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Abstract 
 
Floor structures for moisture resistant wet area floors 
Wet area floors with ceramic tiles made on wood floor structures have since many years been 
associated with problems. The movement of the wood causes unevenness that is unsuitable for brittle 
materials such as ceramic tiles. At the same time an increased standard in wet area fittings is being 
seen. In many cases the buyers do not know the risk they are taking with their choice of materials. 
This has made the manufacturers of houses to come up with new solutions for floor structures. In this 
report one solution will be presented. The idea is to fill the space between the joists of the floor 
structure with light weight aggregate concrete. The filling is made for a stiffer and stable floor. This 
will be measured on two complete floor structures, one of them is a reference floor structure and one is 
filled with EPSCement (light weight aggregate concrete). The report will also deal with the floor 
structures that are made today, and their strength and weaknesses. The floor structure with EPSCement 
that is presented in the report will show itself to be much stiffer than conventional floor structures 
made up with a particle board. 
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Sammanfattning 
Golv i våtrum belagda med klinker på träbjälklag är sedan länge förknippat med vissa problem. Träets 
rörelser orsakar ett ojämnt bjälklag, olämpligt att kombinera med ett oelastiskt material som klinkers. 
Samtidigt sker idag en standardökning på de hus som byggs, fler människor vill ha kaklade badrum i 
många fall helt ovetande om de risker det förknippas med. Detta pressar hustillverkarna till nya lös-
ningar på bjälklagskonstruktioner. I detta examensarbete kommer en sådan lösning att presenteras. 
Idén är att fylla ut mellanrummet mellan golvbjälkarna med en lättballastbetong. Utfyllnaden är tänkt 
att skapa ett mer stabilt bjälklag mindre känsligt för träets rörelser. Detta skulle visa sig genom prov-
ning i fullskala där två bjälklag, ett referensbjälklag och ett med EPSCement, uppfördes för att sedan 
belastas. Examensarbetet ser även på de våtrumsbjälklag som byggs idag för att bättre förstå vad som 
kan göras annorlunda. Den föreslagna konstruktionslösningen med en utfyllnad av lättballastbetong 
visar sig bli betydligt styvare än de konventionella lösningarna med spånskiva.  
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Förord 
Detta examensarbete utfördes under våren 2007 vid SP Trätek och Kungliga Tekniska Högskolan – 
Skolan för teknik och hälsa. Handledare var Anders Rosenkilde och projektledare Joakim Norén, båda 
aktiva vid SP Trätek. Examinator och handledare vid KTH var Stefan Edlund. För att kunna genom-
föra dessa provningar har vi haft ett nära samarbete med flera företag; EPSCement, Myresjöhus, 
Kiilto, KIMA Heating Cable AB, Länsförsäkringar, Byggkeramiska rådet, Golvbranschen och LMR 
Bygg & Fastighet AB. Dessa har på olika sätt bidragit till projektet och har varit till stor hjälp i 
genomförandet. 
 
Jag vill först rikta ett stort tack till Anders Rosenkilde och Joakim Norén som har möjliggjort detta 
examensarbete. Vidare vill jag tacka de företag som hjälpt till vid finansiering och genomförandet av 
projektet. 
 
Stockholm den 12 juni 2007 
 
Carl Carstenius 
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1.  Inledning 
1.1  Bakgrund 
Våtrumsgolv belagda med klinkers på träbjälklag har alltid varit förknippat med problem. År 2000 
registrerade försäkringsbolagen 73 342 fall av vattenskador med ett sammanlagt värde av 1,8 miljarder 
kronor, till detta kommer försäkringstagarnas självrisker och avskrivningar, 37 % av dessa fall inträf-
fade i bad-/duschrum (Vattenskadeundersökningen 2002). Dessa skador beror på ett flertal orsaker, 
bland annat beror det på att virket vid leverans har en ungefärlig fuktkvot på 18 % vilket är betydligt 
mer än vad den kommer att anta efter några månaders användning. Det har visats (Rosenkilde, A. et. 
al. 2006) att det under denna uttorkning från den höga leveransfuktkvoten till den genomsnittliga fukt-
kvoten virke antar i villor kan uppstå fuktrörelser i höjdled upp mot 8 mm på en normal, 220 mm hög, 
golvregel. Men denna fuktrörelse är inte nödvändigtvis konstant för de golvbjälkar som tillsammans 
bildar golvet. Detta beror på att krympningen i höjdled hör samman med hur årsringarna går i den 
specifika bjälken. Går dessa parallellt med bjälken i höjdled blir rörelserna större än om årsringarna 
ligger tvärs bjälken. Utöver årsringar beror ojämnheten i krympningen på densitetsskillnader och 
mängden tjurved i virket. På dessa reglar limmas och skruvas sedan en golvspånskiva som man be-
lägger med en avjämningsmassa. Över detta läggs sedan någon typ av fuktspärr för att sedan kakla på. 
Då sedan höjdförändringen, som skiljer sig i förhållande till varandra på upp till 6-7 mm, i träbjälkarna 
sätter in kan det bli vinkeländringar mellan bjälkarna så att fogar mellan kakelplattorna och den under-
liggande fuktspärren spricker. Detta leder i sin tur till fuktskador och därmed stora kostnader för 
sanering och reparation.  
 
Fuktrelaterade skador i villor, Anticimex 
När det gäller keramiska ytskikt (klinker/kakel) är det svårt att upptäcka skador och brister själv då 
tätskiktet inte är synligt utan ligger bakom plattorna. Skadan upptäcks oftast inte förrän den är mycket 
omfattande.  
 
Oavsett vem som bär ansvaret för detta problem så kan de flesta inblandade enas om att det verkligen 
är ett. Detta ligger till grund för detta examensarbete, då detta ska utreda en ny typ av material i trä-
bjälklag.  
 
Genom att reducera centrumavståndet från de vanliga 600 mm till 300 mm har man försökt att gå runt 
problemet i förhoppning om att det ska bli mer styvt och formstabilt. Man kan generellt säga att detta 
sätt att lösa problemet på har fått det motsatta resultat man hoppats på. Detta är beroende på att vinkel-
ändringen blir större, och att risken för sprickor i fogar ökar ytterligare. Däremot får man ett mer sta-
bilt bjälklag med hänsyn till svikt och nedböjning med avseende på belastning.  
 
EPSCement är en produkt som tillverkas av företaget med samma namn och som säger sig ha löst 
detta problem. Genom att mellan bjälkarna gjuta in produkten som består av EPS-kulor och cement så 
säger man sig kunna skapa ett bjälklag med betydligt mindre fuktrelaterade rörelser än de som byggs i 
dagsläget. På detta material är det möjligt att direkt lägga golvvärme och avjämningsmassa och 
klinkers. Detta för att ytan mellan bjälkarna som är fylld med EPSCement är oberoende av krymp-
ningar i träet mellan dem. Vikten från golvet är då jämnt fördelad över i princip hela bjälklaget. 
 
Förhoppningen är att man genom att använda detta material i framtiden ska kunna bygga enkla och 
styva våtrumsbjälklag som inte ger upphov till fuktskador och saneringsåtgärder. 
 
 
1.2  Syfte 
Detta examensarbete syftar till att ge en ökad förståelse om EPSCement i träbjälklag. Arbetet ska ut-
reda huruvida man uppnår målet med ett styvare bjälklag genom att gjuta in EPSCement mellan 
bjälkarna. Studien syftar till att undersöka bjälklagens styvhet i båda riktningar, dels med avseende på 
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nedböjningen hos bjälkarna, dels med avseende på golvets nedböjning mellan bjälkar. Belastningen 
utgörs av linjelast och punktlaster. 
 
Examensarbetet ska även se på de konstruktionslösningar som förekommer idag för att jämföra med 
ett bjälklag med EPSCement samt att se om dessa är tillräckligt styva för att belägga med klinkers. 
 
Studien är inriktad på att undersöka hur en utfyllnad med EPSCement påverkar ett träbjälklags styvhet 
i jämförelse med ett konventionellt träbjälklag uppbyggt med spånskiva ovan bjälkarna.  
 
 
1.3  Avgränsningar 
Examensarbetet är en del av ett större projekt som drivs parallellt av SP Trätek. I det större projektet 
ska EPSCement undersökas ur ett flertal aspekter, i detta arbete kommer endast styvheten på bjälk-
laget att beaktas. SP Trätek kommer även att se på fukt- och värmeproblematiken med värmegolv i 
detta träbjälklag. Avgränsningen till enbart styvheten beror på den tidsbegränsning som finns uppsatt 
på 10 veckor. Det betyder att fuktmätningar, krympningar i bjälkar med mera inte tas upp i före-
liggande examensarbete. 
 
 
1.4  Metod 
Projektet genomförs som en experimentell studie med fullskaleprov av två träbjälklag som är belagda 
med golvvärme, armering och avjämningsmassa. Provningarna genomförs vid SP Trätek i Stockholm. 
Dessa två bjälklag ska uppföras på de mest representativa sätt som är möjligt. 
 
 

 
Figur 1.1. Ritning av EPSCementbjälklaget. Källa: SP – Trätek. 
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2.  Materialegenskaper och EPSCement 

2.1  Materialegenskaper 
2.1.1  EPS - Expanderad polystyren 
Råmaterialet till EPS (Expanderad polystyren) är små polystyrenkulor som fått absorbera ca 5 % pen-
tangas. Vid uppvärmning med ånga expanderar materialet upp till 50 gånger den ursprungliga voly-
men, vilket ger materialet dess stora porositet. Pentan är en lättflyktig kolväteförening (C5H12), det 
mesta av pentangasen frigörs vid tillverkningen av EPS och ersätts med luft. Man får då fram ett 
material som är lämpligt att använda som isoleringsmaterial. Vid förskumningen bestäms densiteten 
på den färdiga produkten och vid gjutningen får produkten sin slutgiltiga form. (TEEGHUS 2007) 
 
Det färdiga EPS-materialet består av små slutna luftceller (ca 98 volymprocent luft och 2 volym-
procent polystyren). Det är den stora mängden luft som ger materialet dess isolerande effekt då 
värmeledningen i luft är mycket låg.  
 
 

 
 
Figur 2.1. EPS – porer. Källa: Sundolitt. 
 
2.1.2  Trä  
Trä sorteras under flera olika kategorier, en av dessa är konstruktionsvirke vilket används i bärande 
konstruktioner så som hus, broar, byggnadsställningar med mera. I Sverige förekommer konstruk-
tionsvirke i hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Sifferbeteckningarna anger värdet på 
den karakteristiska böjhållfastheten. För att kunna garantera kvaliteten ska minst 95 av 100 virkes-
stycken i ett parti uppvisa ett värde som är lika med eller överstiger den karakteristiska hållfastheten.  
 
Konstruktionsvirke tas fram genom visuell eller maskinell sortering. Den visuella sorteringen har sor-
teringsklasserna T0, T1, T2 och T3. För varje klass anges hur stora kvistar, sprickor och andra störn-
ingar får vara. Maskinell sortering innebär ett slags mätning av hållfastheten, vilket ger en högre nog-
grannhet. I detta fall kommer C24 att användas som bjälkar. Detta är det vanligaste virke för denna typ 
av konstruktioner och det är även denna sortering som flera andra experiment har utförts med. Detta 
betyder att det i efterhand är lätt att jämföra resultat och slutsatser. 
 
 
Tabell 2.1. Märkning av konstruktionsvirke. Källa: TräGuiden. 
 
Hållfasthetsklass C35 C30 C24 C18 C14 

Visuellt sorterat virke  T3-C30 T2-C24 T1-C18 T0-C14 

Makinellt sorterat vike C35 C30 C24 C18 C14 
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Hyvlat virke, som kommer att användas i detta försök, finns i ett flertal olika dimensioner. De som 
kommer att användas är 45x220, 45x45 och 28x70. Nedan följer en bild med de vanligast förekom-
mande virkesdimensionerna. 
 
