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Abstract 

 
Abstract 
This report describes a new foundation method and compares it with a traditional founding of 

concrete. This new method is called the Koljern technique and uses cellular glass which is called 

Foamglas. The Foamglas is compounded to founding elements by lightweight steel beams. 

Foamglas is an insulation material with high compressive strength, and is rot, insect, vermin and 

acid proof. The cellular glass is also fire proof and watertight, which makes it a very good 

construction material.  

The report contains a study of a number of cases for which the Koljern technique is 

compared with a foundation of concrete. The comparison is based on the construction time and 

cost. 

The results show that the Koljern technique shortens the construction time but it is more 

expensive than the concrete foundation. The higher cost is based upon the high material cost for 

the cellular glass. This is caused by the monopoly position of the Foamglas manufacturer. 

The Koljern technique is recommended to be used where there is a shortage of time and an 

income is available after completion.  
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Sammanfattning 

 
Sammanfattning 
Arbetet utgår från en ny teknik att tillverka platta på mark som benämns Koljerntekniken. Istället 

för den traditionella armerade betongplattan har det utvecklats en ny grundläggningsmetod 

bestående av cellglas hopfogat med tunnplåtsprofiler. Cellglas är ett material tillverkat av 

skummat glas som har hög tryckhållfasthet, goda isoleringsegenskaper, icke fuktkänsligt samt att 

det ej är brännbart. 

 Rapporten utgörs av en jämförelse mellan den traditionella betongplattan och en platta i 

cellglas enligt Koljerntekniken med avseende på byggtid och kostnad. Denna jämförelse görs i 

form av fallstudier med avseende på variation av plattans storlek, isoleringsförmåga, 

klimatförhållande samt hållfasthetskrav. 

 För att möjliggöra fallstudierna har arbetsmomenten för de olika grundläggningsmetoderna 

framtagits där de även redovisar exempel på ingående enhetstid och kostnad.  

 Resultatet av jämförelsen visar att grundläggning med Koljerntekniken ger kortare byggtider 

men har idag en betydligt högre totalkostnad än den traditionella betongplattan. Den höga 

kostnaden för Koljerntekniken beror på de höga priserna på cellglas som idag har enbart en 

tillverkare. Användandet av Koljerntekniken motiveras i de fall där det ställs krav på en kort 

byggtid där en intäkt kan tas ut direkt efter färdigställning. 
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Inledning 

1 Inledning 
Rapporten behandlar en ny grundläggningsmetod för platta på mark där grunden består av 

cellglas hopfogade med tunnplåtprofiler istället för den traditionella betongplattan. Denna metod 

har idag använts vid grundläggning för ett fåtal bostadshus. 

 Med dagens pressade byggtider önskar byggentreprenörerna nya metoder för att korta ner den 

totala produktionstiden. Det finns därmed ett behov av en produkt eller metod som medför 

kortare byggtider. 

 Under Nordbyggmässan 2006 kom författarna i kontakt med Koljerntekniken, som är ett 

alternativ till den traditionella betongplattan. Koljerntekniken är en grundplatta bestående av 

cellglasskivor som sammanfogas med tunnplåtsreglar. Med denna metod undviks tunga och 

tidskrävande moment som är förknippade med den traditionella betongplattan så som armering, 

och gjutning samt långa torktider. Den största fördelen är tidsbesparingen vilken väckte intresset 

att genomföra denna studie. 

 Koljerntekniken är främst framtagen för att vara ett alternativ för att undvika fuktskador, ge 

huset en lägre energiförbrukning samt att ha en mycket god beständighet under lång tid. 

1.1 Syfte och målsättning 

Syftet med rapporten är att jämföra dagens traditionella betongplatta med en platta på mark i 

cellglas enligt Koljerntekniken utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. 

 Målsättningen är att visa om och vid vilka fall grundläggning med cellglas kan vara ett 

alternativ till den traditionella betongplattan.   

1.2 Omfattning och avgränsningar 

Rapporten omfattar en studie av skillnaderna i de ingående arbetsmomenten mellan den 

traditionella betongplattan på mark och Koljerntekniken. Detta utförs med avseende på 

enhetstider och kostnader under byggskedet och inte de övriga fördelar så som lägre 

förvaltningskostnader som följer med Koljerntekniken.  

 Arbetets upplägg börjar med en teoretisk genomgång av Koljernmetoden och därefter sker en 

redogörelse för arbetsmomenten i vardera metoden.  

 För att göra en rättvis jämförelse har flera fall studerats där isoleringsförmåga, storlek, yttre 

förhållanden samt krav på hållfasthet varierats. 

  Arbetet omfattar från det att markarbete utförts i form av schaktning och återfyllning av 

massor fram till dess att plattan är färdig för golvbeläggning. Ingen hänsyn har tagits till 
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Inledning 

rördragning i form av kostnad och tid. Det har inte heller tagits någon hänsyn till gemensamma 

kostnader så som hyra av bodar under byggarbetstiden. 
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Koljerntekniken 

2 Koljerntekniken 
Rapporten utgår från att materialet cellglas sammanfogat med lätta plåtreglar används istället för 

armerad betong i plattan. Idag finns ett system av cellglas och lätta plåtreglar som kallas 

Koljerntekniken vilken för tillfället enbart används till småhus. 

 Koljerntekniken är framtagen av MRD Sälj och bygg AB i Sundsvall. Metoden innebär att 

cellglasskivor sammanfogas med hjälp av galvaniserade plåtprofiler till bjälklagselement som 

sedan utgör själva grundplattan. Materialkostnaden är högre än den traditionella betongplattan 

men Koljerntekniken medför även många fördelar som klargörs nedan. 

2.1 Utförande 

Ovanpå en grusbädd av dränerande singel läggs två lager 50 mm cellglasskivor med en 0,3 mm 

aluminiumplåt emellan. Med plåten elimineras risken för att radon tränger igenom skarvarna 

mellan cellglasskivorna. Över detta lager placeras de prefabricerade bjälklagselementen av 

cellglasskivor som är sammanfogade med plåtprofiler. Elementens tjocklek kan variera mellan 

100 – 300 mm enligt kundens önskemål. Avgörande för elementens tjocklek är krav på plattans 

värmeisoleringsförmåga. 

 Bjälklagselementen kan om så önskas ytavjämnas med flytspackel för att målas alternativt 

beläggas med klinker eller golvmatta. På denna konstruktion lämpar sig ett flytande trägolv då 

underlaget är mycket plant och inte behöver ytavjämnas. Då plattan i sig är helt ångtät krävs 

ingen ytterligare fuktspärr mellan övergolv och platta.  

  

 
Figur 2.1 Platta på mark enligt Koljerntekniken med 200 mm 
bjälklagselement. (Produktpresentation Koljerntekniken) 
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Bjälklagselementen är uppbyggda av sektioner som är 1 200 mm breda och består av 2 lager 

cellglas som sammanfogas med plåtprofiler. Sektionerna läggs ihop två och två och förbinds med 

ytterligare en plåtprofil och de färdiga elementen får en bredd på 2 400 mm. På detta sätt bildas 

det en I-profil i mitten på bjälklagselementet som tar upp eventuella moment som uppstår. 

Plåtprofilerna tillverkas som U-profiler där dimensionerna bestäms utifrån önskad tjocklek på 

grundplattan samt de dimensionerande hållfasthetsvärdena. Mellan varje sektion fästs en 

bitumenmatta som försäkrar att elementen blir helt täta. Då bjälklagselementen är sammanfogade 

med plåtprofiler kan dessa demonteras och återanvändas vid behov. 

 
Figur 2.2 Genomskärning av ett prefabricerat Koljernelement tillverkat av cellglas och 
tunnplåtsreglar. 

 Vid behov av pålning görs detta i konstruktionens ytterkanter. Ovanpå pålarna gjuts en 

kantbalk av betong som bjälklagselementen sedan placeras på. Vid behov kan det även göras 

pålgrupper under plattan. Vid pålning finns en viss risk för att marken under plattan sätter sig och 

på så sätt separerar det isolerande lagret under bjälklagselementen. För att förhindra detta klistras 

de isolerande delarna samman med varandra och elementen. 

2.2 Egenskaper 

En platta gjord enligt Koljerntekniken ger kortare byggtider då det inte finns några torktider att ta 

hänsyn till. En del av plattan prefabriceras och lyfts på plats. Grundläggning kan ske även vid 

kraftig nederbörd eftersom materialets egenskaper inte försämras av vatten. 

 Plattan har en lång livslängd då den till största delen består av cellglas. Detta innebär också att 

plattan blir vatten- samt ångtät och med hjälp av aluminiumplåten även helt radontät. 

Konstruktionen är både bärande och isolerande vilket leder till att det inte finns några nämnbara 

köldbryggor. 
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Koljernteknikens bärighetsförmåga varierar med jordarten i marken utifrån beräkningar 

framtagna av Sweco Bloco. De framtagna tillåtna lasterna är baserade på en linjelast med bredden 

200 mm och redovisas i tabell 2.1. Det har även beräknats fram ett värde för tillåten punktlast.  

