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INDUSTRIALISERT BOLIGBYGGING
LETTE DEKKEELEMENTER FOR LANGE SPENN pA ROSENGARD I MALMO
Av sivilingeniør Frode Færoyvik)
Norges byggforskningsinstitutt

I de siste årene har vi opplevd en økende

representerer «sluttsteinen» i utviklingen. Man

industrialisering av vår boligbygging, og da

kan vente en fortsatt økende industrialisering

i pressområdene.
For bo l i gblokker ser det for tiden ut som om

og prefabrikering i de nærmeste årene. I våre

særlig

plass-støpt råbygg etter dekkebord/veggform

metoden er det fø rend e systemet. Det er like

vel ingen grunn til

å a nt a at denne metoden

Noe som virker særlig lovende, er

de

nye

lette

bjelkelagselementene

for l a nge spenn utført av spennbe
tong. Et av de mest interessante av
disse er det sål{alte Dlna-elementct
( el ler lB-elementet) som er utviklet

i Sverige. Opphavsmannen til ide en
er telm.lic. Sven N i Iss on, Kålle
red. En fabrikk. er und er oppførelse
på Follum ved Hønefoss, og vi kan
derfor vente oss øl{cnde interesse

for elementet her i landet. NBI har
derfor vært en tur til Malmo for å
se på elementet i fabrikasjon og

bruk

1969.

(Rosengård-området)

høsten

FLEKSIBILITET

Disse elementene er et ves entli g
innlegg i tidens deb att om fleksible
bo liger . Dekker støpt på de kkebord
regnes i dag gjerne å ha et «(økono
misk grenseområden på rundt 7 m
spe nnvidde . Herfra og opp til 1314 ro kommer disse lette bje lke
lagene særlig .inn i b il det . Med en
moderat blokkbredde på 10-11 m
er så led es en husbankleilighet på
95 m� uten innvendige b æ revegger
eller søyler intet problem . TH og
med slike leiligheter på 12 x 12 m =
144 m::! er i dag ikke u topisk . Dette
gj elde r når de leHighetsskillende
vegge ne er bærende. Hvis man vrir
at fasadene blir
slik
bæringen
bærende og elementene legges på
tvers av b ygget, er det ingen grense
for hvor store l eilighet ene kan bli.
Fleksibliteten økes da til også å om
fatte naboleiligheter, selv om t ek
niske installasjoner og trapperom
kompliserer det hele .

naboland finner vi f. e ks. videreutviklede in
situ-metoder som tunnel forskaling og dess
uten

elementsystemer

Dessuten har ing. Thor FUl"l.lhol
men AS benyttet dette elem ent et til
sitt vinnende totalanbud for Fløys
bonn ungdomsskole m. m. i Kolbotn,
hvor selve s·k olen kom på ca. 2,5
mill. kr. ( E tter departementale reg
neregl e r ble d et en byggekostnad
på 711 kr. pr. kvm.) Selv om elemen
tene her også ble transportert fra
Sverige, v a r de 5.åledes meget kon
kurransedyktige. Spennvidden var
her forøvrig 8.1 m og b red de n 90 cm
(standardbredde) .
ELEMENTETS KONSTRUKSJON

Elemen tet s form er vist i fig. J. Det
som slår en, er at el e men t e t har en
komplisert fonn, at det består av
flere komponenter og at de enkelte
komponenter er tynne og/eller l et te.
Man kan. l e tt est sammenlikne ele
mentet med e n langstrakt ka sse med
et l ø s t lokk oppå. Det er ka ssen s si
devanger som er de hovedbærende
elementer, og disse er oppspent av
stålwirer som l i gger nær tve rrs n i t
tets nøytra}akse. Dette med fø re r at
hvert element har liten overhøyde,
og at fo rskjell en mellom de enkelte
elementers overhøyde også blir li
ten. Derfor blir det små ni våfor
skjeller på naboelementer i ferdig
utlagt dekke, og dette forenkler

NORSKE ERFARINGER

Fagbygg AS benyttet elementet i sitt
konkurranseforslag til Bryn-Rykkin
områd et i Bærum (totalanbud) og
konkurransedyktige
a bs ol u tt
Var
med elementer som ble levert fra
Sverige, selv om de dog ikke ble til
delt kon trakt en.

med

både

l ette

og

tunge elementer.

