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1. Mottagning av skalplattorna på arbetsplatsen 
 

Efter att skalplattorna har anlänt till arbetsplatsen skall de omedelbart genomgå en okulär 
besiktning för att kontrollera om 

 
• det har uppstått skador under själva transporten 
• det finns omarkerade inglidningar av spänntråden. Markeringarna anges t.ex. med 

(17  16 ok), där inglidningen ytterligare har markerats med en cirkel. 
• gjutningen är otillräcklig eller porig 

 
Noterade fel och brister rapporteras omedelbart till fabriken. 

 
 

2. Lyft av skalplattorna 
 

Elementen lyfts i den s.k. armeringsstegen, som förutom att den fungerar som längsgående 
skjuvarmering även verkar som en räcka med lyftlänkar. 
 
Lyftet görs i punkter cirka 750 mm från ändan av plattan så, att belastning blir någorlunda 
jämt fördelad på alla länkar. Lyftkättingens lutning måste alltid vara minst 45º. 
 
Om plattelementet är längre än 6,5 m eller om det finns hål eller avmattningar i elementet 
måste man när man lyfter plattan också använda de i mitten av elementet befintliga bärarna 
eller lyftlänkarna. Det rekommenderas att man då använder s.k. självutjämnande lyftstroppar 
(Bild 1). 
 

 

 
Bild 1. 6-punktslyft av skalplatta 
 
 



 

 

 
 
 
 

3. Lagring på arbetsplatsen 
 

Transporten av skalplattorna till arbetsplatsen sker vanligtvis med påhängsvagn eller lastbil 
med släpvagn. Man försöker redan på fabriken lagra plattorna färdigt i den ordning som de 
skall lossas. 

 
Man försöker således alltid arrangera lasset på ett sådant sätt att plattorna kan monteras på 
plats direkt från transportfordonet. Om man av någon anledning måste ty sig till 
mellanlagring bör man beakta, att plattorna då måste staplas två gånger. 

 
Mellanlagrets underlag måste vara plant och underläggen måste ligga lika tätt som 
mellanläggen. 

 
Mellanläggen placeras på samma plats som underläggen under eftergjutningen. Det högsta 
tillåtna avståndet mellan underläggen eller mellanläggen och ändan av plattan är 400 mm.  

 
 

4. Arbetsmetoder för fogning av skalplattsvalvet 
 

Om det inte på ritningarna har presenterats något annat sätt för fogning av skalplattsvalvet 
med den bärande konstruktionen (vägg- eller balk-) kan man använda någon av följande 
metoder: 
 

4.0. Skalplattan monteras direkt på den släta ytan 
 
4.1. Övre delen av den bärande ytan brädrivs på en bredd av minst 50 mm (Bild 2). 
 
4.2. En bärande yta skapas genom gjutning mot en träspjäla eller stålkant (Bild 2). 
 
4.3. Elementen monteras på den bärande konstruktionens gjutform eller på ett tillfälligt stöd högst 

300 mm från det ursprungliga stödet, varvid den bärande ytan bildas i samband med gjutningen 
av stödet eller vid eftergjutningen (Bild 3). 

 
4.4. Skalplattorna monteras på s.k. distansklossar. 
 

Den bärande ytan i punkt 4.1. och 4.2. måste vara så jämn, att elementet vidrör sitt underlag 
i punkter vilkas inbördes avstånd är högst 300 mm. 
 
Vid behov (ljudisolering, utseende) bör underlaget täppas till t.ex. med betong. Metod 4.1. 
och 4.2. förutsätter, att man lämnar ett minst 30 mm brett utrymme för eftergjutning i 
ändan av elementet eller mellan ändarna på minst 50 mm avstånd från stödets kant. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Bild 2  En rak bärande yta skapas genom brädrivning eller gjutning 
 
 

 

 
Bild 3  Skalplatta monterad på en gjutform  
 

Distansklossar bör utplaceras med 600 mm:s intervall (i hörnen och på mitten av elementet 
och de bör vara minst 30×30 mm2 stora). Mellan elementet och stödet måste man lämna ett 
minst 15 mm brett utrymme, som fylls med betong antingen genom ifyllning (t.ex. 
mittstödet på en platta som fortsätter) eller i samband med eftergjutningen. 
 