 Metoden kräver även ett plant underlag innan skivorna läggs ut eftersom den inte bildar en 

lika momentstyv enhet som betongplattan. Ojämnt underlag gör plattan känslig för sprickor då 

draghållfastheten är mycket låg. Plattan ger även ett lägre jordtryck än den traditionella 

betongplattan på grund av sin låga densitet.  

 
 Tabell 2.1 Hållfasthetsvärden Koljerntekniken1

Marktyp Tillåten last (Ptill) 
Innervägg (b = 200 mm)  
   Fast lagrad grusmorän 175 kN/m
   Fast lagrad sandmorän 110 kN/m
   Fast lagrad finsand 45 kN/m
Yttervägg (b = 200 mm) 
   Fast lagrad grusmorän 80 kN/m
   Fast lagrad sandmorän 50 kN/m
   Fast lagrad finsand 20 kN/m

 

                                                 
1 MRD Sälj & Bygg AB, www.koljern.se 
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2.3 Cellglas 

Cellglas är ett isoleringsmaterial som används där krav på hög tryckhållfasthet ställs. Materialet 

försämras inte när det åldras och bibehåller isoleringsegenskaperna under en mycket lång tid. 

Cellglaset har en längdutvidgningskoefficient som är förenlig med både stål och betong. 

 Cellglas är tillverkat av glas och kol som i en värmeprocess jäser och bildar miljontals små 

celler med en sluten struktur. Efter framställningen skärs materialet till block eller skivor, 

beroende på användningsområde. 

 Det finns idag enbart en tillverkare av dessa produkter och det är Pittsburgh Corning Europe 

S.A. Belgien. Det gemensamma produktnamnet för cellglasprodukterna är Foamglas. 

2.3.1 Egenskaper 

Cellglaset är mycket lättarbetat. För att skära till materialet räcker det med enkla verktyg så som 

fogsvans. Vid arbete med cellglas ska skyddshandskar användas och vid montering i ansiktshöjd 

bör skyddsglasögon och eventuellt munskydd bäras då glasdamm irriterar. 

 

 Cellglasets materialegenskaper2: 

• Vatten- samt ångtätt 

• Gastätt 

• Helt formstabilt 

• Konstant hög värmeisoleringsförmåga (även under vattentryck) 

• Beständighet mot olja och syror 

• Oorganiskt 

• Obrännbart 

• Varken ruttnar eller möglar 

• Angrips ej av skadedjur 

 

Då cellglaset är en glasprodukt är det således helt vatten- och ångtätt. Cellglaset släpper heller inte 

igenom några gaser, vilket innebär att det är utmärkt att använda där det finns höga radonhalter. 

 Vid en enkel provning av materialet drogs slutsatsen att cellglas är ett styvt men sprött material. 

Materialet är således känsligt vid hantering. 

 

                                                 
2 Foamglas Floorboard produktblad 
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 Då materialet består av många små, slutna porer, är det ett mycket bra isoleringsmaterial. 

Isoleringsförmåga förblir oförändrad under lång tid, även under inverkan av vatten. Då vatten har 

hög värmeledningsförmåga försämrar det ett isoleringsmaterials isoleringsförmåga när det tränger 

in i porerna. Vatten är dock inget problem för cellglaset, då porerna är täta och stänger ute all 

fukt. 

 Materialet är enligt tillverkaren resistent mot oljor, bensin, dieselolja och syror, dock ej 

fluorvätesyra. Det angrips heller inte av mikroorganismer eller skadedjur. 

 Materialet kan användas i miljöer med temperaturer från +430°C till -260°C. 

Mjukningstemperaturen för cellglaset är +730°C. Det är den temperaturen då materialet övergår 

till segt flytande tillstånd. 

2.3.2 Miljöpåverkan 

Energiåtgången vid framställning av cellglas är 4,50 kWh/kg färdigt material där ena hälften 

utgörs av el och andra hälften av naturgas 3 . Under tillverkningen återförs 90 % av 

tillverkningsspillet tillbaka in i processen, resterande 10 % går till tegeltillverkning. Cellglaset 

innehåller kvävedioxid och svaveldioxid i bunden form och orsakar därför inga miljöstörningar så 

som surt regn. Emissionsprovning vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, har visat 

att inga ämnen eller ämnesgrupper överstiger tillåtna gränsvärden4. 

 Då tillverkning och centrallager ligger i Belgien fraktas cellglaset med bil eller tåg till Holland 

och sedan vidare med båt till Göteborg. Materialet distribueras sedan direkt till kund. 

 Cellglaset kan återanvändas, återvinnas eller användas som fyllnadsmaterial. Materialet avger 

inga miljöfarliga ämnen, varken vid tillverkning, användning, deponering eller återanvändning. 

Cellglaset går ej att energiåtervinna då det är obrännbart. 

2.3.3 Foamglas markskivor 

I denna rapport kommer endast cellglasskivor av typen Foamglas Floorboard att behandlas. 

Floorboard tillverkas i typerna N samt F där Floorboard N är en standardskiva som används i 

Koljerntekniken. Floorboard F används vid mycket höga laster. 

                                                 
3 Foamglas miljödeklaration 
4 SP rapport 96K2 1578 

 - 7 - 
 



Koljerntekniken 

 

 Tabell 2.2 Teknisk data om de två foamglasprodukterna5

  Floorboard N Floorboard F 
Densitet kg/m3 125 165 
Tryckhållfasthet*:    
Karakteristisk hållfasthet    
   Korttidslast (fkk) MPa 0,60 1,15 
   Långtidslast (flk) MPa 0,45 0,90 
Elasticitetsmodul GPa 1,0 1,25 
Värmekonduktivitet** W/mk 0,039 0,050 
Specifik värmekapacitet kJ/kgK 0,84 0,84 
Utvidgningskoefficient K-1 8,5×10-6 8,5×10-6

Ångdiffusionsmotstånd μ ≥70 000 ≥70 000 
Kapillaritet  0 0 

 * Materialpartialkoefficienten (γm) får sättas till 1,3.  
 ** Klassificerad värmekonduktivitet (γkl) enligt typgodkännande nr 2322/89. 
 
 

                                                 
5 Foamglas Floorboard produktblad 
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3 Arbetsmomentstudie 
Arbetsmomentstudien ger en jämförelse av de två metoderna. För detta görs en momentstudie av 

de två grundläggningsmetoderna för att visa vilka ingående moment som skiljer sig.  

 De avgränsningar som är gjorda är att ingen hänsyn tagits till de delmoment som inte skiljer 

sig väsentligt i arbetsutförande så som schaktning och återfyllning. Inga enhetstider eller 

kostnader redovisas heller för pålning eller kompensationsgrundläggning då dessa moment kan 

variera kraftigt beroende byggnadens utformning, placering samt markförhållanden. 

 För varje delmoment används framtagna enhetstider och priser som sedan används för 

jämförelse. Enhetstiderna är den tiden det tar för en yrkesarbetare att utföra ett moment, dock 

kräver vissa moment mer än en yrkesarbetare. Detta gör att den totala tiden kortas ner medan 

kostnaden ökar. De enhetstider och priser som används har hämtats från Consultec’s 

beräkningsprogram BidCon. Dock har enhetstiderna för Koljerntekniken angivits av MRD Sälj 

och Bygg AB. Den timkostnad som använts för yrkesarbetarna är 260 kr/tim. 

 

 

 - 9 - 
 



Arbetsmomentstudie 

3.1 Flödesschema 

Figur 3.1 redovisar ett flödesschema för de två olika grundläggningsmetoderna med deras 

ingående delmoment. Vissa delmoment kan utgå beroende på grundläggningens förutsättningar.  

 
   

Koljerntekniken  Betongplatta 
     
Schaktning  Schaktning 
     
     
 Pålning och kantbalk   Pålning och kompensationsgrundläggning 
     
     
Dränerande material  Dränerande material 
   
     
Avjämning plant lager  Formbyggnad 
   
     
Löst lager cellglas  Markisolering 
   
     
Förtillverkade Koljernelement  Armering 
   
     
Efterarbete  Gjutning 
    
     
 Avjämning  Bearbetning 
    
     
Golvbeläggning  Härdning 
    
     
   Uttorkning 
    
     
    Avjämning 
     
     
   Golvbeläggning 
    

 

 Figur 3.1 Flödesschema över Koljerntekniken och betongplatta där ingående moment redovisas  
 för att se skillnaderna vid byggskedet. 
 

I flödesschemat ses de delmoment som ingår i grundläggningsmetoderna samt hur dessa är 

kopplade till varandra. Beroende på förutsättningarna kan vissa moment tillkomma, vilka visas 

som avvikelser i flödesschemat.  

 - 10 - 
 



Arbetsmomentstudie 

3.2 Betongplatta på mark 

Här redovisas delmomenten under framställning av en traditionell betongplatta på mark med 

underliggande isolering. Beskrivningen är allmänt hållen och beskriver de delmoment som 

förekommer vid grundläggning med betongplatta. Huvuddelen av detta stycke är hämtat ur 

Svensk byggtjänsts Betonghandbok, arbetsutförande. Enhetstider och priser är i huvudsak 

hämtade från Consultec’s beräkningsprogram BidCon. 