Fig. 1. Perspektivskisse av
elementet.

montepjng og sammenføyning ptl
byggeplassen.
Bunnen i kassen er bare 2 cm
tykk og er annert med forspent nett.
Dens hov ed funk sj on er å d ann e
himling for etasjen under. En viktig
b ifunksjon er å bære en minera l
ullskive som skal isolere mot lyd og
varme, og som blir ilagt på fabrik
ken.
Kassens lokk har som hovedopp
gave å danne golv for eta sj e n over,
dvs. å overføre belastning til hoved·
bærerne. Det er normalt av 4 cm
såkalt porebetong (ikke gass-betong,
men luJtholdig betong ) og forspent
med nett . Lokket ligger på gummi�
lciler p.g.a. trinn- lydisolerin g ( fly
tende golv). Diss e gummiklossene er
kileformet for å kunne j usiere ele
mentets totale høyde på fabrikken,
slik at alle blir like høye. Dette er
meget viktig under monteringen på
by ggene. Er u n ders i den av dekket
plan, er oversiden likeså. Det kreves
derfor l ite spa rkling på bygget ved
j evnh øye elementer. I ende ne avele
mentets lokk er det pålimt en myk
skwnplastlist for å forhindre kon
takt med tilstøtende bygnings dele r
og derav følgende lydgjennomgang.
TEKNISKE DATA

Elementets standardbredde er 90
cm og den totale høyde er 30 e l l er
35 cm inklusiv lokk. Høyden kan
virke noe stor sammenliknet med
plasst øpte dekker, men for de lengre
spennviddene blir forskjellen i dek
ketyk:kelse relativt liten sammenlig·
net med f. ek s . betongstandardens
minimumstykkelser.
Elementet kan leveres i var.i erende
lengder opp til ca. 14 m. I fig. 2 er
sammenhengen mellom belastning
og spennvidde tegnet opp grafi.sk.
Største tillatte b øyemoment er opp
gitt til 4 tm/element for 30 c m høye
elementer og 6 tmlelem.ent for 35
cm høye elementer. Da elem e nte t
har stor stivhet, blir nedbøyningene
små. F. eks. er EJ oppgitt til 1,3.101G
kp.cmz for 30 cm e l emente r.

Fig. lb. Snitt gjennom et fu get dekke.
Vekten av elementet er s vært lav:
30 cm e lement veier ca. 220 kglmz og
35 cm element veier 240 kg/m!. Et
vanlig kompakt b eton gde kke veier
gjerne fra ca. 360 kg/ml for 15 cm
og opp over til ca, 600 kg/ml for 25
cm tykkelse. Av fig 2 ser vi at en
nyttelast på 150 kglm2 gir en maksi
mal elementlengde på ca. 9,6 m for
30 c m-elementet . Dette vil da veie
ca. 2 t, en last som en re kke eksi
sterende byggekraner kan ta.

Når det gjelder lydisolering, blir
det ofte p roblemer med lette bj elk e
lag. Isoleringen mot b å d e luftlyd og
trinnly d er dog blitt relativt god for
dette elementet. En sammenligning
med kravene i de nye byggeforskrif
tene er vist i fig, 3, og som man ser,
ligger elementet go dt an. Det ser
ut til å være bemerkesesverdig god
overensstemmelse mellom lab ora
toriemålinger og feltmålinger på Ro
sengård, særlig for luftlyd. M. h. t.
trinnlyd var man helt avhengig aven
ordentlig utførelse på byggene .
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FREMSTILLINGEN

Elementene fremstilles nå på lisens
i en rekke fabrikker i S veri ge og
forskjellige
under
markedsføres
navn som Dina, lB eller Nilcon. Pro
d uksjonen er sterk mekanisert og
foregår på l ange støpebaner hvor
elementene produseres fortløpende.
Derfor blir de relativt bil lige på
tross av den kompliserte formen.
På den 110 m lange fabrikken ved
Malmo va r det fire maskin er som
utførte arbeidet. Nil s son s kontinuer
lige effektiviseringsarbeide har nå
med før t at på Follum blir det tre
maskiner som arbeider i en hall på

150 m.

