enskilda mottagaren av medel är Sta
tens institut för byggnadsforskning. 

Samhällsforskningen är inriktad på 
två huvudområden: regionalpolitiska 
frågor samt "urban planning". Docu
ment D4:1971 beskriver forskningens 
omfattning och inriktning. En redo
görelse lämnas för ett urval av de 
viktigaste forskningsprojekten som 
pågår på berörda forskningsinstitu
tioner. 

Organisation och finansiering av 
forskning 

Forskning i Sverige finansieras i stor 
utsträckning av ett antal forsknings
råd som fördelar medel till universitet, 
forskningsinstitutioner och i viss mån 
till privata forskare. Finansiering via 
råden utgör därigenom ett komple
ment till normala statsanslag. 

Huvudansvaret för utveckling och 
finansiering av samhällsforskning vilar 
för närvarande på följande departe
ment och forskningsråd: 

Inrikesdepartementet 
Civildepartementet 
Statens råd för byggnadsforskning 
Riksbankens Jubileumsfond 
Statens råd för samhällsforskning 
Statens Trafiksäkerhetsråd 
Forskning om stads- och intraregio-

nal planering finansieras i huvudsak 
av Statens råd för byggnadsforskning. 
Rådets verksamhet omfattar hela 
byggnads- och planeringsprocessen 
och finansieras aven särskild skatt 
på byggnadsindustrin, för närvarande 
(1970/71) 0,6 % av utbetalda löner. 
Budgetåret 1970/71 tilldelade rådet 
stads- och intraregional forskning 8 
Mkr (1,6 M $). Detta motsvarar ca 
25 % av rådets totala anslag. Den 
största enskilda mottagaren av medel 
är Statens institut för byggnadsforsk
ning som specialiserat sig på tilläm
pad forskning avseende fysisk plane
ring. Därefter följer i enlighet med 
bidragens storleksordning de tekniska 
högskolorna och universiteten. Rådet 
utdelar anslag även till helt fristående 
forskare. 

Forskningens omfattning och 
inriktning 

Samhällsplanering i Sverige präglas 
av två huvudproblem, dels hur sam
hällsekonomisk balans skall uppnås, 
dels hur de sociala och miljömässiga 
problemen skall lösas. 

Den nuvarande forskningen har en 
stark anknytning till denna faktiska 
planeringssituation och på vissa fält 
syftar den direkt till att ge ett solidare 
kunskapsunderlag för politiska plane
ringsbeslut. Denna nyttoinriktning 
hos forskningen gäller emellertid en
dast dess syfte. Metodiken att lösa 
problemen är rent vetenskaplig och 
i många fall sysslar forskningen med 
mycket grundläggande problem för 
vilka lösningar kan förväntas först 
på lång sikt. 
Samhällsforskning kan grovt indelas 

i två huvudområden som skiljer sig 
såväl ifråga om planeringsnivå och 
forskningens inriktning som forsk
ningens organisation. Det ena omfat
tar regionalpolitiska frågor i betydel
sen lokaliseringsmönster för befolk
ning, näringliv och social service i 
olika regioner med särskild inriktning 
på storstädernas tillväxtproblem och 
på glesbygdens problem. 
Ett andra huvudfält för forskningen 

är "urban planning" som omfattar 
frågor rörande dimensionering och 
lokalisering och dessas påverkan på 
människan. Särskilt uppmärksammas 
funktionella problem och miljöfrågor 
i betydelsen individernas användning, 
upplevelse och värdering av den bygg
da miljön. 

Regional analys 

Under den senaste 5-årsperioden har 
en expertgrupp för regional utred
ningsverksamhet initierat enradforsk
ningsprojekt som leds av svenska ve
tenskapsmän, särskilt inom ämnena 
kulturgeografi och ekonomi. 

Flera av dessa av expertgruppen 
initierade forskningsprojekt har vi
dareutvecklats med förnyade prob
lemställningar, som till en del är re
sultat från den regionalpolitiska de
batt som förts de senaste åren. 

Den forskningsinitierade verksam
heten inriktas i huvudsak på fyra 
områden, nämligen: 
1. Uppskattning av produktionskost

nader i skilda regioner 
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2. Utredning av icke-prissatta miljö
faktorer som påverkar företags
och hushållssektorns lokaliserings
val 

3. Utveckling aven modell för regio
nala näringslivsprognoser 

4. Analys av den långsiktiga utveck
lingen av landets ortshierarki 

Samhällsplanering 

Planeringsprocessen har utgjort en av 
huvuduppgifterna för samhällsplane
ringsforskningen inom byggforsk
ningsinstitutet under slutet av 6O-talet. 
Motivet för detta ämnesval har varit 
att detaljerade kunskaper om proces
sen behövs om kunskaper och erfa
renheter skall kunna återföras till de 
faser i processen då bebyggelsens 
funktionella, tekniska och ekonomiska 
egenskaper bestäms. Man har också 
velat få fram en referensram för om
rådet för val och prioritering av fort
satta forskningsuppgifter. 

Klassificering av stadsområden 

Av grundläggande betydelse såväl för 
forskningens teoretiska uppbyggnad 

som för den praktiska planeringen är 
att med vetenskaplig systematik söka 
utveckla instrument för beskrivning 
och analys av bebyggelsemiljöer. Så
dana system förutsätter en struktur 
av begrepp som karaktäriserar miljöns 
delelement. En systematisk på veten
skaplig metod grundad begreppsappa
rat för fysisk planering saknas emel
lertid ännu. Inom detta fält pågår 
flera olika projekt. 

Planeringsmetodik och teknik 

Forskning om matematiska analys
metoders tillämpning på lokaliserings
problemen i den fysiska planeringen 
är relativt ny och litet företrädd i 
Sverige. Ett arbete med en matema
tisk modell har inletts för att studera 
regionstruktur och regionstorlek och 
dess inverkan på kontaktmöjligheter 
inom regionen. 

Människan och miljön 

Resultatet av den fysiska planeringen 
påverkar människan på olika sätt; vår 
kunskap om dessa effekter är mycket 
ofullständig. 

Den osäkra mark man befinner sig 
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på när det gäller det man brukar kalla 
sociala behov utgör bakgrunden till 
de undersökningar som på olika håll 
i Sverige bedrivs i syfte att belysa 
samspelet mellan människan och hen
nes miljö. 

Saneringsforskning 

Frågan om upprustning och sanering 
av tätortsområden har väckt stort in
tresse. I december 1968 tillsatte In
rikesdepartementet en parlamentarisk 
utredning som skall studera samhäl
lets möjligheter att främja saneringen 
av det äldre bostadsbeståndet i Sve
riges tätorter. 

Parallellt med den parlamentariska 
utredningen arbetar en arbetsgrupp 
som tillsattes av Statens råd för bygg
nadsforskning med uppgift att analy
sera och specificera forskningsbehov. 
Gruppen hänför behovet av forskning 
till följande huvudområden: 

Socioekonomiska förhållanden 
Bostadsstandard och fastighetseko
nomi 
Markanvändningsmönster 
Tekniska lösningar 
Administration och finansiering 
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Bostäder i MakaUe, Etiopien 

Per Carlsson, Bo Mårtensson, 
Rolf Sandström & Mats Åstedt 

Genom att söka en arbetsuppgift i ett 
u-land har författarna sökt skaffa för
djupad kunskap om de förhållanden 
under vilka människor där lever och 
om vad man särskilt skulle kunna gö
ra för att förbättra dessa människors 
bostadsförhållanden. Valet föll på 
Etiopien, där författarna fick i upp
gift aven lokal utvecklingsorganisa
tion att i staden Makalle planera ett 
bostadsområde. Arbetsuppgiften, som 
genomfördes 1967, utgjorde författar
nas examensarbete vid Kungl. Teknis
ka Högskolans sektion för arkitektur. 

För att kunna lösa sin uppgift fick 
författarna börja med att ställa, frågor 
om de mest elementära och alldagliga 
ting. Svaren på frågorna gav så efter 
hand upphov till nya, allt mer sam
mansatta frågeställningar. Den i Do
cument D5:1971 framlagda redovis
ningen av projektet i Makalle är i hu
vudsak en beskrivning av mycket kon
kret karak,tär av de förhållanden och 
frågeställningar som ledde fram till 
det färdiga arkitektarbetet. En utvär
dering av arbetet i förhållande till 
samhällets ekonomiska och sociala 
problem, sedda också i ett större sam
manhang, har lett till vidgade studier 
av det etiopiska samhället både ur na
tionell och internationell synvinkel. 
Dessa studier har författarna publice
rat på Zenit Cavefors förlag under ti
teln "Utveckling och underutveckling 
i Etiopien", Zenitserie nr 11, 1971. 

Modellfoto mot söder. 

Platsen 

Provinsen Tigrai, som har drygt 1,5 
miljoner invånare, ligger i norra de
len av Etiopien. Den består till stör
sta delen aven högslätt på ca 2 000 
meters höjd, men omfattar även delar 
av Danakilöknen, som delvis ligger 
under havets nivå. Befolkningen livnär 
sig på jordbruk och boskapsskötsel. I 
Danakilöknen finns stora salttillgång
ar. Högslättens klimat karakteriseras 
av ringa nederbörd under större delen 
av året och monsunregn under juni, 
juli och augusti. Sedan skogen under 
århundraden skövlats ligger jorden nu 
öppen för erosion, som hotar att 
förvandla landet till en öken. Tem
peraturen under dagen håller sig mes
tadels omkring 25-30°C och under 
natten omkring 10°C. Utstrålningen 
under natten såväl som instrålningen 
under dagen är stor. 

Staden Makalle, som ligger på 2 200 
meters höjd över havet och har 
22 000 invånare, är provinsens admi
nistrativa och kommersiella centrum. 

FönmdersökWngama 

Under en vecka på ESIBT (Ethio 
Swedish Institute of Building Techno
logy) i Addis Abeba förbereddes bygg
nadsprojektet i Makalle och studera
des några genomförda projekt. Där
efter fortsatte förundersökningarna i 
staden Makalle. 

Uppgifter om staden. - Tillgänglig 
statistik över befolkningsförhållanden, 
näringar m.m. studerades. 

Sociologisk undersökning. - Från 
lönelistorna på de 816 anställda inom 
offentlig tjänst i staden utvaldes för 
intervju 56 personer, ungefär i pro
portion till den totala inkomstfördel
ningen. Med hjälp av tolk ställdes ett 
sextiotal frågor. Dessa berörde den 
enskilda familjens sammansättning 
och bakgrund, hemmets användning, 
daglig verksamhet, socialt liv, ekono
miska förhållanden samt intresset för 
projektet. Upplysningarna komplette
rades med en uppmätning av bostaden 
med notering av vilka inventarier som 
ingick i denna samt fotografering. 

Klimatstudier. - Klimatet i fyra hus
typer studerades med hjälp av termo
och hygrografer. Uppgifter från sta
dens meteorologiska station noterades. 

Kostnadsundersökning. - En bygg
mästare, en byggare i egen regi och 
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en representant för svenska fredskå
ren, vilken lett arbetet med en ny 
skola i Makalie, intervjuades. 

Uppmätningar. - Fem traditionella 
hus i staden och i en närbelägen by 
mättes upp. 
Nivellering. - Förefintliga kartor 

över området var inte tillräckligt exak
ta för en detaljplanering. 
Planläget. - Under vistelsen i Ma

kalle skisserades ett förslag till dispo
sition av bostadsområdet och dess när
maste omgivningar samt dess kontakt 
med staden. 

Skisser. - Skisser till bostadsområ
det och dess olika hustyper utarbeta
des, vilka sedan diskuterades vid ett 
offentligt möte. 

Programarbetet 

Ä ven om resurserna inte tillät att bo
stadsprojektet medförde någon egent
lig standardökning återstod ändå ett 
skäl att genomföra det, nämligen att 
förse familjerna med egen bostad. Hy
resmarknaden är ogynnsam för hyres
gäster, och få äger det hus de bor i. 
På grundval av bland annat den so
ciologiska undersökningen av de rå
dande bostadsförhållandena, invånar
nas ekonomiska situation samt deras 
önskemål och ambitioner kunde så-

I II " , 
.----~. =-.,.. ---'.1-

I 

Hustyp A Hustyp B 

väl behovet som möjligheten aven 
standardökning bedömas. Ett exempel 
på sådana bedömningar ger TABELL 
1. 

Projektet 

Förutom rumsprogrammet har klima
tet (hett och torrt), erosionen, terräng
en, vattenbristen och ekonomin starkt 
påverkat bostadsområdets utformning. 
På grund av den knappa tillgången 

på vatten är det omöjligt att förse var
je hus med en egen kran, och gemen
samma vattenhus har därför ordnats 
vid varje torg. 

De starkt begränsade resurserna har 
framtvingat en tät bebyggelse, vilket 
också ger klimatiska fördelar. 
Området innehåller 392 bostäder, 

fördelade på 68 enrums-, 128 två
rums-, 150 trerums- och 46 femrums
enheter. Det består av kvarter grup
perade runt sju torg, vart och ett för
sett med en vattenanläggning med kra
nar, tvättplatser och duschar, samlade 
till ett hus för att underlätta kontroll 
av vattenförbrukningen. Gångavstån
den till vattenhusen är maximalt 110 
meter och genomsnittligt 40 meter 
Gfr TABELL l). De runda husen på 
torget är avsedda som samlingsplatser 
eller gemensamma vardagsrum. Prin-

Hustyp C Hustyp D 

cipen för detaljplanen är avsedd att 
kunna användas för andra områden i 
Makalle samt på andra platser i pro
vinsen. 

Kostnadsberäkningen för området 
gav följande belopp (1 Eth.$ = 2 
svenska kronor): 

Hustyp Eth. $ 

A 
B 
C 
D 

920 
1200 
1 730 
2770 

Gemen- Total-
samma 
kost
nader 

130 
170 
250 
380 

kostnad 
Eth. $ 

1050 
1370 
1980 
3150 

Den totala kostnaden för hela områ
det med den sammansättning av de 
olika hustyperna som föreslagits 
skulle bli ca 700 000 etiopiska dollar. 
Ungefärliga hyror framgår av TA
BELL 1. Kostnader för organisation 
och underhåll har inte inräknats. Av
drag har inte heller gjorts för vinster 
som kan göras vid ett rationellt utfö
rande och för mängdrabatter. Hustyp 
A har gjorts minimal för att kunna 
vara tillgänglig även för de låga in
komstgrupperna, som enligt inter
vjuerna endast kan betala 7-10 etio
piska dollar i månaden i hyra. 

1 Vardagsrum 
2 Sovrum 
3 Förråd 
4 Kök 
5 Latrin 

TABELL 1. Några medelvärden från en undersökning av nuvarande förhållanden samt från projektet. 

Fam.för- Antal barn Antal Antal Rumsyta Rumsyta Antal Före- Antal Avstånd Hyra Antal 
sörjarens per barn- släktingar tjänare m2 per hushåll komst hushåll till Eth. $ inter-
inkomst familj per hushåll per person som delar av som delar vatten ner yjner 
Eth. $ hushåll m2 kök latrin latriQ ID månad 
per månad 

Undersökningen 

<30 15,2 3,2 2,7 25 % 3,7 4 
30-90 3,4 0,7 0,6 17,3 3,1 1,9 35 % 3,9 240 6,75 31 
90-150 6,6 0,6 1,2 24,0 3,6 2,1 100 % 2,5 180 11,25 11 
>150 5,1 1,0 1,3 38,1 5,9 1,3 100% 1,8 130 25,70 11 

Projektet 

Typ A 20 4,2 

}t } 100 % }t 
8,2oa 

Typ B 26 4,8 }"40- 1O,60a 

Typ C 38 5,7 max. 110 l5,30a 

Typ D 61 9,5 23,6oa 

a Per månad vid 6 % ränta, 18 års amortering. 
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Vinterbygge i Sverige 

Jan-Åke Jonson 

En stillfilm har framställts för att be
lysa vinterbygge i Sverige. Den bygger 
på erfarenheter från den forskning 
som bedrivs vid Statens instituts för 
byggnadsforskning filialkontor i 
Umeå. Text och bilder i stillfilmen har 
sammanställts i häften som publice
rats på engelska, tyska och ryska i 
Document D6:1971. En separat 
svensk version har också utgetts. 

Vid byggande vintertid ökar kostna
derna eftersom man måste täcka, iso
lera och värma. Vidare tillkommer 
kostnader för snöröjning och störning
ar som inte helt kan förebyggas. 

Trots detta blir totalkostnaderna läg
re orr. man bygger året om. 

Exempel lämnas på praktiska och 
enkla åtgärder som kan vidtagas för 
att hålla byggnadsarbeten i gång un
der svåra väderleksförhållanden med 
bibehållande av kraven på säkerhet 
och oförändrad byggnadskvalitet. 

Merkostnader vid vinterbygge 

Vintermerkostnaden ingår som en na
turlig del i kostnaderna för nästan all 
byggnadsproduktion i Sverige. Sedan 
1950-talet har studier bedrivits för 

att belysa vintermerkostnadernas stor
lek, sammansättning och förändring 
under åren. 

Den totala vintermerkostnaden för 
varje objekt är summan av merkost
naderna för ett antal olika vinteråt
gärder vid olika arbeten, speciella vin
teråtgärder och kostnaden för stör
ningar orsakade av vintern. Vinterns 
intensitet, den mängd arbetsmoment 
som infaller under vintern och mer
kostnaden för varje enhet som kräver 
vinteråtgärd bestämmer vintermer
kostnadernas storlek. Igångsättnings
tidpunkten för ett objekt inverkar där
för bI.a. på hur stora merkostnaderna 
blir - den del av ett arbetsmoment 
som infaller under vintern varierar 
med igångsättningstidpunkten vid en 
given tidplan. 

De undersökningar som genomförts 
visar att betongarbetena medför de 
högsta delkostnaderna. Det visar sig 
också att den totala merkostnaden vid 
normala objekt är störst vid igångsätt
ning på hösten och lägst vid igångsätt
ning på våren, FIG. 1. Kostnadskur
van för stomme med platsgjuten be
tong ligger högre än för stomme med 
betongelement. 

Semester % av byggnadskostnad 
4,0r---,----,----,---,----,----rT/ 

3,5~--~--~--_+----~--~--4_~~----~--+_--~--_+--~ 

3,0~--~--~--_+----~--~--~h7~----~--+_--4_--_+--~ 

0,5 

o 
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Igångsättningsmånad 

FIG. 1. Vintermerkostnadskurva modell 1970, Stockholm, 30000 m8 byggnadsvolym. 
Totalkurva 1 avser stomme av platsgjuten betong. Totalkurva 2 avser stomme av be·· 
tongelement. Elementbyggmetod där uppvärmning inte erfordras vid fogning. Erford
ras sådan höjs merkostnaden vid mest ogynnsamma igångsättning med 0,15-0,20 
procent. 
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FIG. 2. En bland viktiga vinteråtgärder 
är att isolera för att behålla värmen vid 
betonggjutning av känsliga konstruktio
ner. 

Sedan 1950-talet har metodutveck
lingen gått framåt betydligt. Man har 
infört en mer omfattande och detal
jerad planering av arbetsplatserna. 
Man är väl förberedd på plötsliga snö
fall och köldperioder. Bästa sättet att 
hålla nere merkostnaderna är att väl
ja metoder som är avpassade till ob
jekt och konstruktion och att låta vin
tern ingå som en naturlig del i plane
ring och genomförande. 

Den ekonomiska effekten av de vin
terbyggmetoder som utvecklats är 
svår att mäta. Vinterrnerkostnaden i 
sig själv är ointressant om den inte 
sätts i relation till bl.a. de vinster som 
ökad produktion och minskat syssel
sättningsbortfall kan ge. Kostnaderna 
sänks även för bl.a. projekterings- och 
materialleverantörsledet. 
På lång sikt krävs radikala föränd

ringar om man skall lyckas att genom
gripande minska vinterrnerkostnader
na. Nya byggmetoder och konstruk
tioner har därvid speciell betydelse. 

Principiella åtgärder 

Kyla, nederbörd och mörker är de 
hinder som måste övervinnas när man 
bygger under vinterhalvåret. Princi
piellt innebär vinteråtgärderna att 
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riaioch konstruktioner, att isolera för 
att behålla värmen i vinterkänsliga de
lar och att tillföra extra värme. 

Vimerbyggeatgarder ar till viss del 
beroende av byggmetod och konstruk
tiva utformningar. Byggandet vinter
tid underlättas om byggelement och 
övriga komponenter levereras förtill
verkade till arbetsplatsen. Det är van
ligen lättare att bygga hus med stom
me av trä eller stål än av betong. 

Arbetspersonalen utsätts för ökade 
påfrestningar. Vanan vid hårt klimat 
har betydelse liksom en riktig klädsel. 
Kläderna skall vara värmeisolerande, 

vindtäta, vattenavvisande och ge ven
tilation mot kroppen. 

Markarbeten 

Tjäle i marken gör det svårt att schak
ta för grunden. För det mesta klarar 
schaktmaskinerna det, men i undan
tagsfall kan man bli tvungen att 
spränga. Tjälen kan hindras att tränga 
ner om man innan vintern kommer 
täcker marken med ett isolerande la
ger av t.ex. halm eller, numera lika 
vanligt, mineralullsmattor. För att 
värma mark och tina tjäle kan man 
använda byggtorkar, ångrör eller 
elektriska anordningar. Schaktbotten 
och färdiga konstruktioner måste ock
så skyddas mot kyla om marken är 
tjälfarlig. 

Betonggjutning 

Betong kan få bestående skador om 
den fryser under cementets bindetid. 
Hållfastheten är beroende av betong
temperaturen och tiden. Genom att 
beräkna TT-faktorn får man ett mått 
på betongens mognad. Formeln som 
tillämpas i Sverige lyder 
TT=2.'a t (t+lO) 
där 
at = betongens lagringstid i dygn 

vid viss temperatur 
= betongtemperaturen under lag-

ringstiden 
TT = TT-faktorn i dygngrader. 
Av formeln framgår att samma värde 
på TT-faktorn kan erhållas genom att 
variera tid och temperatur. Vid en 
viss betongblandning motsvarar TT
faktorn en viss hållfasthet. I svenska 
betongbestämmelser fastslås att be
tongen måste ha viss förhärdning in
nan den får frysa. Olika betongkvali
Mer kräver olika förhärdningstid. För 
t. ex. betongkvaliteten K 200 får TT
faktorn vara lägst 30 dygngrader. 
Vidare gäller att betongtemperaturen 
inte får understiga +5°C vid gjut
ningen om lufttemperaturen är +5°C 
eller lägre. 
För att betong skall bli tillräckligt 

förhärdad levereras den varm från 
fabriken. Om betong tillverkas på ar
betsplatsen värms sand och vatten in
nan betongen blandas. Hetongmaterial 
värms vanligen f!!ed öppen ång2.. Den 
tillförs med ångspjut - ett järnrör 
med borrade hål. 

Betongens härdning kan påskyndas 
genom att en accelerator tillsatts. :Som 
sådan används framför allt kalcium
klorid. Metoden medför dock risk att 
armeringsjärnen angrips av rost. Vid 
en kalciumkloridtillsats av upp till 
2 % av cementvikten anses risken för 
rostskador dock vara liten. 

Ofta måste man isolera nygjuten be
tong eller tillföra extra värme. Van
ligen är det tillräckligt att isolera 
formelement för gjutning av väggar 
med 5-7 cm mineralull eller cellplast. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 
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Nygjutna bjälklag brukar man värma 
3-6 dygn efter gjutningen, varpå for
marna omedelbart kan rivas. Utetem
peratur, betongkvalitet, isolering och 
övriga förhållanden får avgöra värm
ningsintensiteten. Den vanligaste vär
mekällan är oljeeldade byggtorkar som 
ställs under det nygjutna bjälklaget. 
En vanlig bjälklagsform är både svår 
och dyrbar att isolera på undersidan. 
Använder man däremot form bord, 
dvs. stora formelement för bjälklag, 
kan man isolera formens undersida 
och låta isoleringen sitta kvar från 
gång till gång. Med normala betong
kvaliteter kan man på så sätt klara 
villkoren för frostsäkerhet och form
rivningshållfasthet ner till ungefär 
-10°C vid gjutning av normala bjälk
lagsplattor till bostadshus och liknan
de byggnader. 

Mumingsarbeten, elemell.imontering 

Murning vintertid klarar man genom 
att använda torra - ibland uppvärm
da - murstenar och varmt bruk. För 
att få torra och varma stenar värms 
stenupplagen med byggtorkar under 
presenningstäckning. 

Vid vissa elementbyggnadssystem 
klarar man foggjutningen med varmt 
bruk med tillsatsmedel - t.ex. kal
dumklorid och luftporbildande medel 
- medan fogarna vid andra system 
måste värmas efter foggjutningen. Det 
senare gäller när lasterna överförs via 
fogarna. Uppvärmningen kan ske ge
nom att rumsluften värms med t. ex. 
byggtorkar eller att elektrisk värme
tråd gjuts in i fogarna. 