 Avgränsningar har gjorts från det att schaktningen har utförts. Inga kostnader har beräknats 

för frakt till byggplatsen. Gemensamma kostnader så som exempelvis bodar har inte tagits med i 

beräkningen. I Bilaga 2 finns referenser till tabellerna med enhetstider och priser som används vid 

denna jämförelse. 

3.2.1 Schaktning 

Schaktningens omfattning styrs av hur marken på den tänkta byggplatsen ser ut. Schaktningen 

syftar till att utjämna marken samt att ta bort det översta jordlagret som till största delen består av 

organiska material. Schaktningen måste utföras ned till icke tjälfarligt djup för att förhindra 

tjällyftning som kan skada konstruktionen. Schaktningsmängden skiljer sig inget eller mycket lite 

jämfört med Koljerntekniken.  

3.2.2 Pålning och kompensationsgrundläggning 

Om lasterna från konstruktionen överstiger markens bärighetsförmåga finns två alternativa 

metoder att förbättra bärigheten. Det enklaste alternativet är kompensationsgrundläggning där 

tyngre jordmassor ersätts med ett lättare material för att minska belastningen på marken. Då detta 

inte är tillräckligt kan lasterna fördelas djupare ner i marken genom pålar. Pålarna kan antingen 

slås ned till fast berggrund, så kallade spetsburna pålar, eller enbart delvis vilka då benämns som 

friktionspålar eller kohesionspålar beroende på jordarten den slås ned i. 

 Den största faktorn som avgör om en förbättrande åtgärd krävs är de tyngder som förs ned 

via byggnadens bärverk i kombination med egenskaperna på jordarten. Koljerngrunden är 

ca 80 % lättare 6  jämfört med en betongplatta och detta kan vara avgörande för att slippa 

markförbättrande åtgärder. 

 Inga tider eller priser redovisas eftersom detta är ett så pass brett område då dessa kan skilja 

sig betydligt från fall till fall. Vid kompensationsgrundläggning används vanligen cellplast där 

enhetstider och priser finns angivna i tabell 3.2. 

                                                 
6 Bilaga 1 
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3.2.3 Dränerande material 

Schaktbottnen återfylls med ett lager av dränerande grus i form av krossat bergmaterial. Lagret 

behöver inte vara kapillärbrytande då de isoleringsmaterial som används idag uppfyller denna 

funktion. Dräneringslagret komprimeras väl och avjämnas i möjligaste mån till önskad nivå. 

Samtidigt som återfyllning sker ska dräneringsrör runt plattan samt rör för vatten och avlopp som 

ska placeras under plattan läggas. 

 Vid användning av förtillverkade grundelement av cellplast avjämnas underlaget med ett tunt 

lager finkornig makadam vid kanterna. Om jordarten består av lera, silt eller sand bör en fiberduk 

placeras mellan jordlagret och det dränerande lagret. Detta förhindrar att jordpartiklarna blandas 

med gruset och försämrar dess dränerande funktion. 

 Då betongplattan gjuts kan underlaget skilja något i nivå utan att plattans funktion påverkas 

nämnvärt. En eventuell nivåskillnad får ej medföra att plattan blir tunnare än beräknat. Vid 

Koljerntekniken är det mycket viktigt att materialet avjämnas till en helt plan yta. 

3.2.4 Formbyggnad och kantelement 

Gjutformen byggs vanligtvis av förtillverkade kantelement vars uppgift är att hålla betongen på 

plats under gjutning samt verka som isolering av den färdiga grundplattan. De vanligaste 

kantelementen är sockel- och L-element som är isolerande och har en putsad yta. Vid användning 

av sockelelement behöver en stödform byggas för att formen ska vara stabil och inte bukta ut. L-

elementen är stabilare och behöver vanligtvis inte stödjas. Efter formbyggnad kontrollmäts 

formen och dess placering för att säkerställa att plattan gjuts med önskade mått och på anvisad 

plats. Exempel på enhetstider och totalkostnad har tagits fram för de två olika varianterna och 

redovisas i tabell 3.1. 

 
 Tabell 3.1 Kantelement 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Sockelelement, 600x100 0,430 h/m 328,70 kr/m
L-kantelement, h = 400 0,150 h/m 273,50 kr/m

3.2.5 Markisolering 

Grundplattan värmeisoleras på undersidan för att minska värmeförluster ner i marken samt att 

hålla den relativa fukthalten i plattan på en för golvmaterialet ofarlig nivå. Minskad relativ fukthalt 

i plattan kräver kraftigare isoleringsförmåga hos isoleringsmaterialet. Det finns olika typer av 

markisolering där cellplast idag är det dominerande materialet. Isoleringsmaterialet ska läggas så 

att kapillär fuktstigning förhindras. Detta görs vanligtvis genom minst två lager isolering med 

förskjutna skarvar, alternativt vid tunn isolering läggs ett lager med kapillärbrytande fals. 
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 Om så önskas kan en utvändig markisolering monteras för att förhindra att marken fryser 

under grunden om denna är mycket välisolerad. Ett förslag finns med 70 mm cellplast som går ut 

600 mm från grunden. Materialkostnad, enhetstider och totalkostnader för markisolering finns 

redovisade i tabell 3.2.  

 Den stora skillnaden av isoleringsbehovet mellan betongplattan och Koljerngrunden är att 

Koljerntekniken i sig utgörs av ett isolerande material och därmed inte kräver någon extra 

isolering under plattan. 

 
 Tabell 3.2 Markisolering 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Cellplast, 50 mm 0,070 h/m2 88,16 kr/m2

Cellplast, 100 mm 0,070 h/m2 156,00 kr/m2

Utvändig markisolering, 70 mm 0,042 h/m 68,80 kr/m

3.2.6 Armering 

För att öka betongplattans bärighetsförmåga måste denna armeras. Armeringens syfte är att ta 

upp dragpåkänningar som kan uppstå på grund av belastningar. För att underlätta 

armeringsarbetet bör armeringen förtillverkas i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan 

uppnås genom att köpa monteringsfärdig armering eller se till att armeringsstationen på 

arbetsplatsen klarar av att utföra förtillverkningen. 

 Armeringsarbete med lösa armeringsstänger är ur ergonomisk synvinkel ett påfrestande arbete 

med olika typer av belastningar så som tunga lyft, tung bärning, ensidiga rörelser samt obekväma 

arbetsställningar. Armeringsarbetet kan underlättas och förhållandena förbättras om armeringen 

levereras inläggningsfärdig och med hög förtillverkningsgrad. För att minska de tunga lyften bör 

en byggnadskran används vid transport på arbetsplatsen. 

 Samtidigt som armeringsarbetet utförs läggs de rör- och ledningsdragningar som ska gjutas in i 

betongplattan. Här är det vikigt att rören placeras på rätt ställe då det är svårt att justera dessa 

efter gjutningen. 

 Armeringen behöver även en upplagsplats där armeringsstänger och nät förvaras i väntan på 

att användas. Exempel på enhetstider och totalkostnader för armering finns redovisade i 

tabell 3.3. 
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 Tabell 3.3 Armering 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Armering i kantbalk 0,189 h/m 94,67 kr/m
Armeringsnät Nps500 N6150 0,040 h/m2 37,43 kr/m2

Armeringsnät Nps500 N8150 0,050 h/m2 60,33 kr/m2

Hyra, armeringsstation  312,00 kr/dag

3.2.7 Gjutning 

Före gjutning ska formen och armeringen avsynas för att försäkra att inga viktiga 

armeringsmoment saknas samt att form och rördragning är korrekt utförda. Vid stora och 

komplicerade arbeten bör man följa en särskild uppgjord checklista. 

 Gjutning vid kallt väder kräver särskilda åtgärder då betongen kan skadas allvarligt om den vid 

tidig ålder utsätts för stark kyla. Exempel på åtgärder för att undvika skador kan vara isolering, 

tillsatsmedel i betongen eller höjd hållfasthetsklass för att uppnå större värmeutveckling. Även 

snabbhärdande cement eller förvärmd betongmassa kan väljas. 

 Anordning av fogar i betonggolv är ett sätt att begränsa och styra sprickbildningen. Den 

vanligaste typen av fog i betongplattan är arbetsfog som begränsar gjutytan, så det går att gjuta i 

flera etapper. 

 Vid gjutning krävs en god bearbetning av betongmassan för att säkerställa att formen blir helt 

utfylld och armeringen helt omsluten av betong. Den vanligaste metoden för att bearbeta 

betongen är genom vibrering, där stavvibrering är den vanligaste metoden.  

 Hänsyn tas ej till kall väderlek, tillsatsmedel eller några speciella maskiner. Exempel på 

enhetstider och totalkostnad finns angiva i tabell 3.4. Vid användning av Koljerntekniken utgår 

gjutningsmomentet. 