Fig. 2. Spennvidde / belastning
grafisk fremstilt.

dB

Brannmotstanden er 1 time iflg.
Statens provningsanstalt i Sverige,
og klassifikasjonen er branntrygg
klasse A60.

Elementene produseres av en hori
sontal glidefornl, og maskinene kom�
primel'er betongen under overtrykk.
Dette medfører at man kan bruke
lite vann og sement, Vann�sement
tallet er ca. 0,3 og sementinnholdet
300-350 kg/ml.
PRODUKTEGENSKAPER
Denne tørre og komprimerte beton�
gen får en rekke forbedrede egen

skaper i forhold til vanlig betong.
Krympningen (svinnet) og krypnin
gen (flytningen) reduseres kraftig,

og man kan gå opp til betongkvali�
tet B900-1000 uten å være særlig
redd for svinn·problemer. Den kan
skje viktigste bruksmessige forde
len er likevel at elastisitetsmodulen

slik at nedbøyningene minsker
vesentlig.

øker

For produksjonen på fabrikken
f ører denne be tongen til at man får
et formstabilt produkt etter avfor
s kaling en . Man o pp n år også en øket
ettdøgnsfasthet, slik at man trenger
en relativt kort h e rdetid før avspen
ning.
Alt de tt e oppnås m ed 'minsket rna
terialforbruk og derav følgende la
v ere materlalkostnader enn før.
Man kan vanskelig unngå å bH
imponert ov er denne avan ser te an
vendelsen av kunnskap som ligger
bak ide og pro duk tutvilding.
EN ENKEL FORBEDRING
Tidligere lå mineralullmatten di·
rekte på bunnplaten i elementet. Det
viste seg at regnvann som tilkom
under lagring og transport hadde en
tendens til å stå i elementet . selv om
det var dreneringshull i bwmplaten.
Dette skapte mange s tyg ge utslag i
de ferdige hlmlingene og derav føl
gende flikkarbeider� Nå er isteden
mineralullen Jagt på i sop orklosser,
kfr. fig. 1, og problemet er nå ubety
delig ifølge entreprenøren for Ro

sengårdområdet.

ROSENGARD
En av de mest omtalte byggeplas
sene i Sverige der disse elementene
er benyttet, befinner seg på Rosen
gård-området i Malmo. Byggherre
var Malmii Kommi.1D.ala Bostads AB,
konsulent for bygg og VVS (og del
vis arkitekt) var Svenska Riksbyg-
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Flg. 4.

Blokker fra Ros engård-o mrådet.

gen og entreprenør var

BPA (Bygg-

roduktion AB).
p Det skulle bygges C� 800 leilighe
,ef på ca. 2 år. dvs. ca. 400 lell./år,
noe som egentlig ikke kan sies å
være noe særlig høyt tall. Leilighet
ene var fordelt på 3,6 og 9 etasjes
blokker, som er vist på fig. 4.
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RABYGG

Fundamenteringen var, som nå er
vanlig i Sverige. på hel bunnpla te.
Dette er en rim eli g metode som gir
er grei arbeidsplattform for de vi4
dere arbeider.
Råbygget had de den etterh vert så
velkjente «rugekasse»-fasongen, med
bærende tverrvegger og åp ne fasa
der. Avs t anden mellom bæreveggene
var imidlertid større enn vanlig i
dekkebordsbygg, og det sto ingen
bærevegger eller s øyle r inne i selve
leilighetene. Bæreveggene var plass
støpte, noe som er uvanlig i mo
derne elementbygging. Men det an
sees for å være gunstig i slike boli g
bygg, bl. a. fordi man får gj emt bort
de tekniske installasjoner på en grei
måte ved innst øpning . Veggtykkel
sen var s åled es 1 9 cm, en tykkels e
som også dekker lydtekni ske krav.
Da slike blokker stabilitetsmessig
er de rene korthus, ble det støpt en
langsgående veggstump i hver trap·
pegang. Disse stiver av b yggen e i