 

 
 
Figur 2.2. Tvärsnittsmått, hyvlat virke Källa: TräGudien. 
 
 
Virket som kommer att användas i försöken tillhör hållfasthetsklassen C24. Nedan följer de karakteris-
tiska grundvärdena för virket, med vilka beräkningar kommer grundas på. 
 
 
Tabell 2.2. Karakteristiska grundvärden (MPa) för konstruktionsvirke. Källa: TräGudien. 
 
 Hållfasthetsklass 
 C35 C30 C24 C18 C14 
Hållfasthetsvärden      
Böjning parallellt 
fibrerna 

35 30 24 18 12 

Dragning parallellt 
fibrerna 

21 20 16 11 8 

Dragning vinkelrätt 
fibrerna 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tryck parallellt fibrerna 30 29 23 17 14 
Tryck vinkelrätt fibrerna 7 7 7 7 7 
Längsskjuvning 3 3 3 3 3 
Styvhetsvärden för 
bärförmågeberäkningar 

     

Elasticitetsmodul 9000 8700 6900 5100 4200 
Skjuvmodul 610 600 450 350 300 
Styvhetsvärden för 
deformationsberäkningar

     

Elasticitetsmodul 
parallellt fibrerna 

13000 12000 10500 9000 8000 

Elasticitetsmodul 
vinkelrätt fibrerna 

430 400 350 300 250 

Skjuvmodul 810 80 700 600 500 
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2.2  EPSCement 
EPSCement är en typ av lättbetong och lättbetong kan delas upp i två olika kategorier.  
 
o Lättballastbetong -  är en betong i vilken fyllnadsmaterialet, ballasten, är porös och har avsevärt 

lägre densitet än de bergartsmaterial som normalt används. 

o Gasbetong -  tillverkas av sand, kalk och cement, med tillsats av aluminiumpulver som under 
tillverkningen reagerar med vatten och skapar en porös struktur. (B&M Impex AB 2007) 

 
Jämfört med vanlig betong har lättbetong lägre hållfasthet men bättre värmeisoleringsegenskaper. 
Lättbetong kan användas i allt från väggar till som i detta fall, bjälklagskonstruktioner. EPSCement 
tillhör klassen lättballastbetong då den har EPS-kulor som ballast. Idén med cellplast som ballast är 
inte ny, det finns idag ett flertal aktörer som har liknande produkter. En av dessa är Cellbetong Sverige 
som återanvänder EPS-emballage som de river med en typ av rivjärn och sedan blandar med cement 
på byggarbetsplatsen. (Cellbetong Sverige 2007) Ett annat exempel på företag med liknande produkter 
är Thermozell som har använts vid ett flertal större byggprojekt i Sverige bland annat vid bygget av 
Turning Torso i Malmö. Även denna produkt består av återvunnet EPS. (Thermozell 2007) 
 
Att riva EPS-block för att sedan använda dessa som ballast i cement medför en del problem. Storleken 
på EPS-partiklarna, fraktionerna, styrs av hålstorleken i rivaren.  
 
En hålstorlek på 8 mm ger 0-8 mm stora partiklar, utan möjlighet till exakt styrning av fördelningen 
däremellan. Vid användandet av rivet material skiftar densiteten på EPS-partiklarna från 3-60 kg/m3, 
vilket medför stora variationer i tryckhållfasthet. 
 
Ett annat problem är att partiklarnas yta blir uppruggad under rivningsprocessen vilket påverkar EPS-
partiklarnas egenskaper och leder till en högre vattenabsorption, vilket i sin tur leder till en längre 
uttorkningstid för lättballastbetongen. (EPSCement 2007) 
 
Ytterliggare kan nämnas att problem har uppstått då de två materialen (EPS och cement) sedimenteras 
under gjutningen och leder till att det övre skiktet består till stor del av EPS-kulor. Detta leder till att 
gjutningen sväller i överkant och bildar en ojämn yta. 
 
Företaget EPSCement startades 1999 med idén om att göra en ny typ av lättballastbetong liknade den 
som Thermozell med flera redan hade. Skillnaden var att EPS-kulorna skulle tillverkas under kontrol-
lerade former så att man på så sätt kan säkerställa kvaliteten på den färdiga produkten. Företaget har 
huvudkontor och tillverkning i Vallentuna strax norr om Stockholm. De tillverkar två produkter 
EC350M och EC350K. EC350M är avsedd för större utfyllnader på till exempel vindsbjälklag och 
lämpar sig för maskinell pumpning. Det är även denna typ som kommer att användas vid detta försök. 
EC350M har högst tryckhållfasthet av de två produkterna. EC350K är framtagen för mindre arbeten 
och utfyllnader.  
 
EPSCement EC350M är en torrblandning av EPS-partiklar och  
cement i rätt proportioner förpackat i säck, färdigt att blandas med  
vatten. Principen för användning är enkel; mät upp vatten, tillsätt 
 innehållet i säcken, blanda och gjut. Denna enkelhet lämpar sig väl  
för lekmän. En säck innehåller 50 liter EPSCement och blandas med  
5 – 7,2 liter vatten, vct 0,32 – 0,45. Produkten skall läggas i en  
minsta sammanlagd tjocklek av EPSCement EC350M samt  
avjämningsmassa på 50 mm, varav minst 20 mm EPSCement. 
 Figur 2.3. Logotype. 
 Källa: EPSCement. 
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Någon övre gräns för hur tjockt produkten kan läggas finns inte och tjockleken kan tillåtas variera för 
att ta upp ojämnheter och nivåskillnader i underlaget. EPSCementen går att gå på redan efter ca 12 
timmar om uttorkningsklimatet är ca 20 grader, 50 % relativ luftfuktighet och ett visst luftombyte. 
(EPSCement 2007) 
 
EPSCement har självuttorkande egenskaper och har efter en månad en relativ luftfuktighet på under 90 
%. Efter 4-5 månader ligger RF under 80 %. Relativ luftfuktighet definieras enligt formel 2:01. Det är 
viktigt att det gjutna materialet inte ligger öppet för länge, avjämningsmassan eller diffusionsspärr ska 
läggas ut inom tre dygn efter gjutning. 
 
Värmeslingor, vatten eller el, kan inte gjutas in i lättballastbetongen eftersom EPSCementen är värme-
isolerande. Däremot går det bra att lägga dessa ingjutna i avjämningsmassan ovan EPSCementen. 
 
 
 
 
 
   [2:01] 
 
 
 
 
Tabell 2.3. Teknisk data för EPSCement. Källa: EPSCement. 
 
Teknisk data  
  
Brukstid ca 1 timme 

Gångbar efter ca 12 timmar 

Beläggningsbar efter ca 12 timmar 

Densitet (torrblandning i säck) 350 kg/m3 

Densitet (torr efter gjutning) 450 kg/m3 

Tryckhållfasthet 3,4 MPa 

Böjhållfasthet 0,5 MPa 

Värmeledningskoefficient 0,08 W/mK 

Ånggenomgångsmotstånd Zp 2,5 * 109 m2s Pa/kg 
 Zv 1,9 * 104 s/m 

Brandklass A2-s1, d0 

Relativ luftfuktighet efter 10 dygn < 90 % 
 efter 1 månader < 85 % 
 
 
 
EPSCements brandklass är A2-s1, d0. Vilket med det nya Euroklass-systemet betyder obrännbart 
material. A:et betyder att materialet är obrännbart, s:et (s1-s3) står för rökutvecklingen och d:et (d0-
d2) står för hur materialet droppar vid brand. Det som skiljer A1 från A2 är att det i A2 finns material 
som själv kan brinna. 
 
Ett problem är att materialet som kommer att hålla EPSCementen på plats, läkten och plywooden, är 
av trä. Eftersom man inte man räkna med någon typ av samverkan mellan bjälkarna och lättbetongen 
vet man därför inte om konstruktionen kommer att hålla ihop vid brand. En risk är att blindbotten 

[%]100*)(
mv
vRHRF =  

▫ v = luften ånghalt 
▫ vm(T) = luftens mättnadsånghalt 
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fattar eld och därmed försvagas, till dess att den inte längre kan bära EPSCementen. I detta fall ligger 
en gipsskiva i underkant av konstruktionen vilket borde vara tillräckligt skydd för blindbotten, då 
denna har goda egenskaper vid brand. Det kan hur som helst konstateras att det finns anledning till 
vidare undersökningar av konstruktionens egenskaper vid brand.  
 
 
Tabell 2.4. Euroklass-systemet. Källa: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
 
Exempel på klassbeteckningar  
 
A1 obrännbart material 
A2 - s1, d0 obrännbart material 
B - s1, d0 ytskikt av klass 1 
C - s2, d0 ytskikt av klass 2 
D - s2, d0 ytskikt av klass 3 
A1 fl obrännbart material för golv 
C fl - s1 golv i utrymningsvägar, klass G 
D fl - s1 golv i samlingslokaler, klass G 
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3.  Våtrumsbjälklag 
3.1  Bjälklagskonstruktioner 
I provningen av bjälklaget med en ingjutning av EPSCement mellan bjälkarna ska även ett referen-
sbjälklag byggas för att kunna jämföra de resultat som erhålls. För att detta referensbjälklag ska bli 
representativt är det nödvändigt att se på vilka olika lösningar på våtrumsbjälklag som byggs idag. 
Man kan först dela upp marknaden i två delar; byggföretag som mestadels åtar sig mindre arbete i 
nybyggnation och renovering, den andra delen av marknaden består av de större hustillverkarna. Små-
skaligheten hos de mindre företagen gör att de kan lägga mer tid på detaljer än de större industrierna. 
Hos de större tillverkarna betyder varje steg som tas bort under byggandet mycket pengar och tid 
vilket resulterar i rationaliseringar. 
 
Nationalencyklopedin, Bjälklag  
I ett traditionellt träbjälklag utgörs bärlaget av parallella träbalkar, lagda med ett centrumavstånd på 
0,5-0,8 m. 
 
Mellan balkarna läggs en s k blindbotten av bräder, som bär upp trossfyllningen, vilken förr ofta 
bestod av torvströ, sågspån eller kalkgrus men numera vanligen av mineralullsskivor. 
 
Till träbjälklagets undersida, själva innertaket, används ofta gips- eller träfiberskivor. 
 
Under det startmöte som hölls i inledningen av projektet där ett flertal företag och organisationer när-
varade kunde man urskilja en del skillnader i konstruktionslösningar vad gäller våtrumsbjälklag. Det 
var främst antalet skikt och centrumavståndet som skiljde de två åt. Några företag använder sig av en 
limmad golvgipsskiva på spånskivan och därefter avjämningsmassa, medan andra helt har tagit bort 
gipset för att sedan öka tjockleken på avjämningsmassan. Centrumavståndet på 600 mm används 
främst vid fabrikstillverkade bjälklag medan platsbyggen ofta lägger bjälkarna med centrumavståndet 
300 mm.  
 
För de mätningar som ska utföras kommer det att användas ett typiskt bjälklag från en av de större 
hustillverkarna. Följande bilder representerar typiska konstruktionslösningar, det vänstra är prefab-
ricerat på en husfabrik och den högra är en vanlig lösning vid platsbygge. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Beskriver skillnader i mellanbjälklag. 

▫ Klinker 
▫ Fuktspärr 
▫ ca 20 mm fiberförstärkt 
 avjämningsmassa med 
 golvvärme 
▫ 22 mm spånskiva 
▫ 220x45 bjälke, cc 600 
▫ 110 mm mineralull 
▫ Glespanel 
▫ 13 mm gipsskiva 

▫ Klinker 
▫ Fuktspärr 
▫ ca 20 mm fiberförstärkt 
 avjämningsmassa med 
 golvvärme 
▫ 13 mm golvgips 
▫ 22 mm spånskiva 
▫ 220x45 bjälke, cc 300 
▫ 110 mm mineralull 
▫ Glespanel 
▫ 13 mm gipsskiva 
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3.2  Synpunkter från näringslivet 
För att få en bild av de problem och skador som förekommer i samband med våtrum gjordes ett besök 
i Borås för att delta vid ett teknikermöte anordnat av SP och TMF – Svensk trähusindustri. Detta möte 
hölls på SP’s huvudkontor och deltagarna var tekniskt ansvariga från flera av landets småhustillver-
kare. Dessa möten anordnas ett antal gånger per år för att deltagarna ska ha möjlighet att dela med sig 
av sin kunskap och utveckla nya lösningar.  
 