 
 Tabell 3.4 Gjutning 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Kantbalk 0,043 h/m 90,36 kr/m
Platta 100 mm 0,026 h/m2 105,67 kr/m2

 

3.2.8 Bearbetning 

Då vibrering utförts avjämnas och planas betongen med en sloda. Efter slodning kan glättning 

utföras för att få en ytterligare jämnare yta och på så sätt reducera erforderlig mängd 

avjämningsmassa. Vid behov kan betongytan maskinslipas vid låg ålder för att uppnå ökad 

planhet och därmed minska åtgången på avjämningsmassa. 
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 Slodning och glättning är väderberoende då regn kan skada den nygjutna ytan. Kyla kan även 

försvåra arbetet då skyddstäckningen kan skada ytan som sedan måste återställas. Detta moment 

försvinner vid användning av Koljerntekniken. Priser och enhetstider finns angivna i tabell 3.5. 

 
 Tabell 3.5 Bearbetning 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Stålglättning i samband med gjutning 0,080 h/m2 20,82 kr/m2

Avjämning med sloda och laser 0,020 h/m2 5,20 kr/m2

Hyra, sloda och glättning – 355,00 kr/dag

3.2.9 Härdning 

Med härdning menas åtgärder som måste vidtas under tiden närmast efter gjutningen. För att 

säkerställa att hydratationen fortlöper tillfredställande måste betongen innehålla tillräckligt med 

fukt under härdningstiden. Detta kan åstadkommas genom att fukt tillförs eller att 

vattenavgången från betongen försvåras. 

 Olika åtgärder för efterbehandling av nygjuten betong kan vara erforderliga så som skydd mot 

regn, tidig uttorkning och tidig frysning. Styrning av betongens temperaturen kan krävas så att 

risken för sprickor på grund av temperaturändringar minskas. 

 För att undvika en allt för snabb krympning och därmed minska risken för sprickbildning, kan 

det behöva tillses att den efterföljande uttorkningen inte sker för snabbt. BBK har som 

grundkrav att betongen ska härdas genom vattning från nygjutningen fram tills den uppnått 45 % 

av fordrat K-värde. Detta tar normalt ca 1-2 dygn7. Betongen uppnår sitt klassificerade K-värde 

ca 4 veckor efter gjutning. Det finns även metoder för att påskynda härdningen, till exempel 

värmehärdning. Detta innebär dock en ökad kostnad, men besparing i tid. Härdningstiden på ca 

1-2 dygn sparas in om Koljerntekniken väljs. 

3.2.10 Uttorkning 

Då nygjuten betong hårdnar binds en del av blandningsvattnet kemiskt, en del ska torka ut och 

en del blir kvar som hygroskopisk jämviktsfukt. Vid högre betongkvalitet binds mer vatten 

kemiskt och mindre fukt behöver torkas ut. En nygjuten platta torkar både uppåt och nedåt men 

när golvmatta eller annat tätt golvmaterial läggs på hindras uttorkning uppåt.  

 Uttorkningstiden påverkas av betongkvalitet, ålder, torkklimat, plattjocklek samt den 

underliggande värmeisoleringens isoleringsförmåga. Vid beräkning av torktid måste hänsyn tas till 

alla dessa faktorer. Torkklimatet kan styras för att bli gynnsammare för en snabbare uttorkning, 

detta görs exempelvis genom mekanisk avfuktning eller uppvärmning.  

                                                 
7 Betonghandboken 
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 I normalfallet är torktiden ca 60 dygn för mattläggningsbar betongplatta, men torktiden kan 

minskas eller ökas beroende på ytterligare faktorer och åtgärder. Beräkning av torktiden sker då 

enklast genom att följa färdiga beräkningstabeller. Vid användning av Koljerntekniken 

förekommer ingen torktid. 

3.2.11 Avjämning 

Beroende på önskad golvbeläggning kan betongplattan behöva ytavjämnas med avjämningsmassa. 

Vid målning kan plattan behöva flytspacklas om ytan inte är helt plan efter gjutningen. Om inte 

fall mot golvbrunnar gjorts under gjutningen av plattan görs detta enklast i samband med 

ytavjämningen. Detta moment förekommer även vid användning av Koljerntekniken. Exempel 

på pris anges i tabell 3.6. 

 
 Tabell 3.6 Avjämning 

Moment Totalkostnad
Flytspackel 1 mm, UE 15 kr/m2

3.2.12 Golvbeläggning 

Beroende på användningsområde finns flertalet golvbeläggningar att välja mellan. Exempel på 

vanliga beläggningar är klinker, golvmatta, flytande- eller målat golv. Klinker, golvmatta och 

flytande golv kan läggas direkt på plattan om den uppfyller ställda krav på jämnhet efter gjutning. 

Om plattan inte uppfyller kraven måste denna ytavjämnas. 

 Den mest känsliga beläggningen är golvmattan som förhindrar uttorkning uppåt. Detta 

innebär att fukt från plattan kan lösa upp golvlimmet och få mattan att släppa. Detta moment 

skiljer sig inget i val av metod, priser och enhetstider varierar med valet av golvbeläggning. 
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3.3 Platta enligt Koljerntekniken 

Här nedan redovisas delmomenten under framställning av platta på mark enligt Koljerntekniken. 

Momenten innefattar arbetsförfarandet på byggarbetsplatsen inklusive de förberedande 

momenten. Enhetstiderna kommer från MRD Sälj och Bygg AB samt BidCon. De flesta priserna 

är hämtade ur BidCon medan några har beräknas fram av författarna. 

 Avgränsningar har gjorts från det att schaktningen har utförts. Inga kostnader har beräknats 

för frakt till byggplatsen. Gemensamma kostnader som exempelvis bodar har inte beräknats. I 

Bilaga 2 finns referenser till tabellerna med enhetstider och priser som används vid denna 

jämförelse 

3.3.1 Schaktning 

Schaktningsmomentet skiljer sig inget mot utförandet för betongplatta. Omfattningen styrs av 

hur marken på den tänkta byggplatsen ser ut. Schaktningen syftar till att utjämna marken samt att 

ta bort det översta jordlagret som till största delen består av organiska material. Schaktningen 

måste även här utföras ned till icke tjälfarligt djup för att förhindra tjällyftning som kan skada 

konstruktionen. Schaktningsmängden skiljer sig inget eller mycket lite jämfört med betongplattan. 

3.3.2 Pålning och kantbalk 

Då Koljerntekniken ger en betydligt lättare grundkonstruktion kan behovet av pålning och 

kompensationsgrundläggning minska. Plattan är i sig en kompensationsgrundläggning då den har 

en lägre densitet än de jordmassor som schaktas bort. En grundkonstruktion med 

Koljerntekniken av 300 mm cellglas är ca 2 kN/m2 lättare än en 100 mm betongplatta8. 

 Vid högre linjelaster än angivna maxvärden för Koljerntekniken, se tabell 2.1, gjuts en 

kantbalk som grundplattan vilar på. Koljernelementen bör inte placeras innanför kantbalken då 

en köldbrygga i dessa fall skapas i konstruktionens ytterkanter. Under kantbalken kan pålning 

utföras då en kombination av laster och jordart kräver detta. Vid höga punktlaster i 

konstruktionen kan betongfundament gjutas under Koljerngrunden vilka även kan pålas vid 

behov. Vid höga punklaster bör hänsyn tas till cellglasets tryckhållfasthet, se tabell 2.2.  

 Inga tider eller priser redovisas eftersom detta är ett så pass brett område då dessa kan skilja 

sig betydligt från fall till fall. 

                                                 
8 Bilaga 1 
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3.3.3 Dränerande material 

Schaktbottnen återfylls med ett lager av dränerande grus i form av krossat bergmaterial. Lagret 

behöver inte vara kapillärbrytande då cellglaset är helt vatten och ångtätt samt att det inte tar 

skada av fukt.  

 Om jordarten består av lera, silt eller sand bör en fiberduk placeras mellan jordlagret och det 

dränerande lagret för att förhindra att jordpartiklarna försämrar den dränerande funktionen.  

 Samtidigt som återfyllning sker ska dräneringsrör runt plattan läggas samt rör för vatten och 

avlopp. Här är det viktigt att samtliga rör dras i det dränerande lagret och sticker upp där de ska 

vara placerade. Då Koljerntekniken är färdiga element kan inte rör eftermonteras för att placeras i 

plattan. 

 Dräneringslagret komprimeras väl och måsta vara väl avvägt. Lagret ska vara helt plant och 

vara utfört med en mycket större noggrannhet än vid gjutning av betongplatta. För detta 

utförande används en ställning med avdragningslister. Exempel på enhetstid och kostnaden för 

detta moment redovisas i tabell 3.7. 

 
 Tabell 3.7 Dränerande material 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Utjämning av makadam till ett helt 
plant skikt 0,090 h/m2 23,40 kr/m2

3.3.4 Löst lager cellglas 

Först läggs ett lager med lösa plattor av 50 mm cellglas. Sedan läggs ett lager av 0,3 mm 

aluminiumplåt ut på hela plattan för att hindra radon att tränga igenom skarvarna. Plåten 

överlappas och klistras med fogmassa vid skarvarna. Runt rören läggs tätningskragar. Det andra 

lagret löst cellglas läggs sedan ut. I detta moment ingår även att göra hål för rör och 

genomföringar. 