lengderetningen for vindtrykk.
Spennviddene for Di na·elementene
var her bare to lengdevarian ter: 7,8
m og 8,7 ID (3M-modul). Men en
netto b l okkb redde på ca. 11 m
spente disse elementene over leilig�
heter på ca. 84 ml (3 roms) og 94 ml
(4 roms) se fig S. Det var egne dek
ke-elementer for trapperom og inn
tru]...-:ne balkonger. De sistnevnte ele
mentene ble for øvrig også benyttet
som balkongrekkverk og er med på
å gi fasaden dens s pesielle karakter.
Dette er nok ogsa et ledd i en be4
visst politikk for å ho 1 de element
variantene nede på et så lavt antall
som mulig.
Y'ITERKLEDNING

Alle fasadene besto av prefabrikerte
eleme n te r. Mellom veranda og inne4
rom var det lett bindingsverks
element med Supereternit�plater på
utsiden. Dette e lementet var etasje,
høyt og 7,8 m eller 8,7 m langt
(rundt 20 ml i flate), og dek ket så
ledes en l ei ligh ets hele « v e rand a
fasade».
Den andre l an g fasa den besto av
BPA's såkalte EV-elementer. Disse
er av sandwich-typen med ytter- og
innervange av betong med isolasjon
mellom. Her på Rosengård var ut·
vendig fl ate av frHagt ballast. Gav
lene kles med elementer med samme
overflatestnlktur. Selv om fa sa dene
blir tiltalende, så li gge r russe vegg
elementene etter sigende noe høyt
i pris.
Taket på blokkene var temmelig
konvensjonelt og besto av, regnet
nedenfra: Dina-elementer ml isoIa�
sjon uten lokk, prefabrikerte taksto·
ler av tre, trepanel og tre lags papp·
tekking. På Fløysbonn skole så vi en
tekking som på mange måter virket
Vel så c(rlkUgn etter vårt skjønn. Her
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Fig. 5. Typiske 3-roms leiligheter.

benyttet man nemlig Dina-elementer
m ed l o k k og tekket direkte på
lokkenes horisontale flate (for øvrig
med Ruberoidtekking). Dette er en
metode som man også benytter
andre steder i Sverige.
PLANLØSNING

Plantegningen i fig. 5 vi s er planløs-
ningen f o r 3-etasjes blokker. Det
typiske ved disse leilighetene er den
strengt rektangulære formen med
annenhver leilighet speilven dt , noe
som ser ut til å være svært konse
kvent gj ennomført ,for industriali
sert boligbygging i S verige. Dette
har utspring i økon omisk tenkning,
men ser også ut til å kunne gi rela
tivt funksjonsdyktige leiligheter. De
b eb oe rne vi snakke t med, var i
hvert fall fornøyde med både plan4
l øsning og lydforhold.
For øvrig er det våtrommenes
pl a ssering ut mot trap pegang som
karakteriserer
l eiligh e ten e.
Dette
henger sammen med at m an har
støpt inn vannledninger, avl øpsl ed4
ninger og ventilasjonsavsugning i
veggene mot trappegang. Disse led,
ningene betjener jo også hoved sa
keHg di sse rommene.
Den store balkongen på ca. 13 m2
er et markant innslag i leilighets
miljøet. Da balkonggulv..elementene
var opplagt på u tstikkende mellom
vegger av betong , dannet den et
nokså skjermet uteareal som passe t
bra i et så vindhardt klima.
TEKNISKE INSTALLASJONER