Övriga åtgärder 

Vid de flesta arbetsmoment måste snö 
och is hållas borta. Räcker det inte 
att sopa eller skotta kan man använda 
ånga eller tryckluft. Byggplatserna 
har vanligen en ångpanna för upp
värmning och snösmältning. Det är 
önskvärt att den alstrar högtrycks
ånga. En ånggenerator kan också an
vändas. Anga är dock dyrbar och har 
också nackdelen att tillföra byggnaden 
vatten, som sedan måste torkas ut. 
Tryckluften är utmärkt när man skall 
ta bort mindre mängder torr snö. 

Snabb byggt akt gör tiden för uttork-
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torkningen är viktig eftersom den har 
stor inverkan på byggnadens slutliga 
kvalitet. Under senare delen av bygg
nadstiden kan husets egen centralvär
meanläggning användas. Den måste 
dock kompletteras med byggtorkar för 
att uttorkningen skall bli godtagbar. 

I Sverige är det inte vanligt att bygga 
in hela bygget för att komma undan 
vinterproblemen. Däremot bygger 
man ofta in eller reser tält över en 
viss del av bygget för att kunna utföra 
särskilt vinterkänsliga arbeten, t. ex. 
grundläggning eller golvslipning 
samband med bjälklagsgjutning. 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 

Stockholm 1971 



Hållfasthet, säkerhet och ekonomisk 
dimensionering av byggnader 

Arne l. Johnson 

Rapporten är ett nytryck av Statens 
kommitte för byggnadsforskning, Med
delande 22, som efterfrågats mycket 
men varit slutsåld sedan lång tid. 
Styrkan hos en byggnad eller bygg

nadsdel kan inte exakt bestämmas i 
förväg. Den beror på ett flertal stor
heter, vilka inte är fullständigt kända 
och därför är mer eller mindre osäkra. 
Sådana storheter är exempelvis styr
kan hos materialet i en byggnadsdel 
och i många fall dimensionerna hos 
byggnadsdelen. Aven kunskapen om 
den belastning som kan förväntas an
gripa en byggnad är normalt utsatt 
för liknande osäkerhet. 
Vid utformandet aven byggnad 

(byggnadsdel) är det därför nödvän
digt att ta hänsyn till spridningen 
(osäkerheten) i de storheter som be
stämmer funktionsdug/igheten. 
Följande rapport tar upp frågan om 

hur variationer i belastningar och 
mått hos en byggnadsdel samt håll
fastheten hos det ingående byggnads
materialet påverkar byggnadsdelens 
eller byggnadens funktionsduglighet. 

Ekonomisk dimensionering 

Rapportens ändamål är att teoretiskt 
och praktiskt granska dessa variatio
ner samt finna en metod för att be
stämma den lämpliga (ekonomiska) 
dimensionen för en byggnadsdel, var-

vid samtidigt studeras inverkan av vo
lym och spänningsfördelning på styr
kan hos olika utformade kroppar. För 
att man skall kunna lösa detta visar 
det sig även nödvändigt att studera 
den absoluta storleken av samt den 
osäkerhet hos en storhet som beror av 
utförandet, dvs. fördelningsfunktionen 
för storheten. Rapporten bygger på 
teoretiska slutledningar och på expe
rimentella undersökningar. Den teore
tiska studien består aven undersök
ning av vissa allmänna egenskaper 
samt den matematiska strukturen hos 
de undersökta storheterna. Det visas 
i rapporten, att dessa hos några för 
en konstruktion viktiga storheter nära 
motsvaras av den matematiska struk
turen och egenskaperna hos några 
kända statistiska fördelningar (se ne
dan). 

Undersökta storheter 

De lösningar som presenteras i rap
porten består så långt möjligt av yttre 
begränsningar av variationsområdet 
för storheten (begränsningsfunktio
ner), ofta relativt näraliggande, vilket 
normalt medför att resultatet får till
räcklig noggrannhet även om de ingå
ende storheterna inte är kända med 
något större exakthet, se FIG. 1. 

De osäkra storheter som undersöks 
i rapporten har indelats i två grupper: 
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FIG. 1. Exempel på en fördelningskurva för betonghållfasthet. Motsvarande begräns
ningsfunktion av normalfördelningen och fördelningsfunktion typ Il (se nedan) visas 
som jämförelse. 
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1. Hållfasthet 
a) Styrka hos materialet 
b) Mått och arbets skicklighet 

2. Belastning 
a) Egenvikt 
b) Yttre belastning inklusive dyna

misk belastning 
c) Vind, vatten, snö, temperatur, 

krympning, jordskalv etc. 
d) Beräkningar och antaganden 

(kan också föras till grupp 1). 
Denna indelning medför att de osäk

ra storheterna kan hänföras till en av 
två grupper, hållfasthet eller belast
ning. 

Fördelningsfunktioner 

Variationerna i storheterna antages 
vara slumpmässiga, men sett över en 
större mängd värden, finner man en 
regelbundenhet som kan beskrivas 
med statistiska termer; det existerar 
en fördelningsfunktion F(x) och en 
frekvensfunktion f(x)=F'(x). 
Författaren betraktar först ideala 

material såsom fullkomligt sprött och 
fullkomligt plastiskt material och 
framlägger med utgångspunkt från 
denna betraktelse tre typer av fördel
ningsfunktion såsom gällande som en 
yttre gräns för dessa, nämligen: 

Typ I F(x)= e-e-x 

Typ H F(x)=e-(-X)k 

Typ HI F(x)= e-x- k 

f(x)=e-x-e-x 

f(x)=k(-x)k-l'e-(-x)k 

f(x)=~ 'e-x - k 
Xk+1 

Undersökningar visar att den nor
mala fördelningsfunktionen <p(x)= 

f e-x2dx och en fördelningsfunktion 
av typ I bildar begränsande fördel
ningsfunktioner för de flesta storheter 
men att i vissa beskrivna fall typ n 
ger en bättre överensstämmelse. Stor
heter med fördelningsfunktion av typ 
In som yttre gräns förekommer van
ligen inte. 
En diskussion förs om användningen 

och tillämpningen av de ovan angivna 
fördelningsfunktionerna på fullstän
digt sprött och fullständigt elastiskt 
material samt sprött materiar'som inte 
följer lagen om svagaste länken. To
talt brott i det senare fallet inträffar 
då den maximala bärkraftsförmågan 

för tvärsnittet uppnåtts, vilket inte 
med nödvändighet inträffar samtidigt 
som brott hos den svagaste länken. 
Normalt gäller detta endast för kablar 
och liknande. Diskussionen utvidgas 
sedan till material som varken är full
komligt spröda eller fullkomligt elas
tiska, dvs. normala material. 

Därefter undersöks inflytandet av 
volymen och spänningsfördelningen på 
en kropps hållfasthet vid olika mate
rial och spänningsförhållanden. 
Författaren övergår sedan till att 

diskutera dimensioner och belastning
ars absoluta storlek och variationer. 
Man finner att variationen hos di
mensioner är normalfördelad medan 
nyttolasten styrs av fördelningsfunk
tion typ l. 
En teori om addition av inflytande 

från flera oberoende variabler fram
förs, och det visas att det är möjligt 
att beräkna det kombinerade inflytan
det från flera variabler, eventuellt med 
hjälp aven approximation. 

Effekten av regelbundna variationer 
i en storhet diskuteras och en fördel
ningsfunktion framläggs. 
För att kunna bestämma sannolikhe

ten för brott eller den mest ekono
miska dimensionen för en given bygg
nadsdel måste man ta med i beräk
ningen att identiska byggnads delar 
kan ha konstruerats och tillverkats på 
olika platser och vid olika tillfällen. 
Ett idealiserat fall studeras och en 
teori läggs fram som tar hänsyn till 
ovanstående. 

Gjorda u.ndersökningar 

Ett antal undersökningar, rörande 
styrkan hos olika material, uppmätta 
belastningar i hus p.g.a. rörlig last, ut
förda dimensioner jämfört med be
räknade dimensioner samt uppmätta 
maximala vindstyrkor och vattenstånd, 
refereras och jämförs med de teore
tiska fördelningarna. Resultaten av 
undersökningarna visar, att fördel
ningsfunktionerna vanligen ligger nå
gonstans mellan den förväntade teore
tiska begränsningsfunktionen (normal
fördelningen) och en fördelning enligt 
typ l. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

Ekonomisk dimensioneringsfaktor 

Rapporten avslutas med en diskussion 
om hur man med hjälp av de tidigare 
funna typerna av fördelningsfunktio
ner kan väga anläggningskostnaden 
för en konstruktion (som beror av 
hållfastheten) mot den kostnad som 
risken för brott eller skada på kon
struktionen innebär, så att totalkost
naden ( = anläggningskostnaden + risk
kostnaden) blir ett minimum. Med 
kännedom om de olika fördelningarna 
kan man härigenom beräkna den di
mension för en byggnadsdel, som 
med hänsyn tagen till risken för brott 
gör att den totala framtida kostnaden 
blir ett minimum. På detta sätt erhål
les den mest gynnsamma dimensionen 
(hållfastheten) för en byggnadsdel. 
Författaren definierar den hållfasthet 
som motsvarar den optimala lösningen 
genom att införa en "ekonomisk di-

mensioneringsfaktor" D= ~, där S är 
Q 

medelvärdet av byggnadsdelens håll
fasthet och Q är medelvärdet av den 
totala belastningen på byggnadsde1en. 
D finns tabulerad i rapporten för ett 
antal vanliga fall. 
I rapporten härleds lösningar för be

stämning av den ekonomiska dimen
sioneringsfaktorn. Dessa tar med i be
räkningen flera typer av skador, t.ex. 
farliga deformationer och totalt brott. 
Den ekonomiska dimensioneringsfak
torn är beroende av fördelningsfunk
tionerna hos hållfastheten och belast
ningen, likaså av anläggningskostna
den och riskkostnaden. Följaktligen 
kan inte individuella "säkerhetsfakto
rer" som beror enbart på materialens 
hållfasthet eller belastningens storlek 
bestämmas. 

Nuvarande normer 

I ett avslutande referat diskuteras de 
nuvarande konstruktions- och dimen
sioneringsreglerna jämfört med eko
nomisk dimensionering sådan den de
finieras i rapporten, och författaren 
konstaterar att dimensionering enligt 
nuvarande normer leder till för höga 
kostnader, vilket innebär betydande 
nationalekonomiska förluster. 

Rotobeckman AB, Stockholm 1974 
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Samband mellan blandningstid och typ 
av betongblandare 

Arne Johansson 

1965 års Bestämmelser för betongkon
struktioner - material och utförande 
- betong (BfB, B5-1965) föreskriver 
att blandningstiden vid blandning av 
betong skall vara minst 11;2 minut. 
A v ekonomiska skäl har frågan väckts 
om denna minimiblandningstid är ge
nerellt berättigad för olika typer av 
betongblandare. 

Undersökningens syfte var att dels 
utreda möjligheten att sänka bland
ningstiden, dels få fram en lämplig 
metod för en framtida standardiserad 
provning av betongblandare. 

Teoretiska överväganden 

En betongblandares blandningsförmå
ga kan värderas med ledning av den 
blandade betongmassans homogenise
ringsgrad inom samma sats. Homoge
niseringsgraden bedöms i sin tur på 
grundval av de i betongen ingående 
delmaterialens mer eller mindre lik
formiga fördelning. Genom att be
stämma de1materialens spridning vid 
olika blandningstider har man möj
lighet att avgöra hur lång blandnings
tid en viss typ av betongblandare behö
ver för att uppnå en acceptabel homo
geniseringsgrad. 

Undersökningen utfördes med an
vändande av följande kriterier: 
1. Cementhaltens spridning inom 

satsen 
2. Sandhaltens spridning inom sat

sen 
3. Stenhaltens spridning inom satsen 
4. Tryckhållfasthetens spridning inom 

satsen 
5. Tryckhållfasthetens utveckling med 

blandningstiden 
6. Konsistensens utveckling med 

blandningstiden. 
Det teoretiska sambandet mellan va

rianserna och blandningstiden bör i 
princip kunna skrivas enligt följande: 

.2 _1 2 2 2 a tot- t·(air) +a skikt+ a töm 
a 

+a2mät 
där 
a tot =totala standardavvikelsen 
air =standardavvikelsen vid bland

ningstidens början samman
hängande med ifyllnad och 
förblandning 

askikt=standardavvikelsen orsakad av 
en viss uppskiktning av be
tongmassan under blandning
ens gång 

at öm =standardavvikelsen orsakad av 
tömningsprocessen 

amät =standardavvikelsen orsakad av 
mätmetoden 

a = konstant, beroende av bland
ningen 

t = blandningstiden. 
För t=O erhålls: 

O'tot =v a2if+a2skikt+a2töm +a2mät 
För t -+00 erhålls: 

Försöksvariabler 

Förhållandet homogenitet - bland
ningstid kan påverkas av följande fak
torer: 
1. Betongsammansättning 
2. Materialens ifyllningsturordning 
3. Satsstorlek, reell i förhållande till 

nominell 
4. Blandarens förslitningsgrad 
5. Blandarens rengöring. 

Med tanke på undersökningens om
fattning var det inte möjligt att varie
ra samtliga ovan nämnda faktorer. En 
prioritering gjordes, delvis baserad på 
tidigare undersökningar, varvid man 
kom fram till att det var betongsam
mansättningen, som var den domine
rande faktorn. Följande 3 samman
sättningar användes: 
A. Cementhalt=300 kg/m', konsi

stens=T, stenmax=36 mm 
B. Cementha1t=350 kg/ms, konsi

stens = P, stenmax = 16 mm 
C. Cementhalt=350 kg/m', konsi

stens = SS, stenmax= 16 mm. 

Undersökta blandare 

Undersökningar har genomförts på 3 
olika betongblandare: 
I Planblandare, 1 500 l blandad 

massa 
II Frifallsblandare, 2 500 1 blandad 

massa 
III Planblandare, 150 l blandad 

massa. 

Använda mätmetoder 

Antalet delprov fastställdes till 8 st. 
Målsättningen vid uttagning av prov 
var att få delproven så jämnt förde
lade som möjligt över hela den blan
dade satsen. För detta ändamål an
vändes en roterande "karusell", på 
vilken fastsatts 8 st plåtlådor om var
dera 15 liter. Karusellen placerades 
så att en av lådorna befann sig under 
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l nuvarande bestämmelser föreskrivs 
att blandningstiden vid blandning av 
betong skall vara minst 90 sek. l detta 
arbete undersöks om denna bland
ningstid är generellt berättigad för 
olika typer av betongblandare och be
tongsammansättningar, samtidigt som 
man försöker få fram en lämplig prov
ningsmetod. Resultaten visar att ce
mentets makrohomogeniseringsgrad är 
den faktor som ger det bästa utslaget 
på när en betong är tillfredsställande 
blandad, och som därför bör ligga 
till grund för en provningsmetod. Om 
blandningstiden bedöms med hänsyn 
till ovannämnda faktor kan den enligt 
denna undersökning i vissa fall mins
kas från nu gällande. 

Nyckelord: 

Betong, material, blandare, bland
ningstid, homogeniseringsförmåga, 
provningsmetod. 

Denna skrift avser anslag C 39: 12 
(projekt 7) från Statens råd för bygg
nadsforskning till Cement- och Betong
institutet. 
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den utströmmande betongmassan och 
under tömningsförloppets gång drogs 
karusellen runt ett varv, varvid varje 
fylld låda ungefär representerade sin 
åttondel av hela satsen. 
De olika halterna av cement, sand 

och sten i varje delprov bestämdes ge
nom pyknometermetoden, som bygger 
på vägning i luft respektive vatten 
samt våtsiktning av ett betongprov. 
Spridningen beräknades därefter på 
de härigenom erhållna 8 delvärdena. 
Delprovens storlek var vid dessa be
stämningar 2-3 liter.Spridningsbe
räkningen gav homogeniserings graden 
mellan de 8 delproven, den s.k. mak
rohomogeniseringen. FIG. 1. 
Fördelningen av materialen inom ett 

delprov, den s.k. mikrohomogenise
ringen, försökte man få fram på annat 
sätt; bl.a. genom att bestämma håll
fasthetens utveckling med blandnings
tiden. Här användes en s.k. likare i 
form aven 50-liters Eirich-blandare, 
i vilken 5 liter från varje delprov till
sammans efterblandades till en sam
manlagd blandningstid av 4 min. Av 
denna s.k. välblandade betong till
verkades kuber, vilkas medelhållfasthet 
jämfördes med medelvärdet för de ku
ber från delproven, som ingick i sprid
nin g~b~r~kningen. 
Ytterligare en metod användes för 

att försöka få svar på mikrohomoge
niseringens utveckling med bland
ningsIiden. De rvå kuberna fran sam
ma delprov vibrerades olika. Den ena 
kuben vibrerades endast så länge att 
betongens överyta slutit sig, medan 
den andra kuben utsattes för en över
drivet långvarig vibrering. Metoden 
bygger på teorin att en eventuellt dålig 
mikrohomogenisering hos cementet 
förbättras vid denna intensiva och 
långvariga vibrering. FIG. 2. 

Betongmassans konsistens samt blan
darrnotorns elektriska effektförbruk-
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ning, som också är ett mått på konsi
stensen, registrerades vid olika bland
ningstider. 

Resultat och slutsatser 
Undersökningen visar att den använ
da provningsmetoden är användbar 
för bedömning aven betongbhmdares 
homogeniseringsförmåga. Bedömning
en kan göras enbart på basis av resul
taten av cementets makrohomogenise
ringsgrad, som enligt undersöknings
resultaten är den faktor, som ger bästa 
utslaget på när en betong är tillfreds
ställande blandad. Acceptabel homo
geniseringsgrad kan anses ha uppnåtts 
om cementets variationskoefficient är 
under 6 %. 
När dessa bedömningsgrunder an

vänds, kan minimiblandningstiden 
minskas från nu gällande 90 sek men 
den bör vara beroende av blandartyp 
och betongsammansättning. 
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FIG. 2. Frifallsblandare 2500. Tryckhåll
fasthetsökning genom ökad vibrering vid 
olika blandningstider och betongsamman
sättningar. 
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FIG. 1. Cementets variation inom en sats 
vid olika blandningstider och betongsam
man'Sättningar. 
a. Planblandare 1500 
b. Frifallsblandare 2500 
c. Planhlandare 150 

Undersökningen har också visat, att 
mikrohomogeniteten förbättras även 
efter det att tillfredsställande makro
homogenitet uppnåtts. Detta faktum 
kan, även om det i allmänhet inte tor
de ha någon större praktisk betydelse, 
i vissa fall motivera en något längre 
blandningstid än de uträknade sprid
ningsresultaten anger. Med tanke på 
mikrohomogeniteten är det, oberoende 
av om makrospridningen har ett lågt 
värde, inte lämpligt att använda bland
ningstider under 30 sekunder. 
Av provningsresultaten framgår att 

planblandare 1500 har goda homoge
niseringsegenskaper vid styva konsis
tenser, medan frifallsblandaren inte 
torde vara lämplig för betong styvare 
än ungefär 20 Vebe. För planblandare 
150 är 36 mm stenstorlek troligen för 
mycket. Samtliga tre blandare har 
svårt att tillfredsställande blanda be
tong med dålig sammanhållning. 
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FIG. 3. Frifallsblandare 2500. C 350, 
SS, 16 mm. Cementinnehåll i olika del
satser. Exempel på satsprojil där svag 
tendens till separation finns. 
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Uppvärmnings- och avsvalningsfasernas 
tid-temperaturkurva för träbränder 
i slutna rum 

Sven ... Erik Magnusson & Sven TheIandersson 

Problemställning 

En kvalificerad brandteknisk dimen
sionering kan, när den tillämpas på 
bärande konstruktioner, lämpligen 
göras i fyra etapper. I varje enskilt 
fall måste först aktuell brandbelast
ning karakteriseras till art och stor
lek. Nästa problem blir att genom 
studium av brandförloppets energi
balans bestämma brandens tid-tempe
raturkurva. Med kännedom om den
na samt med kunskaper om de före
kommande konstruktionsmaterialens 
termiska egenskaper kan sedan de 
instationära temperaturfälten i den 
brandutsatta konstruktionen beräk
nas. Sedan återstår att med ledning 
av dessa temperaturfält bestämma 
konstruktionens statiska verknings
sätt och bärförmåga. Därvid måste 
den förändring av materialens håll
fasthets- och deformationsegenska
per, som äger rum vid höga tempe
raturer, beaktas. 
I rubricerat arbete behandlas pro

blem med anknytning till etapp två, 
dvs. bestämningen av brandförlop
pets tid-temperaturkurva. Som första 
land i världen fick Sverige genom 
SBN 67 bestämmelser, som medgav 
att tid-temperaturkurvan, t.ex. via 
en energibalansekvation, får bestäm
mas med utgångspunkt från i aktuellt 
fall gällande brandbelastning, form 
och storlek på brandcellens öppning
ar samt geometriska och termiska 
data i övrigt för brandrummet. För 
brandbelastning av träbränsletyp 
finns i normen beräknade kurvor, 
som för brandförloppets uppvärm
ningsfas visar hur en brandcells tid
temperaturförlopp varierar med stor-
heten A· VH/ At. Här är A= totala 
öppningsytan av fönster och dörrar 

m", H=ett vägt medelvärde av 

FIG. 1. Illustration av de olika termer
na i brandjörloppets energibalansekva
tion. 

dessa öppningars höjd i ffi samt At = 
brandcellens totala omslutningsyta i 
m". 

Kurvorna har beräknats under för
utsättning av obegränsad tillgång till 
bränsle. Vid den praktiska tillämp
ningen antar man att tid-temperatur
förloppet följer den aktuella kurvan 
fram till tiden T=q' At/(A· V H . 
25) min, där q = brandbelastningen 
i Mcal/ m2 omslutningsyta. Tiden T 
anger således uppvärmningsfasens 
varaktighet. För den därpå följande 
avsvalningsfasen föreskrivs en linjär 
temperatursänkning på 10°C/min, 
om ej annat kan påvisas vara rikti
gare. Detta har medfört att två faser 
- uppvärmnings- och avsvalningsfa
serna - av samma kontinuerliga för
lopp beskrivs med helt olika grad av 
noggrannhet. Eftersom en realistisk 
brandteknisk dimensionering måste 
bygga på det totala brandförloppets 
tid-temperaturkurva är denna oba
lans i dimensioneringsunderlaget otill
fredsställande. Speciellt för konstruk
tioner med liten värmetröghet, t.ex. 
oisolerade eller lätt isolerade stålbär
verk, är denna onyanserade karakte
risering av avsvalningsfasen mycket 
ogynnsam. 

I uppsatsen visas hur man på teo
retisk väg kan beräkna det fullstän
diga brandförloppets tid-temperatur
kurva vid kända förutsättningar. 
Dessutom redovisas resultaten från 
ett stort antal sådana beräkningar. 

Beräkningsförfarande 

De teoretiska beräkningarna har ba
serats på ett av Kawagoe & Sekine 
och av Ödeen uppställt grundläggan
de samband för brandcellens energi
balans. Sambandet beskriver balansen 
under varje tidsenhet mellan den vär
meenergi le som alstras vid förbrän
ningen och den värmeenergi som på 
olika sätt transporteras bort från 
eller lagras i brandcellen. Ordinärt 
avgår värme från brandcellen genom 
värmetransport till omslutande väg
gar, tak och golv (Iw), genom strål
ning i brandcellens öppningar (IR ) 

samt genom utbyte av rökgaser mot 
kall luft (IL)' Energibalansen illu
streras av FIG. 1. 
Utvidgningen av energibalansekva

tionens tillämpning till att omfatta 
det fullständiga brand förloppet ford-

Byggforskningen 
Sammanfattningar 

T2:1971 

Brandteknisk dimensionering av 
byggnadsdelar förutsätter kännedom 
om brandförloppets totala tid-tempe
raturkurva. l detta arbete ges sådana 
kurvor för ett stort antal kombina
tioner av brandbelastning, storlek på 
brandcellens öppningar och termiska 
egenskaper för omslutande konstruk
tioner. Behandlingen innefattar 
brandförloppets avsvalningsperiod. 
Genom exempel visas att formen på 
tid-temperaturkurvan under denna 
period har st01' inverkan vid bestäm
ning av t.ex. oskyddade stålkonstruk
tioners brandmotstånd. 

Nyckelord: 

brandteknisk dimensionering, brand
förlopp, tid-temperaturkurva, avsval
ning. 