 Är konstruktionen pålad kan lagren klistras ihop med asfalt för att ej separera om marken 

under grunden sjunker. De lösa, nu hopklistrade lagren, klistras sedan ihop med de förtillverkade 

elementen när de lyfts på plats. Förekommer inte pålning klistras vanligen inte några lager ihop.  

 
 Tabell 3.8 Lösa lager cellglas med aluminiumplåt 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Cellglas 2x50 mm 0,100 h/m2 139,00 kr/m2

Aluminiumplåt och kragar 0,020 h/m2 115,20 kr/m2
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3.3.5 Förtillverkade Koljernelement 

När de lösa lagren är utlagda ska de förtillverkade Koljernelementen levereras och lyftas på plats 

med en kran. Koljernelementen är så pass styva att de enbart kräver två lyftpunkter i 

längdriktningen. Det underlättar om hål för rör redan är gjorda vid förtillverkningen, men de går 

även att göra ute på plats. Vid projektering måste det tillses att inte rörgenomföringar sker genom 

plåtprofilerna. När elementen har lyfts på plats läggs en bitumenmatta mellan elementen. Dessa 

sammanfogas sedan ihop med hjälp av plåtvinklar och skruv.  

 
 Tabell 3.9 Koljernelement 

Moment Enhetstid Totalkostnad 
Koljernelement, h = 100 mm, 1 mm plåt 0,350 h/m2 724,00 kr/m2

Koljernelement, h = 200 mm, 1 mm plåt 0,350 h/m2 976,00 kr/m2

Montering av Koljernelement 0,040 h/m2 20,40 kr/m2

3.3.6 Efterarbete 

Av praktiska skäl görs hålen i plattan tillräckligt stora för att rören enkelt ska träs i plattan. Hålen 

runt rören fylls sedan ut med cement. Här finns även utrymme för att finjustera rörens placering.  

 Då plattan är mycket välisolerad behövs utvändig markisolering för att förhindra tjälfrysning 

under plattans yttre kanter. Runt om plattan monteras 50 mm cellglas för att ge en plan yta runt 

grunden, denna kan sedan putsas om så önskas. Exempel på enhetstider och totalkostnad för 

efterarbeten av Koljernplattan redovisas i tabell 3.10. 

 
 Tabell 3.10 Efterarbeten 

Moment Enhetstid Totalkostnad
Eftergjuta rör, 0,05 st/m2 0,009 h/m2 3,50 kr/m2

Beklädnad cellglas, h = 150 mm 0,030 h/m 26,70 kr/m
Beklädnad cellglas, h = 300 mm 0,030 h/m 45,60 kr/m
Utvändig markisolering, cellplast 0,042 h/m 68,80 kr/m

3.3.7 Avjämning 

Beroende på vilken golvbeläggning som önskas kan ytavjämning krävas. Ytavjämning görs då 

plattan ska målas eller beläggas med matta för att få bort ojämnheterna från plåtprofilerna. 

Ytavjämningen består av vanligt flytspackel. Vid plattsättning behövs vanligtvis ingen avjämning 

då kanterna från plåtprofilerna är så pass tunna att sättbruket avjämnar dessa ojämnheter. Vid 

flytande golv krävs ingen avjämning då ytan redan är tillräckligt plan. Fall till brunnar utförs 

enklast med flytspackel, men det går även att gjuta fall av betong.  
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 Då Koljerngrunden är helt plan behövs enbart ett tunt lager ytavjämning för att jämna till 

skarvarna från plåtprofilerna. Tjockare flytspackel används endast om det önskas en hårdare 

golvbeläggning. Exempel på kostnad för flytspackel utförd av underentreprenör finns redovisad i 

tabell 3.11. 

 
 Tabell 3.11 Avjämning 

Moment Totalkostnad
Flytspackel 1 mm, UE 15,00 kr/m2

3.3.8 Golvbeläggning 

Koljernplattan är helt fri för val av golvbeläggning. Ska golvmatta läggas eller ytan målas är det 

viktigt att plattan är avjämnad. Klinker och flytande golv kan läggas direkt på plattan. Trägolv 

läggs direkt utan plastfolie då plattan i sig redan är helt ångtät, golvet kan byggas upp med reglar 

för att ge plats åt golvvärme om det önskas. 
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4 Fallstudier 
För att beräkna och jämföra arbetstider och kostnader mellan de två metoderna görs ett antal 

olika fallstudier. Även storleken på plattorna kan ha viss betydelse då större yta på plattan ger 

lägre andel kantbalk. En mindre platta på 10 x 10 m (100 m2) samt en större platta på 32 x 32 m 

(1024 m2) jämförs för de båda grundläggningsmetoderna i samtliga fall. 

 Vid jämförelse av metoderna har likvärdiga plattor med avseende på u-värde valts. 

Betongplattan består i samtliga fall av 100 mm betong medan tjockleken på den underliggande 

isoleringen varierar. För en platta med lägre krav på isoleringsförmåga har en betongplatta med 

100 mm underliggande isolering jämförts med en Koljernplatta på totalt 150 mm. Har plattan 

högre isoleringskrav, exempelvis vid golvvärme, sker en jämförelse av en betongplatta med 

300 mm underliggande isolering mot en Koljernplatta på totalt 300 mm. 

 Enhetstider och priser på metoderna varierar beroende på yttre förhållanden eller krav på 

konstruktionen. Tre fall har studerats för respektive platta med låg samt hög isoleringsförmåga. 

Goda förhållanden under sommartid, där ingen hänsyn tagits till nederbörd och väderberoende 

förseningar. Vid en platta som gjuts vintertid är ett tillägg för vinterbetong samt extra torktid 

medräknat. Koljerntekniken är här beräknad som under goda förhållanden då vädret inte 

påverkar byggtiden nämnvärt. Platta med hög linjelast, vid detta fall har en kantbalk gjutits under 

Koljernplattan. Betongplattan anses hålla för denna kantlast. 

 För beräkning av totaltider har två arbetare använts. Vid den större plattan (1024 m2) kan med 

fördel fler arbetare användas och därmed korta ner totaltiden. En arbetsvecka är beräknad som 

5 dagar á 8 timmar. Totaltiden innefattar även uttorkningstiden för betong ned till kritiskt 

fukttillstånd för fuktkänslig golvbeläggning. Koljerntekniken kan beläggas med valfri 

golvbeläggning direkt efter montering.  

 Den betongkvalitet som används vid beräkningarna är K35. Då lägre betongkvalitet används 

förlängs uttorkningstiden ytterligare. Den nämnda totaltiden är den kortaste möjliga för att 

betongen ska hinna torka ut tillräckligt utan påskyndande hjälpmedel. 
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4.1 Platta med liten isoleringsförmåga 

I dessa tre fall jämförs likvärdiga plattor med avseende på u-värde med ett lägre krav på 

isoleringsförmåga. Ingen utvändig kantisolering används då värmeförlusterna genom plattan 

förhindrar att marken fryser under konstruktionens ytterkanter. Armeringsnätet i den större 

betongplattan är tillverkad av grövre armeringsstänger då dettas antas vara en större lokal med 

högre krav på hållfasthet. Vid den tunnare Koljerngrunden används i detta fall endast ett löst 

lager 50 mm cellglas med en överliggande 0,3 mm aluminiumplåt då isoleringskravet inte är lika 

högt. De prefabricerade Koljernelementen läggs sedan direkt på plåten. 

 

 För betongplattan ingår arbetstid och materialkostnad för: 

• Kantbalk av sockelelement 

• Isolering, 2 x 50 mm cellplast 

• Armeringsstänger till kantbalk och armeringsnät till plattan (6 mm/8 mm) 

• Gjutning av kantbalk och platta 

• Efterarbete i form av slodning och glättning 

 

 För Koljernplattan ingår arbetstid och materialkostnad för: 

• Extra utjämning av makadam 

• Utläggning av ett lager 50 mm cellglas samt aluminiumplåt 

• Montering av 100 mm prefabricerade Koljernelement 

• Eftergjutning av rör 

• Kantbeklädnad, 50 mm cellglas 

4.1.1 Platta under goda förhållanden 

Plattan är uppförd då goda väderförhållanden råder. Torktiden för betongplattan finns beräknad i 

bilaga 5.  

 
 Tabell 4.1 Platta under goda förhållanden med låg isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad
100 m2 Betongplatta 57 h 5 veckor 55 800 kr
100 m2 Koljern  22 h 2 dagar 103 600 kr
1024 m2 Betongplatta 408 h 9 veckor 447 000 kr
1024 m2 Koljern 218 h 3 veckor 1 053 500 kr
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Fallstudier 

4.1.2 Platta under vintertid 

För betonggjutning vintertid tillkommer en extra kostnad för vinterbetong som i detta exempel är 

beräknat till 5,57 kr/m2. Några andra omständigheter för gjutning vintertid är inte medräknat, det 

ska alltså tas i beaktning att gjutning vintertid kan kräva tilläggsarbeten så som täckning av form 

och snöskottning. Under vintern ökar även torktiden vilken finns beräknad i Bilaga 5. 