hadde man lagt ned. mye ar
beid på å systematisere p. g. a. deres

Disse

store b etydni ng for b yggekostn ade·
ne, både direkte og indirekte. Alle
vertikale ledl1inger og rør var enten
lagt til en sjakt i trapperommet
eller innstøpt i tilstøtende vegger
for å få konsentrert installasjonene.
Derved oppnådde man mindre lyd
forstyrrelser og unngikk utsparil1ger
i dekke·elementene. De horisont a l e
strekk b le ordnet litt forskjellig for
de ulike tekniske anl egg .
a) Ventilasjon: Avtrekket hadde in4
gen horisontalføringer, og ven ti,
lene satt di rekte på b etongveg,
gen, hvor innstøpte «spirorør)
førte luften over tak. Tilførsel av

luft kom fra vertikale kanaler i
trapperommet og ble Eørt hori
sont al t gjennom kantbjelkene for
innblåsing bak radiatorer under
vindu. (Såkalt b a l ansert ventila4
sion ).
b) tiaun: Taknedløpet var plassert
i trapperommet og var utført av
vanlige soilrør da plastrør fore4
løpig b are er godkjent for inn
støpning. Vann,. og avløpsrør (av
polyetylen) var IDnstøpt i vegge
ne hvor også. toaletter og vaske·
servanter var tilknyttet. Isteden·
for golvsluk som er et problem
for aTl e typer bjelkelag, var det
benyttet
veggslak.
i badero m .
(Slike er nå i bruk i Norge også.)
c) Varme: Radi atoroppvanning med
ettrørssystem. Fra den vertikale
stigeledning i trappesjakten ble
de horisontale rør ført i en s o k
kel i veggelementet frem til ra
diatorene.
d) El.: Stigeledningene var trukket
i innstøpte plastrør ii veggene.
Derfra b le de interne ledningene
lagt i el-lister av p las t rundt i
leiligheten. Disse listene var både
fotli s te r, taklister, hjømeliser,
gerikter, «midt-på-vegg-listen> osv.
Alt dette v irket noe overdreve t
og litt då rlig planlagt, men prin
sippet med el-listverk synes ab,
solutt å ha noe for seg.
LITT OM ELEMENTVARIANTER

Etter den nå så velkj ente ulykken
ved Ronan Pornt i L on d on, hvor en
rekke fasade4 og dekke·elementer
raste i bakken etter en gasseksplo
sjon oppe i bygget, har man blitt
svært forsiktig i Sveri ge også. Iste4
den for å la fasade-elementene stå
oppå hverandre, har man latt hvert
element hvile på dekket, dvs på et
spesielt kantelement. Dette elemen
tet som også inneholder kanal for
lufttilførsel, hadde en del ulemper.
For det første var det et spes ial,
element s om man måtte passe på
særskilt. Dette skapte kluss i syste
met. For det andre hadde det ikke
samme elastisitet som de andre og
de rf o r
ikke samme nedbø yning.
Dette medførte mye ekstra spark
lingsarbeid for å skjule nivåforskjel
len.

Man lcan jo lu re litt på om man
ikke her skyter spurver med kano
ner. Ronan Point-ulykken skyldtes
en gass-eksplosjon. Gass er ikke in
stallert i Rosengård-prosjektet, og
ytte rveggene er heller iJcke bærende.
Det burde ikke være så vanskelig å
feste fasade-elementer sHk at de vil
bli hengende i e n krisesituasjon uten
el slikt kantelement.