Här sammanfattat arbete avser an
slag nr C 479:1 från Statens råd för 
byggnadsforskning till Institutionen 
för Byggnadsstatik, LTH. 
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rade lösandet av två grundläggande 
problem, som tidigare varit mycket 
knapphändigt studerade, nämligen 
dels bestämningen för hela brand
förloppet av per tidsenhet frigjord 
värmeenergi som funktion av tiden, 
dels en utvidgning och komplettering 
av det tidigare uppställda, enbart för 
uppvärmningsfasen gällande, uttryc
ket för IL. 

Studium av sistnämnda problem 
med utgångspunkt från en teoretisk 
modell resulterade i ett uttryck för 
IL' baserat på storleken av konvek
tionen genom brandcellens öppning
ar. IL befanns vara ungefär propor
tionell mot rökgasernas temperatur 
och faktorn A· ..jR. 
Då inget fysikaliskt underlag före

ligger för en noggrannare bestämning 
av tidsvariationen för vid en träbrand 
per tidsenhet utvecklad värmemängd, 
gjordes en litteraturgenomgång av 
brandförsök i fullskala. För de för
sök vars förutsättningar var tillräck
ligt preciserade gjordes en jämföran
de beräkning på datamaskin, varvid 
en på försök vald tidkurva för per 
tidsenhet frigjord värmeenergi an
vändes. Denna tidkurva varierades 
tills möjligast goda överensstämmelse 
mellan uppmätt och beräknad tid
temperaturkurva för rökgaserna er
hölls. För varje beräkning gällde att 
den sammanlagt under hela brand
förloppet frigjorda energin skulle 
vara lika med den från början till
gängliga. FIG. 2 visar resultatet av 
en sådan jämförande beräkning. När 
samtliga för detta ändamål lämpliga 
försök på detta sätt genomgåtts, kun
de resultaten systematiseras så att 
tid-kurvan för frigjord värmeenergi 
generellt kunde antas känd. 

Exemplifiering av resultat 
Med de funna tidkurvorna för per 
tidsenhet frigjord energi har brand
förloppets gastemperatur -tidkurva 
beräknats vid olika brandbelastningar 
och öppnIngsfaktorer för sju med 
hänsyn till omslutande konstruktioner 
olika brandcellstyper. Dessa har valts 
så att de i fråga om termiska egen
skaper hos materialen i omslutande 
konstruktioner täcker de flesta i 
praktiken förekommande brandcells
typer. För varje brandcellstyp har 
beräkningarna utförts för 5 eller 6 
vä:,den på faktcrn .LA:.. - vI H/ .L~"-t l 1~
tervallet 0,01 till 0,12 ml / 2 och för 
varje sådant värde 8 olika värden 
på brandbelastningen q, så valda att 
brandvaraktigheten T varierar från 6 
minuter till 2 timmar. Resultaten 
exemplifierf[s med FIG. 3, som visar 
beräknade tid-temperaturkurvor (hel
dragna) vid varierande brandbelast
ning q för en brandcell med 

A· ..j R/ A t =0,04 ml / 2 . 

Som jämförelse är motsvarande kur-

330AVH2575 
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FIG. 2. lämförelse mellan beräknad 
tid-temperaturkurva (streckad) och upp
mätta temperaturer i olika punkter i 
brandcellen (heldragna kurvor) för 
brandförsök i fullskala utfört av Sjö [in. 
Den erhållna tidsvariationen för frigjord 
effekt, representerad av faktorn 10 1 
(330A· 1/ H· 2575), visas i det infällda 
diagrammet. 
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FIG. 3. För varierande brandbelastning 
q teoretiskt beräknade .tid-temperatur
kurvor (heldragna). l figuren är de i 
SBN 67 föreskrivna kurvorna för av
svalningsperioden med en temperatur
sänkning av 10° C 1 min inlagda som 
streckmarkerade. 

4 6 h 

FIG 4. Beräknade samband mellan 
temperaturen {}s (heldragna kurvor) för 
en brandpåverkad oisolerad stålpelare 
och tiden t med gastemperaturpåverkan 
dels enligt SBN 67 (1) och dels enligt 
av författarna beräknad mera realistisk 
kurva (2). Brandrummets tid-tempera-

1\ ____ (i) turkurvor för de båda alternativen är 
/ inlagda i figuren som streckmarkerade. 
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vor enligt nuvarande bestämmelser i 
SBN 67 med rätlinjig temperatur
~i:11lJl..rnl.lg lOne/ nun mmgua som 
streckade i figuren. Av figuren fram
går att författarnas beräkningar ger 
betydligt lägre temperaturer under 
avsvalningsfasen för kortare bränder 
- små brandbelastningar - än nor
men. 

Denna skillnad kan vara helt avgö
rande vid bedömningen av bärför
mågan hos konstruktioner med liten 
värmetröghet. Detta illustreras i 
FIG. 4, som visar beräknad temp e-

ratur {} s för en oisolerad stålpelare 
då den utsätts för brandpåverkan dels 
ellligt i uppsaist:ll ut:räknau lökgas
temperatur-tidkurva och dels enligt 
bestämmelserna iSBN 67. Maximala 
temperaturen i stålpelaren vid brand
påverkan enligt SBN 67 och enligt 
författarnas beräknade kurva blir 799 
resp. 455°C. Exemplet visar nödvän
digheten av att man för att undvika 
kraftigare överdimensioneringar på 
ett mera nyanserat sätt ä'l vad som 
hittills varit möjligt beskriver avsval
ningsfasen vid brandförlopp. 
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Byggforskningens dagsljusgradskiva 
och bländtalstabeller 

I publikationen T3:1971 ingår Bygg
forskningens dagsljus gradskiva och 
bländtalstabeller 1 och 2. De utgör 
komplement till den tidigare publice
rade skriften Fritzell & Löfberg, 
Dagsljus inomhus, Byggforskningens 
publikation T1I: 1970. 

Dagsljusgradskivan (FIG. 1) är ett 
hjälpmedel vid beräkning av dagsljus
faktorn, dvs. förhållandet mellan dags
ljusbelysning inomhus och utomhus. 
Den är utformad av Building Re
search Station i England och omarbe
tad vid Byggforskningens dagsljusla
boratorium för svenska förhållanden 
.med två-glasfönster. Skivan är utförd 
i transparent plast för att kunna pla
ceras på plan- och sektionsritningar 

och direkt avläsas. 
För beräkning av bländtal från föns

ter finns två tabeller utarbetade. 
Bländtalstabell 1 (FIG. 2) avser be
traktningsriktning vinkelrät mot föns
ter och bländtalstabell 2 (FIG. 3) be
traktningsriktning parallell med föns
ter. Vid beräkningen ritas fönstret in 
i tabellerna, varefter man direkt eller 
med ett eller två hjälpsteg kan erhålla 
värden på bländtal. Tabellerna säljs 
var för sig i block om 100 ex. 
Kortfattade bruksanvisningar finns 

på dagsljus gradskivan och bländtals
tabellerna. Beträffande förutsättning
ar, ytterligare förklaringar och beräk
ningsexempel hänvisas till Fritzell & 
Löfberg, Dagsljus inomhus. 

FIG.l 
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Nyckelord: 
dagsljus, belysning, dagsljusgradskiva, 
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där IRK """innerefJekterande kompo-nenten. 
Om det finns flera fönster inom synfältet beräknas GX 

för varje fönster. Dessa värden adderas varefter bländta~ 
let kan beräknas. 

81iiOOt81et = 10 X ,. log E Gx. 

Beträffande förutsättningar och ytterligare förklaring 
se FritzelI & Löfberg, Dagsljus lnomhus, Byggforskning
en T11: 1970. 

5,5 5,3 5,2 5,0 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,2 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0 

5,S ?,5 5,2 4,9 4,6 4,2 $,9 J,5 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2 

6,7 6,4 6,0 5,6 5,2 4,7 4,3 -3,9 3,6 3,2 2,9 2.6 2,4 

8,4 8,1 7,7 7,3 6,8 6,3 6,8 5,2 4,6 4,3 4,0 3,8 3,2 2,6 2.,6 

9,S 9,3 8,S S,s 7,7 7,1 6,4 5,8 5,2 4,S 4,3 3,9 3,5 3,1 2,8 

9,3 8,6 7,9 7,1 6,4 5,8 5,2 4,7 4,2 3,7 3,4 3,0 

9,7 8,8 7,9 7,1 6,3 5,6 5,0 4,5 4,0 3,6 3,2 

9,7 G,7 7,8 6,9 6,1 5,4 4,8 4,3 3,S 3,4 

9,5 8,4 7,4 6,6 5,8 5,1 4,5 4,0 3,6 

9,0 8,0 7,0 6,2 5,4 4,8 4,3 3,S 

9,6 8,5 7,5 6,6 5,8 5,1 4,5 4,0 

S,O 7,0 6,1 5,3 4,7 4,1 

8,3 7,3 6,4 5,5 -4,8 4,2 

8,5 7,5 6,6 5,7 5,0 4,4 

Fönsterbredd. m, till höger om ögat 

Beträffande förutsättningar och ytterligare förklaring 
se FritzelI & Löfberg, Dagsljus inomhus, Byggforskning
en Tl1: 1970. 
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2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 

2,5 2,5 2,& 2,5 2;S 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5· 2,4 2,4 

2,7 2,7 2,7 2,7 2.7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 

~ 
2,2 2,1 2,1 I 
2,3 2,2 2,2 I 
2;4 2,3 2,3 

2,5 2,4 2,4 

2,8 2,6 2,-9 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 U 2,5 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2:,B 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 

3,2 3.2 3,2 3,2 3,1 3,1 -3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,S 2,8 2,7 2,6 

3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 .3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 