Meningen med mötet för vår del var utöver att presentera idén om projektet även få möjlighet att dela 
ut en enkät där det frågades om de problem som ses med de nuvarande lösningarna som förkommer. 
Detta för att få en bakgrund till projektet och se vad som är mindre bra på dagens konstruktionslös-
ningar och vad som kan förbättras.  
 
Det visade sig på mötet att problemen med virkets fuktrörelser är väldokumenterat och att hustillverk-
arna ville börja använda virke med en lägre fuktkvot. Problemet är, som i många andra delar av 
branschen, att ingen är villig att ta det första steget. Det första steget i detta fall vore att ställa krav på 
träproducenten, dels på en lägre fuktkvot men även på en jämnare fuktkvot över ett virkesparti. Denna 
tveksamhet till att börja ställa krav på träproducenterna kan hänga samman med att det idag är brist på 
virke och att de i dagsläget får vara nöjda med att över huvud taget få något virke, oavsett fuktkvot. 
 
I dagens våtrumsbjälklag spiklimmas en spånskiva på överkant bjälkarna, att ha en spånskiva i ett 
våtrum är inte önskvärt ur flera aspekter. Spånskiva är ett träbaserat material och alla material av trä 
kan få mögelpåväxt när dessa utsätts för vatten. Enligt Johansson P. 2005 har all typ av träbaserat 
material ett lägre kritiskt fukttillstånd, det vill säga det fukttillstånd då materialet riskerar mögel-
påväxt, än i oorganiska material.  
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Tabell 3.1. Kritiskt fukttillstånd. Värdena gäller för material som är rena. Källa: Johansson 2005. 
 
Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd (%RF) 
 
Trä och träbaserade material 75-80 
Gipsskivor med pappytor 80-85 
Mineralullsisolering 90-95 
Cellplastisolering (EPS) 90-95 
Betong 90-95 
 
 
Skulle fuktspärren i något skede inte skydda spånskivan skulle detta i många fall leda till mögel. 
Vidare skriver P. Johansson att nedsmutsning under byggskedet drastiskt påverkar mögelpåväxten. 
Utöver risken för mögel har spånskivan stora fuktrörelser. Vid uppfuktning kommer den att expandera 
och sedan komprimeras i kanterna när den ej kan röra sig fritt. Denna kompression är permanent och 
leder till springor i skavar och skarvresningar (Rosenkilde, A. et. al. 2006). Detta skapar stora spän-
ningar i bjälklaget, vilket kan leda till ojämnheter. Dessa orsaker gör spånskiva till ett olämpligt 
material att använda i ett våtutrymme. Konstruktionen med EPSCement, där en spånskiva saknas, 
ansågs därför av hustillverkarna vara ett bra sätt att försöka bygga fuktsäkrare badrum. 
 
 
3.3  Fuktkvot 
I inledningen beskrevs problemet med för hög fuktkvot kortfattat, och för att förstå problematiken 
behövs en mer ingående förklaring. 
 
Fuktkvot definieras som massa vatten delat på massa torrt material, formel 3:01 
 
 
 
 [3:01] 
 
 
 
Vid hustillverkning i Sverige idag kan man generellt säga att virket till bjälklaget vid leverans har en 
fuktkvot kring 18 %. Efter en till två års användning kommer bjälklagsvirket att ha en fuktkvot kring 8 
%. En del av denna uttorkning sker vanligtvis under byggskedet, men inte all. På denna bjälklags-
konstruktion fäster man sedan ett antal skikt och överst läggs klinkers. Under uttorkningen i bjälkarna 
kan vissa av dessa krympa i höjdled ända upp till 8 mm, medan andra krymper mycket mindre än så. 
Detta kan orsaka ett ojämnt bjälklag med stor risk för sprickor i fogar och tätskikt. 
 
Att krympningen i bjälkarna skiljer sig åt beror delvis på hur årsringarna är orienterade i bjälkarna. 
Bjälkar som har årsringar som följer profilen i höjdled kommer att ha en större benägenhet för att 
krympa i höjdled jämfört med en som har årsringar som går tvärs profilen.  
 
 

 
       a.                                    b. 
 
Figur 3.2. Beskriver skillnaden i liggande, a och stående årsringar, b. 

[ ], * 100 [%]
[ ]

Massa förångningsbart vatten kgFuktkvot u
Massa uttorkat material kg

=   
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Denna måttförändring är inte på något sätt statisk.  
Över året varierar den relativa luftfuktigheten (RF) 
förhållandevis mycket. I exemplet till höger kan vi  
följa RF under ett år i Malmö där det skiljer så mycket  
som 40 % mellan sommar och vinter. Den relativa 
luftfuktigheten utomhus är som störst på vintern då den 
 kalla luften inte kan bära mycket vatten. När sedan  
denna luft värms upp till luft som kan bära mer kommer 
 RF att sjuka. På sommaren är temperaturen inne och ute 
ganska lika och den relativa luftfuktigheten kommer inte  
att skilja sig åt så mycket ute och inne. Eftersom träets 
fuktkvot är starkt bunden till RF i den omgivande miljön 
kommer fuktkvoten variera motsvarande 6-12 %. Detta  
visas i Fuktrelaterade deformationer i mellanbjälklag 
(Rosenkilde, A. et. al. 2006) där man över året ser  
tydliga skillnader i höjdled.  
 
Till vänster kan man läsa av den ungefärliga fuktkvoten  
i trä inomhus vid månadsskiftet november-december då  
RF är lågt (30 %) inomhus vilket resulterar i en låg  
fuktkvot, ca 7 %. (TräGuiden, 2007) 
 
 
 
 Figur 3.3. Träets fuktkvot i förhållande 
 till luften RF. Källa: Träguiden. 
 
 
Enligt Svensk Standard (SS 23 27 40) finns det idag fyra olika fuktkvotsklasser. Dessa anger en typ av 
medelfuktkvot på de individer som tillhör den specifika klassen. I fallet med bjälklag, där man bestäl-
ler virke ur fuktkvotsklass 18, betyder det att virket får variera mellan 12 – 22 % fuktkvot. Problemet 
här är den stora variation som tillåts, denna variation medför att vissa individer som byggs in i en kon-
struktion redan har rätt fuktkvot för ändamålet medan en annan individ kommer torka ut ca 10 %. 
Denna uttorkning kommer leda till tvärsnittsförändringar vilket i sin tur leder till ett ojämnt bjälklag. 
Det kan te sig som en självklarhet att virket som används ska ha den fuktkvot som den förmodas anta 
efter en tids användning, men med rådande regler och rekommendationer är så inte fallet. 
 
 
Tabell 3.2. Fuktkvotsklasser enligt svensk standard SS 23 27 40. Källa: TräGuiden 
 
Fuktkvotsklass Fuktkvot [%] Exempel på tillämpning   
8 6 - 9,5 Brädgolv, möbler, inredningar 
12 9 – 14 Innerpanel, limträ, innertrappor, fönster och dörrar 
18 12 – 22 Ytterpanel, konstruktionsvirke, tryckimpregnerat virke 
S < 24 Virke som ska färdigtorkas hos köparen 
 
Det värsta som kan hända är som på bilden på nästkommande sida då individerna kan skilja i höjdled 
på ända upp till 6-7 mm. Detta kan dels bero på årsringarnas sträckning längs tvärsnittet och/eller stora 
variationer i fuktkvoten. Det blir då små vinkeländringar som tillsammans med oelastiska material, så 
som avjämningsmassa, kan orsaka skador i tätskikt vilket i sin tur kan leda till fuktskador i 
underliggande material.  
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Figur 3.4. Beskriver den deformation som orsakas av fuktrörelser. 
 
 
3.4  Skador i våtutrymmen 
Följande statistik är tagen från Vattenskadeundersökningen  
2002 skriven med bidrag från SBUF, VVS-installatörerna, 
Länsförsäkringar AB, Folksam, If Skadeförsäkringar AB,  
Trygg-Hansa AB, Byggkeramiska rådet och Måleribranschens 
Våtrumskontroll. Rapporten har skrivits av en bred 
arbetsgrupp med Kenth Ström som projektledare.  
 
Rapporten är skriven då vattenskador i byggnader år 2000  
beräknades kosta 1,8 miljarder kronor fördelade på 73342 fall,  
det är mer än alla brand-, storm- och inbrottsskador tillsammans.  
Till detta kommer försäkringstagarnas självrisker och avskrivningar  
vilket gör att summan landar på drygt 5 miljarder. Det huvudsakliga  
arbetet har varit en enkätundersökning med avsikt att sammanställa  
samtliga besiktigade vattenskador i Sverige under tidsperioden  
15 mars till 15 juni 2001 och 1 november 2001 till 1 mars 2002.  
Perioderna är valda för att omfatta både klimatoberoende skador  
och säsongsskador, såsom frysskador. Vattenskaderapporten  
omfattar totalt 7382 undersökta skadefall fördelade på följande sätt; 
 
           
Tabell 3.3. Vattenskador fördelade på hustyp. Källa: Vattenskadeundersökningen 2002. 
 
Hustyp Antal % Belopp, kkr % Medelskada, kkr 
Villa 6 346 86 164 544,8 75 27,1 
Flerbostadshus 607 8 27 881,3 12 48,7 
Annan hustyp 429 6 28 278,8 13 69,3 
Totalt 7 382 100 220 704,9 100 31,3 
 
 
Av de 7382 undersökta fall var 56 % av dessa byggda med träbjälklag, och hade en medelskada som 
uppgick till 28000 kr.  
 
27 % av de 7382 skadefall berodde på skador i tätskikt i våtrum, av dessa var antalet skador i tätskiktet 
på golvet överrepresenterat. Det intressanta är att se på vad golven var beklädda med. 
 
 
Tabell 3.4. Typ av golvbeklädnad på skadefall.  Källa: Vattenskadeundersökningen 2002. 

Material, golv Antal % Belopp, kkr % Medelskada, kkr 
Keramiska material 376 31 14 338,2 46 40,4 
Plastmatta 806 66 16 211,6 51 21,0 
Massa 12 1 352,0 1 29,3 
Annat 27 2 583,7 2 24,3 
Totalt 1 224 100 31485,4 100 27 
 

Tvättstuga 
7 % 

Toalettrum 
4 % Bad/dusch 

37 % 

Kök 
23 % 

Annat utrymme 
29 % 

Figur 3.4. Antal skador fördelade 
på olika utrymmen. Källa: 
Vattenskadeundersökningen 2002 
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Man kan konstatera att andelen skador där golvet är beklätt med plastmatta är störst, men att medel-
skadan i kronor på ett golv beklätt med keramiska material nästan är det dubbla. Denna statistik talar 
för att något måste göras om med de våtrum som byggs idag. Möjligt är att flera av dessa fall kan 
undvikas med bättre egenkontroll av arbetet. Men antagligen inte alla, kanske måste det till en ändring 
i konstruktionen.  
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4. EPSCement i våtrumsbjälklag 
4.1  Samverkan 
Det går inte, som i fallet där man skruvlimmar en spånskiva på träbjälkarna, att tillgodoräkna sig 
någon typ av samverkan när man gjuter i EPSCement i träbjälklagen. Detta beror på den polyetenfolie 
som ligger runt hela EPSCementen, vilken gör att lättballastbetongen aldrig kommer i kontakt med 
träet. Det skulle i princip gå att skära ut längsgående spår alternativt lägga längsgående läkt längs 
bjälkarna, detta för att få ett samverkanstvärsnitt. Men det skulle betyda ett extra steg i byggandet och 
frångå principen om att detta ska vara ett lätt alternativt sätt att bygga bjälklag. Denna samverkan 
skulle dessutom inte påverka böjhållfastheten märkbart då EPSCement har en böjdraghållfasthet på 
0,5 MPa, att jämföra med träets 24 MPa. I praktiken är en träbjälke däremot aldrig helt rak och slät 
oavsett om den är hyvlad. Detta gör att det kommer ske en viss samverkan genom osymmetri och 
ojämnheter.  
 