For øvrig hadde man vært flinke
lil å unngå spesialelementer på disse
byggene, og det 'skyldes nok først
og fremst gjennomtenkte tekniske
anlegg uten utsparinger i dekkene.
Dette er noe som n orske konstruk
tører bør skriv e seg bak øret, da det
synd es mye mot dette her i land et .
Det er ikke nok at elem en ter er
/lC!stlm like, de bør være helt iden�
ti s k e. Først da vil s e ri ebyg ging e n s
lavere produksjonskostnader virke
lig beLy noe.
ET AVANSERT
VENTILASJONSSYSTE.i\lt?
Denne måten å løse . ventilasjons
problemet på virket ikke helt vel
lykket. Hadde man tatt luften inn
direkte , ville det h ele vært enklere
og spesialelementene kunne vært
d rop pet .
Et m e ge t interessant sys tem er nå
i bruk på byggefeltet Sodra Valsatra
i Uppsala. (4000 l ei l igh e ter ) . Her
blåser man forvarmet frisk-luft inn
i el emen tene (luftrommet er sam
menh en gende) .
Luften
sirkulerer
derfor flutt under topplatene og kan
ledes opp i leilighetene gjennom
spal te r , se fig. 6. Således kan man
få et kombinert v en ti lasjon s- og
oppvanningssystem på en tilsyne
la t ende elegant og rimelig måte.
FUGING

Sammenfuging av d ekkelemen tene
foregikk nonnalt i to trinn. Først
ble nedre del av fugen utført ved
at det ble belt mørtel ned mellom
elementene t il mellomrommet var
omtrent halvfullt. Så ble det mellom
lokk og k asse tt vanligvis tre dd inn
en slags «forskaling» i form av en
plastslange so m ble pumpet opp
med luft. De n øvre de] av fugen ble
så f-ylt med mørtel. Etter en rimelig
herdetid ble luften sluppet ut og
slangen dradd ut igjen. De nn e mør
tel-strengen spente altså m e llom to
nabo-topplater og hadde ingen for
bindelse med k assetten. Slik fikk
man opprettet et ordentlig fly tende
golv, men det krevde en omhyggelig
utførelse.
Denne fugingen kunne også utset
t es til et senere tidspunkt, om vin
teren f. eks. til bygg et var lukket.

ne systemforskaling [or plasstøpte
konstruksjoner blir forholdet van
ligvi s svært forbedret. Likevel vil
dekker og vegger (særlig p. g. a.
luft bl ære r ) vanligvis kreve en viss
overflatebehandling u t ov er et mini
mum.

Normalt vil dette være tilfelle for
elementer også, men i fabrikkene
har man mulighe t er til å øke nøy
aktighe te n slik at flatenes u tseende
forbedres vesentlig uten for store
kostnader. Dette kan føre til at nød
vendig overflatebehandling blir enlc
Iere og rimeligere.
På Rosengå r d ble f. eks. balkon
ge ne s rekkverk , underside og skille�
vegger stående i ubehandlet betong.
OVERFLATEBEHANDLING
AV DINA-ELEMENTER

N ødvendig overflatebehandling er
helt a vhen gi g av fabrikkens pro
duktkvalitet. Ros en gå rd fikk ele
mentene fra en nokså nyst artet fa

brikk i Staffanstorp

ca.

18 km fra

byggeplassen. D enn e fabrikken ble
drevet av bygghe rre og entreprenør
i samarbeid. Kontak ten med bygge
plassen var meget god, slik at bl. a.
kvalitetskravet til mål - n øyakti g 
het og ove rfl ate var klart. Overflaten
var da også utvilsomt bedre her enn
på Fløysbonn som fikk elementene
fra en annen, eldre fabrikk. Denne
samme fabrikken hadde også leve rt
en del elementer til Rose ngå rd, og
flere av d i sse hadde blitt returnert
p. g. a. for dårlig kvalitet.
La oss håpe at den nye norske fa
brlkken vil ta dette ad notam og
levere førsteklasses produkter når

den kommer i gang. Disse element

enes konkurranseevne vil antakelig
bl. a. avhenge av at bare en redusert
over flatebe handling vil bli nødven

dig.