3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 a.o 2,9 2,9 2,8 

3,8 3.8 3,8 3,B 3,6 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 

4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 $.,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3.0 2,9 2,8 

~~~UUUUUUUUUU~UUu 

UUUUUUUUUUUUUUUUU 

u~~UUUUUUUUU~UUUU 

6,9 7~ 7,5 7,8 8,1 8.4 8,7 9,0 9,3 9,5 9,9 10,2 10,5 10,8 1'1,1 11,4 11,7 12,0 

Fönsterbredd, m, framför ett mot fönstret vinkelrätt plan genom ögat 

Victor Pettersons Bokilldustri AB, Stockholm 1971 



Undersökning aven metod för accelererad 
provning av betongs tryckhåHfasthet 

Kurt-Göran Braam & Gunnar Ehnbåge 

Armerad betong används i dag i stor 
utsträckning i bärande konstruktioner. 
Normenlig kontroll av betongens po
tentiella tryckhållfasthet sker vanligen 
först vid 28 dygns ålder. Kvalitetsav
vikelser, som därvid upptäcks, är ofta 
svåra att korrigera på ett så sent sta
dium. Det är därför av stor vikt att 
man så snabbt som möjligt kan kon
statera om betongen uppfyller de ford
ringar som man ställer på den. 

Om man så gott som omedelbart 
kunde få en tillförlitlig uppskattning 
av betongens hållfasthet, skulle korri
geringar i betongsammansättningen 
kunna göras genast. Den ekonomiska 
nyttan härav är uppenbar. 
Författarna redogör för en försöks

metod, med accelererad provning av 
betongkroppar i hundragradigt vatten, 
som redan efter fyra timmar medger 
en förutsägelse av betongens normen
liga kubtryckhållfasthet. Undersök
ningen är utförd som examensarbete 
vid CTH. 

Försökets program och utförande 

Utgående från kravet att inom några 
timmar kunna uppskatta den normal
härdade betongens 28-dygnshållfasthet 
utformades ett program för försök 
med accelererad provning av betong. 
Eftersom de av betongfabriker an
vända delmaterialen normalt uppvisar 
små variationer kan det antas att håll
fasthetsvariationerna i en bestämd 
värmehärdningsprocess ej blir särskilt 
stora. lundersökningen har det i Dan
mark och Norge tidigare provade för
farandet med härdning av betongprov
kroppar i kokande vatten använts. 

I programmet ingick försök med be
tong utan tillsatsmedel och betong 
med ett luftporbildande tillsatsmedel. 
För dessa betongtyper undersöktes 
tre vatten(luft)cementtal, värden på 
betong med luftporbildande tillsats
medel inom parentes, nämligen 0,63 
(0,69), 0,51 (0,57) och 0,43 (0,49), 
motsvarande hållfasthetsklasserna K 
300, K 400, K 500. Aven värmehärd
ningens inverkan på den fortsatta håll-

TAB 1. 

fasthetsutvecklingen ingick i försöks
programmet. 

Vid försöken användes de för be
tongtillverkningen vanliga delmateria
len: grus 0/8 mm, makadam 16/35 
mm och standard portlandscement, 
enligt vedertagna proportioneringsreg
ler. Det luftporbildande tillsatsmedlet 
var av fabrikat Wargonin Extra. 

Betongen blandades i en laboratorie
blandare och komprimerades i cylin
derformar med diametern 10 cm och 
höjden 20 cm. Värmehärdningen på
börjades 15 respektive 25 min. efter 
tillblandningen av betong, med res
pektive utan luftporbildande medel. 
Provkropparna härdades i de med 
lock förslutna formarna direkt i 100-
gradigt vatten vid atmosfärstryck. 
Härdningstiden optimerades experi
mentellt i ett tidigare stadium med 
hjälp av förprover. Värmehärdningen 
ägde rum i ett kokkärl försett med två 
elektriska värmeslingor. Temperatur
förloppet under härdningsprocessen 
kontrollerades med hjälp av termoele
ment och en temperaturskrivare. 

Efter värmehärdningen kyldes prov
kropparna. Avkylningen skedde suc
cessivt i vatten vars temperatur under 
30 min. sänktes från 70°C till 20°C. 
Provkropparna avformades efter vär
mebehandlingen och provtrycktes 
omedelbart och vid 28 dygns ålder. 
Parallellt utfördes vid 28 dygn prov
tryckning av normalhärdade cylindrar 
och normerade kuber. Kuberna funge
rade därvid som referensprov. 
Hela undersökningen omfattade, in

klusive förprover, sammanlagt 51 
blandningar. Av varje blandning till
verkades fem serier, se TAR 1. 

Resultat 

För bestämning av optimal härdnings
tid gjordes förprovning med betong av 
hållfasthetsklass K 400 såväl med som 
utan luftporbildande medel. Som opti
mal definierades den värmehärdnings
tid som ger en betong, vars hållfasthet 
omedelbart efter värmehärdningen är 
tillräckligt hög för att medge säkra 

3 cylindrar för värmehärdning, tryckning omedelbart 
3 cylindrar för värmehärdning, tryckning efter (3) 7 dygn 
3 cylindrar för värmehärdning, tryckning efter 28 dygn 
3 cylindrar för värmehärdning, tryckning efter 28 dygn 
3 cylindrar för normalhärdning, tryckning efter 28 dygn 
3 kuber för normalhärdning, tryckning efter 28 dygn 

Byggforskningen 
Sammanfattningar 

T4:1971 

Nyckelord: 

betong, omedelbar tryckhållfasthet, 
28-dygns tryckhållfasthet, accelererad 
provning, provkroppar, värme
härdning 

T4:1971 avser anslag C 282 från Sta
tens råd för byggnadsforskning till 
professor Roman Malinowski. 

UDK 693.54:620.173 
620.169.2 
620.173 

SfBA 
Eq4 

Sammanfattning av: 
Braam, K-G & Ehnbåge, G, 1969, 
Undersökning aven metod för accele
rerad provning av betongs tryckhåll
fasthet. (Examensarbete, Institutionen 
för byggnadsteknik I, CTH) Göteborg. 
Institutionsrapport 113:1969, 55 s., m. 
15 kr. 

Rapporten är skriven på svenska. 

Distribution: 

Institutionen för byggnadsteknik I, 
Byggnadsmateriallära 
Chalmers Tekniska Högskola 
Fack 
402 20 Göteborg 5 
Telefon 031-81 0100 ankn. 1398 

Abonnemangsgrupp: 
(p) produktion 



VÄRMEHÄRDAD 

OMED.ELBAR CYLINDER

HÅLLFASTHET, KP!CM2 

200 

180 

160 

140 

120 Arr 

100 

BO 

60 

40 

20 

" O 2, O 

BETONG UTAN 

3, O 4, O 5, O 

3 TIM 15 MIN 

BETONG MED 
~""""~7I"F-nLLSATSMEDEL 

HÄRDNINGSTID , TIM 

6, O 7, O 

6 TIM 30 MIN 

FIG. 1. Resultat av förprover, utförda vid hållfasthetsnivån K 400, för bestämning av 
optimal härdningstid för det undersökta betongmaterialet, utan och med luftporbil
dande tillsatsmedel. 
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FIG. 2. Samband mellan värmehärdad 
omedelbar cylinderhållfasthet, (TyR' och 
normalhärdad 28-dygnshållfasthet, (T28' 

hos undersökt betong utan tillsatsmedel. 
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FIG. 3. Samband mellan värmehärdad 
omedelbar cylinderhållfasthet, (TyR' och 
normalhärdad 28-dygnshållfasthet, (T28' 

hos undersökt betong med luftporbildan-' 
de tillsats.'nedel. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

provningsrewltat samt har liten håll
fasthets avvikelse mellan provkroppar
na. För vanlig betong valdes 3 tim. 15 
min. och för betong med luftporbild
ande medel 6 tim. 30 min., se FIG. 1. 

I FIG. 2 visas sambandet mellan 28-
dygnshållfastheten hos nörmalhärdade 
provkroppar och den omedelbara vär
mehärdade hållfastheten hos betong 
utan tillsatsmedel. I FIG. 3 visas mot
svarande samband för betong med 
luftporbildande tillsatsmedel. Förhål
landet mellan den normalhärdade 28-
dygnshållfastheten för cylindrar och 
kuber var konstant för de undersökta 
vatten(luft)cementtalen för en viss be
tongtyp. Däremot varierade förhållan
det mellan de olika betongtyperna. 

Slutsatser 

Signifikanta samband mellan den vär
mehärdade betongens omedelbara håll
fasthet och den normerade 28-dygns
hållfastheten existerar för de under
sökta betongtyperna och hållfasthets
klasserna. De funna sambanden kan 
i det undersökta hållfasthetsintervallet 
uttryckas matematiskt som en första
gradskurva för betong utan tillsatsme
del (FIG. 2) och som en andragrads
kurva för betong med det använda 
tillsatsmedlet (FIG. 3). 
De ovan nämnda sambanden gör det 

möjligt att förutsäga betongens norme
rade 28-dygnshållfasthet i intervallet 
K 300-K 500, för undersökt betong 
utan tillsatsmedel efter en tid av ca 
4,0 timmar med en noggrannhet, ut
tryckt som standardavvikelse, av. 20 
kp f cm" och för betong med tillsats
medel efter en tid av ca 7,5 timmar 
med en noggrannhet av 30 kpfcm". 
Betongsammansättningar med sten
storlekar upp till 35 mm kan under
sökas med förfarandet och den använ
da provkroppsdimensionen. 
Det använda härdningsförfarandet 

kan anses allmängiltigt, men härd
ningstiden för betongsammansättning
ar med andra cementtyper, -fabrikat 
och tillsatsmedel måste optimeras på 
föreslaget sätt med hjälp av förprov
ning. Därigenom kan signifikanta 
samband mellan den omedelbara håll
fastheten för värmehärdade cylindrar 
och den normerade 28-dygnshållfast
heten framta.ga.s. V~d konstanta be
tingelser och små variationer i del
materialen kan det undersökta förfa
randet ge en, för den fortlöpande kva
litetskontrollen, god uppskattning av 
den normerade 28-dygnshållfastheten 
innan den normalt härdande betongen 
hårdnat. 

Victor Petterson s Bokindustri Aktiebolag 
Stockholm 1971 



Fritidsboende i spridd bebyggelse 

Hans Mattsson 

Undersökningens huvudsakliga syfte 
är att belysa erfarenheterna från bo
endet inom den spridda fritidsbebygg
elsen samt att registrera de boendes 
synpunkter på denna bebyggelses fy
siska och funktionella egenskaper. 

Undersökningen kompletterar en ti
digare enkätundersökning av detalj
planelagd fritidsbebyggelse. (Medde
lande 4:6 från institutionen för fastig
hetsteknik, KTH. Se även Byggforsk
ningen Sammanfattningar T4:1970.) 

Ett påtagligt intresse för spridd fri
tidsbebyggelse har framkommit i ett 
flertal tidigare undersökningar. Därför 
påbörjade institutionen för fastighets
teknik, KTH, vintern 1969 en under
sökning av denna boendeform, då den 
tidigare föga belysts. Undersökningen 
är samtidigt en i en rad studier rö
rande fritidsbebyggelse som under de 
senaste åren utförts på institutionen 
och bekostats av Statens råd för bygg
nadsforskning. 
Föreliggande arbete har genomförts 

med hjälp aven enkät ställd till fri
tidshusägare. Därvid efterfrågades fri
tidsmiljöns funktionella egenskaper 
samt ägarens attityder, erfarenheter 
m.m. 
Tre län har studerats: Stockholms 

län, Göteborgs och Bohus län samt 
Gävleborgs län. Fritidsbebyggelse på 
mindre avstånd än en timme från 
Stockholm och 1;2 timme från Göte
borg har inte medtagits, då någon 
större framtida fritidsbebyggelse inom 
dessa zoner inte kan förväntas tillåtas. 
Fritidshusen har valts med utgångs
punkten att som spridd bebyggelse ac
cepterats högst 10 hus per 100 hektar. 

Med hjälp av lantmäteriets invente
ringar av fritidsbebyggelse, slumptals
tabeller och fastighetstaxeringslängder 
framtogs så ett stickprov på omkring 
300 fritidsfastigheter i varje län. Frå
geformulären utsändes och efter ytter
ligare tre påminnelsebrev erhölls en 
svarsprocent av 85 %. 

Ett centralt moment vid analysen av 
det inkomna materialet är gjorda jäm
förelser med "Undersökningar röran
de fritidsbebyggelse" (Meddelande 
4:6, Institutionen för fastighetsteknik 
1969), som behandlar fritidsboende i 
planområden. De bägge undersök
ningarna är i stort upplagda på samma 
sätt, just för att få jämförbarhet. 

Fritidsbostadsfamiljen 

Av de svarandes yrkesfördelning fram
går att något mindre än hälften kan 
rubriceras som "manschettarbetare", 
en fjärdedel som arbetare. Relativt 
många pensionärer ingår. 
Ca hälften av fritidsbostadsägarna 

har minst 1 barn under 20 år och om
kring 40 % är gifta utan minderåriga 
barn. Familjeföreståndarens ålder är 
genomsnittligt något mer än 50 år. 

Den permanenta bostaden består i 
genomsnitt av 3 rum och kök. Något 
mer än hälften av de svarande bor i 
flerfamiljshus, resten i villa, radhus 
eller kedjehus. 
Färden till fritidsbostaden företas av 

de allra flesta med egen bil. 
De viktigaste motiven till förvärv av 

fritidshus är i ordning "att få komma 
ut i naturen", "att få en plats att vara 
på under veckoslut och helger", "att 
få avkoppling med arbete på egen 
tomt och eget hus" samt "att få en 
plats att vara på under semestern". 
Semestermotivet är särskilt framträ
dande i Göteborgs och Bohus län, 
men har förhållandevis liten betydelse 
i Stockholms län. 

Fritidstomten 

Tomtmarken består i Stockholms län 
och Gävleborgs län i de flesta fall 
av skogsmark. I Göteborgs och Bohus 
län uppträder däremot de tre mark
slagen skog, åker och berg i ungefär 
lika stor utsträckning. 

I regel är man nöjd med det mark
slag man innehar, men det finns en 
tendens till att tomter med skogsmark 
önskas av fler än som har sådana. 

Tomtens medianstorlek är i Stock
holms län 4 700 m2 , i Göteborgs och 
Bohus län 2 700 m2 samt i Gävleborgs 
län 2400 m'. Fastigheternas storlek 
anses vara lagom av nästan 90 % av 
de svarande. 
Ca 15 % av fastigheterna har åker

mark större än 0,5 ha. Denna brukas 
fortfarande i något mindre än hälften 
av fallen. 

Fritidshuset 

Fritidshuset har i genomsnitt omkring 
3 rum och kök med en bostadsyta på 
60 m2 utom i Gävleborgs län, där fri
tidshusen är mindre. Bland olika ut
rustningsdetaljer är hushållsavlopp och 
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FIG. 1. Inställning till fritidsbostadens avstånd från strand resp. livsmedelsbutik. Pro
cent. 

elektricitet vanligast. Omkring hälften 
av husen har dessa anordningar. Rin
nande vatten är något mindre vanligt 
(VJ). Vattenklosett liksom sophämtning 
förekommer i begränsad omfattning. 
Göteborgs och Bohus län uppvisar en 
högre utrustningsstandard än de andra 
länen. Detta gäller speciellt vatten och 
avlopp samt elektricitet. Fyra femte
delar av fritidshusen är vinterbonade. 
Önskemål om förbättringar (på egen 

bekostnad) framförs framförallt i frå
ga om vattenförsörjningen, där om
kring hälften önskar en förbättring av 
avloppet medan WC tillmäts mindre 
vikt. 

Ca hälften av fritidsfastigheterna har 
förvärvats under 60-talet. Ungefär li
ka många tomter förvärvades bebygg
da som obebyggda. Av dem som för
värvade obebyggda tomter har något 
mindre än hälften byggt själva, helt 
utan lejd arbetskraft. 

Önskan att bosätta sig permanent i 
fritidsbostaden är inte särskilt stor, 
omkring två tredjedelar har en nega
tiv inställning. Denna negativa inställ
ning är särskilt framträdande i Gävle
borgs län. 

% B-län O-län X-län 

'"'1111 
"lOJ 
J~ 

.Annan sysselsattning 

Lek och bollspel 
Besök hos grannar 

Inköp 
Bi!- och båtturer 

Promenader (bär- o. 
svampplockning) 

Fiske 

FIG. 2. Viktigaste sysselsättning tör män 
vid vistelse utanför tomten fördelat efter 
län. Procent. 

Fritidshusets omgivning 

De "nyttigheter" som man helst vill 
ha nära tillgång till är i första hand 
strövområden och i andra hand livs
medelsbutik. Beträffande "förströelse
anordningar" anses i ordning fiske
vatten och anlagd badplats vara vikti
gast att ha i närheten. 

Så gott som samtliga ägare till hus 
med avstånd under 500 meter till vat
ten godtar detta. Av dem som bor på 
2-4 km avstånd från vatten anser 
drygt hälften avståndet vara godtag
bart (FIG. 1). 

Avståndet till granne är i regel god
tagbart, oberoende av var denne bor. 

Ca hälften av respondenterna med 
avstånd över en mil till livsmedelsbu
tik anser ,(etta otillfredsställande 
(HG. 

De viktigaste sysselsättningarna utan
för tomten är för mannen bad, fiske 
och promenader (FIG. 2). För kvin
nan dominerar bad och promenader. 
Kontakterna med ortsbefolkningen be
tecknas av de flesta som "måttliga". 

Flertalet går utanför tomten endast 
i begränsad omfattning, i genomsnitt 
drygt 2 timmar per dag. Barnen vistas 
utanför tomten i större utsträckning 
än föräldrarna. 
De väsentligaste fördelarna med den 

glesa fritidsbebyggelsen jämfört med 
tätare bebyggelseformer anses vara 
"mer lugn och ro" samt "närmare 
kontakt med natur och landsbygd". 
Stor betydeise anses också "närmare 
kontakt med vatten och strand" och 
"slippa insyn och kontakt med gran
nar" ha. 

Nackdelarna med fritidsbebyggelsen 
i förhållande till tätare exploaterings
former har ansetts vara "mera svår
tillgängligt under vinterhalvåret", 
"längre till affärer" samt "sämre ser
vicestandard". En tredjedel anser 
emellertid att inga väsentliga nackde
lar existerar. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

Fördelarna med den glesare bebygg
elsen jämfört med den tätare anser de 
flesta (fyra femtedelar) överväga nack
delarna. Omkring 95 % av de svaran
de har en negativ inställning till bo
ende i fritidsby. 

Så gott som samtliga skulle vid en 
nyanskaffning aven fritidsbostad fort
farande välja glesbebyggelseformen. 
Även om tillgång till friluftsområden 

med friLuftsgårdar, semesterbyar m.m. 
hade funnits, skulle de flesta ändå 
skaffat fritidshus. 

Fritidsbostadens utnyttjande 

Mannen övernattar i genomsnitt ca 
10 gånger under vintern (1/9-30/4) 
och omkring 50 under sommaren. 
Kvinnan utnyttjar fritidshuset i något 
större utsträckning under sommaren. 
Barn under 15 år utnyttjar fritidshu
set i samma utsträckning som föräld
rarna. Däremot visar de äldre barnen 
en lägre utnyttjandegrad. Orsaken till 
detta tycks främst vara arbete, studier 
eller att man hellre träffar kamrater 
i hemorten. 

Fritidsboendets kostnader 

Den enligt frågeformuläret framräk
nade medianårskostnaden är för Stock
holms län 2 900 kr, Göteborgs och 
Bohus län 2 100 kr och Gävleborgs 
län 1 200 kr. 
Omkring 90 % av de svarande med 

en årskostnad under 4000 kr anser 
denna vara godtagbar. 

Avslutande kommentar 

Jämför man resultaten från denna un
dersökning med dem som framkom 
vid undersökningen av fritidsbebygg
else inom planområden finner man 
påfallande överensstämmelser i myc
ket. Den spridda bebyggelsen uppvi
sar dock vissa positiva drag, som inte 
tillvaratas i planområden, såsom mera 
lugn och ro och närmare kontakt med 
natur och landsbygd. Därför vore det 
onekligen av värde om man även vid 
exploatering kunde rädda några av de 
fördelar, som den spridda bebyggelsen 
uppenbarligen har. Ur denna synvin
kel är bebyggelse i smågrupper av in
tresse. Den kan - rätt utförd - ge 
frihets- och oberoendekänsla, men än
då grannskapskontakt och möjliggöra 
fri. naturanpassad gruppering utan ka
raktär av villasamhälle. 
Dylika former av gles tätbebyggelse 

i planmässiga former har knappast 
prövats systematiskt. Kan de med av
sett resultat möjliggöra modern och 
ekonomisk produktion erbjuder de ett 
värdefullt komplement till annan fri
tidsbebyggelse. 

Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm 1971 



Rostfritt stål för byggändamål 

Georg von Gegerfelt 

Inledning 
Rostfritt stål är en sammanfattande 
benämning på stålsorter som genom 
lämpliga legeringstillsatser givits hög 
korrosionsresistens. 

Grundläggande för de rostfria stå
lens goda korrosionsresistens är en 
tunn och tät men för blotta ögat 
osynlig oxidhinna på metallytan. Om 
oxidhinnan skadas, återbildas den 
lätt i närvaro av syre. Oxidhinnan be
tingas i första hand av legeringstill
satsen krom, som är den gemensam
ma komponenten i alla rostfria stål. 
Gränsen för vad som skall få kanas 
för rostfritt stål anses ligga vid 12 
procent kromhalt. 
De flesta rostfria stålsorterna har 

högre kromhalt än 12 procent och 
oftast tillsats av nickel. Stål med 
högre korrosionsresistens har dess
utom en tillsats av molybden. Även 
andra legeringstillsatser förekommer. 

Indelningsgrunder och legeringsval 
Olika önskemål - inte minst från 
den kemiska industrin - har drivit 
fram ett stort antal rostfria lege
ringar. Av dessa finns ca 30 stålsor
ter standardiserade i Sverige. Trots 
denna standardisering har det ofta 
varit svårt för byggare att välja lämp
lig legering. 
Det förekommer olika indelnings

grunder, som inte gör valet lättare. 
Ibland skiljer man exempelvis mellan 
rostfritt, syrafast och värmebestän
digt. Denna indelning är inte särskilt 
bra eftersom en och samma stålsort 
samtidigt kan ha hög grad av korro
sionsresistens, syraresistens och vär
mebeständighet. 

Man brukar också indela de rost
fria stålen efter deras metallogra
fiska struktur. Då anger man stålen 
som ferritiska, martensitiska, auste
nitiska etc. Dessa benämningar är 
talande för en metallurg men obe
gripliga för de flesta byggare. 

Med särskild hänsyn till de krav 
som man bör ställa på olika rostfria 
legeringar för byggnadsändamål har 
här utvalts ett fåtal legeringar som 
tillsammans torde täcka byggbran
schens normala krav. Data om de 
viktigaste av dessa legeringar återges 
i TAB. 1. 

KOlTo§ionsresistens 
Med hänsyn till korrosionsresistensen 

har stålsorterna indelats i T AB. 1 i 
två grupper - för användning inom
hus och utomhus. Inomhusgruppens 
kvaliteter är ofta tillräckliga även 
för användning utomhus i mild at
mosfär eller när kraven på bevarat 
utseende är måttliga. Korrosionsresis
tensen är för övrigt också beroende 
av ytutförandet. Polering av ytan ger 
exempelvis en påtaglig ökning av 
korrosionsresistensen. I havsatmosfär 
väljs lämpligen stål ur utomhusgrup
pen med polerad yta. 
Galvanisk korrosion är normalt 

inte besvärande för de här valda stå
len (utom vid kontakt med grafithal
tiga material). Galvanisk korrosion 
kan emellertid påskynda oädlare ma
terials korrosion i vissa kombina
tioner. Det är exempelvis olämpligt 
att använda förzinkade skruvar som 
fästdon för rostfria stålytor. 

Fysikaliska och mekaniska 
egenskaper 
Som typexempel lämnas här några 
data om SIS stål 2343 i glödgat till
stånd: 

Densitet (! 7940 kg/m' 
Längdutvidgnings-
koefficient iX 16,5 . 10-6 

Smältpunkt 1420D C 
Specifikt värme c 440 J/kg DC 
Värmeledningtal ;I. 12,6 kcallm h °c 
Resistivitet 0,73 Q mm'/m 
E-modul E 2,0.10· kp/cm' 
Kontraktionstal y 0,30 
Sträckgräns 0 0 ,2 2200 kp/cm' 
Brottgräns aB 5000 kp/ cm' 
Förlängning <'l54S % 

Vid kallbearbetning genom valsning 
etc. hårdnar materialet som framgår 
av FIG. 1. Diagrammet visar att 
materialet tål en ganska stor tjock
leksreduktion utan att förlängningen 
minskas till alltför låga värden. 

Produktformer 
Rostfritt stål förekommer i praktiskt 
taget samtliga produktformer som är 
vanliga för kolstål utom i form av 
grova profilerade stänger (IPE, HEA, 
HEB etc.). De utvalda legeringarna 
är inte standardiserade i alla produkt
former, men exempelvis stål 2343 
kan erhållas i praktiskt taget alla for
mer. 

• &W 
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TAB. 1. Data om de viktigaste rostfria stålen för byggändamål 

SIS Ungefärliga halter i procent °0,2 Svetsbar- Resistens mot Anmärkningar 
min. hetsbetyg korngränsfrät-

stål Krom Nickel Molybden Kväve Kol kp/cm2 enl. MNC' ) ning i svetsen 
max. enl. MNC") 

För inomhusbruk 

2332 18 9 ° 0,07 2000 l 3 
2333 18 9 O 0,05 2000 2 } Avon utomh", 
2352 18 10 ° 0,03 1800 1 i mild atmosfär 
2371 18 10 ° 0,2 0,03 2800 1 (inlandsklimat) 

För utomhusbruk 

2324 26 5 1,5 0,10 4200 2 
2343 17 12 2,75 0,05 2200 1 2 
2353 17 12 2,75 0,03 2000 l 1 
2375 17 13 2,75 0,2 0,03 3000 1 1 

1. Svetsbarhetsbetyg: l =god, 2=tämligen god, 3=mindre god, 4=olämplig 
2. Korrosionsbetyg: 1 = ingen eller mycket obetydlig risk, 4 = tämligen stor risk då stålet utsätts för starkt sur miljö. Ste-
get mellan 1 och 2 är mindre än 2-3 och 3-4. 

Bearbetnmg 
De utvalda legeringarna är tack vare 
segheten väl lämpade för formande 
bearbetningsmetoder såsom kant
bockning, formpressning och explo
sionsformning, vissa av dem även för 
djupdragning. 

Skärande bearbetning såsom klipp
ning, sågning, stansning och borrning 
kan ske med samma metoder som för 
vanligt kolstål, men det rostfria stålet 
fordrar p.g.a. kallhårdnandet större 
kraft och framför allt skarpeggade 
skär. 

Svetsning 
Svetsbarhetsbetyget 1 enligt T AB. 1 
motsvarar mycket god svetsbarhet. 
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FIG.1. 

I havsklimat eller kloridhaltig miljö 
måste risk för korngränsfrätning 
beaktas genom val av material med 
låg kolhalt, högst 0,05 % kol, gärna 
0,03 %. Jämför TAR L 
För byggnadskonstruktioner aktuel

la svetsmetoder är metallbågsvetsning 
(med belagda elektroder) och skydds
gassvetsning (TIG- eller MIG-svets
ning). Speciella elektroder används 
för olika legeringar. 

Fästdon 

Modern byggnadsteknik har medfört 
en mängd nya detaljlösningar för 
anslutningar mellan olika material 
eller byggelement. Därvid krävs ofta 
beständigt material med hänsyn till 
säkerheten. Skruvar, muttrar, spik, 
kramlor och andra fästdon tillverkas 
därför i ökande omfattning av rost
fritt stål. Stål 2343 är ett säkert val 
i de flesta fall. För infästning av 
stenfasader rekommenderas stål 2324. 

Taktäckning 

I Sverige har utvecklats en metod för 
sömsvetsad bandtäckning med full
ständig täthet, varför den kan använ
das på helt plana tak. Plåttjocklek 
0,3 a 0,4 mm ger tillräcklig meka
nisk hållfa3thet i de stålkvalitetef 
som används - stål 2333 i inlands
klimat och stål 2343 i kustklimat eller 
i närheten av vissa industrier. 

Fuktisolering 

Tekniken sömsvetsad bandtäckning 
används med fördel även vid fukt
isolering av ytterbjälklag (terrass
bjälklag etc.), eftersom metoden ger 
ett absolut tätt och motståndskraftigt 
skikt. I normala fall används stål 
2333, i aggressiv miljö stål 2343. 
Plåttjocklek 0,3 mm är som regel till
räcklig. 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Fasader 
Rostfritt stål i form av kallvalsade 
profiler och "plåtfyllningar" har 
länge använts för butiksfasader och 
entrepartier, särskilt i sådana faH 
där partierna går ända ned till mar
ken och utsätts för extra hårda på
frestningar. Man har vanligen använt 
mycket tunnväggiga profiler som be
klädnad till fyrkantrör av vanligt stål, 
men det blir vanligare att använda 