Dimensionering av träkonstruktioner, Carling O., kapitel 7, s. 330 
I sammansatta konstruktioner uppträder ofta positiva samverkanseffekter som är svåra att beakta vid 
beräkning. 
 
Det Olle Carling skriver är i stora drag det rapporten går ut på, att på experimentell väg undersöka vad 
man inte kan räkna ut. Detta har visats i tidigare rapporter (Östberg 2006) att det i princip är omöjligt 
att i efterhand ta ut en bjälke ur den härdade EPSCementen. 
 
 
4.2  Gjutning 
Rent gjutningstekniskt så är EPSCement en enkel produkt. Det är viktigt att alla anliggande material 
vid gjutningstillfället är minst +10°C. Man ska även tänka på att de torktider som anges gäller vid 
+20°C, 50 % RF och ett visst luftombyte. (EPSCement 2007) Den konstruktion som avses i detta 
examensarbete är en så kallad flytande konstruktion, det vill säga att man inte räknar med någon 
vidhäftning till anslutande material. I det här fallet sker inte denna vidhäftning på grund av den poly-
etenfolie som kommer vara underlag för EPSCementen. Det är viktigt att denna folie ligger dikt an 
mot underlaget och de eventuella installationerna så att det inte uppstår eventuella luftfickor. Efter att 
detta är gjort häller man ut den blandade lättballastbetongen till önskad höjd, i detta fall till överkant 
bjälkar. Ytan jämnas till med någon typ av sloda. 
 
Efter gjutning är det viktigt att inte vänta för länge med att lägga på avjämningsmassan, då för mycket 
fukt då avgår till luften. Enligt produktbladet kan avjämningsmassan läggas på redan efter 12 timmar 
och senast 3 dagar efter gjutning. Ytan behöver inte primerbehandlas innan massan appliceras, såvida 
den inte har hunnit torka ut helt. 
 
 
4.3  Rekommendationer och krav 
Boverkets regelsamling för konstruktioner, 5:323 
Nedböjningen hos en enskild bjälke i ett träbjälklag bör inte överstiga 1,5 mm under inverkan av en 
kortvarig punktlast (?s = 1) vars dimensioneringsvärde är 1,0 kN. Bjälken förutsätts vid beräkningen 
vara fritt upplagd och belastad i sin mittpunkt. Eventuell lastfördelning till angränsande bjälkar får 
tillgodoräknas. (BFS 1995:18) 
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Dimensionering av träkonstruktioner, Carling O., 6.1 
Lastkombination 8 
Godtagbar nedböjning 
 
Bostadsutrymme 20 mm eller L/300 
Kontorslokal, skola, butik etc. 30 mm eller L/200 
Industrilokal 40 mm eller L/150 

  
 
De enskilda byggnadsnämnderna; Solna Stad - Riktlinjer för tillgänglighet vid ändring (ombyggnad) 
av flerbostadshus med tre eller flera våningsplan  
 
Om planlösningar inom bostäder eller lokaler ändras skall tillgängligheten tillgodoses beträffande. 
o placering av sanitetsporslin i badrum  
o tröskelhöjder, bör ej överstiga 25 mm  
o dörrbredder  
  
Arbetsbeskrivning vid förbättring av böjstyvhet på träbjälklag, KIILTO 
Skivkonstruktioner på golv som skall beläggas med keramik eller natursten måste normalt förstärkas. 
OBS: Skivmaterial på golv skall inte utgöra direkt underlag för tätskikt. Skivkvalitet bör vara typ P5, 
enligt aktuell standard (motsvarande V 313). Avståndet mellan bjälkarna är normalt cc 300-600 mm 
och får max vara 600 mm med en 22 mm spånskiva. Bjälkarnas spännvidd skall högst vara 4,2 m och 
av en dimension som motsvarar 45 mm x 220 mm (bredd x höjd). Konstruktionen måste vara helt 
styv, detta gäller såväl bjälklagets totala bärighet som lokalt mellan bjälkarna, svikt får inte före-
komma. Bjälklaget skall även vara stabilt mot fuktrörelser i samband med variationer i den relativa 
fuktigheten (RF). 
 
 
4.4  Bjälklagskonstruktionerna 
Som visats tidigare i rapporten har de konventionella konstruktionslösningarna en spånskiva på ovan-
kant bjälkarna därefter någon typ av avjämningsmassa, i vissa fall gips under, och sedan klinkers.  
 
Problemet med dessa bjälklag är deras känslighet för höjdförändringar på bjälkarna, då dessa skapar 
vinkelförändringar som i sin tur kan leda till sprickor i fogar och tätskikt. Tanken med detta bjälklag är 
att förändringar i höjdled hos bjälkarna inte ska orsaka några problem då EPSCementen ska ligga 
mellan dessa och på så sätt ta över vikten. Detta betyder att även om bjälkarna krymper blir den maxi-
mala spännvidden som avjämningsmassan och armeringen ska ta upp 45 mm. Detta borde inte vara 
några problem förutsatt att man lägger den tjocklek på avjämningsmassan som föreskrivs av tillverka-
ren, ofta minst 15 -20 mm. 
 

 
 

Figur 4.1. Beskriver konsekvensen av krympning i en regel. 
 
 
Eftersom avjämningsmassan i våra konstruktionslösningar kommer att läggas direkt på ovankant 
bjälke/EPSCement har man därigenom minskat bjälklagets höjd med motsvarande en spånskiva, 
normalt 22 mm. Detta betyder att man med fördel kan belägga underlaget med mer avjämningsmassa 
än tidigare. Eftersom reglerna säger att tröskeln inte får överstiga 25 mm och man kan anta att det i de 
övriga delarna av huset ligger en spånskiva på bjälkarna och därefter parkett (22 + 14 = 36 mm). Det 
betyder att det kanske vore lämpligt med ca 30 – 40 mm avjämningsmassa längs väggarna. Detta gör 
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även att det blir lättare att bygga ett fall i badrummet. Andra fördelar med konstruktionen är att rör och 
andra installationer lätt kan fixeras. Just detta är även en nackdel med konstruktionen i de fall man 
måste göra om rördragningar, då detta leder till ett större arbete. Det faktum att EPSCement har en 
högre värmeledningskoefficient än mineralull (0,036 W/mK – 0,08 W/mK) kommer inte att påverka 
konstruktionen negativt då denna konstruktion är avsedd för ett mellanbjälklag där temperaturen oftast 
är densamma på båda sidor om bjälklaget. Man kan till och med tänka sig att energiåtgången minskar 
med EPSCement i bjälklaget då luftrörelserna antagligen kommer att minska. I mellanbjälklag är det 
vanligt att inte fylla dessa helt med mineralull vilket i vissa fall leder till stora luftrörelser, vilka för 
med sig kall luft från randen av huset in till bjälklagets mitt. Den tänkta konstruktionen med 
EPSCement skulle förhindra denna typ av luftrörelser. 
 
På de nästkommande sidorna följer de två konstruktioner som vi valt att tillverka i laboratoriet. Refe-
ensbjälklaget är tänkt att efterlikna en standardlösning som tros vara den vanligast förekommande 
konstruktionen. 
 
 
4.5  Hållfasthet 
Beräkningar på EPSCement-bjälklaget (Bilaga 4:01) visar att nedböjningen (definieras som i formel 
4:01) på mitten av spännvidden uppgick till 19,3 mm. Högsta rekommenderade nedböjning enligt 
Dimensionering av träkonstruktioner (Carling, O. 1992) är L/300, vilket i detta fall var 14 mm, dock 
högst 20 mm. Eftersom nedböjningen var större än 14 mm så är detta ingen godkänd konstruktion. För 
att få en godkänd konstruktion skulle man bli tvungen att minska spännvidden till ca 3,7 m alternativt 
skruvlimma läkten längs bjälkarna. Eftersom skruvlimmning på byggarbetsplasten skulle innebära ett 
extra moment så kommer vi ej att ta hänsyn till detta då denna undersökning inte syftar till at bygga en 
godkänd konstruktion. Syftet är undersöka styvheten i det färdiga bjälklaget och om den förbättras. 
Det visar sig emellertid senare i rapporten att den önskade samverkan mellan bjälkarna och läkten 
infinner sig utan någon limning. 
 
 
[4:01]  
 [4:1] 
 
 
 
4.6  Synpunkter från näringslivet 
Vid mötet i Borås där de tekniskt ansvariga från ett flertal hustillverkare närvarade gavs chansen att 
höra synpunkter på hur de såg på idén med EPSCement i träbjälklag.  
 
Det som ansågs vara det största problemet, utöver om det verkligen fungerar som det är tänkt, är att 
det med denna konstruktion skulle komma till nya byggmoment i byggandet. Varje moment i byggan-
det betyder utbildning och barnsjukdomar som båda två kostar pengar och tid. De sa att kravet på att 
täcka EPSCementen senast tre dagar efter gjutning såväl som lägga ut polyetenfolien och täta kanterna 
på denna var riskmoment, vilka skulle ställa höga krav på de som utförde arbetet. 
 
Man såg även på, det som redan har konstaterats i de beräkningar vi har gjort, att det kan bli problem 
med för stora spännvidder med tanke på nedböjning. Detta problem kan vara ett av de större då det 
enda sätt att minska spännvidderna i princip är att rita om de hus som tillverkas idag. Att göra det 
skulle kunna betyda att man inte kommer att ha möjligheten att använda konstruktionen i dessa hus.  
 
Utöver dessa synpunkter på konstruktionen såg man positivt på EPSCement i träbjälklag, man kan i 
generella drag säga att de ser positivt på alla försök att bygga säkrare våtrum. De har upplevt de tidi-
gare nämnda brister i konstruktionerna som finns idag och letar efter bättre lösningar. Men som alltid 
så läggs alla förslag i vågskålen gentemot pengar, och i de flesta fall väger pengarna mer än en bra idé.  

EI
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4.7  Konstruktionsförslag 
4.7.1  Bjälklag 1 
 

 

 
 
Figur 4.2. Illustration av bjälklag med konventionell uppbyggnad. 
 
 
Detta är det bjälklag som kommer användas som referenskonstruktion och vilket kommer att represen-
tera den konventionella lösningen på ett våtrumsbjälklag. Huruvida det ska vara mineralull i bjälklaget 
och i så fall hur mycket det ska vara skiljer beroende på vem man frågar, vi har i detta fall valt att 
använda oss av Myresjöhus lösning som innebär att hela bjälklaget är fyllt. Bjälklag har vi valt att inte 
belägga med någon typ av klinker. Denna konstruktion kommer att utsättas för samma typ av belast-
ning som bjälklaget med EPSCement för att sedan visa hur stor den egentliga skillnaden blir. Ritning 
på bjälklaget, se Bilaga 4:02. 
 
 
4.7.2  Bjälklag 2 
 

 

 
 
Figur 4.3. Illustration av bjälklag med EPSCement. 
 