När man använder kontinuerliga stöttor, dvs. där skalplattan fortsätter över väggen måste 
man i den brädslipade betongen eller eftergjutningen där plattan och väggen samverkar göra 
ett urtag för elastisk fogmassa, om det ovanför den samverkande fogen inte finns en bärande 
vägg och man inte till följd av plattans uppåtböjning vill ha en springa på det ställe där 
väggen och plattan förenas. 
 

 



 

 

 

 
5. Stöttning av plattorna under montaget 
 

Man måste använda temporära stöttor under skalplattorna till dess att eftergjutningen 
härdat. Avsikten med den temporära stöttningen är att förhindra att plattorna böjs eller 
vrids. 

 
Antalet rader med stöttor och deras placering samt de temporära stöttornas överhöjning 
och belastning framgår av skalplattornas placeringsschema. 

 
De temporära stöttorna bör före själva plattmontaget monteras till sina rätta höjd. Vid 
stöttning mot marken måste man kontrollera att stöttorna inte under gjutningen sjunker 
ner. Vid stöttning mot valvet måste man kontrollera att det under valvet finns tillräckligt 
med stöttor som hindrar nedböjningar, eller hos konstruktören kontrollera att valvets 
bärförmåga inte överskrids eller att böjningar inte får stöttorna att sjunka ner för mycket. 

 
Den bärande ytans projekterade längd är 50 mm och tolerans ± 15 mm, om annan längd 
inte anges i projekteringen. Vid plattmontaget bör den bärande ytan vara minst 35 mm lång. 
Om den bärande ytan är kortare än 35 mm bör man montera en extra stötta under plattan 
för den tid gjutningen varar. 

 
 

6. Håltagning och rörläggning 
 

Hål i skalplattorna kan tas på följande sätt: 
 

• i samband med tillverkningen på fabriken 
• efter montaget, men före eftergjutningen 
• genom urtag för hål i gjutformen i samband med eftergjutningen och genom att ta 

hål i skalplattan när eftergjutningen är klar 
 

Med tanke på den färdiga skalplattan är det ingen skillnad var hålen placeras, blott man 
använder rätt metod för håltagning. Se punkterna nedan om håltagning. 

 
6.1. Håltagningar och urtag som görs på fabriken 
 

Alla hål är färdigt gjorda. Utan dem kan elementen inte monteras på plats. Hålen måste till 
sin form, storlek och placering vara så beskaffade att elementet klarar av påfrestningar 
orsakade av spänningar, lyft, transporter och montage. De färdigt gjorda hålen kräver ofta en 
extra gjutstötta och hålen överdimensioneras med tanke på placerings- och 
storlekstoleranserna. Detta innebär extra arbete i form av brädfodring och lappning. 

 
När det gäller eldosor som monteras på fabriken bör dosornas mitt på grund av 
spänntrådarnas placering ligga på 230 mm eller 430 mm avstånd från kanten på skalplattan. 
I längdriktningen gäller inga begränsningar. När det gäller placeringen av dosor som 
monteras på byggarbetsplatsen bör man försöka iaktta nyss nämnda anvisningar. 

 
 
6.2. Håltagningar och rörläggningar som görs efter montaget, men före eftergjutningen 
 

På arbetsplatsen får hål och ursparingar göras i de monterade plattelementen före 



 

 

pågjutningen utan närmare utredningar under nedannämnda förutsättningar: 
 

• Max. 5 st. små hål för elledningar (φ c. 20 mm) får göras i ett och samma tvärsnitt av 
plattan (b = 1200). 

 
• φ ≤ 150 mm eller ≤ 150x150 mm 1 st. hål får göras i ett och samma tvärsnitt av 

plattan (b = 1200), där det inte sedan tidigare finns hål, ursparingar eller 
avmattningar. 

 
• Hål som avviker från ritningarna bör göras i de delar av skalplattan där det inte 

förekommer spännstål. Om man avvikande från ritningarna på grund av 
håltagningar blir tvungen att kapa spännstål bör man alltid kontakta konstruktören 
för att höra om det är möjligt. 