rostfritt stål alltigenom. Sådana kon
struktioner kan användas även för 
fasadelement på högre nivå än bot
tenplanet utan risk att rostvatten skall 
rinna över och fläcka fasaden. 
Fasadbeklädnad tycks vara ett stort 

kommande användningsområde för 
rostfritt stål. Plåten är tack vare sin 
seghet lätt att forma till kassetter. 
Ytutförandet behöver inte vara 
blankt. Det kan exempelvis vara 
mattborstat eller mönstervalsat. Ma
terialvalet blir vanligen stål 2343. 

Diskbänkar 
Diskbänkar för bostäder tillverkas 
vanligen av stål 2332 (lämpligt för 
djupdragning), för sjukhus och labo
ratorier etc. av stål 2343. 

Ytterligare användning 
Rostfritt stål har länge använts i 
stor utsträckning i sjukhus, labora
torier, badinrättningar och restau
!2.~gk.0k. Den ekade !evn2.ds~t:l~d:l:

den tycks ha medfört ett ökat intres
se för rostfritt stål även i bostadshus. 
Detaljer eller konstruktionselement 
av rost~ritt stål fyller - om legering 
och utförande valts riktigt - höga 
krav på korrosionsresistens, mekanisk 
motståndsförmåga, hygien och utse
ende. Projektören har att bedöma an
läggningskostnad i förhånande till 
annars väntade underhållskostnader 
etc. 



Planering för friluftsliv 

Statens naturvårdsverk har av Kungl. 
Maj:t fått i uppdrag att utföra utveck
lingsarbete på idrottens och frilufts
livets område. Naturvårdsverket har 
givit Statens institut för byggnads
forskning i uppdrag att medverka i 
detta utvecklingsarbete. l skriften Pla
nering för friluftsliv behandlas fri
luftsaktiviteter och anordningar för 
dem såväl på ett idemässigt och över
siktligt sätt som konkret och detalje
rat. Skriften vänder sig i första hand 
till kommunernas politiker och fack
män samt av dem anlitade konsulter. 

Den sociala planeringen 

Det är önskvärt, att kommunen ger 
alla invånarna verkliga möjligheter att 
vara aktiva och utöva de friluftsakti
viteter som sammanfaller med deras 
intresseinriktning. Ekonomiska, tids
mässiga och sociala hinder för olika 
individgrupper, som begränsar deras 
möjlighet till friluftsliv, måste utjäm
nas i planeringen. Samhället måste 
också planera så att största möjliga 
valfrihet ges individerna. En utförlig 
diskussion förs i boken om de bak
grundsfaktorer som kan tänkas påver
ka individernas möjligheter till fri
luftskonsumtion. Såväl svenska och 
utländska undersökningar som insti
tutets egna fältstudier tjänar som un
derlag. Utan kunskaper om hur dessa 
faktorer ser ut för kommunens invå
nare kan kommunen inte planera för 
ett allmängiltigt utbud, som kan nå 
alla individgrupper. 
Flera av de friluftsaktiviteter skolan 

lär ut har en utpräglat kort livslängd 
och upphör ofta med avslutad skol
gång. En individs "utrustning" med 
friluftsaktiviteter som inte är ålders
känsliga är i dag alltjämt beroende 
av individens totala miljö. Denna va
rierar mycket, och endast långsamt 
tycks samhället kunna påverka de 
faktorer som ingår i individens livs
miljö. I skriften ifrågasätts som en 
möjlig utväg att förändra friluftslivets 
aktivitetsmönster, om inte skolan i 
högre grad borde engagera sig i ut
lärandet av frilufts- och sportaktivi
teter som individen kan behålla vid 
stigande ålder och med förändrade 
familjeförhållanden. I samarbete med 
Skolöverstyrelsen har ett förslag till 
en annorlunda skolgård utarbetats 
(se figur). Förslaget har konkretise-

rats som funktionsprogram och skiss 
samt kostnadsberäknats. 

Friluftsområden 

I ett kapitel om mark för friluftsliv 
betonas behovet av att kommunen gör 
upp en friluftsområdesplan. Främst 
två typer av friluftsområden behand· 
las. Det ena är det i bostadsområdet 
integrerade, bostadsområdets frilufts
centrum. Det andra är utflyktsområ
det, vars huvudsakliga funktion är att 
bereda tätortsbor möjlighet till av
koppling från stadsmiljön genom vis
telse i ett område, där kraven på 
ostördhet och naturupplevelse sätts 
högt. För båda dessa områden dis
kuteras olika aspekter, som man bör 
ta hänsyn till vid val av område, så
som naturbeskaffenhet, avstånd, stor
lek, form etc. Diskussionen förs även 
här mot bakgrund av svenska och ut
ländska studier samt institutets egna 
undersökningar. 
I funktionsprogram och skisser visas 

kostnadsberäknade förslag till såväl 
utflyktsområden som friluftscentrum. 
Det står kommunerna fritt att själva 
utforma sina anordningar, och för
slagen får ses som ideer och uppslag, 
ej anvisningar och normer. Förslagen 
kan också sägas vara ett försök att 
konkretisera den inställning till an
ordningar för friluftsliv som finns 
representerad hos Statens naturvårds
verk. Förslagen kan sålunda ses som 
exempel på de krav eller önskemål 
som kan ställas av naturvårdsverket 
i samband med beviljande av stimu
lansbidrag från anslaget "Stöd till 
idrotten: Anläggningsstöd" . 
För att kommunen i samverkan med 

de boende skall kunna plocka ihop ett 
lämpligt eget aktivitetsprogram från 
fall till fall behandlas i ett omfattan
de kapitel aktivitet för aktivitet med 
dess krav på mått och material, lokali
sering och ytornas utformning. Ge
nom sin höga grad av konkretion är 
avsnittet avsett att utgöra en slags 
handbok för den lokala planeringen. 

Kommunens ansvar 

Hur ansvaret för planering och drift 
av anordningar för friluftsliv bör för
delas inom kommunen disk~teras med 
hjälp av konkreta exempel från några 
kommuner med relativt väl fungeran
de organisation. 
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Den svåra frågan om vilka markom
råden som inom tätortens närhet över
huvudtaget är åtkomliga för rörligt 
friluftsliv diskuteras också. I kartbi
lagor visas, hur utflyktsomlandet ser 
ut för tre tätorter med beaktande av 
en speciell aspekt på åtkomligheten, 
nämligen konkurrensen mellan fri
luftslivet och markens nyttjande som 

" .. " .. "" .... 

produktiv åker och skogsmark. 
Avslutningsvis kan framhållas, att 

skriftens bärande ide är att det är 
kommunens ansvar att organisera och 
utforma den yttre miljön så att det 
skapas förutsättningar för spontana 
friluftsaktiviteter hos alla olika indi
vidgrupper inom kommunen. Frilufts
liv bör vara en fri lek och ej organi-

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

Medföljer som bilaga. 

Skolgård-fritids
centrum 

1. LM-skola 
2. Rastgårdar 
3. Bilparkering 
4. Bostäder 
5. Gång- och 

cykelväg 
6. Cykel parkering 
7. Lekpark 
8. Promenadväg 
9. Elljusspår 

10. Lägerplats 
11. Mindre hoppbacke 
12. Kälk- och 

tefats backe 
13. Mindre skidbacke 
14. Gräsfält 
15. Bollplan för 

fotboll, 
brännboll m m 

16. Bollplan för mini
volley, mini basket, 
badminton 

17. Planer för tennis, 
handboll 

18. Plan för boccia, m fl 
förströelsespel 

19. Bollplan för 
volleyboll 
och basketboll 

20. Kulstötningsbana 
21. Plan med boll-

plank 
22. Löparbana 
23. Längdhoppsbana 
24. Höjdhopp, lägen 

för transportabla 
nedhoppsbäddar 

25. Uterum 
26. Uterum med 

bordtennisbord 
27. Gymnastik-

byggnad 
28. Sittplatser 
29. Allmänentre 
30. Skolentre 

serade aktiviteter med prestations
bedömningar. De mest väsentliga fy
siska elementen för en friluftslek är 
stigar och vägar för att gå, springa, 
cykla osv. samt gräsytor för fritt ut
nyttjande. Det krävs emellertid stor 
omsorg och omtanke för att utforma 
dessa i och för sig enkla element så 
att de blir inbjudande att vistas på. 

Rotobeckman AB, Stockholm 1974 



Plast inom byggnadstekniken 

Utveckling och forskningsbehov 

Föreliggande skrift behandlar poly
mera material, främst plaster men 
även gummi, lim och fogmassor. Des
sa material används i ökande omfatt
ning inom byggnadstekniken, vilket 
ger ett växande forsknings- och infor
mationsbehov . 
Statens råd för byggnadsforskning 

(BFR) tillsatte våren 1968 en pro
gramkommitte, som i skriften redovi
sar utvecklingen och forskningsbeho
vet inom området. 

Ur kommittens underlag har kom
primerats en orientering om de poly
mera materialen och deras egenska
per, och skriften har därför intresse 
även utanför forskarnas led. De mate
riaibeskrivande avsnitten behandlar 
även tillverkningsmetoder samt illu
strerade exempel på användningsom
råden. Större tabellsammanställningar 
m.m. har samlats i bilagor till skrif
ten. 

Definitioner 

En polymer (av poly=många och mer 
= enhet, uttalas polymer) består av 
stora molekyler i långa kedjor. De 
polymera material, som behandlas i 
denna skrift, är förutom plast också 
gummi, lim och fogmassor. Plasterna 
är volymmässigt dominerande. 

Vid tillverkning av polymera mate
rial utgår man från· kolföreningar 
med små molekyler, s.k. monomerer, 
t. ex. eten, propen, styren och fenol. 
Vid polymerisationsprocesser inom 
den kemiska industrin kopplas mono
merer ihop till polymerer. 

Polymerer kan vid rumstemperatur 
ha en konsistens varierande från vät
ska (t. ex. silikonoljor) över seg massa 
(t. ex. flertalet syntetiska gummi) till 
fast ämne (t.ex. flertalet plaster). 
I plaster, gummi, lim och fogmassor 

är den bärande komponenten en po
lymer. Dessutom ingår vanligen flera 
andra komponenter såsom fyllmedel 
{ballast eller fiberarmering) och till
satsämnen (mjukningsmedel, stabilisa
torer, flamskyddsmedel m.m.). 

Plast kan definieras som ett vid an
vändningstemperaturen som regel fast 
material som oftast är plastiskt form
bart genom tryck vid förhöjd tempe
ratur. 

Indelningsgrunder 

Härdplaster får sin högmolekylära 
struktur vid en härdningsprocess un-

der värme och tryck. Produkterna 
kan sedan inte formas om plastiskt. 

Termoplaster har sin kemiska struk
tur bestämd redan före formning till 
produkter. Produkterna blir plastiskt 
formbara vid uppvärmning och åter
får sina egenskaper efter avkylning. 

Armerade plaster kan vara härdplas
ter eller termoplaster, i vilka man 
som fyllmedel använt starka fibrer 
för att öka hållfastheten. 

Cellplaster kan vara härdplaster el
ler termoplaster, som efter tillsats av 
jäsmedel eller blåsmedel bildat skum 
med vanligen slutna celler men ibland 
öppna porer. 

Gummi är uppbyggda aven typ av 
polymerer som kallas elaster. Efter 
tvärbindning av molekylkedjorna 
(vulkanisering) ger dessa substanser 
gummi med hög elasticitet. 
Lim kan vara baserade på härdplas

ter, termoplaster eller gummi. Poly
meren brukar kallas bindemedel, och 
det viktigaste tillsatsämnet är ett lös
ningsmedel eller ett dispersionsme
dium. 
Fogmassor är ofta baserade på 

blandningar av olika polymerer, och 
de kan med avseende på formegen
skaper vara mer eller mindre elastiska 
(gummiliknande) eller plastiska (med 
kvarstående deformation efter belast
ning). 

Historik och prognos 

Grunden för den moderna plastindu
strin lades 1909, när man i USA bör
jade tillverka fenolformaldehyd-press
massor ("bakelit"). Plastproduktionen 
fördubblas för närvarande vart femte 
år, vilket innebär, att plasterna volym
mässigt kan väntas överstiga stålpro
duktionen redan under 1980-talet, 
FIG. 1. Enligt prognoserna kommer 
plasterna att få allt större betydelse 
som byggmaterial. Redan nu repre
senterar plasterna 5 a 6 % av den 
totala byggmaterialkostnaden. Pro
centsatsen väntas öka till ca 15 % 
om tio år. 

Tillverkning 

Från den kemiska industrin levereras 
polymera råmaterial vanligen i form 
av granulat (små korn) eller pulver, i 
en del fall i lösning eller som smälta. 
Inom den plastbearbetande industrin 

bearbetas sedan plastmaterialet till 

Byggforskningen 
Sammanfattningar 

T8:1971 

Nyckelord: 
polymera material, plast, gummi, lim, 
fogmassor, egenskaper, tillverknings
metoder, användningsområden, forsk
nin.!!sbehov 

Sammanfattning av: 

UDK 691.17 
678 

SfB Yn5, Yn6 
Yt3, Yt4 

Plast inom byggnadstekniken, Utveck
ling och forskningsbehov. (Statens råd 
för byggnadsforskning) Stockholm. 
Programskrift 13, 176 s., m. ca 21 kr. 
Skriften är på svenska. Svensk och 
engelsk sammanfattning utges separat. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst, 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08-24 28 60 



LitarJlnvänara 
50 ,--------,----------, 

A. 

FIG. 1. 

olika produktformer såsom formgods, 
rör, profiler, slangar, skivor, folier 
och film. Den äldsta tillverkningsme
toden är formpressning, som alltjämt 
används för härdplaster. De f.n. vik
tigaste metoderna är formsprutning 
(påminnande om pressgjutning av me
tallprodukter) och strängsprutning 
(liknande strängpressning av metall
profiler), den senare metoden ofta i 
kombination med formblåsning eller 
kalandrering (motsvarande valsning 
av metallplåt). Skivor av termoplast 
kan genom varmformning efterfor
mas till exempelvis fasadbeklädnads
kassetter . Armerade plastprodukter 
tillverkas genom handuppläggning, 
säckpressning, formpressning eller i 
kontinuerligt arbetande specialmaski
ner. 

Materialegenskaper 

Det är utmärkande för polymera ma
terial att man - genom att välja lämp
lig polymerstruktur samt lämpliga 
fyllmedel och tillsatsämnen - kan 
åstadkomma önskade materialegen
skaper inom vida gränser. 

Många funktionskrav för byggnader, 
konstruktioner och material bör kun
na tillgodoses med hjälp av plaster 
och andra polymera material. En ut
veckling i denna riktning underlättas 
om egenskaperna redovisas med hjälp 
av funktionsbaserade provningsmeto
der, helst standardiserade. 
Bland karakteristiska egenskaper hos 

plasterna kan nämnas att de har låg 
densitet, att de är lättbearbetade med 
automatiska maskiner, att de vanligen 
~nt~ lrr!l'1.1P>r c::irclr-ilr1 '1.Ttbh"lonrili-n1T n,... ..... 
~~-- ~--. ..... , _ .... ~-.... '-' ............. - ,j ~ ......... .i. ................ -"-"'"-... .o....i.6 v_ ... Ji 

att tillgängliga framställnings- och be
arbetningsmetoder medger stor frihet 
vid formgivningen. 

Några arbetskurvor (a-e-diagram) 
vid korttidsbelastning visas i FlO. 2, 
där kurva A är typisk för härdplas
ter och vissa termoplaster, kurva B 
typisk för de flesta termoplaster (b 
anger sträckgränsen) och kurva C är 
karakteristisk för gummi. 
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Vid långtidsbelastning måste man ta 
hänsyn till den förhållandevis stora 
krypningen, som också försvagar 
plastmaterialet. Härtill kommer att 
hållfasthetsegenskaperna kan påver
kas av materialets åldring, särskilt vid 
användning utomhus. 
Aldringen hos polymera material är 

mycket komplicerad och inte helt ut
redd. Aldringen påverkas av tempe
ratur, fukt, luftens syre och ozon, sol
ljus (särskilt dess UV-strålning), ke
mikalier (även luftföroreningar) samt 
mikroorganismer och skadedjur. 

De brandtekniska egenskaperna hos 
polymera material är ofta ogynnsam
ma, men de kan förbättras med flam
skyddsmedel och lämplig utformning 
av konstruktionen. 

Speciella miljöproblem uppstår vid 
förbränning och avfallshantering av 
plaster. Andra miljöproblem på ar
betsplatsen är hälsorisker vid inhala
tion av ångor från vissa lösningsme
del samt känslighet för vissa tillsat
ser som kan ge upphov till eksem. 

Användningsexempel 

Med undantag av den inre, bärande 
stommen har man med växlande 
framgång prövat att använda plast 
eller andra polymera material till 
praktiskt taget alla. byggnadsde1ar och 
kompletterings detaljer. De tidigaste 
användningsexemplen var som isoler
material vid elinstallationer. 

Oanska tidigt kom också dekorera
de laminat till köksinredningar m.m. 
Bland andra objekt med stor eller 
;';:L"'''lnrl.a qMU~nr1-n~-Mt.cr an ~l'(rr,...".ar"lo Tn"lo_ 
.................................. ...,.. .......................... AJi ........ O ..... , r"'-'.o.) ............................. ..i. ....... 

terial kan nämnas golv (badrumsbe
läggningar, heltäckande mattor, indu
strigolvmassor m.m.), innertak (kasset
ter, foliespänning m.m.), väggar (la
minat, kacherade tapeter, paneler, 
profiler till mellanväggar m.m.), 
fönster och dörrar (profiler, dörrblad, 
beslag m.m.), fasader (fasadelement, 
fasadbeklädnadskassetter m.m.), VVS
installationer (avloppsrör, rördeiar, 
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Medföljer som bilaga. 

HG. 3. 

golvbrunnar m.m.), våtrumsenheter, 
simbassänger, yttertak och täckande 
konstruktioner (skalkonstruktioner, 
ljusinsläpp, pneumatiska takkonstruk
tioner m.m.) samt hela hus av plast. 
Det tefatsliknande huset i FlO. 3 är 
kanske ett embryo till framtida bygg
nadsteknik med plast som huvudsak
ligt material. 

Forskningsprogram 

En framgångsrik utveckling av poly
mera materials användning inom 
byggnadstekniken förutsätter en or
ganiserad och koordinerad forskning. 
För olika delområden har samman
ställts aktuella problem och konkreta 
forskningsuppgifter. Inom området 
egenskaper och funktionsanalys be
handlas grundläggande funktionskrav, 
brandtekniska egenskaper, hållfasthet 
och åldring, värmeisolering och fukt
mekanik, byggnadsakustik samt mil
jöfaktorer. Under rubriken objektin
riktad FoU behandlas allmänna ma
terialegenskaper, polymera material i 
kontakt med andra material, formva
ror, sammansatta konstruktionsele
ment, betong- och brukstillsatser, fyll
nads- och injekteringsmaterial, ytbe
handling av plastprodukter, fasader, 
avancerade byggelement, komplette
ringsdetaljer, ytbeklädnad med poly
mera material, fogar, installationsde
lar, lokaler och inredningar samt 
byggnader. Sammanfattat under bygg
processen behandlas materialbearbet
ning på byggnadsplatsen, byggplatsens 
skyddsfrågor, provningsmetoder och 
ko!!.t!o!! Sf!.-~t 1.!TIderh~!! 0~h !!}.oderni .. 
sering. 

Som ett led i forsknings- och utveck
lingsprogrammet ingår också en syste
matisk verksamhet inom området in
formation och dokumentation. 
Programkommittens verksamhet be

räknas bli uppföljd genom "BFRs 
Plastgrupp", ett nybildat samver
kansorgan med en heltidsanställd sek
reterare. 

Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 
Stockholm 1971 



Produkt bestämningen 
i bebyggelseprocessen 

PV-gruppen 

Statens råd för byggnadsforskning 
bildade 1970 en grupp med uppgift att 
söka bidra till att forsknings- och ut
vecklingsarbete kring frågor som rör 
produktbestämningen initieras och sam
ordnas. 
I den programskrift, som nu presente

ras, har gruppen sökt ange forsk
ningsbehovet genom att beskriva de pro
blemområden, som den ansett särskilt 
angelägna och i en delfall också ganska 
försummade. De i den hittillsvarande 
diskussionen mer eller mindre förbised
da frågorna är framför allt sådana som 
är allmängiltiga för alla typer av 
verksamheter, som t.ex. de om admini
stration, organisation, beslutsfattande 
och ekonomi. Orsaken kan vara att det 
här i stort sett saknas forskningsmiljö 
och -tradition. Skriften avslutas med ett 
förslag om hur Byggforskningsrådet 
(BFR) under de närmaste två, tre åren 
bör fördela de medel, som satsas på 
produktbestämningsfrågor. 

Byggprocessen består av produkt
bestämning och produktframställning 
och omfattar nyproduktion och om
byggnad av byggnader eller anläggning
ar. Den utgör tillsammans med fysisk 
samhällsplanering, fOrvaltning och bru
kande den totala bebyggelseprocessen. 
Byggprocessens första del, produkt
bestämningen, motsvarar den insats i 
program- och projekteringsarbetet som 
bestämmer objektets slutliga utformning 
med avseende på funktion, egenskaper 
och kvalitet. Gränsen mellan produkt
bestämning och produktframställning 
markeras av övergången från funktions
bestämmande till produktionsbestäm
mande handlingar. 
Det som nu sagts är emellertid otill

räckligt som definition av produkt
bestämningen. Den är nämligen också 
beroende av sådant som i tiden ligger 
fOre programarbetet, såsom olika nor
mer och överordnad planering. Den 
påverkas även av sådant som inte är di
rekt hänförligt till det aktuella projektet, 
som t. ex. erfarenheter från produktion, 
förvaltning och brukande av liknande 
objekt. Man kan göra en åtskillnad mel
lan dessa produktbestämningens bägge 
delar genom att kalla den fOrra, den som 
omfattar program- och projekteringsar
betet av ett visst projekt, fOr den projekt
initierade och den senare för den icke
projektinitierade delen. 

Den definition som här getts av pro
duktbestämning innebär en vidare tolk-

ning av begreppet än den som ges i 
BFR:s programskrift nr 7, "Utredning 
och projektering". Där avses med pro
duktbestämning enbart den projektinitie
rade delen. 

Gruppens fOrslag för inriktningen av 
den fortsatta forskningen på området 
har två tidsperspektiv. En del syftar till 
att påverka inriktningen på kort sikt ge
nom att rekommendera koncentration 
på vissa frågor av omedelbar praktisk 
betydelse, som Lex. frågorna om värde
ringssystem och erfarenhetsåterföring. 
Andra fOrslag gäller den mer långsiktiga 
inriktningen, fOrslag som i stor utsträck
ning kännetecknas av ökade tvärve
tenskapliga inslag. 

De fOrslag till forskningsprogram, som 
lämnas i programskriften, avser inrikt
ningen under de närmaste två, tre åren, 
dvs. på mycket kort sikt. Den långsikti
ga inriktningen anser sig gruppen idag 
inte ha underlag att göra ett konkret pro
gramförslag för. I samband med 
beskrivningarna av produktbestämning
en i avsnitten C~F gör vi därför endast 
allmänna rekommendationer om karak
tären av forsknings- och utvecklingsar
betet på sikt. Produktbestämningens 
problem kan sägas vara av två huvudty
per. Den ena gäller relationen mellan 
individers och verksamheters behov av 
lokaler och dessa lokalers egenskaper, 
kvaliteter och funktioner. Det är alltså 
frågor, som är speciella fOr produkt
bestämningen i förhållande till andra 
verksamheter. Metoder fOr att angripa 
dessa frågor utvecklas vid branschinsti
tut och tekniska högskolor. Som exeIl).
pel kan nämnas metoder fOr krav
bestämning, funktionsstudier , projekte
ring, värdering, redovisning, upphand
ling, standardisering etc. Den andra hu
vudtypen avser frågor, som är mer eller 
mindre allmängiltiga för alla verksamhe
ter, såsom de om administration, orga
nisation, beslutsfattande, ekonomi osv. 

Produktbestämningen beskrivs ur ett 
antal aspekter. Den fOrsta av dessa gäl
ler relationen projekttyp ~ beslutspro
cess. I beslutsprocessen görs åtskillnad 
mellan problemlösning och formella 
beslut. Gruppen anser det omöjligt att 
utveckla en generellt tillämplig modell 
fOr gången i problemlösning och formellt 
beslutsfattande. Vilken omfattning pro
blemlösni<ngen bör ha och när och hur 
de formella besluten fattas måste så 
långt möjligt bero på förutsättningarna i 
det enskilda projektet. En annan 
beskrivnings aspekt gäller förhållandet 
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att de som medverkar i produktbestäm
ningen kan sägas ha olika roller och att 
det alltid kommer att råda vissa motsätt
ningar mellan dessa roller. Orsaken kan 
vara att det faktiska rollinnehållet skiljer 
sig från det formella eller att relationen 
köpare-säljare automatiskt medför 
motstridiga intressen eller att alla som 
medverkar i produkt bestämningen är 
dess intressenter, vilket innebär ett sam
tidigt behov av att samverka och att 
hävda sina egna intressen. Sådana mot
sättningar kan leda till konflikter. 
En tredje aspekt gäller kunskapsöver

föring och styrning. Här påpekas bl.a. 
att möjligheterna för den enskilde bru
karen att påverka byggprocessens resul
tat har minskat allteftersom metoderna 
för produktbestämning och produkt
framställning blivit mer komplicerade, 
omfattande och specialiserade. Detta 
kan inte accepteras. Samtidigt ställer 
brukarna i allt högre grad krav på att i 
en helt annan utsträckning än hittills få 
möjligheter att påverka utformningen av 
byggnad och miljö. Ett sätt att bättre 
motsvara dessa krav är att utveckla me
toder för att översätta ett tekniskt språk 
till en får brukaren begriplig beskrivning. 
En annan möjlighet är att byggherrens 
produktbestämning inte avser hela bygg
naden utan lämnar besluten om närmil
jön, dvs. rummet, till den enskilde bruka-

ren. En tredje möjlighet är aU göra 
byggnaden föränderbar, så att den kan 
anpassas till brukarnas krav. 
Slutligen studeras också produkt

bestämningen ur aspekten effektiv 
resursanvändning, med vilket förstås att 
man använder sina mer eller mindre 
knappa resurser så att den väntade mål
uppfyllelsen blir större än med något 
annat användningssätt. Möjligheten att 
bedöma effektiviteten aven viss 
resursanvändning beror av tillgången till 
metoder för att jämföra och värdera al
ternativa tillvägagångssätt. Olikheter i 
målinnehållet gör att begreppet kan tol
kas olika beroende på vilket mål det 
relateras till. 
I de teoretiska effektivitets resonemang

en förutsätts beställaren alltid kunna 
ange önskad kvalitet respektive kunna 
uppskatta kvaliteten av olika lösningar. 
För byggherren/förvaltaren är det emel
lertid inte så enkelt. Idag saknar han i 
stort sett möjligheter att på ett metodiskt 
sätt göra sådana bedömningar. Särskilt 
gäller detta hans möjligheter att värdera 
alternativa projektörsanbud. Detta beror 
till stor del på 'svårigheten att definiera 
kvalitetsegenskaperna hos det projekt 
som upphandlingen avser. Vid upphand
lingen av byggandet finns i alla fall mer 
eller mindre utförliga program- och 
projekteringshandlingar, som är en hjälp 
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för byggarna i deras anbudsgivning och 
mot vilka beställaren kan pröva de olika 
anbuden. 

De rekommendationer för inriktningen 
av det fortsatta forsknings- och ut
vecklingsarbetet kring produktbestäm
ningsfrågor som lämnas i skriften av
ser huvudsakligen en koncentration av 