 
Detta är det bjälklaget som ska visa huruvida EPSCement mellan bjälkarna ger ett styvare bjälklag. 
Konstruktionen kommer att hålla måtten 4,2 x 2,4 m. Blindbotten som EPSCementen kommer att 
gjutas på består av längsgående läkt, 45 x 45 mm, som kommer att vara underlag för en plywoodskiva 
med tjockleken 12 mm. Runt om bjälkarna och över plywoodskivan kommer en PE-folie att läggas ut, 
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dels för att bjälkarna inte ska bli för fuktiga och dels för att EPSCementen inte ska bli för torr då den 
behöver vatten för att härda. Även detta bjälklag har valts att inte beläggas med någon typ av klinker 
dels för att dessa varierar i styvhet och dels för att det inte skulle betyda så mycket för konstruktionen 
som helhet. En detaljerad ritning finns som Bilaga 4:03.  
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5.  Genomförandet 

5.1  Instrumentering 
5.1.1  Erforderliga mätningar 
De mätningar som är relevanta för denna rapport är främst de som rör nedböjningen av bjälklagen, då 
denna rapport behandlar den del av projektet som rör styvheten av konstruktionerna. Utöver mätning 
av nedböjning är även fuktkvotsmätningar och mätning av den relativa luftfuktigheten nödvändig, 
detta för att kunna avgöra om de mätdata som erhålls är representativa. I de fall då virkesfuktkvot och 
det omgivande klimatet inte är rimliga är inte mätdata under dessa förhållanden det heller. 
 
Nedböjningen kommer att mätas över varje bjälke med hjälp av en uppförd mätrigg med ett mätur 
över varje bjälke. Nedböjningen kommer även att mätas mellan bjälkarna med en rätskiva med mätur 
på.  
 
 
5.1.2  Instrumenten 
För att mäta nedböjningen kommer analoga mätur att användas. Dessa har en slaglängd på 50 mm. 
Mäturen har placerats på mätriggen, som löper tvärs bjälklagen, så att slaglängden vid start är 0 mm. 
På så sätt kan dessa följa golvet när detta böjer ned. Ur dessa mätur går det att läsa av nedböjningar på 
en hundradels millimeter.  
 

 
 
Figur 5.1. Analogt mätur. Källa: Diesella. 
 
Fuktkvotsmätningarna under försöket kommer att utföras med en elektronisk fuktkvotsmätare som 
mäter resistansen mellan två stift som slås in i virket. Ur den mätta resistansen kan verktyget sedan 
räkna ut fuktkvoten. Vid detta försök kommer en Delmhorst RDM3 att användas.  
 
 
 

 
 
Figur 5.2. Fuktkvotsmätare. Källa: Delmhorst. 
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För att mäta temperaturen och den relativa luftfuktigheten i luften användes en slungpsykrometer. 
Denna har två kvicksilvertermometrar varav den ena mäter temperaturen i luften medan den andra 
mäter temperaturen i en blöt trasa som kontinuerligt fuktas med hjälp av en liten behållare. Dessa två 
termometrar är i sin tur fästa på ett handtag som man under några minuter slungar runt för att erhålla 
våt och torr temperatur. Med hjälp av dessa två temperaturer får man sedan den relativa luftfuktigheten 
genom tabeller. 
 

 
Figur 5.3. Slungpsykrometer. Källa: Elcometer. 
 
 
5.2  Färdigställande av konstruktionerna 
5.2.1  Referensbjälklaget 
Vid leveransen av bjälklagen från Myresjöhus var dessa inte färdigställda för provning. Först måste de 
instrumenteras för att sedan byggas färdigt. På det bjälklaget som ska vara vårt referensbjälklag åter-
stod följande punkter: 
 
o Instrumentering 
o Primer 
o Värmeslinga med armering 
o Avjämningsmassa 
 
Bjälklaget hade vid leverans belagts med en spånskiva och hade även fullisolerats. Under bjälklaget 
hade en blindbotten spikats bestående av 28x70 mm brädor, cc 400. Färdigställandet av detta bjälklag 
gjordes på det sätt som föreskrivs av tillverkarna av de produkter som användes. 
 
 
5.2.2  EPSCement-bjälklaget 
På bjälklaget med EPSCement var det mer att färdigställa innan provning. Detta för att detta bjälklag 
är olikt de bjälklag som Myresjöhus vanligtvis bygger. Vid leverans var det reglar med en blindbotten 
bestående av längsgående läkt, 45x45 mm, med en plywoodskiva, 12 mm, på. Under bjälkarna var 
även på detta bjälklag spikat 28x70 mm brädor, cc 400. Det som återstod för oss att göra var följande:  
 
o Instrumentering 
o Belägga bjälklaget med PE-folie 
o Gjuta EPSCement 
o Primer 
o Värmeslinga med armering 
o Avjämningsmassa  
 
De första problemen som uppdagades var momentet då bjälklaget skulle beläggas med PE-folie. Till 
detta hade en folie med tjockleken 0,2 mm valts, vilket är förhållandevis tjockt. Problemet var att få 
denna att formas efter bjälkarna. Detta är nog ett moment som skulle ha gått betydligt fortare om vi 
hade haft chans att öva några gånger alternativt använt en tunnare PE-folie, förslagsvis 0,1 mm. 
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Figur 5.4. EPSCement-bjälklaget innan gjutning. 
 
 
Nästa steg var att gjuta EPSCementen, vilket gick betydligt lättare. Till förfogande fanns en satsblan-
dare som kunde blanda två säckar, vardera 50 liter, per sats. Satsblandaren gjorde att det gick snabbt 
och enkelt att gjuta. 
 

 
 
Figur 5.5. EPSCementbjälklaget efter gjutning. 
 
 
Efter detta primades golvet för att få en ökad vidhäftning på avjämningsmassan, sedan lades armering 
direkt på EPSCementen. Armeringen hade diametern 2,5 mm och en maskbredd på 70 mm. Denna 
sköts fast med vanliga klamrar. På armeringsnätet limmades golvvärmeslingan fast med hjälp av 
smältlim. 
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Figur 5.6. EPSCement-bjälklaget med armering och värmeslinga. 
 
Sista steget till ett färdigt bjälklag var att belägga ytan med fiberarmerad avjämningsmassa med en 
minsta tjocklek på 20 mm. Detta skedde en vecka efter gjutningen av EPSCementen, denna hade då 
legat under plast för att inte förlora för mycket fukt. 
 

 
                
Figur 5.7. EPSCement-bjälklaget färdigt för provning. 
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5.3  Provning 
5.3.1  Initial nedböjning 
Innan gjutningen mättes läget på bjälklaget för att sedan kunna jämföra det med läget efter gjutningen. 
Detta för att undersöka om den initiala nedböjningen var inom de gränser som anges (L/300). Prov-
ningen gjordes även för att se huruvida det är lämpligt att räkna på någon typ av samverkan mellan 
träet och EPSCementen, men även mellan bjälkarna och läkten. Resultatet av mätningen presenteras i 
nästkommande kapitel. 
 
Nedan följer ett foto som visar mätriggen. Bilden är tagen innan plastning och gjutning. Den beskriver 
de punkter där nedböjningen har registrerats. 
 

 
 
Figur 5.8. Mätriggen. 
 
 
5.3.2 Punktbelastning 
Punktbelastningen gjordes ur ett antal aspekter, främst för att göra en relativ jämförelse mellan de två 
bjälklagen, men även för att på bjälklaget med spånskiva se hur mycket armeringen och avjämnings-
massan ökade styvheten mellan bjälkarna.  
 
Innan bjälklaget med spånskiva belades med armering och avjämningsmassa belastades detta på 12 
punkter, alla mellan bjälkar, för att sedan belastas på samma punkter efter pågjutningen. Bjälklaget 
delades in i ett rutnät som på bilden nedan. 
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Figur 5.9. Det rutnät som bjälklagen delades in i. 
 
 
Punktbelastning innebär i de fall golvkonstruktioner provas, enligt SS-EN 1195, en cirkulär yta med 
radien 25 mm, vilket därför användes i dessa försök. Denna cirkulära yta satt i sin tur på en lastcell 
som mäter det tryck som appliceras på provkroppen, i detta fall bjälklaget. Kraften som applicerades 
valdes till 1 kN då detta är kraften som står omnämnd i Boverkets konstruktionsregler (Boverket, 
2003). Kraften erhölls genom en hävarm som i ena änden belastades med vikter. 
 

 
 
Figur 5.10. Hävarm, lastcell, rätskiva. 
 
 
5.3.3  Linjelast 
Utöver den lokala nedböjningen mellan bjälkar gjordes även försök där bjälklaget belastades med en 
linjelast för att se på den globala nedböjningen över hela bjälklaget. Linjelasten utgjordes av en stål-
balk, VKR 100x100x6, som lades tvärs bjälklaget och som därefter belastades med vikter. För att mäta 
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denna nedböjning användes samma mätrigg som när den initiala nedböjningen mättes. Med denna 
mätrigg erhölls fem värden, ett från vardera mätur, som sedan kunde tala om den totala nedböjningen, 
men även visa hur de olika bjälkarna tog upp vikten.  
 
Även här gjordes mätningar innan referensbjälklaget belades med armering och avjämningsmassa. 
Detta för att se hur denna pågjutning påverkade styvheten med avseende på den globala nedböjningen. 
 

 
 
Figur 5.11. Linjelast och mätriggen. 
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6.  Mätdata och analys av mätdata 
6.1  Klimat och fuktkvot 
Innan någon typ av mätning påbörjades mättes den relativa luftfuktigheten och temperaturen i rummet. 
I varje bjälke mättes även fuktkvoten i tre punkter för att kontrollera att de låg inom de gränser som 
kan anses rimliga. 
 
Tabell 6.1. Temperatur, relativ luftfuktighet och fuktkvot. 07-04-20. 

Temp [°C] RH [%] 
 23  52 
 
Bjälklag 1 
 
Bjälke  Fuktkvot [%]  Medel 
  1 2 3 
 
 A 17,00 16,70 17,30  17,00 
 B     0,00 
 C     0,00 
 D     0,00 
 E 15,50 15,10 15,70  15,43 

      Medel:  16,22 
 
 
Bjälklag 2 
 
Bjälke  Fuktkvot [%]  Medel 
  1 2 3 
 A 16,20 16,10 15,70 16,00 
 B 14,00 14,60 12,80 13,80 
 C 16,60 15,50 16,50 16,20 
 D 15,40 15,20 15,10 15,23 
 E 15,50 15,10 15,20 15,27 

    Medel: 15,30 
 
 
6.2  Initial nedböjning 
Tidigare beräkningar (Bilaga 6:01) visar att den initiala nedböjningen borde uppgå till ca 7,4 mm. Om 
beräkningarna däremot tog hänsyn till samverkan mellan läkten och bjälkarna skulle nedböjningen 
uppgå till 4,7 mm. Beräkningarna visade sig stämma bra överens med de mätdata som erhölls, förut-
satt samverkan. 
 
 
Tabell 6.2. Initiala nedböjningen. 

 Bjälke Nedböjning [mm] 
 A 3,40 
 B 4,49 
 C 4,81 
 D 4,43 
 E 2,75 
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Denna mätning gjordes helt utan inverkan av någon extra vikt utöver materialets egentyngd. Det kan 
här konstateras att det var helt rätt att placera vikten av EPSCementen som en linjelast längs bjälkarna 
och att inte räkna med någon samverkan mellan träet och EPSCementen. 
 
Den faktiska nedböjningen visar även att det är lämpligt att räkna med ett samverkanstvärsnitt mellan 
bjälkarna och läkten, då detta värde ligger betydligt närmre det värde som räknats fram tidigare med 
samverkanstvärsnitt. Detta är positivt då det skulle betyda att konstruktionen med brukslast klarar kra-
vet på maximal nedböjning L/300. Detta framgår av beräkningar (Bilaga 4:01) som visar att nedböj-
ningen då blir 12,31 mm vilket är mindre än L/300 (14 mm).  
 