 
• Hål som är större än 150 mm får göras under förutsättning att man kontrollerar 

plattans kapacitet hos konstruktören och konstaterar att den är tillräcklig. Extra 
armering och stöttning runt hålet görs i enlighet med punkt 7 och 8 nedan. När det 
är fråga om större hål i skalplattselementet rekommenderas att de görs med hjälp av 
gjutformar för urtag i ytbetongen direkt efter att betongen härdat. 

 
Rör för elledningar (φ = 30 mm) får inmonteras i eftergjutningen enligt nedannämnda 
begränsningar, om inte deras inverkan på plattans kapacitet särskilt har undersökts: 
 

• högsta tillåtna rörtäthet i horisontalplanet är 10 st/m2 
• det får vara högst 5 st. rör i en grupp 
• det fria utrymmet mellan grupperna måste vara > 150 mm 

 
Utöver de i rörritningarna angivna rören får man dessutom inmontera rör som är större än 
φ 30 mm under nedannämnda förutsättningar: 
 

• ovanför de rördragningar som ligger i ett tvärsnitt av skalplattan bör man lämna ett 
betonglager, vars minimitjocklek framgår av byggnadsritningarna. Med tvärsnitt avses 
i detta sammanhang att rörets riktning avviker mer än 30° från plattans 
längdriktning. 

 
• det fria utrymmet mellan rören måste vara > 150 mm 

 
• rördragningar får inte förekomma innanför bärarlänkarna 

 
Kanterna runt de hål som görs på arbetsplatsen bör innan hålen görs stöttas enligt 
arbetsbeskrivningarna. Eftersom håltagningar eller urtag som görs på arbetsplatsen alltid 
måste hamna på exakt rätt ställe, kan de göras enligt sina minimimått. Detta innebär att man 
besparas extra brädfodringar och lappningar. 

 
 
 
6.3. Håltagning efter plattgjutningen av elementen 
 

Genom att göra gjutformar för urtagen i eftergjutningen och genom att göra hål i skalplattan 
genast efter att den gjutits kan håltagningen ske utan användning av extra stöttor. Om 
plattdäcket tillverkas utan användning av gjutstöttor, görs de större hålen alltid på det sättet. 
Därmed kan hålen göras med exakt dimensionering och på rätta ställen. Håltagningarna och 



 

 

efterarbetet på arbetsplatsen underlättas genom att bl.a. på ställen som angetts på förhand 
fälla in små block av lättbetong eller lättklinkerbetong, i vilka de enskilda måttsäkra hålen 
sedan borras. Det rekommenderas att hålen borras i skalplattan underifrån för att undvika 
spjälkning av kanterna runt hålen. 

 
 

7. Extra stöttor som behövs pga. hål och avmattningar 
 

På de ställen där det förekommer hål och avmattningar kan skalplattan till följd av 

gjutningsmassans tyngd gå av, vridas, spjälkas kring hålen eller böjas ner mera än 
invidliggande plattor, varför man under gjutningen bör använda extra stöttor vid 
avmattningarna, åtminstone i nedan uppräknade fall (Bild 4): 
 
 
Bild 4  Extra stöttor som behövs pga. hål och avmattningar 

 
Extra stöttor monteras tvärs mot plattan på minst en hålbredds avstånd. Ingen extra stötta får 
spännas så hårt att den lyfter en obelastad skalplatta, utan i stället spänns den så att 
nedböjningen vid stöttan efter gjutningen är densamma som hos invidliggande plattor som 



 

 

inte besväras av avmattningar. 
 
Utom de egentliga temporära stöttorna samt stöttorna under utskjutande delar kan alla extra 
stöttor tas bort två dygn efter eftergjutningen. 

 
 

8. Armering av eftergjutningen 
 

Alla armeringar av eftergjutningen bör göras enligt projekteringen och i enlighet med de 
anvisningar projektören ger. Särskild vikt bör fästas vid stöttornas höjdpositioner i samband 
med armeringar som görs när plattorna stöttas. 
 