insatserna de närmaste åren till några 
problemområden, som vi anser särskilt 
väsentliga. Denna kan t.ex. åstadkom
mas via forskningsfinansierande organs 
anslagsfördelning i kombination med 
olika åtgärder avsedda att stimulera 
forskarna att ägna sig åt dessa problem. 
För att få en uppfattning om pågående 

och nyss avslutad forskning av den typ 
som gruppen rekommenderar, fick insti
tutionen får arkitektur vid KTH i upp
drag att göra en inventering av forsk
ningen kring metodfrågor i produkt
bestämningen. Inventeringen omfattade 
dels en skriftlig enkät till byggherrar, 
projektörer och byggare samt represen
tanter för forskningsfinansierande insti
tutioner och brukare, dels en särskild ge
nomgång aven vid institutionen nyligen 
utförd undersökning om forskning vid 
arkitekthögskolor, BFR:s aktuella me
delsfördelning och pågående projekt vid 
Byggforskningsinstitutet. Resultatet av 
inventeringen ingår som bilaga i pro
gramskriften. 



Samhällsplaneringsforskning 
En problemanalys 

För att diskutera utformning av ett pro
gram för forskning om samhällsplane
ring inbjöd Byggforskningsrådet hösten 
1969 ett antal forskare, administratörer 
och planerare till en konferens. Dis
kussionerna vid och materialet från 
konferensen har utgjort bakgrunden för 
denna skrift. 

Erfarenheter visar tydligt, att det är 
omöjligt att ge en sammanhållande 
beskrivning av hela detta breda fält som 
överensstämmer med allas föreställ
ningsvärldar. Uppläggningen har i stäl
let fått en metodvetenskaplig inriktning. 
Det väsentliga har därvid ansetts vara 
att söka urskilja grundläggande sam
manhang i planeringen och mot den 
bakgrunden diskutera olika forsknings
problem. 

Framställningen innehåller inte några 
direkta prioriteringar mellan konkreta 
forskningsprojekt. Där konkreta projekt 
undantagsvis nämns, har de karaktären 
av illustrerade exempel. Det vore därför 
riktigt att karaktärisera denna forsk
ningsskrift som en ideskrift snarare 
än en programskrift. 

För en systematisk beskrivning av 
forskning för och om planering tas som 
utgångspunkt några grundläggande di
mensioner som rör planeringens 
kunskapsnivå, tidsaspekt och skala 
(avgränsningen geografiskt, sektoriellt 
osv) samt objekten för planering (social, 
fysisk, ekonomisk planering). 

Ambition - kunskapsnivå 
Planeringsprocessen skulle mycket 
schematiskt kunna beskrivas som resul
tat aven ambitionskedja: 
observera ~ mäta ..... beskriva -+ för
klara -> förutse -+ påverka (styra) 
vilket kräver mätmetoder - data - teori 
- prognosteknik - metodik för mål
medelanalys. 
Denna logiska kedja av information 
och kunskap bidrar med växande am
bitionsgrad till planeringen; för att 
styra mot uppställda mål måste man i 
princip kunna förutsäga, för att för-

framskrivnings- 81 data 
modell 

verkans- data, teori, 

utsäga måste man förstå orsakssam
banden, för att förklara måste man 
kunna mäta och beskriva fakta. Kva
liteten på det slutliga resultatet blir 
avhängig av den svagaste länken i 
kedjan. 

Bristen på data och metoder för 
beskrivning är trots den officiella 
statistikproduktionen kännbar inom 
stora delar av samhällsplaneringen. I 
allmänhet saknas kopplingar till 
lägesbeskrivningar. Tillgången på data 
för kvalitetsbedömning av fysisk och 
social miljö är särskilt bristfållig. 

Datortekniken har öppnat nya möj
ligheter för att handskas med stora 
datamängder. Detta ställer allt större 
krav på förmågan att sammanfatta 
och utvinna relevant information ur 
data, vilket i sin tur kräver en ökad 
satsning på metodutveckling och teori
bildning. Bristen på gemensam 
begreppsapparat och teoribildning är 
ett stort hinder för en samordning av 
forskningsrön som görs utifrån olika 
begränsade aspekter på planeringen. 

Formuleringen av mål och val av 
medel är starkt beroende av politiska 
värderingar, men möjligheten att pre
cisera mål och att välja medel 
bestäms i hög grad av hur planerings
underlaget utformas. Valet av modell
struktur påverkar uppfattningen om 
vilka styrmöjligheter som finns. Enkla 
trendframskrivningar kan ge intryck 
av att utvecklingen är oundviklig och 
ödesbunden. Se figur nedan. 

Bristen på mål eller mängden avoför
enliga mål, den komplicerade besluts
processen och de ofullständigt kända 
orsakssambanden i samhället bidrar 
till att göra dessa problem ytterligt 
besvärliga men icke desto mindre 
angelägna för forskningen. 

Skala 
Den geografiska skalan har blivit en 
naturlig indelningsgrund för planering
en: nationell, regional och lokal nivå 
Den översiktliga planeringen, framför 
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allt på regional nivå, kan på sätt och 
vis betraktas som en brytningspunkt 
mellan olika discipliner, där ingen ve
tenskap idag kan bidraga med fär
digutvecklade metoder och teorier. 
Detta område är relativt svagt utveck
lat och här vore det av speciellt in
tresse att stärka forskningsresurserna. 

De institutionella formerna definierar 
på ett naturligt sätt de ramar inom 
vilka planeringen och planeringsforsk
ningen bedrivs. Bilden kompliceras av 
att de funktionella och de institutionel
la sambanden ibland går starkt isär. Dessa 
avgränsningsproblem bör ägnas stor 
uppmärksamhet. Viktiga är också stu
dier av konsistens mellan planerad ut
veckling med planeringsrnodeller av 
olika omfattning och med olika detal
jeringsgrad. 

Tid 
Det allt starkare intresset för långsik -
tig planering ställer nya krav på pla
neringsmetoder och på beslutspro
cessen med stora behov av utveck
lings- och forskningsinsatser. 

Planering innehåller moment a v 
osäkerhet, ett inslag som blir speciellt 
påtagligt i det långsiktiga perspektivet. 
Nya tankegångar för att möta dessa 
frågor har introducerats genom begrepp 
som strategisk planering och perspek
tivplanering. 

Ekonomiska analyser har i allmänhet 
haft karaktären av jämviktsrnodeller, 
där förändringar har betraktats som 
marginella. Fysiska planer har nästan 
undantagslöst varit ögonblicksbilder av 
något tänkt framtida tillstånd. Inga 
svar lämnas på de intressanta frågor
na: Vilka alternativ är möjliga att 
realisera? Hur skall vi värdera olika 
tillstånd över tiden? Vilka beslut 
måste vi ta idag? I vilken ordning 
och i vilken takt skall olika saker 
byggas? För att bearbeta sådana pro
blem krävs utveckling av helt nya 
typer av dynamiska modeller. 

Objekten 

Den fysiska planeringen utgår från mar
kens användning, medan den ekono
miska planeringen har sitt intres
se kllutet till pfodukUOHsfaktorcf
nas utveckling och fördelning. Inom 
sociologisk, kulturgeografisk och även 
företagsekonomisk forskning utgår 
man från människans beteenden och 
aktiviteter i hennes skilda roller i 
samhället. Det existerar idag stora 
klyftor mellan de olika betraktelsesät
ten, manifesterat bl a institutionellt 
genom arbetsfördelningen mellan olika 
planeringsorgan. En angelägen uppgift 
för forskningen är att: 
l. stärka de svaga punkterna i de 

olika betraktelsesätten, förbättra 
den fysiska planeringens teoribygg
nad och göra beteendevetenskaper
nas forskningsresultat operationella 

2. skapa gemensam begreppsbildning 
för att underlätta kommunikation 
mellan olika slags planering 

3. utveckla övergripande teorier 
4. förändra den administrativa, orga

nisatoriska och operationella plane
ringsprocessen och förändra utbild
ningen för planerare. 

Några exempel på forskningsområ
den 

Forskning för planering 
Bostadsplanering och bostadsmark
nad. Framtida utbud och efterfrågan 

. på bostadsmarknaden framstår som 
ett komplicerat balansproblem. Studier 
av efterfrågans inriktning och storlek, 
dess regionala fördelning, fördelning 
på lägenhets storlekar och hustyper 
(småhus/flerfamiljshus), bostadsfmansie
ringens, bostadskreditmarknadens och de 
bostadssociala åtgärdernas betydelse är 
angelägna områden för forskningen. 
Lokalisering och rumslig struktur. Stu

dier av vad som orsakar förändring
ar i lokaliseringsmönster och hur 10-
kaliseringsprocessen kan styras är av 
stor betydelse för både generalplane
ring och stadsplanering. Många verk
samheter använder mark eller omöjlig
gör annan markanvändning, men ger 
inte alltid upphov till prissatt produk
tion eller konsumtion. Det krävs en 
omsorgsfull utveckling av kostnads
och nyttoberäkningar för att sådana 
metoder skall vara adekvata hjälpme
del vid lokaliseringsbeslut. 
Kontaktmönster. Det finns för lite 

kunskap samlad om hur olika typer 
av miljöer fungerar för olika männi
skor. Ett sådant forskningsområde 
kopplat till lokaliseringsproblemen är 
individers och organisationers akti
vitets- och kontaktmönster; jämfö
relser glesbygd - tätorter; kontakter bo
städer - arbetsplatser, fritidsanläggning
aretc. 

Transporter. Problemet om fördel
ning mellan olika färdmedel är en kri
tisk punkt i transportbilden, liksom 
frågan om ekonomiska konsekvenser 
för samhället och enskilda. På lång 
sikt bör trafikforskning också bidraga 
till nya tekniska lösningar som på ett 
bättre sätt än dagens kollektivtra
fibYSLtan kall Ullguuo~c ~iura regiu
ners kommunikations behov. 
Lokala miljöers utformande och 

nyttjande. För detaljplanering finns ett 
särskilt behov av egenskapsredo
visningar såväl från funktions- och 
miljösynpunkt som från teknisk
ekonomisk synpunkt. Det finns också 
lite vetenskaplig uppföljning av olika 
planeringsideers genomförande och 
konsekvenser för miljöns utnyttjande. 

Verkningar över tiden - miljöejJek
ter. Som exempel på långsiktiga för
ändringar med viktiga fördelnings
aspekter kan nämnas åldrande av 
bebyggelse med påföljande behov av 
sanering och stadsfårnyelse: en beskriv-
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ning av fastighetsbestånd, analys av slum
problem, saneringsområdens funktions
förändringar, fastighetsmarknaden, sam
hälleliga styrmetoder. 

De sociala verkningarna aven tek
nisk och ekonomisk förändring kom
mer ofta långt efter den ekonomiska 
och sociala förändringen som är dess 
orsak. En huvuduppgift för socialt 
och medicinskt inriktad forskning är 
att lokalisera, mäta och ge metoder 
för att undanröja missförhållanden och 
negativa effekter av planeringen. 

Forskning om planering, planerings
processen 
Skedesindelningen. Medan olika ske
den i planeringen genomlöps, föränd
ras många av förutsättningarna och 
delar av planeringsproceduren måste 
göras om. Samtidigt låser besluten 
framtida handlingsfrihet Planerings
insatser måste koordineras samtidigt 
som duplicering skall undvikas. 

Empiriska studier rörande planering
ens etappindelning bör företas. Med 
erfarenhet från sådana studier kan 
lämpliga modeller för planeringens 
etappindelning föreslås och prövas. 
Vidare bör metoder utvecklas för att i 
varje skede beskriva beslutens konse
kvenser för olika kostnadsbärare och 
redovisa kvalitativa egenskaper. Till 
redovisning och kontroll av kvalitets
egenskaper hör problemet om målfor
mulering, anpassad för de olika etap
perna, och diskussion av denna mål
formulering med olika intressenter. 

Rolifö·rdelningen. Samhälls byggandet 
är fyllt av intressekonflikter, där pla
neringen får fornen av ett avväg
ningsproblem. För att dessa avväg
ningar skall kunna ske rationellt 
måste metoder utvecklas för att lyfta 
fram värderingsfrågorna i planerings
processen. En planeringsteknik fordras 
där fackmännens och lekmännens rol
ler är preciserade. Ett särskilt problem 
är att vissa funktionsområden i sam
hället saknar naturlig huvudman för 
att formulera sina mål. 

Planeringens olika skeden bör av
passas så att insyn i och påverkan på 
beslut kan ske under planeringens 
gång och inte enbart är hänvisade till 
att ta formen av efterhandskritik. 
informaäonsäverföring. utbytet av 

information mellan olika grupper i 
planeringsprocessen försvåras av att 
det inte existerar något gemensamt 
språk som dels förstås av alla, dels är 
ett adekvat hjälpmedel för att studera 
planeringsproblemen. Detta är en av 
de allra viktigaste frågorna inom 
planeringsprocessen. 

Ett viktigt utredningsområde torde 
vara att utforma ett klarare redo
visningssystem för bebyggelseplaner. 
Det fInns stora mängder information 
som aldrig kommer till synes på en 
plankarta. Den verbala redovisningen 
bör förenklas och kompletteras med 
scheman som redovisar planinnehållet. 



Mikrostrukturella egenskaper 
bos prekvartära leror 

Roland Pusch 

Den mikrostrukturella uppbyggnaden 
hos lösa, kvartära lersediment har ti
digare undersökts av författaren med 
särskild hänsyn till sådana sediments 
geotekniska egenskaper. Forsknings
programmet utvidgades 1969 till att 
omfatta också fasta, prekvartära leror 
med avsikt att klarlägga inverkan av 
stora belastningar på det mikrostruk
turella mönstret. 

J>lastiska prekvartära lersediment från 
Nordeuropa valdes ut för undersök
ningen och en inledande mineralana
lys visade att dessa leror kunde delas 
in i tre huvudgrupper: 

kaolinitisk, kretaceisk lera från Skå
ne, illitisk kambrisk lera från Estland 
och silurisk lera från Gotland, och 
montmorillonitisk ordovicisk lera från 
Västergötland, triassisk lera från Skå
ne, kretaceisk lera ("Fish day") från 
Danmark samt tertiär Londoniera och 
tertiär lera från Danmark. 

Med undantag för den illitiska kam
briska leran, vars bildningsförhållan
den inte är fullständigt kända, och för 
den kaolinitiska kretaceiska leran, har 
samtliga sediment enligt geologiska 
bedömningar avsatts i saltvatten. Den 
kaolinitiska leran antages vara avsatt 
i vatten med låg salthalt eftersom den 
uppvisar makrostrukturer som är kän
netecknande för flodavsatta sediment. 
Med undantag för den tertiära Lon
donleran, som utsatts för ett tryck av 
endast ca 150 NI cm2 av numera bort
eroderade överliggande sediment, har 
samtliga leror blivit starkt samman
pressade under inverkan av överlig
gande sediment eller av det pleistoce
na istäcket. I de flesta fall ger upp
gifter i litteraturen om det pleistocena 
istäckets mäktighet den enda någor
lunda säkra informationen om det 
största tidigare existerande trycket. 
Isens mäktighet svarar mot ett verti
kaltryck av storleksordningen 1 000-
2000 N/cm2 • Den tertiära danska le
ran har fått en lösare konsistens ge
nom att stora skjuvspänningar orsaka
de av pleistocen is-tektonik påverkat 
sedimentet. Konsoliderade, dränerade 
skjuvförsök antyder att lerorna inte är 
cementerade eller endast svagt cemen
terade, och man kan antaga att denna 
egenskap har kännetecknat dessa le
ror från tiden för deras bildning i na
turen. Det är därför troligt att de ob
serverade mikrostrukturmönstren ut-

bildades under inverkan av det största 
existerande trycket - med undantag 
för den tertiära danska leran - obe
roende av vid vilken tidpunkt detta 
tryck verkade. Skjuvförsöken visade 
dessutom att nämnda leror är genom
dragna med system av mycket fina 
sprickor. 
En preliminär mikrostrukturelI un

dersökning med hjälp av ljusmikro
skopi visade att lerorna är relativt 
isotropa vad avser fördelningen och 
orienteringen av grövre partiklar med 
undantag för de kambriska, triassiska 
och kretaceiska lerorna ("Fish day"), 
vilka är laminerade. I den siluriska le
ran och i den kretaceiska "Fish day" 
observerades att mjälapartiklar forma
de ett nästan kontinuerligt nätverk. 
Den detaljerade strukturanalysen ut

fördes på samma sätt som beskrivits 
i tidigare rapporter som gäller lösa 
leror, dvs. ultratunna snitt av plast
preparerad lera undersöktes i trans
missionsmikroskop och mikrofotogra
fierna lades till grund för en statistisk 
bestämning av porstorleken och den 
"mikrostrukturella porositeten". Re
sultatet visar att de unga, geologiskt 
sett obetydligt belastade montmorillo
nitiska kretaceiska och tertiära lerorna 
har den största medelporstorleken, 
medan den kaolinitiska och de äldre 
montmorillonitiska ordoviciska och 
triassiska lerorna karakteriseras av 
mycket små porer. Den obetydliga 
porstorl~ken kan ha orsakats av det 
höga överlagringstrycket och - när 
det gäller den kaolinitiska leran - av 
en obetydlig aggregeringstendens. Den 
illitiska siluriska och den montmor
illonitiska kretaceiska leran har hög 
mikrostrukturell porositet, vilket pri
märt förklaras av dessa lerors höga 
aggregeringsgrad. Det kan också vara 
så att de nästan kontinuerliga syste
men av grövre partiklar i dessa leror 
överfört spänningarna orsakade av 
överlasten och därmed lämnat ler
partikelnätverken relativt opåverkade. 

I de kaolinitiska och illitiska lerorna, 
som allmänt sett har ett strukturmöns
ter som liknar det hos lösa kvartära 
leror, observerades ett stort antal do
mäner som utgörs av gruppvis paral
lellställda lerpartiklar som är vridna 
utmed och mellan grövre korn. Do
mänerna är sannolikt orsakade av de 
höga skjuvspänningar som uppstått 
vid sammanpressningen under inver-
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kan av högt överlagringstryck (Fig. 1). 
De flesta montmorillonitiska lerorna 

har en helt annan uppbyggnad än de 
illitiska lerornas typiska aggregat
mönster. I natriummontmorilloniterna 
är sålunda lerpartiklarna, som är ut
omordentligt tunna, samlade i sam
manvävda flak som huvudsakligen är 
parallellt anordnade (Fig. 2). 
Det är välkänt att den primära ef

fekten av ett högt tryck på ett finkor
nigt klastiskt sediment är en reduktion 
av porutrymmet. Detta framgår i förs
ta hand av den lägre vattenhalten hos 
prekvartära än hos kvartära leror. 
Också mikr\,strukturen påverkas, vil
ket exempelvis framgår av att porstor
leken och den mikrostrukturella poro
siteten är mycket mindre hos de starkt 
sammanpressade ordoviciska och tri
assiska lerorna än hos de mindre 
tryckpåverkade tertiära lerorna, vilka 
alla troligen bildats som marina na
triummontmorilloniter. Den jämförel
sevis ringa skillnaden i mikrostruk
turell porstorlek och porositet mellan 
lösa kvartära och fasta prekvartära 
leror, som inte svarar mot den bety
dande skillnaden i hållfasthet och vat
tenhalt (vanligen 50-100 % för lösa 
leror mot 7-38 % för de undersökta 
fasta lerorna), kan förklaras genom 
att sammanpressningen av makropo
rer, som finns i stort antal i lösa se
diment, väsentligen svarar för den sto
ra vattenhaltsreduktion som uppstår 
då höga tryck verkar. Beträffande 
mikroporstorleken kan man antaga 
att kompaktion primärt orsakar en 
anisotrop deformation och inte en 
isotrop minskning av porerna. Por
formen är sålunda övervägande elon
gerad i de undersökta prekvartära le
rorna. Sannolikt innebär kompaktio
nen att många små porer samman
pressas till så små dimensioner att de 
inte kan identifieras, vilket innebär 
att porstorlekens medianvärde hos de 
starkt tryckpåverkade lerorna blir 
jämförelsevis högt. 

a 

t 
b c 

FIG. 1. Domänbildning i aggregerad lera. a) Löst tillstånd före sammanpressning. b) 
Första stadiet vid domänbildning orsakad av treaxligt tryck. c) Stora svängda domäner 
bildas under ökat tryck. 1 anger aggregat, 2 domän och 3 mjälakorn. 

FIG. 2. Elektronmikrofotografi av ett ultratunt snitt av LondonIera (Na-montmorillo
nit). 
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Om frostens nedträngande i marken, 
med särskild hänsyn till möjligheten 
'att förhindra tjälskador 

Hjalmar Granholm 

Ett bland de ekonomiskt viktigare 
problemen inom byggnadstekniken är 
att förhindra skador orsakade av tjäle 
i marken. Särskilt gäller detta vägar 
och järnvägar, för vilka de årliga re
parations- och underhållskostnaderna 
i Sverige uppgår till flera miljoner 
kronor. För järnvägarnas del är det 
dessutom ett stort säkerhetsproblem. 
Husbyggnader måste med få undantag 
grundläggas på frostfritt, eller rättare 
sagt, tjälfritt djup såvida inte marken 
har sådana egenskaper att tjälbild
ning är utesluten. Tjälbildningens me
kanik och dess orsaker är numera 
klarlagda genom omfattande forsk
ning främst i länder med kallt eller 
arktiskt klimat. Litteraturen är så om
fattande att den skrift som samman
fattas här, inte tillnärmelsevis ens i 
litteraturförteckningen, kan nämna 
alla de arbeten som publicerats i äm
net. A vsikten med skriften är att ge 
en översikt av de resultat som man 
nått fram till, så att den praktiskt 
verksamme projektören kan orientera 
sig såväl i den teoretiska som i den 
tillämpade delen av problemet. 

Studiet av frostens nedträngande i 
marken är en från fysikalisk och ma
tematisk synpunkt svårbehandlad upp
gift. Den kräver kännedom om jord
materialens egenskaper, såsom kon
duktivitet, diffusivitet, värmekapacitet 
och vatteninnehåll. Ingen av dessa 
faktorer kan med någon större grad 
av noggrannhet fastställas när det gäl
ler ett sådant material som fuktig jord, 
som eventuellt också står i kapillär 
förbindelse med grundvatten. Frostens 
nedträngande medför ofta en omför
delning av vattnet i marken och här
med en förändring av värmeparamet
rarna, varför t.ex. konduktiviteten kan 
ändras under frostperioden. 
Trots dessa svårigheter och trots att 

exakta resultat aldrig kan förväntas, 
återges i skriften en sammanställning 
av tillgängliga värden på konduktivi
teten etc. hos olika material. Denna 
omfattar förutom olika jordarter även 
ett antal isoleringsmaterial. Bland des
sa erbjuder de högisolerande cellplas
terna ett särskilt intresse. För isolering 
i jord är det viktigt att materialet kan 
skyddas mot nedfuktning eller att det 
i sig självt är motståndskraftigt mot 
inträngande fukt. För jämförelses 
skull lämnas en sammanställning 

även av de termiska konstanterna för 
ett flertal andra material. 
För att ge läsaren en orientering i det 

jämförelsevis enkla problem som rör 
temperaturens nedträngande i torr 
mark, demonstreras fourier-ekvatio
nens lösning för ett homogent medium 
med oändlig utsträckning. Detta pro
blem är lätt tillgängligt för matema
tisk behandling. Problemet utvidgas 
till att omfatta skiktad mark och mark 
som är isolerad, antingen på ytan eller 
på godtyckligt djup under ytan med 
värmehämmande material. Studiet av 
dessa problem ger möjlighet att beräk
na temperaturens med djupet ökande 
dämpning och fasförskjutning. Beräk
ningen genomföres med tillhjälp av 
exponentialfunktioner med imaginär 
eller komplex exponent. Detta räkne
sätt med komplexa exponentialfunk
tioner innebär en väsentlig förenkling 
och gör det möjligt att återge slutre
sultaten i en tämligen överskådlig 
form. 

Naturlig mark innehåller emellertid 
alltid en viss mängd vatten som, när 
frosten tränger ned i marken, fryser 
till is och avger värme. Denna om
ständighet innebär en betydande 
komplikation av den matematiska be
handlingen. Det frysande vattnet vid 
frostgränsen kan betraktas som en 
vandrande värmekälla. Inverkan av 
denna vandrande värmekälla är så 
stor att markens värmekapacitet har 
underordnad betydelse. Det är där
för icke möjligt att studera frostens 
nedträngande i fuktig mark, på sam
ma sätt som dess nedträngande i ett 
medium där vattnets latentvärme icke 
frigöres. Problemet är besläktat med 
frågan om brandskydd av värmekäns
liga konstruktioner, bankvalv, kassa
skåp och liknande, där material som 
innehåller fritt eller bundet vatten, 
särdeles effektivt kan hindra hettans 
framträngande genom sitt innehåll av 
latent ångbildningsvärme. För frost
skydd och för brandskydd gäller där
för i viss mån samma synpunkter, 
nämligen att temperaturinträngandet 
modereras genom låg konduktivitet 
och högt latentvärme. 

Den äldsta kända lösningen av pro
blemet om isfrontens nedträngande i 
ett frysande material gavs redan om
kring 1860 av F. Neumann. Neu
manns lösning har dock icke upp
märksammats, beroende på den ma-
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tematiska form vari den framställs. 
Genom serieutveckling av de funktio
ner som ingår i Neumanns lösning, 
kan man dock visa att Watzingers 
ekvation från 1938 är att betrakta 
som ett förenklat specialfall av Neu
manns ekvation, varvid bortsetts från 
tillförseln av värme underifrån. Vär
meflödet från de djupt liggande jord
lagren fördröjer isfrontens förflytt
ning nedåt. Genom att tillämpa och 
utvidga Neumanns tankegång har det 
varit möjligt att studera, hur detta 
värmeflödeunderifrån gör sig gällan
de även för skiktad mark eller mark 
med inlagda isoleringsskikt. 

Det frostfria djupet kan med ledning 
av de metoder som angivits, beräknas 
med en rimlig grad av säkerhet för 
mark med olika skikt av värmehäm
mande och köldabsorberande mate
riaL Avgörande är härvid ortens me
teorologiska data, som kan samman
fattas i begreppet köldmängd eller i 
medeltemperatur och temperaturamp
litud. 

Olika system har utarbetats för be
handling av frostproblemet med till
hjälp av elektroniska räknemaskiner. 
Resultatet aven maskinell beräkning 
kan dock aldrig bli noggrannare än 
vad som betingas av de primäruppgif
ter beträffande temperatur och mate
rial som behandlas i datorn. För pro
jektören och konstruktören kan där
för de enkla och lätthanterliga beräk
ningsmetoder som angivits i här sam
manfattad skrift, innebära en fullt till
räcklig noggrannhet. 
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Värmeflöde genom enkla och samman= 
satta väggar under inverkan av perio
diskt variabel temperatur 

Hjalmar Granholm 

Det är ett känt faktum att byggnader 
med tjocka massiva väggar föga på
verkas av dygnstemperaturens varia
tion. Uppvärmningen om dagen och 
avkylningen om natten på väggens 
utsida påverkar endast obetydligt tem