 
 Tabell 4.2 Platta under vintertid med låg isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad
100 m2 Betongplatta, vinterbetong 57 h 9 veckor 56 300 kr
1024 m2 Betongplatta, vinterbetong 408 h 12 veckor 452 700 kr

 

4.1.3 Platta med hög last 

I följande fall beräknas en Koljernplatta som kräver kantförstärkning i form av en gjuten kantbalk 

på grund av en hög linjelast. Betongplattan anses i detta fall redan uppfylla detta hållfastighetskrav. 

Kantbalken behöver ingen extra torktid då cellglaset kan läggas direkt mot nygjuten betong. 

 
 Tabell 4.3 Platta med hög last och låg isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad
100 m2 Koljern med kantbalk 47 h 3 dagar 123 100 kr
1024 m2 Koljern med kantbalk 299 h  4 veckor 1 115 900 kr
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Fallstudier 

4.2 Platta med hög isoleringsförmåga 

I dessa tre fall jämförs likvärdiga plattor med avseende på u-värde med ett högre krav på 

isoleringsförmåga vid exempelvis golvvärme.  Armeringsnätet i den större betongplattan är 

tillverkad av grövre armeringsstänger då dettas antas vara en större lokal med högre krav på 

hållfasthet. Då plattorna är mycket välisolerade krävs utvändig markisolering för att förhindra att 

marken under grundkonstruktionen fryser. 

 

 För betongplattan ingår arbetstid och materialkostnad för: 

• Kantbalk av L-element 

• Isolering, 3 x 100 mm 

• Armeringsstänger till kantbalk och armeringsnät till plattan 

• Gjutning av kantbalk och platta 

• Efterarbete i form av slodning och glättning 

• Utvändig markisolering, 70 mm cellplast 

 

 För Koljernplattan ingår arbetstid och materialkostnad för: 

• Extra utjämning av makadam 

• Utläggning av två lager 50 mm cellglas med mellanliggande aluminiumplåt 

• Montering av 200 mm prefabricerade Koljernelement 

• Eftergjutning av rör 

• Kantbeklädnad, 50 mm cellglas 

• Utvändig markisolering, 70 mm cellplast 

4.2.1 Platta under goda förhållanden 

Plattan är uppförd då goda väderförhållanden råder. Torktiden för betongplattan finns beräknad i 

bilaga 5. 

 
 Tabell 4.4 Platta under goda förhållanden med hög isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad
100 m2 Betongplatta 55 h  5 veckor 85 500 kr
100 m2 Koljern  29 h  2 dagar 146 200 kr
1024 m2 Betongplatta 450 h  10 veckor 747 400 kr
1024 m2 Koljern 274 h  4 veckor 1 465 100 kr
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Fallstudier 

4.2.2 Platta under vintertid 

För betonggjutning vintertid tillkommer en extra kostnad för vinterbetong som i detta exempel är 

beräknat till 5,57 kr/m2. Några andra omständigheter för gjutning vintertid är inte medräknat, det 

ska alltså tas i beaktning att gjutning vintertid kan kräva tilläggsarbeten så som täckning av form 

och snöskottning. Under vintern ökar även torktiden vilken finns beräknad i Bilaga 5. 

 
 Tabell 4.5 Platta under vintertid med hög isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad
100 m2 Betongplatta 55 h 9 veckor 86 000 kr
1024 m2 Betongplatta 408 h 13 veckor 753 100 kr

 

4.2.3 Platta med hög last 

I följande fall beräknas en Koljernplatta som kräver kantförstärkning i form av en gjuten kantbalk 

på grund av en hög linjelast. Betongplattan anses i detta fall redan uppfylla detta hållfastighetskrav. 

Kantbalken behöver ingen extra torktid då cellglaset kan läggas direkt mot nygjuten betong. 

 
 Tabell 4.6 Platta med hög last och hög isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad
100 m2 Koljern  54 h 4 dagar 165 000 kr
1024 m2 Koljern 355 h 5 veckor 1 525 100 kr
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Resultat 

5 Resultat 
Av de beräkningar som utförts visar det sig att den alternativa grundläggningen enligt 

Koljerntekniken i samtliga fall ger kortare arbetstid. Totaltiden fram till det att golvbeläggning 

kan utföras är betydligt kortare vid användning av Koljerntekniken. Nackdelen med 

Koljerntekniken är dock kostnaden som i samtliga fall är betydligt högre än för motsvarande 

betongplatta. 

 Sammanställningen av beräkningarna visar att en mindre platta med krav på hög 

isoleringsförmåga är de mest gynnsamma förutsättningarna för Koljerntekniken med avseende på 

plattans kostnad. Den Koljernplatta som har högst tillverkningskostnad är en större platta som 

även kräver en förstärkning i form av en kantbalk i betong. 

 Vid beräkning av den stora plattan blir totaltiden per kvadratmeter kortare, jämfört med den 

lilla plattan, då denna utgörs av mindre andel kantbalk som är ett tidskrävande moment.  

 Resultaten i tabellerna visar jämförelserna i relativa tal där den billigaste betongplattan med 

avseende på totalkostand redovisas som 1,00 vid samtliga parametrar. 

 
 Tabell 5.1 Jämförelser med låg isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad 
100 m2 Betongplatta, goda förhållanden 1,00 1,00 1,00 
100 m2 Koljern, goda förhållanden 0,39 0,06 1,86 
100 m2 Betongplatta, vinterbetong 1,00 2,40 1,01 
100 m2 Koljern med kantbalk 0,82 0,09 2,21 

 
 Tabell 5.2 Jämförelser med hög isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad 
100 m2 Betongplatta, goda förhållanden 1,00 1,00 1,00 
100 m2 Koljern, goda förhållanden 0,53 0,06 1,71 
100 m2 Betongplatta, vinterbetong 1,00 1,80 1,01 
100 m2 Koljern med kantbalk 0,98 0,11 1,93 

 
 Tabell 5.3 Jämförelser med låg isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad 
1024 m2 Betongplatta goda förhållanden 1,00 1,00 1,00 
1024 m2 Koljern goda förhållanden 0,53 0,33 2,36 
1024 m2 Betongplatta, vinterbetong 1,00 1,33 1,01 
1024 m2 Koljern med kantbalk 0,73 0,44 2,50 
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Resultat 

 Tabell 5.4 Jämförelser med hög isoleringsförmåga 

Metod Arbetstid Totaltid Totalkostnad 
1024 m2 Betongplatta goda förhållanden 1,00 1,00 1,00 
1024 m2 Koljern goda förhållanden 0,61 0,40 1,96 
1024 m2 Betongplatta, vinterbetong 1,00 1,30 1,01 
1024 m2 Koljern med kantbalk 0,79 0,50 2,04 
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Diskussion 

6 Slutsats 
Endast vid fall med krav på kort byggtid, där en intäkt kan tas ut direkt efter färdigställandet, är 

Koljerntekniken motiverad ur ett produktionsperspektiv. 

 Den stora kostnadsfaktorn vid Koljerntekniken är cellglaset som enbart tillverkas av ett 

företag för tillfället. En ökad konkurrens skulle leda till en lägre kostnad för cellglasgrunden. 

 

 

 

 - 28 - 
 



Slutsats 

7 Diskussion 
Resultatet visar att Koljerntekniken i samtliga fall blir betydligt dyrare på grund av de höga 

materialkostnaderna men ger samtidigt kortare byggtider än den traditionella betongplattan. Finns 

det inget krav på kort byggtid är betongplattan idag det mest lönsamma alternativet. 

 De beräkningar som är utförda är till största delen baserade på enhetstider och kostnader som 

är hämtade ur ett kalkylprogram, där dessa värden kan skilja sig något från verkligheten. 

Enhetstider för betongplattan anses vara tillförlitliga då detta är en väldokumenterad 

grundläggningsmetod. Angivna enhetstider för Koljerntekniken är dock relativt nya och därmed 

har de inte samma pålitlighet som enhetstiderna för betongplattan. De angivna prisernas 

marknadsmässighet är inte kontrollerad vilka kan påverka totalkostnaderna för de båda 

grundläggningsmetoderna.  

 Den arbetsmomentstudie som är utförd på Koljerntekniken är baserad på en muntlig 

redogörelse samt en enkel studie av bilder och skisser. En mer väl dokumenterad 

metodbeskrivning från upphovsrättsmannen skulle kunna ge en ännu tydligare bild över 

uppförandet av grundläggningsmetoden.  

 Den största kostnadskällan i Koljerntekniken är cellglaset som idag enbart har en tillverkare 

och därmed saknar konkurrens. Med konkurrens på marknaden kommer priserna att pressas 

vilket gynnar Koljerntekniken. 