Stöttningen av ståldelar bör ske så tätt och stadigt att stålet inte under gjutningen tyngs eller 
böjs ner av den enskilda belastning som utövas av arbetarens och bördans sammanlagda vikt. 

 
 

9. Eftergjutning 
 

Bärarlänkar som böjts ner bör rätas upp innan eftergjutningen inleds. Före gjutningen bör 
skalplattorna rengöras med tryckluft, vattenstråle eller borste. Rengöringen med vatten bör 
göras i tillräckligt god tid före gjutningen så, att överloppsvattnet hinner torka. Särskild vikt 
bör fästas vid att allt finfördelat material (damm) avlägsnas från plattan. Smuts som fastnat 
(olja, m.m.) samt betongstänk tas bort mekaniskt. De mittersta lyftlänkarna på långa 
skalplattor bör böjas ner före pågjutningen så att de inte kommer för nära den färdiga 
betongytan. 
 
Gjutningen kan genomföras oberoende av om plattan är torr eller fuktig. Under gjutningen 
får vatten dock inte förekomma på plattan. Om det t.ex. av klimatologiska orsaker (het eller 
torr luft) är risk för att den torra plattans absorptionsförmåga försvårar eftergjutningen är det 
skäl att vattna plattan innan eftergjutningen inleds. Vattningen måste dock avslutas i god tid 
(15-25 timmar före) så att plattan hinner torka upp innan eftergjutningen inleds. 
 
Betongen breds ut så jämt som möjligt och i små satser. Stora högar av betong kan förorsaka 
ojämna nedböjningar eller tandningar i plattan. I värsta fall kan skalplattans bärförmåga 
överskridas och plattan gå av. 
 
Särskild vikt bör fästas vid eftergjutningens komprimering och gjutningen måste vibreras 
omsorgsfullt och tillräckligt länge med stavvibrator så, att eftergjutningen garanterat fäster 
vid skalplattan. Särskilt i kanterna, runt hål och öppningar samt på ställen där det finns tätt 
med rördragningar eller armeringar är komprimeringen utomordentligt viktig. 
 

 
 

 
10. Arbetsfogar 
 

Efter att betoneringen avbrutits och om det är risk för att betongen härdar innan 
betoneringen återupptas, måste man tillverka en arbetsfog. Om arbetsfogen görs på ett ställe 
som inte överensstämmer med ritningen måste man komma överens med konstruktören om 
fogens placering och konstruktion. I annat fall görs fogen enligt följande principer: 
 



 

 

• Arbetsfogen görs lodrätt antingen i plattans längdriktning eller tvärriktning. 
 

• Arbetsfogar som görs i skalplattans längdriktning får inte placeras närmare än 
50 mm från den linje armeringsstegen beskriver. 

 
• Om en arbetsfog görs i skalplattornas tvärriktning måste betoneringen föras 

över den temporära linjen av stöttor med en fjärdedel av det inbördes 
avståndet mellan linjerna av stöttor, alternativt gör man en arbetsfog i väggen 
eller balken eller i dess omedelbara närhet. Arbetsfogar får alltså göras på de 
ställen som anges på bild 5. 

 
• Om det lämnas en öppning i eftergjutningen (t.ex. för rördragningar) och 

öppningen senare tillsluts genom betonering, måste arbetsfogen placeras så, att 
det område mellan öppningen och den temporära stöttan som skall betoneras 
är en fjärdedel av det inbördes avståndet mellan stöttorna (Bild 7). 

 
• Om man vill att arbetsfogen skall vara närmare den temporära linjen av 

stöttor, måste man placera en extra stötta mitt emellan stöttorna under 
betoneringen invid (Bild 6). 

 
• Arbetsfogen bör förses med en extra armering som är minst φ6 k 400 L 600.  

Om man använder grövre armeringsjärn får avståndet mellan järnen inte vara 
större än 500 mm. Armeringsjärnen placeras vinkelrätt mot arbetsfogen mitt i 
eftergjutningen så, att fogen blir mitt emellan järnen. 

 
• När man går vidare med betoneringen från arbetsfogen avlägsnas alla lösa bitar 

samt skräp och hårdnat cementklister från betongens yta. 
 