 
6.3  Punktbelastning 
6.3.1  Avjämningsmassans inverkan 
Det första av mätningar som gjordes med punktlast var för att se på hur armeringen och avjämnings-
massan bidrog till ett styvare bjälklag mellan bjälkarna. Dessa försök gjordes på det bjälklaget som var 
belagt med spånskiva (Bjälklag 1). Belastningen gjordes i punkt 1-12 med en kraft motsvarande 1 kN, 
resultatet redovisas i nedanstående tabell. 
 
 
Tabell 6.3. Nedböjning mellan bjälkar, före och efter pågjutning. Bjälklag 1. 

Punkt Innan pågjutning Efter pågjutning Differens [mm] 
 1 0,99 0,11 0,88 
 2 0,99 0,11 0,88 
 3 0,98 0,11 0,87 
 4 1,00 0,10 0,90 
 5 1,06 0,12 0,94 
 6 1,05 0,13 0,92 
 7 1,02 0,13 0,89 
 8 1,17 0,13 1,04 
 9 1,07 0,12 0,95 
 10 1,11 0,11 1,00 
 11 1,12 0,11 1,01 
 12 1,17 0,13 1,04 
                           
Man kan ur mätvärdena konstatera att armeringen och avjämningsmassan ger ett betydligt styvare 
bjälklag. Med denna nedböjning skulle en punktlast i denna storlek med största sannolikhet inte orsaka 
någon skada på ytskiktet eller fuktspärren. Men problemet är att detta bjälklag kanske inte är represen-
tativt för hur ett bjälklag byggs i ett verkligt hus. Enligt tillverkare av avjämningsmassa behöver man 
ingen armering på bjälklag upp till 10 m2. Detta skulle antagligen ge en betydande styvhetsminskning. 
Utöver detta tillkommer problemen med minsta tjocklek på avjämningsmassan som enligt tillverkarna 
är satt till 20 mm. Det förekommer i stor utsträckning fusk med detta minsta mått, framförallt i sam-
band med golvbrunnar, som dessutom är en av de känsligaste punkterna på ett våtrum.  
 
 
6.3.2  Relativ jämförelse mellan bjälklagen 
På samma sätt som tidigare användes här en punktlast med radien 25 mm och en kraft på 1 kN. De 
mätvärden som presenteras nedan är den lokala nedböjningen mellan två punkter med ett centrummått 
på 600 mm.  
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Tabell 6.4. Nedböjning orsakad av punktlast. 

Punkt Bjälklag 1 Bjälklag 2 
 1 0,11 0,01 
 2 0,11 0,01 
 3 0,11 0,00 
 4 0,10 0,00 
 5 0,12 0,00 
 6 0,13 0,01 
 7 0,13 0,00 
 8 0,13 0,00 
 9 0,12 0,00 
 10 0,11 0,00 
 11 0,11 0,00 
 12 0,13 0,00 
 
 
Mätdata visar tydligt hur effektivt EPSCementbjälklaget fungerar när den utsätts för en punktlast. För 
att se hur mycket bjälklaget måste belastas för att visa en nedböjning så ökades punktlasten. Men inte 
förrän vid ca 1,7 kN så böjde det ner ytterligare en hundradels millimeter. Detta medan bjälklaget med 
spånskiva var tämligen känslig för kraftändringar. Under dessa mätningar gjordes ingen mätning på 
den globala nedböjningen på grund av att den senare skulle testas med en linjelast. Resultatet från 
dessa mätningar bekräftar de förhoppningar som fanns inledningsvis av projektet att EPSCementen 
skulle hålla emot denna typ av belastning. Detta visar att punktbelastningar i våtrum, så som ett bad-
kar, inte har samma påverkan var det gäller den lokala nedböjningen på bjälklaget fyllt med 
EPSCement som det konventionella bjälklaget.  
 
Det bör även nämnas att bjälklagen hade helt olika egenskaper när man gick på dem. Bjälklaget med 
spånskiva kändes i jämförelse med det med EPSCement ihåligt och hade märkbart högre sviktkänsla. 
Eventuell svängning orsakad av en hoppande person avtog direkt i EPSCementbjälklaget medan det i 
bjälklaget med spånskiva fanns kvar en längre tid. Detta beror antagligen dels på ett styvare bjälklag 
och dels även på en större massa orsakad av den EPSCement som finns i konstruktionen. 
 
 
6.4  Linjelast 
Syftet med mätningen var att se på den totala nedböjningen orsakad av en linjelast tvärs bjälklaget. Ur 
dessa data gjordes ett diagram med nedböjningen som en funktion av linjelastens storlek. Diagrammet 
grundar sig på medelnedböjningen på de tre mellersta bjälkarna, detta på grund av att dessa värden 
visade de minsta variationerna på nedböjningen i förhållande till last. De två kantbalkarna visade vid 
några tillfällen negativ nedböjning vilket inte är troligt och som antagligen beror på ojämnheter i ytan 
på bjälklagen. 
 
 
Tabell 6.5. Nedböjning som erhölls vid linjebelastning. 

Bjälklag 1 
 
Bjälke 0 kg 145,236 kg 245,236 kg 345,236 kg 445,236 kg 
 A 0,00 0,06 0,96 1,34 1,15 
 B 0,00 0,24 0,37 0,52 0,74 
 C 0,00 0,15 0,20 0,27 0,37 
 D 0,00 0,25 0,39 0,53 0,69 
 E 0,00 0,54 0,90 1,30 1,64 
 
Medel på B,C,D 0,00 0,21 0,32 0,44 0,60 
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Bjälklag 2 
 
Bjälke 0 kg 145,236 kg 245,236 kg 345,236 kg 445,236 kg 
 A 0,00 0,12 0,26 0,44 0,62 
 B 0,00 0,06 0,14 0,31 0,51 
 C 0,00 0,10 0,10 0,31 0,49 
 D 0,00 0,05 0,09 0,28 0,45 
 E 0,00 0,16 0,24 0,41 0,59 
 
Medel på B,C,D  0,00 0,07 0,11 0,30 0,48 
 
 
Diagram 6.1. Samband mellan belastning och nedböjning. 
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Diagrammet visar en tydlig skillnad var det gäller den globala nedböjningen. Intressant med 
EPSCementbjälklagets (Bjälklag 2) kurva är att den inte är rätlinjig. Man kan ana någon typ av inre 
friktion som håller emot den första nedböjningen och som sedan släpper på något sätt. Troligtvis ligger 
EPSCementen spänd mot bjälkarna med PE-folien mellan. När sedan lasten blir för stor räcker inte 
denna spänning till för att stå emot, och den börjar glida mot bjälkarna. Detta orsakar den plötsliga 
nedböjningen som uppträder vid ca 250 kg. Det är intressant på grund av att det, som misstänktes 
tidigt, finns någon typ av samverkan. Det har även visats att denna samverkan bidrar till ett betydligt 
böjstyvare bjälklag. 
 
För att jämföra bjälklagen infördes en trendlinje i det tidigare diagrammet. På grund av den form som 
EPSCementbjälklagets kurva visar blir trendlinjen inte representativ överallt, detta visar sig även i 
Pearsons produktmomentkorrelation (R2-värdet) som på denna kurva är 0,8895. Trendlinjen för det 
bjälklag med spånskiva däremot visar en mycket bra produktmomentkorrelation, 0,9965, vilket är 
mycket nära 1. Detta värde anger hur väl trendlinjen stämmer överens med kurvan, R2-värdet kan 
variera mellan 0 och 1, där 1 är optimalt. Beräkningen av Pearsons produktmomentkorrelation finns 
som bilaga, Bilaga 6:02. 
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Diagram 6.2. Samband mellan belastning och nedböjning, med infogad trendlinje. 
 

y = 0,0013x + 0,005
R2 = 0,9965

y = 0,0011x - 0,0605
R2 = 0,8895

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Last [kg]

N
ed

bö
jn

in
g 

[m
m

]

Bjälklag 1
Bjälklag 2
Linjär (Bjälklag 1)
Linjär (Bjälklag 2)

 
 
 
På grund av att trendlinjen inte följde nedböjningskurvan på EPSCementbjälklaget valdes en last där 
den var mest representativ, här valdes 350 kg, sedan togs denna och sattes in i trendlinjernas ekvation, 
för att få ut den exakta nedböjningen vid denna last. 
 
y = 0,0013 * 350 + 0,005 = 0,46 mm 
y = 0,0011 * 350 – 0,0605 = 0,3245 mm 
 
Formeln för ett tvärsnitts nedböjning ser ut som i 6:01. Där P är en punktlast, E är elasticitetsmodulen, 
l är längden och I är tröghetsmomentet. I detta fall då både lasten och längden är densamma för de två 
bjälklagen att nedböjningen är omvänt proportionell mot tvärsnittets EI-värde (böjstyvhet).  
 

  
EI

Plymitt 48

3

=   [6:01] 

 
Detta betyder i sin tur att man för att jämföra bjälklagens totala böjstyvhet enbart behöver jämföra 
nedböjningen vid en specifik last. 
 

4176,1
3245,0

46,0 =
mm

mm
 

 
Det framgår alltså att böjstyvheten på bjälklaget fyllt med EPSCement är ca 42 % högre. Möjligtvis 
kan det anses att antalet mätpunkter inte var tillräckligt många och att determinationskoefficienten inte 
var optimal, men detta resultat ger en fingervisning i vilken storleksordning skillnaden är inom.  
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7.  Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att utreda huruvida man kan bygga ett styvare bjälklag genom att gjuta 
i EPSCement i ett träbjälklag. Styvheten som skulle utredas var både den globala, längs bjälkarna, och 
den lokala, mellan bjälkarna. Arbetet skulle även se på de konstruktionslösningar som förekommer 
idag och utreda hur dessa fungerar. 
 
Efter att ha analyserat de mätdata som erhölls vid de olika mätningarna kan det konstateras att styv-
heten märkbart förbättrades. Det var främst den lokala nedböjningen, den mellan bjälkarna, som för-
bättrades mest. Detta på grund av den uppenbara ökningen i styvhet jämfört med ett konventionellt 
bjälklag. Även de mätningar som såg på den totala nedböjningen visade en ökad styvhet i jämförelse 
mot referensbjälklaget. Ur denna mätning kunde även en del slutsatser kring den samverkan som 
uppstår mellan träet och EPSCementen dras.  
 
Det bör nämnas att med bakgrund av de avgränsningar som sattes upp tidigt i arbetet har denna rapport 
enbart sett på styvheten på de två bjälklagen. Innan några slutsatser kring den föreslagna konstruk-
tionen kan tas bör man invänta de mätdata som det vidare arbetet kommer få. 
 
I den del av rapporten som såg på de konstruktioner som byggs idag kan konstateras att dessa har vissa 
uppenbara risker, framför allt mögelpåväxt på spånskivan. Att bygga in ett träbaserat material i våt-
rumsgolv, där en uppenbar risk för läckage föreligger, är inte lämpligt då träbaserade material i sin 
natur är mer känsliga för fukt. Men det kan även konstateras att om denna konstruktion uppförs så som 
de är menade att uppföras är även dessa styva nog för att beläggas med keramiska plattor. Problemen 
som uppstår är i många fall orsakade av fel under byggskedet, och som får stora konsekvenser under 
bruksskedet. 
 
En aspekt som inte har berörts i rapporten är den ekonomiska. För att den föreslagna konstruktionen 
ska komma att provas i nybyggnation är det nödvändigt att företag är husköpare vågar satsa på idén. 
Ett våtrumsbjälklag med EPSCement kommer att bli dyrare under byggskedet, men förhoppningsvis 
att löna sig under bruksskedet i form av en mindre risk för skador. Detta är incitament som måste 
komma fram för att bjälklagskonstruktionen inte ska förbli just en idé. 
 
 

8.  Rekommendationer 
Men anledning av resultatet som visade på en ökad styvhet på våtrumsbjälklaget finns det anledning 
till vidare studier. Bjälklagen som under detta examensarbete har provats kommer vidare att under-
sökas för att utreda dess beteende vid fuktrörelser, orsakade av bjälkarna. Vid uppförandet av bjälk-
lagen lades golvvärme, vilken kommer att sättas på för att påskynda träets fuktrörelser. Bjälklagen bör 
även undersökas med hänsyn till variationer över året, där både temperatur och fuktkvot bör variera. 
Detta för att få en ökad förståelse för hur materialen beter sig under användarfasen.  
 