 Med de kortare byggtider som Koljerntekniken medför erhålls lägre gemensamma kostnader 

så som hyror av bodar. Värderingen av den kortare byggtiden i förhållande till den höga 

kostnaden för Koljerntekniken är individuell från objekt till objekt. Vid vissa fall kan den kortare 

byggtiden med det högre priset motiveras genom tidigare intäkter i form av hyror eller 

tidigarelagd produktion. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Viktberäkning för Koljerntekniken 
300 mm Koljernelement jämförs med 100 mm betong. Armering i betong samt lättreglarna i 

Koljernelementen försummas. 

 

Cellglas  =ρ 125 kg/m3  3,03,00,10,1 =⋅⋅  m3   5,373,0125 =⋅  kg/m2

Betong  =ρ 2 400 kg/m3  1,01,00,10,1 =⋅⋅  m3   2401,02400 =⋅  kg/m2

 

Skillnad: 240-37,5 = 202,5 kg/m2 2 025 N/m≈ 2

 

Koljernelementen är ca 2 kN/m2 eller ca 80 % lättare jämfört med en betongplatta. 
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Bilaga 2: Sammanställning av tider och kostnader 
Här redovisas alla smådelar med priser och tider som sedan sammanställt i tabeller för ett 

överskådligt resultat. 

Betongplatta 

Byggdel Delmoment Åtgång Tid och kostnad Källa 

Sockelelement 600x100 1,05 m

45x95 formvirke 9 m

Fästmaterial 6 kr
Kantbalk: Sockelelement, 1 m

Träarbetare 0,430 h/m

0,430 h/m 
328,70 kr/m BidCon 

L-kantelement, h=400 1,05 m

Fästmaterial 3,50 krKantbalk: L-element, 1 m 

Träarbetare 0,150 h/m

0,150 h/m 
273,50 kr/m BidCon 

Isolering XPS 90kpa, 50 mm 1,06 m2

Cellplast, 50 mm 
Träarbetare 0,070 h/m2

0,070 h/m2

88,16 kr/m2 BidCon 

Isolering XPS 90kpa, 100 mm 1,06 m2

Cellplast, 100 mm 
Träarbetare 0,070 h/m2

0,070 h/m2

156,00 kr/m2 BidCon 

Isolering Extr. XPS 90kPa, 70mm 1,06 mUtvändig markisolering, 70 
mm, 600 mm bred Träarbetare 0,042 h/m

0,042 h/m 
68,80 kr/m BidCon 

Övre Armering B500BT Ø12 1,8 kg

Undre Armering B500BT Ø12 1,8 kgArmering i kantbalk 

Byglar B500BT Ø10 4,3 kg

0,189 h/m 
94,67 kr/m BidCon 

Armeringsnät Nps500, N6150 1,1 m2

Fästmaterial 1 krArmeringsnät N 6150 

Betongarbetare 0,040 h/m2

0,040 kr/m2

37,43 kr/m2 BidCon 

Armeringsnät Nps500, N8150 1,1 m2

Fästmaterial 1 krArmeringsnät N 8150 

Betongarbetare 0,050 h/m2

0,050 kr/m2

60,33 kr/m2 BidCon 

Klippmaskin  

Klipptång  

Bockningsmaskin  
Hyra, armeringsstation 

Armeringsstation 4-fack  

312,00 kr/dag BidCon 

Betong 0,08 m3
Gjuta kantbalk, 
100 x 300 mm Betongarbetare 0,043 h/m

0,043 h/m 
90,36 kr/m BidCon 

Betong K35 0,1 m3

Gjuta platta, 100 mm 
Betongarbetare 0,026 h/m2

0,026 h/m2

105,67 kr/m2 BidCon 

Enhetstider stålglättning Betongarbetare 0,080 h/m2 20,80 kr/m2 BidCon 
Enhetstider sloda och laser Betongarbetare 0,020 h/m2 5,20 kr/m2 BidCon 

Hyra, sloda och glättning Glättningsmaskin Dynapac BG42  355 kr/dag Cramo 

Flytspackel UE, per mm  15 kr/m2 BidCon 
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Koljernmetoden 

Byggdel Delmoment Åtgång Tid och kostnad Källa 

Dränerande material Utjämning av makadam till ett helt plant skikt. 0,090 h/m2 23,40 kr/m2 MRD 

Cellglas 50 mm 126 kr/m2

Cellglas och utläggning 
Träarbetare 0,050 h/m2

0,050 h/m2

139,00 kr/m2 BidCon 

Aluminiumplåt 0,3 mm + Lim + Kragar 110 kr/m2

Aluminiumplåt 
Träarbetare 0,020 h/m2

0,020 h/m2

115,20 kr/m2 Egen 

Cellglas 2 x 100 mm 504 kr/m2 BidCon 

Plåtprofiler 1 mm 381 kr/m2 Egen Koljernelement 
200 mm, 1 mm plåt 

Träarbetare, prefabricering 0,350 h/m2

976,00 kr/m2

MRD 

Cellglas 2 x 50 mm 252 kr/m2 BidCon 

Plåtprofiler 1 mm 381 kr/m2 Egen Koljernelement 
100 mm, 1 mm plåt 

Träarbetare, prefabricering 0,350 h/m2

724 kr/m2

MRD 

Träarbetare 0,040 h/m2 MRD Montering av 
Koljernelement Fästmaterial 10 kr/m2

0,040 h/m2

 20,40 kr/m2
Egen 

Betong 1,00 kr/m2 BidCon Eftergjuta rör, 
0,05 st/m2

Träarbetare 0,009 h/m2
0,009 h/m2

3,50 kr/m2 Egen 

Cellglas 50 mm, h = 150 mm 18,90 kr/m BidCon 
Beklädnad 150 mm 

Träarbetare 0,030 h/m
0,030 h/m 

26,70 kr/m MRD 

Cellglas 50 mm, h = 300 mm 37,80 kr/m BidCon 
Beklädnad 300 mm 

Träarbetare 0,030 h/m
0,030 h/m 

45,60 kr/m MRD 

Cellplast 1,06 mUtvändig markisolering, 
70 mm, 600 mm bred Träarbetare 0,042 h/m

0,042 h/m 
68,80 kr/m BidCon 

Flytspackel UE, per mm  15 kr/m2 BidCon 
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Bilaga 3: Beräkning av andel stålreglar i Koljernelementen 
Här ska vi beräkna andelen plåtprofiler i Koljernelementen. Redovisa vilka priser det kan bli 
beroende på tjockleken av plåtprofilerna. 
 
 
För en platta på 10x2,4 m: 
U-profil: 45 m, 0,6 m2/m balk 
I-profil: 20 m, 0,6 m2/m balk 
Plåt: 1 mm och 2 mm, 30 kr/kg 
Densitet stål, 7 800 kg/m3

 
Totalt: 396,0)2045( =⋅+ m2 plåt 
 
Vid 1 mm plåt: 

2,304780011039,0 =⋅⋅⋅ kg/platta 
7,1224/2,304 = kg/m2

381307,12 =⋅ kr/m2

 
Vid 2 mm plåt: 

4,608780011078,0 =⋅⋅⋅ kg/platta 
4,2524/4,608 = kg/m2

762304,25 =⋅ kr/m2
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Bilaga 4: Uttorkning av betong9

Samanställning efter Nilsson (1977) som visar vilken inverkan olika faktorer har på torktiden för 
betong. 
 
Som ”normalfall” i tabellen gäller: 

- Betongplatta med tjocklek 100 mm och betongkvalitet Btg II K25T, ensidig uttorkning. 
- Uttorkning antas börja då betongen är 1 månad gammal, membranhärdad. 
- För ”normalfallet” blir uttorkningstiden 60 dygn för att fukthalten ska avta till p = 90 % 

vilket motsvarar kritiskt fukttillstånd för fuktkänslig golvbeläggning. 
Vid avvikelser från ”normalfall” enligt texten multipliceras torktiden 60 dygn med nedan 
angivna ”multiplikatorer”. 
 
Variabel Multiplikator       Anm. 
       
