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lt(ernicenlnurn i Lund
Den 28 tebruari 1964 uppilrog Kungl Maj:t å.t Kungl Byggnailsstyrelsen att

projelctera Kem.icentrum i Lunil. För upphandling au projehteñngsdlbetet sul'rdr
Kungl Byggnad,sstyrelsens Tredje Projehteringsbyrå oclt' lör upplranillíng au

byggnailen iless Byggnadsbyrå med' Dístriktshontoret i LuniJ'
Generalentreprenör är Soensha Industribyggen AB, ørltitekt är Klas Anshelm,

VI/S-projehtör är Holger Nílssons Rörkonsultbyrå, AB och el-proielrtör
är Elektrokonstruktioner L A Granquist Konsuhernd,e Ingeniörsbyrå. AB.

Arbetet med markund,ersöhníngar och byggnad,shonstruktioner liksom med, uiss
sdmmanställning och bearbetning au konÛollmättúngar har uppdragits åt

Centerlöl & Holmberg AB. Tehnilr Ålce Holmberg red.ogör här lör byggnaden.

Av etapp I, den långa, låga mittdelen med plan-
måtten ca 253X43 m, var den 28 februari 1965
följande färdigt: huvudparten av markarbeten incl
bank under ca halva huset, ca 550 m gangbar kul-
vert, stödmurar och ca halva antalet pelarfunda-
ment, hela betongstommen i husets östra del -envåningsdelen 

- stora delar av ut{ackningen i
fasad och likaledes stora delar av rörarbetena i
kulvertarna. Ca sex månader senare skall halva
denna etapp tas i anspråk för undervisning av

elever från Lunds Universitet och Tekniska Hög-
skolan i Lund.

Etapperna II-IV är av tämligen ordinärt slag
med tegelmurar och plana, direktglättade betong-
bjälklag. Mellanväggarna är av lättbetongplank och
takstolarna av trä. Trots många attacker har denna
hustyp förmått att fortsatt hävda sig som i många
avseenden överlägsen.

Beträffande tegelmurarna kan det vara skäl att
än en gång citera Cyrillus Johansson: "Med ett och
samma lass som kör fram till ett bygg", får man
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både det konstruktivt bärande, det värmeisolerande
och det fasadbildande materialet." Plana, ilirekt-
glättade betongbjälklag ggr maximal styvhet och

bärförmåga vid ringa materialåtgång och ger inte
risk för bom. Mellanväggar av lättbetongplank med
skumplast i fogarna är reellt demonteringsbara
och ger, rätt applicerade, vid inte alltför låg volym-
vikt nästan obegränsade möjligheter till infästning.
Trätakstolar ger en möjlighet till användning efter
åtgärder till skydd mot parasiter av gammalt form-
och ställningsvirke.

Sammantagaa och i kombination med ett lågt
pris och, vid passande stora enheter, en relativt kort
byggnadstid väger dessa omständigheter tungt.

Oaktat de nämnda byggnaderna är tämligen Linga
utförs de i princip utan dilatationsfogar. Motivet
är att sådana fogar dels stör planlösningen dels är
ganska dyra och dels att de beklagligt sällan sam-

manfaller med slutliga sprickor, som likväl någon
gång måste lagas och detta antagligen till en kost-
nad understigande eventuella fogars. Mellan etap-



p€rna III och IV ingående i det längsra höghuset
skall visserligen utbildas en temporär fog med hän-
syn till uppdelningen i tiden. Avsikten är emellertid
att behålla den endast i bjälklagen och atr i fasad-
och ko den efter någon tid.

Vid d etapp I är denna
hustyp tänkbara alternativ

- och det valda 
- skall skildras här.

Huset består i sin ena, västra, del av två våningal
och i sin andra, östra, del av en våning. Ungetar
i mitten ligger ett speciellt parti för sammanbind-
ning av Kemicentrums skilda delar och för vissa
större försörjningsutrymmen. Genom att den västra
delens tillkommande våning ligger underst över-
drivs något markens naturliga lutning. I princip
ligger därför husers väsrra del i skärning oòh do.
östra del på bank.

En ytterst stimulerande tanke i anslutning härtill
var att flytta om material utan tillförsel av nytt.

Marken består i aktuella skikt av den s k baltiska
moränen med en tämligen hög lerhalt, en torrvolym-
vikt av i medeltal l,B2 t/m3 (naturlig volymvikt i
medeltal 2,13 t/m}) och en vattenhalt av i medel_
tal I7,0 /o, Packnings
tion Apparatus gav
f/m3 och gränser 1ör
lig torrvolymvikt vid
och lB,0 /o.