peraturen på insidan. Anledningen 
härtill är materialets värmekapacitet, 
eventuellt kombinerad med låg kon
duktivitet. Det har sedan länge varit 
brukligt att medge högre värmege
nomgångstal för vissa typer av väggar, 
t.ex. massiva tegelväggar, än för andra 
av ett lättare material. 

Syftet med här sammanfattad skrift 
är att belysa hur de termiska egen
skaperna såsom konduktivitet, värme
kapacitet och den med dessa storheter 
sammanhängande diffusiviteten åter
verkar på temperaturfördelning och 
värmeflöde vid periodisk variation av 
ytans temperatur. 
Den matematiska behandlingen av 

problemet är baserad på användningen 
av exponentialfunktioner med imagi
när eller komplex exponent. Denna 
metod har tillämpats och utförligt 
exemplifierats i skriften "Om frosten~ 
nedträngande i marken" (Chalmers 
tekniska högskola, 1971). 

Uppgiften att beräkna värmeflödet 
genom en enkel eller sammansatt vägg 
under inverkan av stationära yttem
peraturer är ett välkänt och beräk
ningsmässigt enkelt problem. En pe
riodiskt variabel yttemperatur innebär 
emellertid att ytterligare en egenskap 
hos väggmaterialet än konduktiviteten 
har inflytande på resultatet, nämligen 
dess värmekapacitet. 
En variabel yttemperatur inducerar 

i väggen dämpade temperaturvågor. 
Dämpningen är en funktion av ma
terialets diffusivitet (temperaturled
ningstal) x och av den påtryckta tem
peraturens frekvens. 
I avhandlingen studeras såväl den 

homogena väggen som den av skilda 
material uppbyggda, skiktade väggen. 
En omständighet som i viss mån kom
plicerar analysen, är temperaturvågens 
fasförskjutning. I den matematiska 
analysen kommer denna till uttryck 
genom komplexa funktioner. I den 
numeriska beräkningen uppdelas dessa 
i realdel och imaginärdel enligt kända 
metoder. Kvoten mellan imaginärdel 
och realdel är ett mått på fasförskjut
ningens storlek. 

Det tillämpade beräkningsförfarandet 
med komplexa funktioner har gjort 
det möjligt att för de aktuella pro
blemen som, ytligt sett, kan förefalla 
svårbemästrade, uppnå förhållandevis 
enkla, lätt användbara och dessutom 
allmängiltiga lösningar. 
Problemet är likartat med beräkning

en av frostens nedträngande i marken 
för specialfallet att latentvärme sak
nas. På grund av de olikartade rand
villkoren erbjuder dock väggproble
met vissa nya svårigheter och ger 
också anledning till nya problem. Väg
gen har till skillnad från marken både 
insida och utsida, vilkas temperatur 
kan variera periodiskt, oberoende av 
varandra. Det ligger sålunda nära till 
hands att bland annat studera det väl
kända problemet hur temperaturen 
varierar t. ex. i mitten aven symmet
riskt uppvärmd platta. För denna, lik
som för temperaturen i vilken punkt 
som helst av plattan, erhålles enkla 
matematiska uttryck. 
Det använda beräkningssättet med 

komplex variabel gör det också möj
ligt att beräkna medeltemperaturen i 
en vägg och hur denna varierar un
der inverkan aven variabel tempera
tur från endera sidan eller från båda 
sidor. Medeltemperaturen varierar 
naturligtvis med tiden enligt en sinus
eller cosinusfunktion, men med en 
dämpning och en fasförskjutning som 
är beroende av väggens tjocklek och 
materialets diffusivitet. 
Det periodiska värmeflödet genom 

den homogena väggen behandlas ut
förligt. I anslutning till numeriska 
exempel påvisas hur det s.k. dyna
miska k-värdet kan för t. ex. dygns
perioden ganska avsevärt avvika från 
det som motsvarar ett stationärt vär
meflöde. Värmeflödets fasförskjutning 
kan för t. ex. den massiva tegelväggen, 
vara av storleksordningen ett halvt 
dygn. 
Av större intresse för den praktiska 

tillämpningen än den homogena väg
gen är måhända tvåskiktsväggen. Då 
denna ofta utföres som en kombina
tionsvägg med ett högisolerande och 
ett bärande men föga värmeisolerande 
skikt, har detta specialfall givits en 
utförlig behandling. De resultat som 
uppnåtts, överensstämmer i vissa av
seenden med dem som erhålles i sam
band med t.ex. studiet av hur ett snö
täcke isolerar marken. 
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This is primarily indicated by the lower 
water content of pre-Quaternary clays 
than of Quaternary clays. 
The microstructure is also afiected as 

is illustrated by the much smaller pore 
size and microstructural porosity of the 
heavily compaoted Ordovician and Tri
assic clays than of the less loaded Terti
ary clays, aU of them probably having 
been formed as marine sodium-mont
morillonites. The fairly sman differenoe 
in pore siu and microstrnctural porosity 
of soft Qnaternary and stiff pre-Qnater
nary clays which is not in accordanoe 
with the considerable variations in 
strength and water content (generally 
50---100 % for soft clays and 7-38 % 
for the investigated stiff clays) may be 
explained by the large amonnt of macro
pores in soft clays, the compression of 
which is responsible for the large rednc
tion of water content by the action of 
high pressnre. As concerns the pore size 
it can be assumed that compaction prim
arily canses a flattening of the pores and 
not an isotropic compression. Thus, the 
pores are mainly elongated in the in
vestigated pre-Quaternary clays. Prob
ably compaction involves a closing of 
many sman pores to such a small size 
that they cannot be identified in the 
micrographs. This means thai the median 
valne of the pore size of a heavily com
pacted day is relatively high. 

a 

t 
b c 

FIG. 1. Domain formation in aggregated clay. a) Uneompaeted soft state. b) Initial 
stage of domain formation due to triaxial.pressure. e) Large eurved domains eaused 
by increased pressure. 1 denotes aggregate, 2 domain and 3 silt grain. 

FIG. 2. Electron micrograph of an ultra-thin seetion of London day (Na-montmoril
lonite). 
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Kontorsmiljöutredmngen lo Attityder tiU 
kontorslandskaps~ och storrumsmiljö 

Bo Wolgers & Kerstin Wiedling 

Undersökningar av kontorsmiljön är 
sällsynta i vårt land. Tack vare olika 
forskningsbidrag, bl a från Statens råd 
för byggnadsforskning, har en arbets
grupp inom Personaladministrativa 
rådet utfört några undersökningar 
inom detta område. 
Kontorsmiljöutredningen l utgör ett 

av tre huvudprojekt. Syftet med denna 
studie har varit att försöka påvisa de 
effekter som den nya typen av kon
torsmiljö i kontorslandskap och stor
rum kan medföra för de anställda i 
en mängd avseenden. Speciellt har 
undersökts de anställdas inställning 
till arbetsplatsens ljud-, ljus-, luft- och 
layoutförhållanden. 

Lokaltyper 

Undersökningen har genomförts i 
form aven enkät. Frågeformuläret, 
omfattande drygt hundra frågor, har 
som regel haft bundna svars alternativ 
med 5-gradiga skalor. I vissa fall har 
kompletterande muntliga intervjuer 
gjorts. Enkäten har som regel genom
förts ett år efter inflyttningen. 

Efter ett bortfall på ca 6 % ingår 
totalt 2575 personer i undersök
ningen. De fördelar sig på 38 olika 
kontorslandskap eller storrum vid 33 
företag eller förvaltningar. Med hjälp 
av operationella definitioner har de 
undersökta kontoren delats in i fyra 
olika lokaltyper enligt följande: 
1 Större kontorslandskap: nybyggda 

kontor som från början projekterats 
och utformats som landskap och 
med en effektiv kontorsyta på minst 
800 m2 • I denna grupp ingår sju 
kontor omfattande 882 personer 
som besvarat enkäten. 

2 Mindre kontorslandskap: som ovan, 
men där kontorsytan ligger mellan 
250 och 800 m2 • I denna grupp in
går åtta kontor omfattande 337 
personer som besvarat enkäten. 

3 Större storrum: om- eller tillbyggda 
öppna kontor på minst 800 m". I 
denna grupp ingår fyra kontor om
fattande 647 personer som besvarat 
enkäten. 

4 Mindre storrum: som större stor
rum, men där ytan ligger mellan 
250 och 800 m2 • I denna grupp in
går nitton kontor omfattande 709 
personer som besvarat enkäten. 

(Vissa tekniska data m m om de flesta 
av de undersökta kontoren återfinns i 

Byggforskningens informationsblad nr 
5/69). 

Syftet med denna indelning var att 
kunna peka på eventuella skillnader 
mellan lokaltyperna. 

Fyra L 
Resultaten av undersökningen visar, 
att det råder stora skillnader mellan 
lokaltyperna. I första hand gäller det
ta den fysiska miljön. Populärt talar 
man om att det krävs 4 L-kvalitet i 
denna kontorsmiljö, där de fyra L:en 
står för ljud, ljus, luft och layout. 

En grov sammanfattning aven mång
fald frågor om dessa miljöfaktorer vi
sar att ingen av lokaltyperna upplevs 
ha 4 L-kvalitet. Vad beträffar de två 
kategorierna större och mindre land
skap torde man snarare kunna säga 
att de har 2,5 respektive 3 L-kvalitet. 
För såväl de större som för de mind

re storrummen gäller att de endast 
har 2 L-kvalitet. De två L som man 
klarat av bäst i samtliga fyra katego
rier är i första hand ljusförhållanden, 
i andra hand layouten. 

De två L samtliga lokaltyper har 
mest problem med är följaktligen 
ljud- och luftförhållandena. Dock bör 
påpekas, att man i de större landska
pen har lyckats någorlunda med lös
ningen av luftproblemen men knap
past med ljudproblemen, medan man 
i de mindre landskapen lyckats åstad
komma någorlunda goda ljudförhål
landen men sämre luftförhållanden. 

En rangordning av de fyra lokal
typerna blir enligt de intervjuades 
åsikter: Den lokaltyp man lyckats 
bäst med vad gäller de fysiska miljö
faktorerna är de mindre kontorsland
skapen, därefter kommer de större 
landskapen tätt följda av de två öv
riga lokaltypema. 

Några kommentarer vad gäller: 
Layouten: 35-55 % vill ha fler av

skärmningsanordningar, 80-90 % är 
nöjda med kontorsutrustningen. 

Ljudet: Som vanligaste störningsor
saker anger man andras samtal res
pektive telefonsamtal samt kontors
maskiner. Signifikant är att ju högre 
utbildning man har, desto mer upp
ger man sig störas av olika ljudkällor. 

Luften: Luften är ofta för varm och 
torr sommartid, för ojämn vintertid. 
Genomgående är kvinnorna mer ne
gativt inställda till luft- och klimat-
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förhållandena än männen. Skillnader
na är betydande. 

Några av frågorna om den fysiska 
miljön förekom även i den undersök
ning som Statens institut för bygg
nadsforskning gjorde 1966-1967 på 
ett urval av 450 personer i nio mo
derna smårums kontor. En direkt jäm
förelse av de båda undersökningarnas 
resultat visar, att man så gott som 
genomgående är mest positiv till de 
4 L:en i smårumskontoren än i de 
olika storrumslösningarna. Avvikelser
na blir särskilt markanta, när luft
och klimatförhållandena i de båda 
storrumskategorierna jämförs med 
motsvarande förhållanden i de nio 
smårumskontoren. (Se Byggforsk
ningens informationsblad nr 43/68). 

Sociala och psykiska effekter 

Givet är att om den fysiska miljön 
inte är tillfyllest i vissa avseenden så 
skapar detta lätt irritation och miss
nöje hos de anställda, i varje fall om 
bristerna inte snabbt kan avhjälpas. 
Vid undersökningar av detta slag är 

det inte ovanligt att sådana missnöjes
yttringar lätt sprider sig över till and
ra frågor som mera berör arbetsmil
jöns sociala och "psykiska" förhållan
den. Man får således rälma med att 
en viss "haloeffekt" inträffat, när de 
intervjuade bedömt några av de övri
ga frågeområdena som ingick i enkä
ten. 

Så uppger t ex inte mindre än 71 % 
i de större storrummen att man kän
ner sig tröttare nu än man gjorde i de 
föregående lokalerna. I de övriga 
lokaltyperna varierar siffrorna mellan 
35 och 55 %. 
Vidare uppger mellan 30 och 40 % 

i samtliga fyra lokaltyper att de är 
mer "spända och retliga nu än tidi
gare" och 35 till 45 % anser att de 
är "mer övervakade och kontrollerade 
nu än de var tidigare". 

Möjligheterna att få vara ostörd och 
koncentrera sig på arbetet upplever 
även en stor andel eller mellan 35 
och 45 % som minimala i den nya 
kontorsmiljön. Denna sistnämnda ten
dens är för övrigt särskilt stark bland 
dem med en hög formell utbildning. 

Åtgärder för bättre kontorsmiljö 

Som fraffigår är det tydligen ganskCi 
stora grupper som anser sig ha fått 
försämrade arbetsförhållanden i och 
med övergången till det öppna kon
toret. Utan tvekan kan en mycket stor 
del av dessa negativa omdömen hän-

föras till mindre lyckade - ja, i några 
fall helt misslyckade - lösningar på 
den fysiska miljön i de undersökta 
kontoren. 

Självfallet råder ett starkt samband 
mellan t ex dåliga klimatförhållanden 
och trötthet, mellan för lite avskärm
ningsanordningar och känslan av att 
vara övervakad och kontrollerad, mel
lan för många såväl ljudalstrande som 
visuella störningar och koncentra
tionssvårigheter. 
En generell receptsamling för att 

råda bot för dessa nackdelar torde 
därför lyda: Ett absolut krav är att 
luftkonditioneringen verkligen funge
rar effektivt och detta helst redan in
flyttningsdagen. Hänsyn bör därvid 
även tas till könsfördelningen i res
pektive lokal. Arbetsplatsytorna bör 
inte vara för snålt tilltagna. De be
sparingar man då gör förlorar man i 
stället i minskad trivsel och effektivi
tet hos personalen. (I de undersökta 
kontoren varierade den genomsnittliga 
arbetsplatsytan menan 6 och 20 m". 
De vanligaste måtten ligger vid ca 
12-14 m".) Reservarbetsplatser bör 
planeras in så att de ordinarie arbets
platsytorna ej successivt måste krym
pa, vilket i de flesta fall leder till en 
negativ inställning hos dem som be
rörs härav. Vad gäller avskärmnings
anordningar är det vid inflyttningen 
snarare att rekommendera för många 
än för få. Denna merkostnad torde 
mer än väl uppvägas aven smidigare 
anpassning hos de anställda till den 
nya kontorsmiljön. 

Särskild omsorg bör härvidlag ägnas 
arbetsplatser utmed kommunikations
stråket och invid pausrummen samt 
runt samtalsgrupperna. Olika avskil
jande element underlättar även att 
skapa en mer individ- eller grupp
vänlig atmosfär. Över huvud taget bör 
den enskilde individen ges en reen 
chans att mer aktivt få delta redan vid 
planeringsarbetet av ett nytt kontor, 
vilket lämpligen kan ske medelst olika 
referensgruppsystem och någon per
sonairepresentant, som kontinuerligt 
är med i planeringsgruppen. 
Speciellt viktigt är ofta samråds

gruppernas funktion efter inflytt
ningen, då "skrivbordsplaneringen" 
övergår till att bli en realitet och då 
80m n:::gd en hei del ätgärdanden och 
förbättringar snabbt kan göras. 

En varning för att bygga om små
rumskontor till storrum kan utfärdas 
med undersökningsresultaten som 
grund. Resultaten pekar på att man 

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 

då alltför ofta måste göra sådana 
kompromisser med bl a de tekniska 
installationerna, att förutsättningen 
för att uppnå den s k 4 L-kvaliteten 
sällan uppnås. Ovan har några van
liga problem hos de undersökta kon
torslandskapen eller storrummen be
rörts. 

Kontorslmudskapets fördelar 

Men fördelarna då, finns det inga så
dana? Jovisst finns det fördelar och 
flera av dem kommer också till ut
tryck i enkätsvaren. Det stora flertalet 
uppger att samarbetet och kommu
nikationerna, såväl uppåt som nedåt 
som sidledes, fungerar bättre än tidi
gare och detta gäller inte bara inom 
den egna avdelningens eller enhetens 
gränser. Förståelsen för vad andra 
inom kontoret arbetar med ökar, och 
detta upplevs som regel positivt. Sam
tidigt bör framhållas risken för över
kommunikation som synes vara be
svärligast de första månaderna efter 
inflyttningen för att sedan sakta avta. 

Flerparten är - med tidigare nämn
da förbehåll i minnet - positivt till
talade av den moderna, luftiga, ljusa, 
rena och rymliga miljön. (Det gäller 
att framdeles håna efter denna så att 
den ej "förslummas".) 
Den subjektiva anpassningen sker 

relativt snabbt. Efter tre månader 
uppger sålunda 60 % och efter sex 
månader 70 % att de funnit sig till
rätta i den nya miljön. Ingen skillnad 
framträder härvidlag i bakgnmdsfak
torerna ålder, kön eller befattnings
nivå. Efter ett år återstår dock ca 
15 % som alltjämt uppger sig ha vissa 
anpassningspro hlem. 
Jämfört med de tidigare arbetsloka

lerna synes den subjektiva effektivite
ten ha stigit något i de mindre kon
torslandskapen, vara i stort sett oför
ändrad i de större samt ha sjunkit en 
aning i de båda storrumskategorierna. 
Bäst tycks rutinarbetsuppgifterna fun
gera, sämst vissa specialistfunktioner 
med ringa krav på samarbete men 
desto större krav på arbetsro. 

Kontorslandskapet har säkerligen 
kommit för att stanna. Men därmed 
inte sagt att det lämpar sig för alla 
kontorsverksamheter eller funktioner. 
Varje företag bör noggrant överväga 
och bedöma sin specifika situation, 
innan man beslutar sig för kontors
landskapsalternativet. Men gör man 
det; ~3, måste !!lan o~k~! S2.tsa hel
hjärtat på att skapa bästa möjliga mil
jöförhållanden i landskapet 
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betongkonstruktioner, under
kantsarmering, överkantsar
mering, väggarmering, pelar
och balkarmering 

Författare: 

Ing. Sven-Erik Bjerklng, 
Bjerking Ingenjörsbyrå AB. 

Informationsbladet är en revI
derad, utvidgad och moderni
serad upplaga av Armering av 
betongkonstruktioner, små
skrift 13:1958, Byggforskningen. 

Statens planverk samt berörda 
industrier och intresseorgani
sationer har tagit del av in
nehållet och lämnat synpunkter 
inlör den slutliga redigeringen. 

Litteratur: 

Bestämmelser för betong kon
struktioner, B6-1968, B7-1968 
och B8-1968, Statens betong
kommitte. 

Informationsblad Bl :1971 avser 
anslag C 366 från Statens råd 
för byggnadsforskning till Bjer
king Ingenjörsbyrå AB, 
Uppsala. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst, 
Box 1403, 111 84 Stockholm. 
Telefon 08-24 28 60. 

,~ris: 10 kr 

Utgivare: 

Slatens Institut för byggnads
orskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad B l: 1971 

Anvisningar för montering 
av armeringsstål i rätt läge 
i betongkonstruktioner . 

För att en armerad betongkonstruktion skall fungera i enlig
het med konstruktörens beräkningar måste armeringen ha de 
lägen som förutsatts. Självklart tycker nog alla. Tyvärr har 
det visat sig att armeringens verkliga läge sällan överens
stämmer med det som anges på konstruktionsritningarna. 
Detta redovisas i Byggforskningens rapporter R5: 1970 
"Armeringens verkliga läge i konstruktionen - en mätunder
sökning" och R 6.' 1970 "Montering av armering". 
l Bestämmelser för betongkonstruktioner utgivna av Statens 
Betongkommitte anges armeringens läge. För efterlevande 
av dessa bestämmelser har det emellertid länge saknats an
visningar för armeringens montering. 
Detta informationsblad, som avser att fylla detta angelägna 
behov, vänder sig till alla dem som praktiskt sysslar med 
armering, såsom konstruktörer, kontrollanter och betong
arbetare. Häftet torde lämpligen också kunna begagnas vid 
undervisningen i våra tekniska läroanstalter och yrkesskolor. 



UDK 624.131.375 
624.138 
624.131.4 

SfB A 

Nyckelord: 
geoteknik, laboratoriean
visningar, jordpaclming, 
provningsmetoder 

Författare: 

Hans Fagerström, 
i samarbete med 
SGFs laboratoriekommitte 

Kommitteledamöter: 

Hans Fagerström, VBB, 
ordförande 

Carl-Eric Wiesel, SGI 
(Statens geotekniska 
institut), sekreterare 

Bengt Broms, SGI 
Rudolf Karlsson, SGI 
Sven Hansbo, CTH och 

Jacobson & Widmark AB 
Roland Pusch, CTH 

(Chalmers tekniska 
högskola) 

Torbjörn Stål, Orrje & Co
Scandiaconsult. 

Innehållet har remissbe-
handlats av: 

Lennart Barnell, 
Statens vattenfallsverk 

Lyman Cadling, 
S'!e!"'!sk:: R!kebyggc~ 

Sven Engman, 
Statens väginstitut 

Lars Forssblad, 
Vibro-Verken, 

vilka utsetts av SGFs styrelse. 

Redaktör: Bengt Steen 

Bildbearbetning: 

Studio Sjuttio 
Lars Hedman 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst, 
Box 1403, 111 84 Stockholm. 
Telefon 08/242860. 

Pris 12 kronor. 

Utgivare: 

Statens institut för byggnads
forskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad :82: 1971 
Reviderad utgåva 1973 

PICIII 
B II 

Förslag till geotekniska laboratorieanvisningar, del 5 

Svenska Geotekniska Föreningens (SGF) laboratoriekommitte 
har utarbetat föreliggande förslag till anvisningar som ingår 
i en serie på elva informationsblad. Kommitten önskar synpunkter 
på anvisningarna före slutlig bearbetning. 
Laboratoriepackning används främst för att undersöka 
jordars packningsegenskaper och för att bestämma referens-
värden för fortlöpande packningskontroll på byggnadsplatser. 
För laboratoriepackning rekommenderas fyra metoder. 
Två av dessa bygger på instampning, en på vibrering och 
en på strilning. 
För fältbestämning av densitet anges fem metoder. Fyra av 
dessa bygger på volymbestämning och en på absorption av 
radioaktiv strålning. Valet av provningsmetod beror bl. a. på 
jordens vattenhalt och kornfördelning . 



UDK 711.4 (47) 
351.778.5 (47) 
711.58:64.04 (47) 

SfB A 

Nyckelord: 

allmänna byggnader (Sovjet), 
normer 

bostadsproduktion (Sovjet) 
kollektivhus (Sovjet) 
serviceanläggningar (Sovjet), 
normer 

stadsplanering (Sovjet) 

Författare: 

Claes Caldenby, ark.-stud. KTH, 
universitetsstudier i ryska, gör 
examensarbete om stadsplane
ring i Sovjet, i Moskva som
maren 1970 för intervjuer och 
studiebesök. 

Aleksander Wolodarski, ark.
stud. KTH, studier vid arkitek
turinstitutet i Moskva och tek
niska högskolan i Warszawa, 
anställd vid Stockholms stads
byggnadskontor. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst, 
Box 1403, 111 84 Stockholm. 
Telefon 08/242860 

Pris: 4 kronor. 

Utgivare: 

Statens institut tör byggnads
forskning, Stockholm. 

T 

Byggforskningens informationsblad B3: 1971 

B I 
I 

101 I 

Ideer och ambitioner från 1917 till idag 

Sedan några år finns flera avtal mellan Sverige och Sovjet 
om informations- och forskarutbyte bl.a. inom byggnads
facket. Intresset för sovjetiskt byggande och stadsplanering 
har under de senaste åren tagit sig uttryck i en mängd 
studiebesök men det råder ännu brist på svenskt material 
om de sovjetiska förhållandena. 
Detta informationsblad är ett försök att ge bakgrunden till 
stadsplaneringen i Sovjet. Den historiska utvecklingen har 
varit dramatisk och det politiska klimatet har påverkat 
planeringen på ett mycket direkt sätt. Tjugotalsdebatten och 
kravet på nya lösningar avlöstes i början på trettiotalet av 
en återgång till klassiska mönster och anläggande av 
monumentala ]J ensembler". Bostadsbyggandet blev eftersatt 
och i mitten på femtiotalet måste man ta itu med bristerna 
inom byggnadsindustrin. Elementbyggandet utvecklades, 
byggnadernas utformning förenklades och nya ideer togs 
upp inom stadsplaneringen. 
Sovjet har haft en mycket snabb urbanisering och dess 
bostadsbyggande är idag det absolut största i världen. 
Landets skiftande natur- och kulturgeografiska förutsätt
ningar och kravet på total ekonomisk och fysisk planering 
har medfört en mycket omfattande planeringsapparat för 
utarbetande av normer och typprojekt. 



UDK 69(520) 
72:061.4(520) 
725.91 (520) 
061.6(520) 

Nyckelord: 
byggnadsindustri, utveckling 
(Japan 1945-70), företags
struktur, forskningsinstitut 

utställningsbyggnad, kon
struktionsutformn i ng, 
världsutställning (Expo '70, 
Japan) 

Författare: 

Tibor Hottovy, arkitekt SAR 
och verksam vid Statens 
institut för byggnadsforsk
ning, internationella 
sekretariatet. 
Jonas Naucler, ingenjör. 

Film: 

ArKiteKtoniSKa ViSioner på 
Expo '70 (filmatiserad rese
rapport från världsutställ
ningen i Osaka 1970 av 
~rkit~kt Tipnr HottQvy~_ 

Färgfilm med ljud, 20 min. 
Uthyres och rekvireras från 
Svensk Byggtjänst, litte
raturavdelningen. 
Hyrespris: 75 kronor. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst, 
Box 1403, 111 84 Stockholm. 
Telefon 08/24 28 60. 

Pris: 7 kronor. 

Utgivare: 

Statens institut för byggnads
forskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad B4: 1971 

B R 

Japans byggnadsindustriella utveckling 1945-70 
och dess återspegling i Expo '70 

Japan har 1970 på ett alldeles särskilt sätt dragit omvärldens 
blickar till sig genom världsutställningen Expo J 70 i 
Osaka. En intensiv ekonomisk och teknisk utveckling efter 
andra världskriget har fört fram landet till en förstarangs
plats bland världens industriländer. Jämsides med den 
kraftiga produktionsökningen under denna period har även 
forskning och innovationer fått ett starkt uppsving. Inom 
skilda områden har därmed en betydande fond av "know .. 
how" byggts upp. Den ekonomiska och tekniska expansionen 
har lett till att Japans bruttonationalprodukt är den till 
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byggnads produktionen även om man där mött svårigheter 
av specifik natur. Expo '70 avspeglade väsentliga tendenser 
i den byggtekniska utvecklingen. De redovisas i Tibor 
Hottovys film "Arkitektoniska visioner på Expo '70". Som 
komplement tillftlmen tecknas här bakgrunden till Japans 
byggnadsindustriella utveckling. Ett särskilt avsnitt behandlar 
Expo '70 med de byggnader som visas i filmen. 



UDK 69,03 "324" 

SfB A 

Nyckelord: 

vinterbygge, arbetsplatser, 
arbetsmetoder, betong
gjutning 

vintermerkostnader, 
igångsättningstidpunkt, total
kostnader 

Författare: 

Jan-Ake Jonson, ingenjör, 
numera verksam vid Norrlands 
Byggtjänst i Umeå, ett flertal år 
forskare vid Statens institut för 
byggnadsforskning med inrikt
ning på vinterbyggnadsfrågor. 

Jonas Naucler, ingenjör. 

Stillfilm: 