På Rosengård ble undersiden av
Dina�lementene
a gre nge t l),
som
sluttbehandling dvs. sprøytesparklet.
Fugene ble avfaset slik at hvert

element ble synlig. D ett e himlings
arbeidet ble utført med verktøy med
forlengede håndtak slik. at arbeidet
kunne foretas fra golvet uten stillas.
På oversiden av g olvelementene ble
det Jagt vinylfilt direkte, etler to
gangers sparkl i ng av platefugene. I
stuer bl e det lagt parkettfliser på
korksmulcpapp
(lydisolering), og
.
derfor ble det skjøtesparklet bare
en gang her. På bad og wc var de t
brukt kompakt vinylbelegg. Spark�
ling av fuger er vjst på fig. 7.
DIVERSE

På trapper og

reposer var det ter
razzo.
De innvendige lettvegger var av et
fabrikat som kalles Boro-veggen.
Denne er 70 cm tykk totaItl og be·
står av trerammer med 13 mm
gipsplater på begge sider. Der er
flere standard-elementer, og disse
m ont e res hurtig og greit ved et kile/
spor-system.
Dørkarmene
h ad d e
samme �kk el se som veggen, og in
gen utfonng var nødvendlg.
Lettveggsmontasje o. l. krevde at
takhøyden var konstant overalt (250
cm), og at dekker var plane. Dette
krevde igjen at toppen på bæreveg
gene var helt horisontal. D erfor ble
det i toppen av forskalingen nivel
lert inn en slags stigefonnet over
forskaling som det ble støpt opptil.
På de tte horisontale nivå kunne så
dekke-elementene senere monter es
tørt direkte (uten mørtel). Dette er
en stor fordel, særlig i kaldt vær.
For øvrig ble det klistre t betong
tapet dlrekte på de plasstøpte veg·
/5ene, �oe. som e� vanhig i svensk
mdustnahsert bolIgbygging.

KRANER OG MONTERING

Byggelcranene var av fabrikat Peine,
skinnegående tårnsvingekran med
s idemontert vippeutJigger. En kran
er svært avgj ørende . fOF et byggs
frerndnft, og det er viktIg å utnyt te
dens kap asit e t . Største eksisterende

OVERFLATEBEHANDLING

GENERELT

Rasj onell og rim elig bygging er mye
et spørs mål om overfl ate bebandling .
Betong er i seg s elv meget g odt eg
net som yttersjilct for bygnjngsdeler
b åd e utendørs og innendørs på
gnmn av sin hårdhet, styrke og be
standighet. I t ra di sjonen bygging
bli r ofte overflaten slik a t den hur
tigst mulig bør skjules. Med moder-

Fig. 6. Kombinert ventilasjon og varme.
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og man �røvde
legge alle kolh sa n�r opp til maksl
g.
mllllasten som muh
M. h. t. vindstyrk er og m ontasj e
sa cr det små problemer med dekke
mJsek. I
e ementene opp til ca.
Sverige er dette for øvng høyes te
tJllatte vind.styrke man får kjøre i
overhodet, Ifølge «arbetarskyddet».
Veggelementer og veggforskalinger
får man gjerne vanskeligheter med
ved ca. 8-10 m/sek . Hittil hadde
ikke dette betydd noen forsinkelser
i det vindharde Skåne.
last var ca.

1�

l

SÆRLIGE BYGGEPLASSFORHOLD

Når det gj aldt lønnssystemer, så
hadde man opprettet stølTe fell es
akkorder. Her var grovarbeidere,
montører, rørleggere, snekkere og
kranf øre re sammen i en fellesakkord
på ca. 1,5 mill. sv. kroner. Utbeta
lingene kunne ligge i størrelsesor
den 15-17 sv. kr. pr .time. Her må
det bem erkes at alle byggefaggrup
per unntatt glass og golvbel egg er
integrert i . entreprenørfirmaet.
Typisk for hele arbeidet var at
.
det krevde stor nøyaktighet når det
gjaldt utmålinger på stedet. EIe,
mentbygg krever dette. Man benyt
tet derfor for eo stor del teknisk
personell til utmåling.