Att_trots dessa goda indikationer projektet släpp-
tes och banken i stället byggdes av tillförr friktions-
material berodde på, att arbetet med den leriga
rnoränen bedömdes kunna ge försening vid ihål-
lande regn, i synnelhet som de totala svenska resur-
serna för kalkstabilisering vid närmare undersök-
ning visade sig vara utomordentligt små.

Med stark förkortning visas ett horisontalsnitt
under tak i fig 1 med låga sektionsnummer i väster
och höga i öster. Ett par principsektioner visas i
fig 2 och 3.

Byggnadsstommen består av monterade betong-
pelàre i platsgjutna fundament och monteradì
betongbalkar. Med anknytning delvis till detra sys-
tem finns i väster två och i öster tre gångbara
kulvertar likaledes av monterade element.

Taket består av lättbetong 70 * 225 mm med
styrd luftrörelse i mellanrummet, som därför har
trä_reglar till bärning av det yttre lagret arrange-
rade i labyrinter för denna styrning. TräreglaÃa
ger dessutom en enkel möjlighet att etablera avsedd
lutning hos yttertaket. Beläggningen är överst J cm
finmakadam. Konstruktionen ger möjlighet för gott
rumsklimat även vid intensiv solstrålning och be-
gränsad brandrisk trots intilliggande högre hus.
Till utformning av lanterniner ligger taket ömsom
över och ömsom under de bärande balkarna.

Ytterväggarna består av innerst lS0 mm lättbe-
tongplankor monterade mellan stommens pelare
och ytterst I-sten tegel. Därigenom ges en möjlighet

G

tr

D

C

D

,s

Fig L Förltortad, horisontalsektion und,er tak. Beteckningar.

att snabbt sluta byggnaden utan att avstå från en
oöm och relativt billig fasad. Mellanväggarna besrår
av stående lättbetongplankor.

Golvet består av betong på oceanpapper på ma-
kadam. I vissa utrymmen har betongen porballast.
Beläggningarna växlar e{ter rummens art. Mellan.
bjälklaget i husets västra del är helt fritt från tra-
verspelarna (fig 3), som endast passerar igenom
och således inte överför vibrationer till stommen.

Socklarna på bank, i vilka fasadpelarnas funda-
ment ingår, är platsgjutna i delar om IB m och
hopspända med Ø 26 HJS 80. De utgör i denna del
husets enda sega och genomgående element.

För tillverkning av montageelementen av betong
engagerades två fabriker, en för balkar och pelare
och en annan för kulvertar, Entreprenören utövade
en faktisk kontroll av mått och kasserade hos den
{örre tillverkaren några uppenbart felaktiga element

Fig 2. Principsektio¡t i linjerna 141-255 enl.i.gt lig L

Fig 3. Principsektíon i linjerna 3-99 enlist lis L
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Fig 4 (Óuerst). Frekuensen hos obseruerade axuikelser hos
tuärsnittstnåtten hos 295 balkar och pelare i 11 grupper.
Korta elements längder uarierade analogt. (Underst.) Frek-
uensen hos obseruerade auuikelser ltos balklängderna i 2
grupper med, lå.nga balkar. Obseroera att sltalan. på. orilinat.
axeln inte är d,ensam.ma i ligttrens öure som i dess wtdre del.

,9vn, y'e/se
Fig 5. Procentuell lörekomst (ordinataxeln) au aiss eller
större aauikelse (abscissaxeln) hos 31 st inböriles d.ustå.nd,
AC oclt. GI uíd, basen enligt lig I (öure kuroan), 67 st
inbördes d.astå.n¿J i raderna A, C, G och I aid, basen enligt
Jig I (mellersta kutuan) och 82 d,illerensen mellan q.I)stånd

uiil pelartopp och pelarbas (nedre huruan).
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Fig 6. Spalten mellan toå talcballnr.

ehuru, som i det följande skall skildras, också orik-
tigheter fick passera.

För hittills 11 grupper av balkar och pelare -totalt 295 st - har kontrollerats i princip ett ele-

ment per dagsproduktion i avseende på yttermåtten.
För tvärsnittens bredd och höjd tolererades awi-
kelserna -+ 10 mm. De innehölls också som fig 4
visar. För längden blev avvikelserna vid korta ele-

ment analoga under det att de för långa element
blev högst betydande. Takbalkarna, som utgör en
Gerber-konstruktion med ytterst två balkar à ca
17 m och inhängd mellan dem en balk à ca 12 m,
fick i hittills gjorda delar awikelser enligt den
nedre delen av iig 4. Avsikten var inte att tolerera
dem men tidsnöd gjorde kassation orealistisk.