Dessa vidare studier kommer förhoppningsvis även att leda till ett projekt där man i ett nybyggt trähus 
kommer att kunna applicera den föreslagna konstruktionen. Detta för att testa konstruktionen i prakti-
ken, vilket slutgiltigt kommer att visa huruvida konstruktionen är lämplig att använda. 
 
 



 



 43

Referenser 

Litteratur 
Boverket:  
Regelsamling för byggande : Boverkets byggregler BBR : BFS 1993:57 med ändringar till 
och med 2006:12 
Karlskrona, Boverket, 2006, 235 s 

Regelsamling för konstruktion - Boverkets konstruktionsregler, BKR, byggnadsverkslagen 
och byggnadsverksförordningen 
Karlskrona, Boverket, 2003, 256 s 
Carling O.: 

Dimensionering av träkonstruktioner, 
Carling Olle 
Sthlm, Svensk byggtjänst, 1992, 372 s 

Johansson, P.: 
Mikroorganismer i byggnader,  
Johansson, Pernilla 
SP Energiteknik Rapport 2006:22, 2006. 

Ohlsson S.: 
Svikt, svängningar och styvhet hos bjälklag: dimensioneringsmetoder, 
Ohlsson Sven 
Sthlm, BFR, 1984, 115 s 

Rosenkilde, A.: 
Fuktrelaterade deformationer i träbjälklag,  
Rosenkilde A., Ormarsson S., Norén J., Ödeen H., Fogelberg M., Johansson C-J. 
SP Rapport 2006:61. 

Östberg, J.: 
Stabila bjälklag för säkra våtrum,  
Östberg Joakim 
Högskolan i Gävle, 2006 

 

Elektroniska källor 
Anticimex: 
Fuktrelaterade skador i villor, utgåva 2 2004, 
http://www.anticimex.se/fileobjects/3863_Rapport_Fuktrelaterade_skador_i_villor_utg%202_
2004_060714.pdf (2007-03-27) 
 
B&M Impex AB: 
Lättbetong – informationsblad, 
http://www.bmimpex.se/Informationsblad/Informationsblad_Lattbetong.pdf (2007-05-30) 
 
Cellbetong Sverige: 
Cellbetong, http://www.cellbetong.se/produkt1.php (2007-03-14) 
 
Delmhorst: 
Delmhorst RMD 3, http://www.delmhorst.com/products_indust.html (2007-05-02) 



 44

 
Diesella: 
Mätur DIN 878, http://www.diesella.com/Mätur-
310.aspx?M=Shop&PID=410&ProductID=575 (2007-05-02) 
 
Elcometer: 
Elcometer 116 Whirling & Sling Hygrometer, 
http://www.kdn.se/Ytbehandlingskontroll/fukt_temp/dokumentation/116.pdf (2007-05-11) 
 
EPSCement: 
http://www.epscement.com/ (2007-03-14) 
 
Nationalencyklopedin: 
Bjälklag  
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=129940 (2007-03-14) 
 
KIILTO: 
Arbetsbeskrivning vid förbättring av böjstyvhet på träbjälklag,  
http://www.kiilto.se 
 
Solna Stad: 
Riktlinjer för tillgänglighet vid ändring (ombyggnad) av flerbostadshus med tre eller flera 
våningsplan, http://www.solna.se/upload/ChJ/Info/BN_2005_508%20-
%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20tillg%C3%A4nglighet%20vid%20%C3%A4ndring%20av
%20flerbostadshus%20-%20ver%201%20.pdf (2007-03-27) 
 
Sundolitt: 
Om EPS, http://www.sundolitt.se/default.asp?menu=392&view (2007-03-14) 
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: 
Euroklass-systemet, http://www.sp.se/fire/Sv/Certifiering/Euroklass-systemet.htm (2007-03-
15) 
 
TEEGHUS: 
EPS- Det vita guldet, http://www.teeghus.nu/byggteknik/material/eps.htm 
http://www.epscement.com/?sid=36 (2007-03-14) 
 
Thermozell: 
http://www.thermozell.tm.se/ (2007-03-14) 
 
TräGuiden: 
http://www.traguiden.se/ (2007-03-14) 
 
Vattenskadeundersökningen: 
VVS-installatörerna, Vattenskadeundersökningen 2002, 
http://www.vvsi.se/download/1355/Vattenskaderapport%20komplett.pdf (2007-04-11) 



 45

Bilagor 
I 
Beräkningar och ritningar 

 4:01 – Beräkning av nedböjning 

 4:02 – Ritning av referensbjälklaget 

 4:03 – Ritning av EPSCementbjälklaget 

 6:01 – Beräkning av initial nedböjning 

 6:02 – Beräkning av Pearsons produktmomentkorrelation 

II 
Produktblad 
 



 



             I 



 



Bilaga 4:01 

 
 

Egentyngd       
 EPS = 450kg/m3 = 4,4145kN/m3     
 4,4145 * 0,163 * 0,465 =    0,3346 kN/m 
        
 Trä = 5 kN/m3      
 5 * 0,045 * 0,22 + 5 * 0,045^2 + 5 * 0,012 * 0,465 = 0,08753 kN/m 
        
g_k = 0,42213 kN/m      
        
q_bk = 0,5 kN/m2  ψ = 1   
        
q_fk = 1,5 kN/m2  ψ = 0,33   
        
C24 → Ek = 10500 Mpa     
        
γ_m = 1       
γ_n = 1       
        
Balk        
 b = 45 mm     
 h = 220 mm     
        
I_balk = 39930000 mm4      
        
Lasttyp P, klimatklass 0  κ_s = 0,55    
   E_d_P = 5775 MPa   
        
Lasttyp A, klimatklass 0  κ_s = 0,65    
   E_d_A = 6825 MPa   
        
Lasttyp B, klimatklass 0  κ_s = 0,8    
   E_d_B = 8400 MPa   
        
q_d_bruk_P = 0,42213 kN/m     
        
q_d_bruk_A = 0,2325 kN/m     
        
q_d_bruk_B = 0,6975 kN/m     
        
        
Spännvidd = 4200 mm     
        
w_s= 19,29932019 mm      
        
Uppfyller det kravet på max nedböjning på L/300, dock max 20mm?   
        
NEJ        



 
Om man skulle skruvlimma läkten på balken skulle man få ett samverkanstvärsnitt. 
Detta samverkanstvärsnitt får ett högre I.    
       
Läkt       
 h= 45 mm    
 b= 45 mm    
       
A= 13950 mm2     
       
y_tp = 84,59677419 mm     
       
I_underkant= 162453750 mm4    
       
I_sam_balk = 62618982 mm4    
       
w_s = 12,30652164 mm     
       
Uppfyller det kravet på max nedböjning på L/300, dock max 20mm?  
       
JA       

 
 







Bilaga 6:01 
 

Egentyngd       
 EPS = 450kg/m3 = 4,4145kN/m3     
 4,4145 * 0,163 * 0,465 =    0,3346 kN/m 
        
 Trä = 5 kN/m3      
 5 * 0,045 * 0,22 + 5 * 0,045^2 + 5 * 0,012 * 0,465 = 0,08753 kN/m 
        
g_k = 0,42213 kN/m      
        
C24 → Ek = 10500 Mpa     
        
γ_m = 1       
γ_n = 1       
        
Balk        
 b = 45 mm     
 h = 220 mm     
        
I_balk = 39930000 mm4      
        
Lasttyp P, klimatklass 0  κ_s = 0,55    
   E_d_P = 5775 MPa   
        
Lasttyp A, klimatklass 0  κ_s = 0,65    
   E_d_A = 6825 MPa   
        
Lasttyp B, klimatklass 0  κ_s = 0,8    
   E_d_B = 8400 MPa   
        
q_d_bruk_P = 0,42213 kN/m     
        
Spännvidd = 4200 mm     
        
w_s= 7,417044089 mm      
        
        
        
Om man skulle skruvlimma läkten på balken skulle man få ett samverkanstvärsnitt. 
Detta samverkanstvärsnitt får ett högre I.     
        
Läkt        
 h= 45 mm     
 b= 45 mm     
        
A= 13950 mm2      
        
y_tp = 84,59677419 mm      
        
I_underkant= 162453750 mm4     
        
I_sam_balk = 62618982 mm4     
        
w_s = 4,729597347 mm      
        
        

 



Bilaga 6:02 
 

Bjälklag 1      

       

 x1 = 0,000 y1 = 0,00   

 x2 = 145,236 y2 = 0,21   

 x3 = 245,236 y3 = 0,32   

 x4 = 345,236 y4 = 0,44   

 x5 = 445,236 y5 = 0,60   

       

                   x_medel = 236,1888   y_medel = 0,314   

 

 
       

       

      

       

       

       

 täljare= 157,2041     

       

 nämnare= 157,4763     

       

 r= 0,998272     

       

 r2= 0,996546     

       

Bjälklag 2      

       

 x1 = 0,000 y1 = 0,00   

 x2 = 145,236 y2 = 0,07   

 x3 = 245,236 y3 = 0,11   

 x4 = 345,236 y4 = 0,30   

 x5 = 445,236 y5 = 0,48   

       

                   x_medel = 236,1888   y_medel = 0,192   

 

 
       

       

      

       

       

       

 täljare= 127,6853     

       

 nämnare= 135,3827     

       

 r= 0,943143     

       

 r2= 0,889519     

       

       

 



             II 
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Produktinformation – EPSCement EC350M® 

 
EPSCement i säck är en färdig torrblandning av EPS-partiklar och cement i rätt proportioner 
förpackat i säck, färdigt att blandas med vatten. Principen för användning är enkel: Mät upp 
vatten, tillsätt innehållet i säcken, blanda och gjut. 
EPSCement i säck finns för närvarande i två versioner, EPSCement EC350K, avsedd att 
appliceras för hand och EPSCement EC350M, avsedd att appliceras med maskinell pumpning. 
Båda versionerna levereras i säck om 50 liter med en vikt på 17 kg.  
 
EPSCement EC350M är pumpbar i vanligtvis förekommande spackelpumpar, kan blandas i 
såväl satsblandare som genomströmningsblandare och har en lättflytande karaktär vid 
läggning. 
 
Blandning, tjocklekar, åtgång och torktider 
 
Blandning: EPSCement EC350M kan blandas i såväl satsblandare, genomströmningsblandare 
som i vanligtvis förekommande spackelpumpar och pumpas i vanligtvis förekommande 
spackel- och brukspumpar. Produkten kan även blandas för hand med blandarvisp i tunna. 
• Blanda hel 50 liters säck vid ett och samma tillfälle 
• Blanda med 5 – 7,2 liter vatten per säck (VCT 0,32 – 0,45) 
  Produkten är pumpbar vid vattenhalt 5,8 – 7,2 liter vatten per säck och 
  lättflytande lokalt självutjämnande vid 6,2 – 7,2 liter vatten per säck. Den ideala  
  vattenmängden är 6,4 liter per säck. Då uppnås en sammanhängande fast geléartad  
  konsistens som måste ytavjämnas till planhet över hela golvytan. Vid för höga vattenhalter i  
  blandningen riskeras separationer och okontrollerad svällning av massan.  
  Vid blandning för hand uppnås en jordfuktig konsistens vid vattenhalt  
  5 – 5,7 liter vatten per säck. 
 