Vinterbygge. 

Stillfilm med ljudkassett, speltid 
ca 15 min. Uthyres och rekvi
reras från Svensk Byggtjänst, 
litteraturavdelningen, 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst 
Box 1403,11184 Stockholm, 
Telefon 08/242860, 

Pris: 5 kronor 

Utgivare: 

Statens institut för byggnads
forskning, Stockholm, 

Byggforskningens informationsblad B5 :1971 

Praktiska råd om lämpliga åtgärder på arbetsplatsen vid 
vin ter bygge 

Numera dr det vanligt att bygga på vintern. Genom att 
hålla byggnadsarbetet igång året om undviker man en sä
songmässig arbetslöshet inom byggnadsfacket, och trots att 
byggkostnaderna under vintern blir högre än under andra 
årstider blir totalkostnaderna lägre om man bygger året 
runt. De ökade kostnaderna under vintern beror i huvudsak 
på att man måste isolera, täcka och värma. Man måste 
också många gånger göra rent från snö och is, vilket med
för en extra arbetskostnad. För att arbetsprestationerna 
skall bli bra är det också viktigt att personalen är så 
klädd att den inte besväras av kyla och fukt. 
Genom vissa enkla praktiska åtgärder kan man utan att 
eftersätta kvalitetskraven hålla byggnadsarbeten i gång 
även i ganska bistert vinterklimat. En sammanställning av 
dessa åtgärder presenteras i ett par stillfilmer från Bygg'
forskningen. Den ena är avsedd för undervisningen i bygg
nadsteknik på gymnasieskolans tekniska linje. Den andra 
förekommer med engelsk och tysk text och är avsedd för 
information utomlands. Innehållet i detta häfte kompletterar 
den svenska stillfilmen. 



UDK 69.059.35 
643.52 
696.14 

SfB (73) 
(74) 

Nyckelord: 
ombyggnad. våtutrymmen. 
arbetsmetod. arbetskrafts
åtgång. tidåtgång, försök 
(duschrum) 

Författare: 
Lars Butler. ing. 
Ahti Lemminkäinen. ing. 
Systemet har utvecklats 
inom Urban Rehab System 
AB av författarna. Dess
utom har utvecklingsavdel
ningarna vid AB Gustavs
bergs Fabriker, Domn
arvets Jernverk och AB 
Hålmetoder medverkat. 
Försöket har utförts av 
"':':',.,$ ... ~"""'''''''''''' 
IU1ICIIlUJlIIIQ. 

Informationsblad B 6: 1971 
avser anslag E 624 från 
St.:;:1ten~ r~rl för I:lvnnn~d~
forskning till Lar~ 'B-utler. 

Distribution: 
Svensk Byggtjänst. 
Box 1403. 
111 84 Stockholm. 
Telefon 08/24 28 60. 

Pris: 5 kronor 

Utgivare: 
Statens institut för bygg
nadsforskning, Stockholm 

Byggforskningens infonnationsblad B6 :1971 

Metodbeskrivning grundad på bl.a. installation av dusch
rum i äldre fastighet 

Avsikten med Rehabsystemet är att ombyggnadsarbeten 
skall kunna göras snabbt, billigt och effektivt i äldre fastig
heter. Principerna för systemet skall kunna tillämpas vid 
ombyggnad eller nyinstallation av köks= och hygienutrym
men. Genom att metoden kräver små ingrepp i den befint
liga stomInen , byggnadsdelarna levereras i form aven 
specialkomponerad byggsats och arbetet sker efter en fast 
.1_" 1 1 ___ 7 _ _ l. 1 .r. e o..,. . ~ 11 TT 

tLUpUin Kan urnoyggnaaen genomforas pa Korr na. l1yres-
gästerna skall kunna bo kvar i lägenheterna under monte
ringen, vilket medför dels ekonomiska fördelar, dels mindre 
påfrestningar för hyresgästerna än vad en evakuering 
innebär. 
l detta informationsblad redovisas hur principerna för 
Rehabsystemet tillämpats vid installation av duschrum l en 
fastighet från 1880-talet. 



UDK 624.012.46: 389.6 
693.564: 389.6 

SfB Eh 2 

Nyckelord: 

spännbetongkonstruktioner 
spännlistor (blanketter) 
handledning 
armering (förespända, efte", 

spända system) 

spännbetongnormer 

Författare: 

Handledningen har utarbetats 
inom HAL TH, HAL TH arbetar för 
ändamålsenliga handlingar vid 
byggnadsprojektering. Verksem
heten stöds med medel från 
Statens råd för byggnadsforskning. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08/24 28 60 

Pris 6 kronor 

Utgivare: 

Statens institut för 
byggnadsforskning, Stockholm 

Byggforskningens informationsblad B7: 1971 

En handledning i att använda spännlistor 

Från den 1 januari 1970 gäller, son1 supplement till Svensk 
Byggnorm 67 (SBN 67), Spännbetongnonner SBN-S 25:21. 
I bilaga 1 i spännbetongnorrner ges exelnpel på lämplig upp
ställning av spännlistor. Dessa är resultatet av ett arbete 
utfört inoJrz H A L T H. 

I detta infonnationsblad redovisas utfor/nningen av spänn
listorförförespända och efterspända system samt använd
ningen av blanketterna. För varje kolwnn anges dess an
vändning saInt hur den samverkar Jned övriga kolwl1ner. 
Häftet avslutas 111ed jj'ra tillämpningar. Exen7pel visas för 
ett förespänt system samt de efterspända systelnen BBR V, 
Freyssinet och VSL. Inol11 vm1e exelnpel visas varianter på 
hur en uppspänning kan utföras och protokollföras. 
Informationsbladet vänder sigfrämst till dem som i sitt ar
bete kommer i kontakt med spännbetongkonstruktioner, men 
bör även kunna komma till användning vid undervisning i 
byggnadstekniska ämnen. 

V mje blankett redovisas i A 4 för att möjliggöra uppförsto
ring till originalfonnatet A3. 



UDK 551.58:69 (47) 

SfB A 

Nyckelord: 

klimatzonindelning (Sovjet), 
byggklimatzoner, byggklimat· 
räjonger, byggnadsprojektering, 
klimatdata, normer 

Författare: 

Olof Wallmen, Internationella 
sekretariatet, Statens institut för 
byggnadsforskning. 

litteratur: 

Sammanställningen är baserad på: 
Byggklimatzoner i Sovjetunionen, 
en skrift, utgiven av Statliga kom· 
mitten TOr civilt byggande och 
arkitektur vid Gosstroj SSSR år 
1967. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst, 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08/24 28 60. 

Pris: 9 kronor. 

Utgivare: 

Statens institut för byggnads· 
forskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad B 8: 1971 

BYI LI 
I SOVJBTUIIOI I 

För bostadsbyggandet är en korrekt klimatbeskrivning av 
största värde. Moderna byggmetoder med stora ytelen1ent 
har gjort byggnaderna lättare och mera känsliga för vä
derleksförändringar. För att ge information bl. a. åt dem 
som sysslar med framställning av typhus för långa serier 
och för planerare har man i Sovjetunionen delat in lan-
det i byggklimatzoner. I detta informationsblad görs ett 
referat aven sovjetisk skrift "Byggklimatzoner i Sovjet
unionen", utgiven av Statliga kommitten för civilt byggan
de och arkitektur vid Gosstroj SSSR. Innehållet i skrif
ten grundar sig på arbeten utförda av arkitekt V. K Licke
vie och ingenjör A. A. Gerhurt-Gejbovic. 
Indelningen i byggklimatzoner ingår som en del i SNiP, 
de sovjetiska byggnadsnormerna. Byggnadsprojekteringen i 
Sovjet sker med utgångspunkt från SNiP, där man bl.a. 
uppställer krav på bostadsstandard. Innehållet i detta in
formationsblad får därför närmast ses som en kommentar 
till de statliga bestämmelserna om indelning av landet i 
fyra byggklimatzoner. 



UDK 69.054 

SfB A 

Nyckelord: 

utsättning (grov-, fin-J, 
avskärn ing, ortogonai ut
sättning, polär utsättning, 
markering, lodning, mät
band, teodolit 

Innehåll: 

Förberedelserför utsättn ing 2 

Grovutsättning 4 

Första finutsättningen 6 

Andra finutsättningen 8 

Utsätt n ing av höjder och 
lodning av byggnadsdelar 10 

Överföring av punkter 
- teodolit 14 
- optiskt lod 18 
- nadirlodning och 

excentrisk lodning 20 

Mätning med mätband 22 

Författare: 

John van den Berg, tekn.lic., 
Statens institut för bygg
nadsforskning. 

Ake Lindberg, ingenjör, 
Statens institut för bygg
nadsforskn ing. 

Jonas Nauch!r, ingenjör. 

Tecknare: 

Willy Eriksson 

Bakgrundsmaterial: 

van den Berg, J, 1969, 
Utsättn ings- och kontroll
mätningsmetoder vid bygg
nadsproduktion. En littera
turinventering. (Statens in
stitut tör byggnadsforsk
ning) Rapport 42: 1969. 
Stockholm. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst 
Box 1403,111 84 Stockholm 
Telefon 08/24 2860 

Pris: 9 kronor 

Utgivare: 

Statens institut för bygg-o 
nadsforskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad B9: 1971 

ttni r 
fö b 

Skriften ger en sammanfattande översikt över utsättnings
arbetet på en byggnadsplats. Den följer arbetet från det för
beredande stadiet till utsättningarna på de olika våningspla
nen. Så långt det är praktiskt möjligt redovisas arbetsmo
ment och metodik i kronologisk ordning, men i vissa fall har 
denna princip frångåtts för överskådlighetens skull. Text och 
bilder följer varandra intimt, vilket innebär att bildserierna i 
många fall lämnar väsentlig information oberoende av tex
ten. Innehållet är utformat för arbetsplatsens folk och om
fattar därför huvudsakligen de praktiska synpunkterna på 
utsättningsarbetet. 



UDK 699.81 
727.1 

SfBA 

Nyckelord: 

brandteknisk dimensionering 
(skolbyggnader för grund
skolan), fältundersökning, 
dimensionerande brand
belastning 

Förfaltare: 

Jan-Olof Nylander, tekn. lic. 
och utredningsman vid Statens 
ii-.5ii;'lll j{ .. " Lt~g.läu::;l(}fSKf1ing. 

Mikaela Eckered, arkitekt och 
redaktör vid Statens institut 
för byggnadsforskning. 

Distribution: 

Svensk Byggtjänst, 
Box 1403,11184 Stockholm. 
Telefon 08/24 28 60. 

Pris: 4 kronor. 

Utgivare: 

Statens institut för byggnads
forskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad BlO:1971 

Dimensionerande brandbelastning i skolbyggnader för 
grundskolan. 

Till skillnad från tidigare tillämpade normer medger SBN 67 
att den brandtekniska dimensioneringen utförs med hjälp av 
nyanserade teoretiska metoder. De nya beräkningsmetoderna 
grundar sig på den s.k. dimensionerande brandbelastningen, 
vilken antas variera med lokaltyp och tillsammans med 
andra faktorer såsom brandförlopp, brandvaraktighet och 
öppningsfaktorer avgör de krav som skall tillgodoses vid 
dimensioneringen, Brandbelastningen beror avarten och mäng
den hrännhart material i lokalen, inkluderande byggnads
stomme, inredning, beklädnad och golvbeläggning. Den dimen
sionerande brandbelastningen bestäms enligt SE}! "på 
grundval av för ifrågavarande byggnads- eller lokaltyp 
representativ brandbelastningsstatistik" . 
I nom gruppen för skolprojektering vid Byggforskningsinsti
tutet har en fältundersökning utförts i avsikt att bestämma 
den dimensionerande brandbelastningen för grundskolan. 
I detta informationsblad redovisas resultaten av undersök
ningen tillsammans med en diskussion kring dessa. 



UDK 711.417(410) 

SfB A 

Nyckelord: 

new towns, finansiering, mark
utnyttjande, trafikplanering, 

socio-ekonomi 
stadsplanering (Storbritannien) 

F örfatlare: 

Marja Wallden, fil. lic. 
Lillemor Husberg, arkitekt 

Distribution: 

Svensk 8yggtjänst, 

Box 1403, 111 84 Stockholm. 

Telefon 08/242860. 

Pris: 7 kr. 

Utgivare: 

Statens institut för byggnads
forskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad Bil :1971 

Bl. a. mot bakgrund av de ökande problemen i samband med 
storstadsregionernas befolkningskoncentrationer kan det 
vara av intresse att beskriva Storbritanniens sätt att ut
veckla new towns-iden. Trettio new towns har tillkommit de 
senaste tjugofem åren. Det gemensamma målet har varit att 
uppnå balanserade samhällen från såväl social, ekonomisk 
som befolkningsmässig synpunkt. I dessa, i de flesta fall helt 
nya samhällen, planeras alltså utbyggnaden av bostäder, 
arbetsplatser, rekreationstil(fällen och sociala inrättningar i 
takt med städernas tillväxt. Man strävar efter att i alla ut
byggnadsstadier erhålla självförsörjande samhällen. Jven om 
new towns i regel har tillkommit för att avlasta storstäder 
och alltså ligger inom dessa städers attraktionsradier har de 
liten utpendling, och där den förekommer tenderar den 
att minska. 
De nya städerna har delvis förändrat karaktär i takt med 
samhällsutvecklingen på skilda områden. Trots stora varia
tioner mellan dem kan man nog generellt våga påstå, att 
new towns visat sig vara såväl miljömässigt som ekonomiskt 
lyckosamma företag. 
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Hjälpmedel att optimera markbyggnadskostnader 
Schablonmetod för beräkning av tomtkostnadsbidrag 

Projektering med hänsyn till mark och terräng ger billigare 
byggande. För detta är markkostnadsindex ett hjälpmedel. 
Det sammanfattar de egenskaper hos marken, som påverkar 
markbyggnadskostnaderna. Däri ingår kostnaderna för 
grundläggning av hus och ledningar och för grovplanering 
samt de kapitaliserade kostnaderna för reparation av 
sättningsskador. Mi definieras som kvoten mellan mark
byggnadskostnaden på den mark, som är under projekt
ering, och markbyggnadskostnaden vid ideala mark
förhållanden. Erfarenheten visar, att kvoten är ungefär 
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mellan ett och tre och beräknas med den noggrannhet som 
nlnnf.'f?-odof lr"';;llOr not r,odrmit::',nt::' noA D" ,ond" b,nW't/1 D" {n .. 
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huvudmän och planförfattare lättfattlig presentation. 
l exempel på bostadsplanering i Storstockholm beskrivs 
hur Mi använts för att väga samman de beräknade mark
byggnadskostnaderna med andra planfaktorer. 
Mi kan också användas för att på förhand fastställa det 
kommunala tomtkostnadsbidraget. Då får byggaren större 
anledning att pressa markbyggnadskostnaderna. 
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Det måste vara en strävan i modernt bostadsbyggande, att 
bostäderna skall vara tillgängliga för alla. Den person som 
är eller tillfälligt blir rörelsehindrad och t.ex. måste sitta i 
rullstol, skall inte av denna orsak behöva bli handikappad 
i sitt boende. De krav, som måste uppfyllas för att de flesta 
rörelsehindrade skall kunna fungera tillfredsställande i en 
bostad, är inte större än att de bör kunna tillgodoses i 
alla bostäder. 
I detta informationsblad ges en sammanställning av de 
resultat som framkommit vid en undersökning över vilka 
krav som bör ställas på en normalbostad för att den skall 
vara tillgänglig för rörelsehindrade och anpassbar för dem. 
Utredningen har gjorts vid Handikappforskningen i Göteborg 
och legat till grund för delar av "God Bostad, förslag den 
15 april 1970". 
I undersökningen har man utgått från de behov beträffande 
normalbostadens yta och utformning som krävs av rörelse
hindrade med de vanligast förekommande inomhus rullstolarna 
och gånghjälpmedlen. De krav som följer av svårare rörelse
hinder och mer krävande tekniska hjälpmedel kommer att 
redovisas i ett senare informationsblad. 
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Dimensionering, utförande, kontroll och provning av för
bindningar i tunnplåtskonstruktioner 

I avvaktan på planerade svenska normer inom tunnplåts
området har detta informationsblad sammanställts för att 
vara ett hjälpmedel vid dimensionering, utförande, kontroll 
och provning av tunnplåtsförband. Materialet har karaktären 
av försöksnorm, och har för husbyggnadsområdet typgodkänts 
av Statens planverk som dimensioneringsunderlag. 
Litteratur, utländska normer, egna försök och erfarenheter 
som legat till grund för innehållet redovisas i Byg gforsk
ningens rapporter om hopfogning av tunnväggiga stål- och 
aluminiumkonstruktioner (R4.·1969 och R30: 1971). 
Det är väsentligt att erfarenheter från materialets tillämpning 
tillvaratas och beaktas vid upprättandet av SEN-normen. 
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En väg till bättre och snabbare samhällsplanering 

Samhällsplaneringen karaktäriseras av behovet att beakta 
och bearbeta stora mängder information som skall kom
bineras och koordineras på olika sätt för att ge så goda 
lösningar som möjligt, Bearbetningar med hjälp av dator är 
idag en möjlig och ibland nödvändig metod. Datorn kan . 
lagra stora mängder data och instruktioner och bearbeta dem 
på mycket kort tid. För en ringa merutgift kan man få alter
nativa lösningar, något som politiker, kommunalmän och 
allmänhet alltmer börjar kräva. Ä'ven presentationen av det 
bearbetade materialet kan ske med dator, genom den teknik 
som kallas grafisk informationsbehandling, Lösningen presen
teras direkt i grafisk form, med en bild på ett papper, en 
nu'krofilm eller en TV-skärm, Detta informationsblad är 
avsett som en introduktion till användningen av grafisk in
formationsbehandling i samhällsplaneringen, Det vänder sig 
i första hand fill beställare och mottagare av samhällspla
nering, såsom politiker, kommunalmän och allmänhet. 
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SPI L S-
rÖR 

En ny metod att längdskarva träbalkar 

Spikplåtar - plåtar med utstansade och åt ena sidan utvikta 
långsmala spikformade tänder - har snabbt vunnit insteg 
som förbindare i träfackverk. De pressas in i träet över 
fogen med en plåt från vardera sidan. Virkesdelarna måste 
ligga i ett plan och vara av samma tjocklek. 
Om passningen mellan virkesdelarna är god, kan man för
utsätta att tryckpåkänningar överförs direkt mellan virkes
delarna utan att plåten belastas. Vid momentbelastade för
band upptar spikplåtarna således endast dragpåkänningar . 
Med utgångspunkt från detta har beräkningsmodeller 
uppställts och verifierats för spikplåtsförband använda för 
längdskarvning av träbalkar. 
Här redovisas i sammandraf! de metoder for dimensionering-

-...J <J '-" 

av dessa förband som framkommit vid undersökningen. 
I uttrycken för beräkning av vinkeländringen vid skarven är 
hänsyn även tagen till inverkan av ett mindre spel mellan 
virkesdelarna; spel större än 1 mm bör ej tolereras. 
Beräkningsrnetoderna har granskats och godkänts av Statens 
Plan verk, intyg nr T 1623/71 vilket bifogas skriften. 
Tillämpningen av metoderna visas i flera beräkningsexempel. 
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TÄTB T 
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Planeringsmetodiken förutsätter olika mått på täthet och 
rymlighet. l detta informationsblad föreslås en standardupp
sättning av mått, som tillsammans bör ge en entydig grund 
för beräkning av täthet och rymlighet i alla former av bo
stadsbebyggelse. Dessa mått är identiska med dem som före
slagits i den norska rapporten "Tetthet i boligområder" av 
Elsa Svennar och som också tillämpas av Statens Bygge
forskningsinstitut i Danmark. 
För att illustrera olika värden på de föreslagna måtten 
redovisas täthet och rymlighet för 25 väl kända bostads
områden. Ytterligare material finns i Svennars rapport (19 
områden, varav 14 norska) och i "Teet lav - en boligform" 
från SBl (83 områden, huvudparten danska). 
Frågan om täthet och rymlighet är tung och central i bostads
planeringen. En ökning av tätheten ger nästan alltid ekono
miska fördelar men en stor del av standardhöjningen ligger 
i ökad rymlighet. Den lättaste lösningen, hög exploatering 
med likadana, höga och tjocka hus, har uppenbara nackdelar. 
I några korta referat redovisas ansatser, som lovar ge nya 
hjälpmedel och angreppssätt för bostadsprojekteringen. 
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Pågående forskning och utveckling av markbundna 
kollektiva transportsystem 

Runt om i världen söker man lösa problemen om transport 
till, inom och mellan städer genom att utveckla nya, i huvud
sak automatiska system, som har bilens fördelar, men inte 
dess nackdelar. Detta informationsblad ger en översikt över 
pågående forskning och utveckling med syfte att värdera 
vilka transportsystem och kombinationer av system, som kan 
komma till användning i Sverige. 
En nomenklatur för de nya systemen föreslås ha en huvudin
delning baserad på graden av automatisering: auto - fordon 
utan förare, manu - fordon med förare, ambi - fordon 
1JfnYl (n7l'n1U> fnA ClnAJ') 7NI/ul ffiJ'/TIJ'n EnA ,.nrr) ("",7NI /u/lA,..n InA 
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i termerna används de kända begreppen taxi, buss, tåg osv. 

Något universellt system, som ensamt kan tillgodose alla 
slag av transporter, finns inte. En kombination av olika 
system kommer att vara nödvändig även i framtiden. 
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God bostad 1970 
tillämp d på utemiljöD 

i ett 80-talsområde 

God Bostad 1970 blir, om förslaget genomförs, en åtgärd av 
många som ökar standarden i nyproduktionen. Vad blir 
följden om samma krav ställs på befintlig bebyggelse? 
Institutet för byggnadsforskning har genomfört ett räkne
exempel, vari markplaneringskraven i God Bostad 1970 till
lämpas på ett bostadsområde från 60-talet, Salsta Gärde i 
Flen. Exemplet är beräknat i två steg. I det första beaktas 
endast uttryckliga krav, i det andra också förslag och rekom
mendationer. För båda stegen redovisas grova kostnadskal
kyler. 
Resultatet visar att det finns behov av kompletterande an
ordningar främst för de äldre barnens lek men att det inte 
är möjligt att fullt ut tillämpa God Bostad 1970. Det möter 
vissa svårigheter att placera begärda ytor och utrustning 
inom angivna avstånd. Kostnaderna för första steget blir 
800-1000 kronor per lägenhet, för andra ytterligare 600 
kronor. 
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En analys av lägenheter ur Göteborgs bostadsproduktion 
från handikappsynpunkt 

Våra vanliga bostäder är inte planerade så att människor 
som är rullstolsbundna kan komma på besök till dem eller 
bo i dem. Kök och badrum är de utrymmen som ställer till 
störst problem. Utan att öka lägenheternas totala yta eller 
ändra fasader och bärande väggar skulle man emellertid 
kunnat åstadkomma planlösningar, som fungerade betydligt 
bättre för rörelsehindrade. Om man redan på planeringsstadiet 
tar hänsyn till de krav som rullstolsbundna har, kan man 
alltså i många fall bygga" handikappvänligt", utan att kost
naderna ökar p.g.a. större lägenh e tsy tor. 
Detta kan utläsas ur Handikappforskningens undersökning 
av lägenheter i Göteborg, som blev inflyttningsklara 1968. 
I informationsbladet redovisas plananalyser av tretton lägen
heter av olika tvo och storlek. Man [fer också exemoel Då 

..,' -"<. "-" .A. ...... 

hur de vanligaste typerna av kök och badrum, som före-
kommer i bostadsproduktionen, fungerar från handikapp
synpunkt. 
De utrymmeskrav som är underlag för denna analys finns 
redovisade i Byggforskningens informationsblad B13:1971, 
"Normalbostadens utformning med hänsyn till rörelse
hindrade" . 
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Formtyper 
Formmaterial 

Dimensionering 

Det finns många olika gjutformar för betong. Här redovisas 
en samlad översikt av förekommande formtyper samt form
detaljernas eller systemens egenskaper, material och funk
tioner. Vidare lämnas kortfattade anvisningar för dimen
sionering av vertikala formar. 
Beträffande dimensionering av traditionella bärlagsformar 
tidigare benämnt bjälklagsformar eller valvformar hänvisas 
till Byggforskningens rapport 15/1970, Dimensionerings .. 
tabeller för traditionella valvformar. 



UDK 69.003.23 

SfB A 

Nyckelord: 
upphandling, upphandlings

regler, entreprenader, tör
frågningsunderlag, anbuds
avgivning, anbudsöppning, 
anbudsprövn i ng 

Författare: 

U-gruppen (Sven Hultquist, 
ordf., Lennart Hultenberger, 
Olle Rinman, Sven Tyren, 
Hans Akerblad samt Folke 
Molin, utredningsman). 

Distribution: 
Svensk Byggtjänst, 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08/24 28 60 

Pris: 2 kronor 

Utgivare: 
Statens institut för bygg
nadsforskning, Stockholm. 

Byggforskningens informationsblad B22: 1971 

Ii 

t r 

En fungerande entreprenadmarknad förutsätter en väl 
utvecklad upphandlingspraxis . Denna skall enligt U-gruppens 
åsikt innebära en samtidig anmodan till en bestämd eller 
obestämd krets av anbudsgivare att på lika villkor inom en 
bestämd tidsrymd avge skriftliga bindande anbud, grundade 
på ett entydigt underlag sorn anpassats efter upphandlings
formen. Upphandlingen skall vidare innebära att anbud inges 
i slutet omslag och att anbuden öppnas och prövas på 
angivet sätt. 
Detta informationsblad innehåller upphandlingsregler för 
entreprenader utarbetade i svfte att främia utvecklinfJen. av 

~ <Yfl/ q/ J -o--~ ---

en sådan upphandlingspraxis . Det ersätter U-gruppens 
Upphandlingsordning (Byggforskningens rapport 22.'1966) 
och upphandlingsreglerna i AMA 1965/66 med tillhörande 
Råd och anvisningar. AMA 72 innehåller inga upphandlings
regler utan hänvisar till detta informationsblad. 
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• I 
• I 

• I D t 

I detta informationsblad behandlas korrosionsproblemen ur 
byggnadsteknisk synvinkel. Den kemiska och fysikaliska 
bakgrunden till korrosion redovisas kortfattat. Huvudvikten 
ligger vid praktiska erfarenheter av korrosionsskador på 
metall och betong. l skriften återkommer ständigt en varning 
för fukt och vatten i kontakt med byggnadsmaterial. 
I framställningen används begreppet beröringskorrosion som 
en samlande benämning på alla de korrosionstyper som kan 
förekomma vid våt kontakt mellan en metall och ett icke .. 
metalliskt byggnadsmaterial, en i byggnadstekniken mycket 
vanlig situation, 
Vid kontakt mellan två metaller uppstår galvanisk korrosion. 
En s,k. galvanisk spänningsserie redovisas med vars hjälp 
man kan bedömma korrosionsrisken vid bimetallisk kontakt, 
Ett avsnitt ägnas speciella problem i VVS-anläggningar, ett 
annat konstruktioner i jord. Korrosion på betong definieras 
som ett kemiskt angrepp utifrån. Betongens egenskaper och 
kvalitet har stor betydelse för korrosionsmotståndet. Korro= 
sion kan i de flesta fall förhindras med rent konstruktiva 
åtgärder, men även andra skyddsåtgärder kan krävas. 
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