Pelares placering har kontrollerats så, att inbör-
des centrumavstånd vid basen har blivit uppmätta
efter montaget. För avstånden i raderna A, C, G
och I enligt {ig I finns nu 67 observationer och för
avstånden AC och GI finns 31 observationer. För
avstånden CG finns ett mindre antal observationer
med resultat nära motsvarande de förstnäm¡rdas.
Fig 5 visar {ördelningarna av avvikelsernas abso-

lutvärden. Maximal avvikelse enligt diagrammet är
tillnärmelsevis det dubbla värdet av maximal fel-
placering av en pelarbas.

Fig 5 visar likaledes {ördelningen av absolutvär-
dena av differensen mellan pelaravstånd mätta vid
toppen och vid basen för totalt 82 individer. Maxi-
mal differens enli5 diagrammet är tillnärmelsevis
det dubbla värdet av maximal lutning (mätt som
toppens felplacering relativt basen) hos en pelare.
Pelares krokighet, mätt som pilhöjd, har hittills
uppgått till maximalt 3 mm.

Summan av inträffade avvikelser beträffande så-

väl tillverkningsmått som placeringsmått och in-
gjutningsdelars fixering i formen har i vissa avse-

enden överträffat förväntningarna. Fig 6 visar t ex
en av de Gerber-leder, där spalten är nominellt 40
men i verkligheten varierar mellan 50 och 90 mm.
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HE 2208, S/S /3//

Fig 7. Trauerspelare med, æh stålltals tiIL att ta upp arbete.

Om pelare och balkar är i övrigt att säga, att
de har blivit tillverkade av betong K 400 resp
K 600. Pelarna har armerats med Ks 40 och bal-
karna med Ss 70 A. Balkarna har i vissa områden
haft ingjutna klotsar för senare fastsättning av trä-
ullsskivor till den värmeisolering) som krävs med
hänsyn till deras passage ut och in genom takkon-

HE/OOB,5/S /3//

Fig B. Skaru meil utrynune iör platsgjutet bjälklag mel.lan
en pelares öure och nedre ilel.

Fig 9. Princip tör kuløettelement.

struktionen. Pelare i yttervägg, som skall putsas
invändigt, har gjutits mot träullsskivor. Travers-
pelare, som är helt fria från stommen i öwigt, har
givits en vek hals av stål till att ta upp arbete från
traversen utan att betongen skadas på eljest vanligt
sätt. Se fig 7. Pelare i två våningar med mellan.
liggande platsgjutet bjälklag har utformats enligt
fig 8 så, att bjälklagets betong och armering ges

plats i en öppning i pelaren med endast ett par
genomgående järzrbalkar. I det aktuella {allet ger
det möjlighet att bygga taket före mellanbjälklager.

Kulvertelementen, väsentligen enligt fig 9 men
med hål och ingjutninçdelar, har blivit tillverkade
av betong K 600 med armering Ks 60 och Ks 40
och är dimensionerade för horisontellt jordtryck,
vilket under bankbyggnadsskedet väntades bli stort.
De monterades i bruk på ticligare i marken gjutna,
oarmerade sulor och deras fogar göts ihop. På detta
sätt läm¡ades rörmontaget mycket tidigt en ostörd
arbetsplats.

Kulvertelementens mått kontrollerades liksom
måtten för pelare och balkar. Ett försök att pressa
maximala awikelser hos omslutande väggars tjock-
lek till -È 5 mm visade sig vara orealistiskt. Nog-
grannheten i detta liksom i de flesta öwiga avse-
enden blev som för tvärsnittsmåtten enligt fig 4.
Den största svårigheten tycktes bestå i att placera
gjutformarnas gavelstycken med noggrannhet vin-
kelrätt mot i kulverten längsgående linjer. Inträf-
fade avvikelser utanför givna toleransgränser kunde
vid montaget upptas i den färdiga konstruktionen
utan nämnvärda olägenheter,

Byggets storlek och brådskan därmed skapade
problem. Den klart visade viljan hos alla direkt
engagerade att samarbeta skapade möjligheter att
lösa dessa problem. Den mångfaldiga upprepningen
av vissa detaljer gav välkomna och utnyttjade till-
fällen till studier. Resultatet har visats här.