• Om man i arbetsfogens lodräta yta använder s.k. nätavstängare får dessa dock 
inte böjas vågrätt mot skalplattan så, att samverkan mellan pågjutningen och 
skalplattan motverkas. 

 
 

 
Bild 5  Placering av arbetsfog i skalplattans tvärriktning 

 
 
 



 

 

 
 
 
  Bild 6 
 
 
 

 

  Bild 7  Placering  av temporär öppning 

 
11. Borttagning av montagestöttorna 
 

De egentliga temporära stöttorna kan tas bort, när betongen i eftergjutningen har uppnått 50 
% av den stipulerade hållfastheten, men för att förhindra krypning rekommenderas att man 
ännu använder lättare stöttor tills betongen i eftergjutningen har uppnått 70 % av den 
avsedda hållfastheten. 
 
Om skalplattan belastas med temporära stöttor i den ovanför liggande våningen får inte alla 
stöttor i den lägre våningen tas bort, utan där måste lämnas ett tillräckligt antal punktvis 
utplacerade stöttor. 

 
 

12. Vinterbetonering 
 

 Krav 



 

 

 
Med tanke på en väl fungerande samverkan mellan skalplattan och eftergjutningen är det 
angeläget att skalplattans och eftergjutningens fästyta inte hinner frysa till innan 
eftergjutningen har uppnått tillräcklig hållfasthet. 
 
När man under den kalla årstiden utför betonering med massa av normal temperatur bör vid 
uppvärmning underifrån temperaturen på skalplattans övre sida ligga på minst 0 oC. 
 
Vid betonering och uppvärmning av betongen ovanifrån bör temperaturen på skalplattans 
nedre sida ligga på minst 0 oC. 
 
Skalplattans yta måste hållas fri från snö och is och allt smältvatten måste avlägsnas innan 
betoneringen inleds. 
 
Uppvärmningen kring arbetsfogarna bör utsträckas tillräckligt långt ut över den ogjutna 
plattan och man bör kontrollera att t.ex. fogarmeringen inte orsakar nedfrysning av 
eftergjutningen när den härdar. 

 
 
Smältnings- och uppvärmningsmetoder 
 

Vattenånga 
 
Man bör noga tänka sig för innan man använder vattenånga vid smältning av is och snö som 
finns på skalplattan. Av ånga bildas rikligt med vatten som lätt på nytt fryser till på den kalla 
skalplattan eller stålytan. Det är också lätt hänt att vatten läcker ner via skalplattans fogar till 
våningen under med fuktproblem som följd. Användningen av ånga kan också leda till 
felaktig uppfattning om temperaturfördelningen i skalplattan, varigenom skalplattans 
duglighet för betonering blir svår att bedöma. 
 
Vattenånga lämpar sig för att påskynda smältningen av snö och is som finns på skalplattan i 
förening med uppvärmning ovanifrån. Men det är alltid bäst att ta bort snön med skyffel 
eller borste. Om man vill använda ånga för smältningen bör den proceduren inledas 
samtidigt med uppvärmning ovanifrån så, att det uppkomna smältvattnet inte på nytt fryser 
till på skalplattan. 
 
Vid uppvärmning av betongen underifrån bör användningen av vattenånga för smältning av 
skalplattan undvikas. Snön tas bort med skyffel och borste. Därefter är det lätt att på basis av 
hur snön och isen smält bedöma skalplattans duglighet för betonering. 
 
 
Uppvärmning med infravärme underifrån 
 
Strålning med infravärme underifrån är ett bra sätt att värma upp skalplattan och smälta is 
som finns på dess yta. Det mesta av snön tas bort med skyffel och/eller borste. Skalplattans 
duglighet för betonering kan avgöras på basis av hur snön och isen smält. 
 
 
Uppvärmning med infravärme ovanifrån 
 
Strålning med infravärme ovanifrån är ett bra sätt att värma upp skalplattan och smälta is 
som finns på dess yta. Det mesta av snön tas bort med skyffel och/eller borste. Smältningen 
av tjocka lager med is kan vid behov påskyndas genom behandling med vattenånga 



 

 

omedelbart efter att strålningen med infravärme har inletts. 