Betongkvalitet K15 K25 K25L K40 K40L L = kraftig 
 (2x) (1x) (0,5x) (0,5-0,6x) (0,3x) luftinblandning 
       
   Får ej utsättas för  
   vattenbegjutning eller regn  
       
Ålder 1 veckas ålder vid torkstart    
       
 plattjocklek  < 15 cm (0,7x)   

   
> 15 cm 
(1x)    

       
Torkklimat Relativ fuktighet i omgivning    
       
 20-50% 60% 80%    
 (1x) (1,2x) (1,5x)    
       
 Temperatur i omgivning    
       
 10 ºC 20 ºC 30 ºC    
 (1,3-1,4x) (1x) (0,6-0,7x)    
       
Plattjocklek       
l cm 6 8 10 12  Vid tvåsidig 
 (0,4x) (0,7x) (1x) (1,4x)  uttorkning 
 14 16 20 30  l = halva 
 (1,8x) (2,3x) (3,3x) (6,3x)  plattjockleken 
       
 gäller vid K25, högre kvalitet ger lägre värden   
       
Underliggande Cellplast Lättklinker Mineralull   Ej plastfolie 
värmeisolering 5 cm 15 cm 5 cm   mellan betong 
 (0,9-1x) (0,7-0,8x) (0,6-0,7x)   och värme- 
      isolering 

                                                 
9 Fukthandboken, s. 492 
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Bilaga 5: Uttorkningsberäkning av betong 
Vid goda förhållanden: 

Betongkvalitet: K35 

Plattjocklek: 10 cm 

Torkklimat: 20 – 50 % RF 

Temperatur: 20ºC 

Värmeisolering: Cellplast 

280,10,10,10,17,05,0607 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅+  dagar eller 4 veckor 

Vinter: 

Betongkvalitet: K35 

Plattjocklek: 10 cm 

Torkklimat: 80 % RF 

Temperatur: 10ºC 

Värmeisolering: Cellplast 

510,10,14,15,17,05,0607 ≈⋅⋅⋅⋅⋅⋅+  dagar eller knappt 8 veckor 
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Bilaga 6: Jämförelseberäkningar av tider och kostnader 
Plattornas storlekar är 100 m2 (10x10 m) samt 1024 m2 (32x32 m) 

 

Plattor med liten isoleringsförmåga, goda förhållanden 
100 m2 betongplatta 
Ingående delar i beräkningen: Sockelelement, cellplast 2x50 mm, armering i kantbalk, 

armeringsnät N6150, gjutning av kantbalk och platta, sloda och laser samt stålglättning. I 

kostnadsberäkningen har även hyra för armeringsstation samt sloda och glättningsmaskin 

tagits med. 

Tidsåtgång:  
h08,57

)020,0080,0026,0040,0070,02(100)043,0189,0430,0(104
=

=++++⋅+++⋅
 

Kostnad:  
kr20,5575835513121

)20,580,2067,10543,3716,882(100)36,9067,9470,328(104
=⋅+⋅+

+++++⋅+++⋅
 

100 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 100 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör samt 150 mm 

beklädnad. 

Tidsåtgång:  h1,22)009,0040,0020,0050,0090,0(100)030,0(104 =+++++⋅  

Kostnad:  
kr103618

)50,340,2000,72420,11500,13940,23(100)70,26(104
=

=++++++⋅  

1024 m2 betongplatta 
Ingående delar i beräkningen: Sockelelement, cellplast 2x50 mm, armering i kantbalk, 

armeringsnät N8150, gjutning av kantbalk och platta, sloda och laser samt stålglättning. I 

kostnadsberäkningen har även hyra för armeringsstation samt sloda och glättningsmaskin 

tagits med. 

Tidsåtgång:  
h32,408

)020,0080,0026,0050,0070,02(1024)043,0189,0430,0(324
=

=++++⋅+++⋅
 

Kostnad:  
kr60,44698235573125)20,5

80,2067,10533,6016,882(1024)36,9067,9470,328(324
=⋅+⋅++

++++⋅+++⋅
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1024 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 100 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör samt 150 mm 

beklädnad. 

Tidsåtgång:  h856,217)009,0040,0020,0050,0090,0(1024)030,0(324 =+++++⋅  

Kostnad:  
kr60,1053529

)50,340,2000,72420,11500,13940,23(1024)70,26(324
=

=++++++⋅
 

 

Plattor med liten isoleringsförmåga, vintertid 
Här tillkommer ett extra kostnadstillägg för betongplattorna på 5,57 kr/m2

Kostnad för 100 m2 betongplatta:  kr20,5631757,510020,55760 =⋅+  

Kostnad för 1024 m2 betongplatta:  kr28,45268657,5102460,446982 =⋅+  

 

Plattor med liten isoleringsförmåga, hög last 
Här beräknas Koljernplattor förstärkta med en kantbalk av betong. 

100 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 100 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör, sockelelement, 

armering i kantbalk samt gjutning av kantbalk. 

Tidsåtgång:  
h38,47)009,0

040,0020,0050,0090,0(100)043,0189,0430,0(104
=+

+++++++⋅
 

Kostnad:  
kr20,123099)50,340,20

00,72420,11500,13940,23(100)36,9067,9470,328(104
=++

+++++++⋅
 

1024 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 100 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör, sockelelement, 

armering i kantbalk samt gjutning av kantbalk. 

Tidsåtgång:  
h752,298)009,0

040,0020,0050,0090,0(1024)043,0189,0430,0(324
=+

+++++++⋅
 

Kostnad:  
kr44,1115869)50,340,20

00,72420,11500,13940,23(1024)36,9067,9470,328(324
=++

+++++++⋅
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Plattor med hög isoleringsförmåga, goda förhållanden 
 

100 m2 betongplatta 
Ingående delar i beräkningen: L-element, cellplast 3x100 mm, utvändig markisolering, 

armering i kantbalk, armeringsnät N6150, gjutning av kantbalk och platta, sloda och laser 

samt stålglättning. I kostnadsberäkningen har även hyra för armeringsstation samt sloda och 

glättningsmaskin tagits med. 

Tidsåtgång:  
h56,54)020,0

080,0026,0040,0070,03(100)043,0189,0042,0150,0(104
=+

++++⋅++++⋅
 

Kostnad:  
kr20,8547035513121)20,580,20

67,10543,3700,1563(100)36,9067,9480,6850,273(104
=⋅+⋅+++

+++⋅++++⋅
 

100 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 2x50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 200 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör, 300 mm beklädnad 

samt utvändig markisolering. 

Tidsåtgång:  h78,28)009,0040,0020,0050,02090,0(100)042,0030,0(104 =+++⋅+++⋅  

Kostnad:  
kr146226)50,3

40,2000,97620,11500,139240,23(100)80,6860,45(104
=+

++++⋅+++⋅
 

1024 m2 betongplatta 
Ingående delar i beräkningen: L-element, cellplast 3x100 mm, utvändig markisolering, 

armering i kantbalk, armeringsnät N8150, gjutning av kantbalk och platta, sloda och laser 

samt stålglättning. I kostnadsberäkningen har även hyra för armeringsstation samt sloda och 

glättningsmaskin tagits med. 

Tidsåtgång:  
h536,449)020,0

080,0026,0050,0070,03(1024)043,0189,0042,0150,0(324
=+

++++⋅++++⋅
 

Kostnad:  
kr24,74738335573125)20,580,20

67,10533,6000,1563(1024)36,9067,9480,6850,273(324
=⋅+⋅+++

+++⋅++++⋅
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1024 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 2x50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 200 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör, 300 mm beklädnad 

samt utvändig markisolering. 

Tidsåtgång:  
h432,274

)009,0040,0020,0050,02090,0(1024)042,0030,0(324
=

=+++⋅+++⋅
 

Kostnad:  
kr20,1465139)50,3

40,2000,97620,11500,139240,23(1024)80,6860,45(324
=+

++++⋅+++⋅
 

 

Plattor med hög isoleringsförmåga, vintertid 
Här tillkommer ett extra kostnadstillägg för betongplattorna på 5,57 kr/m2

Kostnad för 100 m2 betongplatta:  kr20,8602757,510020,85470 =⋅+  

Kostnad för 1024 m2 betongplatta:  kr92,75308657,5102424,747383 =⋅+  

 

Plattor med hög isoleringsförmåga, hög last 
Här beräknas Koljernplattor förstärkta med en kantbalk av betong. 

100 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 2x50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 200 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör, 300 mm beklädnad, 

utvändig markisolering, sockelelement, armering i kantbalk samt gjutning av kantbalk. 

Tidsåtgång:  
h06,54)009,0

040,0020,0050,02090,0(100)042,0043,0189,0430,0(104
=+

+++⋅+++++⋅
 

Kostnad:  
kr20,164951)50,340,2000,976

20,11500,139240,23(100)80,6836,9067,9470,328(104
=+++

++⋅+++++⋅
 

1024 m2 Koljernplatta 
Ingående delar i beräkningen: Utjämning av makadam, 2x50 mm cellglas med utläggning, 

aluminiumplåt, 200 mm Koljernelement, montering, eftergjutning av rör, 300 mm beklädnad, 

utvändig markisolering, sockelelement, armering i kantbalk samt gjutning av kantbalk. 

Tidsåtgång:  
h328,355)009,0

040,0020,0050,02090,0(1024)042,0043,0189,0430,0(324
=+

+++⋅+++++⋅
 

Kostnad:  
kr84,1525059)50,340,2000,976

20,11500,139240,23(1024)80,6836,9067,9470,328(324
=+++

++⋅+++++⋅
 

 - B6:4 - 
 



Bilagor 

 

Bilaga 7: Bilder under uppförandet av Koljerngrunden 
Upphovsrättsman till samtliga bilder är MRD Sälj & Bygg AB. 

 
Utjämning av makdam med hjälp av avdragningsbanor. 

 

 
Utläggning av 2 x 50 mm cellglas med 0,3 mm aluminiumplåt mellan. 
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Tätning av fog mellan aluminiumplåtarna. 

 

 
Tätningskragar för rörgenomförning. 
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Utläggning av 200 mm tjocka prefabricerade Koljernelement. 

 

 
Koljernelementen på plats. 
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Sammanfogning av Koljernelement. 

 

 
Kantbeklädnad av Koljernelement. 
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