HUSLEIE
Den beregnede årsleien for Ielllg
hetene i disse blokkene ble oppgitt
til ca. 63 sv.kr./m2 i «kallhyralI, dvs.
leie uten varmeutgifter. For en 3
roms leilighet på ca. 84 m2 betydde
dette en måneds leie på 582 sv.kr.
inklusiv vanne og garasje. Det var
ikke innskudd i disse leilighetene.
Denne leien ble betegnet som vanlig
«sosial» husleie for blokkbebyggelse
i store sener i pressområder. De få
leieboere vi snakket med, ga inn
trykk av at de var vel fornøyd med
både bolig og husleie.

HVA

KOSTER ELEMENTENE?

Dette er tross alle bruksfordeler det
avgjørende mo m ent . Utsalgsprisen i
Malmo var ca. 50 sv kr. pr. ml for
30 cm element eks. avgift (ca. 70 n.
kr.) levert til byggeplass inklusiv
18 km t ranspor t. Her i Norge vil pri
sen ligge noe un de r dette. Vi har
fått oppgitt 56 k.r/ml for 30 cm og
60 kr/ml for 35 cm elementtykkelse
fob fab ri k ke n på Follum v/Høne

Fig . 7. Sparkling

av

EN GROV SAMMENLIGNING
Når det gjelder boligblokker, er det
naturlig å jamføre kostnad for et
Dina-dekke med et dekke støpt på
dekkebord. Vi vil prøve å sette opp
et sterkt forel1klet regnestygge ba
sert på ca.-priser i Osl�området høs
ten 1969, se tabell nedenfor.

Det som kompliserer regnestykket
cr at pr.isene vil variere sterk t med
seriestørreIsen, spesielt for forska

ling (8-16 kr/m2\).
Vl bør derfor regne med et pris
onlrclde for begge alternativer.
Disse transport- og monterings�
kos tnadene er anslåtte verdier del
vis by gget på svenske erfaringer og

er oppgitt

av leverandøren.
Alle disse tallene må selvfølgelig

For dekk ebo rd velger vi 17

kr/ml, noe avhengig

mengde.

av

ca.

5-10

avstand og

Kostnadene for montering og fu
ging vil være svært avhengig av
seriens s tørre l se og et rasjonelt opp
legg for byggeplass og transport.
Foreløpig kan man antyde kostna
der på rundt 4-12 kr/m2•

cm

For mindre bygg er det nok klok
est ikke å benytte «lavprisene». Dis
se kan kun gjelde større, gjennom
arb eidete prosjekter hvor man har
mange gjentakelser og dessuten en
ordentlig byggeplassadministrasjon.
Det ser likevel ut som om "fleksible
boliger») med disse elementene ikke
egentlig behøver å koste særlig mye,
i hvert fall ikke i forhold til hele
leilighetens kostnad.

dekke + pås t øp og

8 krJm�

24
20

Stålglatting:

ca.

Sum
For et 30

cm

ca.

6,5

m

spennvidde:
«Høy-pris»

uLav-pris»

Forskaling:
Betong: 0,17 mJ • 140 kr.
Armering: 12 kg . 1,70 kr.

Transporten til Os l �om råde t kan

grovt kalkulere til

tas med en klype sal t, men de kan
likevel gi en peiling på beløpenes
størrelsesorden. Hvis dekkebords
dekker li gger på ca. 60-80 kr/ml og
Dina dekker på ca_ 65-80 kr/m\ som
disse utregningene antyder, synes i
hvert fall elementene å ktume kon 
kurrere).

Tabell

foss.

man

fuger.

))
»

0,17 ml . 150 kr.
12 kg . 1,80 kr.

=
=
=

52 kr/mz
8
l)
Sementpuss
60 kr/m�

Sum

16
26
22

krImI
»

II

64 kr/ml
»
17
=

81

kr/ml

Din.Hlekke kan vi sette opp noe tilsvarende (Oslo-området):
(( Lav- p ris»
56 kr/mz
J)
5
II
4

Fabrikkpris:
Transport:
M ontering og fuging:
Sum

65

krim�

(Høy-pris»
56 krIm!

=

=
=

Sum

=

10
12

»

I)

78 kr/m�

2
O
....,
l.C
Cl)
V)

I
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