 
Tjocklek: EPSCement EC350M skall läggas i en minsta sammanlagd tjocklek av  
EPSCement EC350M och avjämning/slipsats om 50 mm varav minst 20 mm EPSCement. 
Vid läggning på mark rekommenderas dock tjockleken för EPSCement EC350M vara minst 
150 mm för att god värmeisolering skall uppnås. 
Någon övre gräns för hur tjockt produkten kan läggas finns inte och tjockleken kan tillåtas 
variera för att ta upp ojämnheter och nivåskillnader i underlaget. 
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Åtgångsexempel: 
 Antal m2 10 m2 10 m2 10 m2 10 m2 

 Tjocklek  20 mm 30 mm 50 mm 100 mm 
 Åtgång 200 liter 300 liter 500 liter 1000 liter 
 
 
 
Uttorkning, gångbar: Efter ca 12 timmar om uttorkningsklimatet är ca 20 grader, 50% relativ 
luftfuktighet och ett visst luftombyte.  
Vid avvikande VCT och/eller rumsklimat gentemot ovan angivet kan materialet svälla upp till 
ca 9 % av tjockleken den närmaste tiden efter läggningen. 
 
Uttorkning, beläggningsbar: EPSCement har självuttorkande egenskaper och har efter ca 10 
dagar en relativ fuktighet som ligger under 90 %. Efter 4-5 veckor är RF under 85 %. 
Materialet kan därför beläggas med avjämning/slipsats omgående efter slutförd gjutning på 
ytor som kan behandlas utan att beträdas eller så snart gjutningen är gångbart på ytor som 
måste beträdas. Det är viktigt att det gjutna materialet inte ligger öppet för länge. Lägg på 
avjämningsmassa, slipsats eller diffussionsspärr inom 3 dygn efter gjutning. 
 
 
Gjutning 
 
Förberedelser: Se till att underlag, material och blandningsvatten har en temperatur om  
minst +10°C. 
Förbehandling: Det är viktigt att underlaget inte suger upp vatten från EPSCement EC350M. 
Vid läggning med vidhäftning mot underlaget skall underlaget förbehandlas med golvprimer 
spädd med vatten i enlighet med tillverkarens anvisningar. Golvytan skall vara ren och fri från 
damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan hindra vidhäftning. Häll ut 
blandningen och borsta ut över hela golvytan. 
Vid läggning i flytande konstruktion skall plastfolie läggas ut på hela golvytan och vikas upp 
mot väggar och andra anslutningspunkter. Tillse att folien sluter väl an mot underlaget, rör 
och anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår. 
Väg av golvytan till önskad höjdnivå för gjutningen genom att sätta av avvägda höjdpunkter 
eller inställning av laserpass.  
Gjutning: Vid vattenhalt över 6,2 liter per säck är EPSCement EC350M  
lättflytande och lokalt självutjämnande. Bearbeta och jämna av ytan till rätt höjd med 
bredspackel, sloda eller motsvarande stålverktyg. 
EPSCement EC350M skall alltid beläggas med avjämningsmassa/slipsats innan golvytan 
beläggs med ytskikt såsom klinker, parkett eller textil/plastmatta. 
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Tekniska Data      
      
Brukstid  ca 1 timme     
      
Gångbar   efter ca 12 timmar  
      
Beläggningsbar  efter ca 12 timmar dock senast inom 3 dygn  
      
Densitet   350 kg/m3   
(torr blandning i säck)    
    
Densitet 450 kg/m3   
(torr efter gjutning och härdning)      
      
Tryckhållfasthet  3,4 MPa   
     
Böjdraghållfasthet  0,5 MPa   
     
Värmeledningstal  0,08 W/m K   
(lambda vid 10º C i torrt tillstånd)     
     
Ånggenomgångsmotstånd     Zp  2,5 x 10 9 m2 s Pa/kg   
                                                        Zv  1,9 x 10 4 s/m   
     
Brandklass  A2-s1, d0   
      
Vattenmängd  6,4 liter/säck   
      
Relativ fuktighet     
Efter ca 10 dygns självuttorkning  < 90 %   
      
Efter drygt 1 månads självuttorkning  < 85 %   



 

Pro Fiber VGS 

PRO FIBER VGS 
Skikttjocklek 3-50 mm 

 
 
Produktinformation 
 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE Pro Fiber VGS är ett fiberförstärkt, cementbaserat värmegolvsspackel 

med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser med god utflytande 
förmåga. 
Spacklet är avsett för fallbyggnad och avjämning av golv före 
beläggningar av mattor, trägolv och keramiska plattor. Är även avsett till 
att spackla in värmeslingor. 

 
UNDERLAG Betong, lättbetong, spånskivor. 
                                              Undergolvet bör vara rent och fast. Sk. cementhud och färgfläckar 

avlägsnas och golvet sopas eller dammsuges omsorgsfullt. Betongolv 
ytbehandlas med rikligt förtunnad Pro SP Primer (1 del SP Primer till  

  4 delar vatten). För spånskivor borstas primern ut koncentrerad.  
För andra underlag se produktblad SP Primer.  

 
EGENSKAPER * gångbart efter ca 2-4 timmar 

* bearbetningstid 30 min. 
* kan mattläggas 1-5 dygn efter spackling beroende på skikttjocklek  
  (+18-20°C). 
* fiberförstärkt mot sprickbildning 
* god avjämning 
* fuktbeständig 
* kaseinfri 
* god vidhäftning på betong, trä och olika byggnadskivor (OBS! rätt 
  priming av undergolvet). 
* lägsta bearbetningstemperatur +10°C 

 
 
TEKNISKA DATA Typ fiber-plast-cement-kvartsbaserat pulver 

Max. kornstorlek ca. 1 mm 
Max. skikttjocklek 50 mm med en spackling 

  
ÅTGÅNG ENL GBR 1 mm skikt / m² kräver torrsubstans ca 1,7 kg 
 
BLANDNINGS- 20 kg spackelpulver 
FÖRHÅLLANDE ca. 2,9 l vatten ( vid fallbyggnad ) 

ca. 3,2 l vatten ( planspackling ) 
  
BEARBETNINGSTID 30 min 
 
REKOMMENDERADE Rummets och underlagets temperatur +18...+20°C 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN Underlagets fuktighet - trä 8...12% 

 - betong max. 4% eller under 90% RF  
 
 
04/06     ./.. 



 

Pro Fiber VGS 

 
 
 
 
Vid spackling bör rummets temperatur vara normalt. 
Rådande omständigheter som rummets, spacklets och vattnets 
temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens relativa 
fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftningen och torkningen. 
Våra rekommendationer kan således betraktas som riktgivande. 

 
 

BRUKSANVISNING Föreskriven mängd rent, kallt vatten hälles i ett kärl. Pulvret strös under 
kontinuerlig omrörning i svalt (+18...+20°C), rent vatten tills en smidig 
jämn massa bildas. Massan får mogna ca 5 min varefter den omrörs ännu 
en gång. Extra vatten får ej tillsättas i redan färdigblandad spackelmassa. 
 

 Spacklet appliceras med en bred stålspackel. Torkningen får ej påskyndas 
genom t.ex uppvärmning eller ventilation. Sprickor kan uppstå vid för 
snabb torkning. 

 Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten 
mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan är det skäl att 
täcka golvet med skyddspapper så fort man kan gå på det. 
 
Golv skall beläggas relativt snabbt efter spacklets härdning och torkning 
för att undvika ytans ”övertorkning” och avlägsnas risken för sprickbildning 
och lossningar.  
Lämpligt även för spackling av målade golv i sekundära, lätta trafikerade 
utrymmen, men ej t.ex. på golvet av garage eller våta utrymmen. 
I våta utrymmen appliceras golvspackel under vattenisolering. 
Rekommenderas ej för ytor, som är ständigt under vatten (t.ex. pooler).  

 
OBS! Använd inte större vattenmängd än föreskrivet. 

 
FÖRPACKNING 20 kg säck 
 
OBSERVERA Lagring i torra utrymmen högst 1 år. 

 
ARBETS- OCH  Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Under 

blandning     
MILJÖSÄKERHET och slipning rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett 

separat säkerhetsdatablad och på produktetiketten finns anvisningar för 
hantering av produktrester. 
 
Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap.  
Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller 
förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. 
 
I osäkra fall står fabrikens tekniska service till Er tjänst. 
 
 
KIILTO OY   KIILTO AB 
Teknisk avdelning  Tel. 08-732 88 75 
Tel. +358 (0)207 710 100 



 

Kiilto Start Primer 

 
KIILTO START PRIMER 

 
Produktinformation 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE Vattenbaserad golvprimer för sugande och täta ytor inomhus före 

spackling. 
Kan användas på: 
- Betong och cementbaserad golvspackel 
  (utspädning: 1 del primer/4 delar vatten) 
- Golv med gamla limrester av t.ex harts-och bitumenlim ( utspäd ej) 
- För golv som är känsliga för fukt, t.ex av gips eller trämaterial 
  (utspäd ej) 
- Skivunderlag, som spån- och gipsskivor ( utspäd ej) 
- Täta underlag, t.ex målarfärg och klinker ( utspäd ej) 

 
EGENSKAPER * torkar snabbt 

* god fuktbeständighet 
* fungerar som häftbrygga mellan spackel och undergolv 
* alkalisk betong minskar inte primerns funktion 
* ej lämpligt som tillsatsmedel för spackelmassa 

 
TEKNISKA DATA Förtunning vatten 

Spec.vikt 1,0 
Färg rosa 
Eldfarlighet ej eldfarligt 
Köldbeständighet ej beständigt 
Lägsta bearbetningstemperatur + 10°C 

 
DRYGHET Utspäd primer på sugande underlag: Primer 1l.+ vatten 4l. = 5l.  ca.30 

m² 
Koncentrerad primer på täta underlag: Primer 1l.  ca. 10 m². 

 
REKOMMENDERADE Rummets och underlagets temperatur +18...+20°C 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN Underlagets fuktighet - trä 8...12 % 

 - betong max. 90 % RF eller under 4 % 
 
Rådande omständigheter som rummets temperatur, underlagets kvalitet 
och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan 
således betraktas som riktgivande. 

 
BRUKSANVISNING Avlägsna cementhud, damm samt smuts och fett från underlaget. Vid 

behov görs en maskinell slipning / fräsning. Applicera primern i ett tunnt, 
jämnt skikt med t.ex filtapplikator eller borste. Undvik pölbildning av 
primer. Betong och spackelunderlag som primats kan spacklas direkt i våt 
primer utan torktid. På skivunderlag eller täta underlag samt på gamla 
limrester får primern torka ca. 2 timmar före spackling. Spacklingen måste 
utföras senast ett dygn efter primning. 
Obs! Parkett som limmas till underlaget eller värmegolv som installeras, 
skall cementhud, limrester och andra faktorer som kan försvaga 
underlaget avlägsnas. Primningen görs bara på sådana ställen som skall 
spacklas. Underlag av stavparkett får varken primas eller spacklas. På 
skivunderlag limmas parkett direkt på skivorna utan primer eller spackel.  
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Kiilto Start Primer 

 
 
 
 
 
ARBETS- OCH Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Av produkten kan fås ett  
MILJÖSÄKERHET separat varuinformationsblad. 

 
FÖRPACKNING 1, 3 och 10 liter 
 
OBSERVERA Lagras svalt, ej under +1°C, i en väl sluten originalförpackning max. 1 år. 

Efter lång lagring omröras före användning. 
 
Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap.  
Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller 
förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. 
 
I osäkra fall står fabrikens tekniska service till Er tjänst. 
 
KIILTO OY   KIILTO AB 
Teknisk avdelning  Tel. 08 - 732 88 75 
Tel. +358 (0)3 280 8111 
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för näringslivets 
utveckling och konkurrenskraft och för säkerhet, hållbar tillväxt och god miljö i samhället. Vi 
har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, 
forskning och utveckling. Vår forskning sker i nära samverkan med högskola, universitet och 
internationella kolleger. Vi är drygt 850 medarbetare som bygger våra tjänster på kompetens, 
effektivitet, opartiskhet och internationell acceptans. 
 

 

 
 
 
 
 
 




