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Håldäck är ett förspänt bjälklag med längs-  
gående kanaler, vilket innebär att det är ett 
förhållandevis lätt betongbjälklag.

Fördelen med håldäck är att det kan ha långa 
spännvidder, vilket både minskar behovet av 
antalet bärande konstruktioner samt ger stora 
möjligheter till flexibla planlösningar.

Tack vare sin materialsnålhet och bärkraft är 
håldäck ett kostnadseffektivt bjälklag med 
brett användningsområde. 

Håldäck är ett bra val när man ska bygga t.ex. 
industri-, kontors- och affärsbyggnader. 
Även bostäder kan med fördel byggas med 
håldäck.

Produktbeskrivning 

Förberedelser

Håldäck har normalt sett ingen överkantsarmering och ska därför endast lyftas och lagras 
med kort konsollängd. Normal konsollängd är 30 cm.

Användning av längre konsollängder (max 1,2 meter) kan medföra en ökad risk för skador 
på elementen samt orsaka olyckor med personskador. 

Håldäck ska ALLTID kontrolleras innan lyft för att säkerställa att de är hela och att lyft-
skåran är oskadd.

Vägar inom byggarbetsplatsen ska vara framkomliga för bil och släp med total längd 24 m. 
I annat fall måste framkomligheten lösas i ett tidigare skede.



Montagehandbok Håldäck  (4) Skandinaviska Byggelement AB

Montageanvisningar

Montageritningarna visar var respektive 
littera ska placeras.

Byggarbetsplatsen får montageritningar i god tid före montagestart. 

Leverans- och montageordning av håldäck har i förväg överenskommits med byggarbets-
platsen för varje enskild leverans.
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Staplingslista
Håldäcken tillverkas och lastas i omvänd 
ordning för att avropad montageordning 
ska erhållas.

Undantag är mindre element och pass- 
element som bör ligga överst i stapeln,  
sett ur transportsäkerhet. 

Staplingslistan ska godkännas av ansvarig 
montageledare.

Märkning
Alla håldäck är uppmärkta med etiketter 
innehållande bland annat projektnummer, 
projektnamn, littera, mått och vikt samt 
gjutinformation från fabrik. 

Littera finns även på montageritningen.

Montagemärke
Håldäck montagemärks med en blå marke-
ring. Markeringen placeras till vänster på 
håldäckets ovansida.
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Transport sker med bil och släp till byggarbetsplatsen. 

Håldäck får ha max 1,2 meter överhäng/konsol vid lagring, transport och lyft. 
Normal konsollängd är 30 cm.

Då håldäck transporteras ovanpå varandra gäller samma regler för transport som för lag-
ring. 
Se vidare Lagring sid 7.

Notera att avvikelser kan medföra arbetsmiljörisker.

Lastning och transport

Notera:
Vid stapling av håldäck prioriteras 
transportsäkerheten före önskad 
montageordning.
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Leverans till byggarbetsplatsen

Mottagningskontroll
Kontrollera alltid följesedelns uppgifter.

Visuell kontroll av håldäck ska alltid ske 
när håldäcket tas emot. 
Eventuella avvikelser noteras och meddelas 
till ansvarig projektledare.

Skador av större betydelse, ex krosskador 
och sprickor som uppkommit vid transport, 
kan påverka håldäckets bärförmåga. 
Vid större skador ska alltid ansvarig pro-
jektledare kontaktas för att säkerställa att 
håldäckets bärförmåga är intakt. 

Skador av mindre betydelse, ex kantskador, 
där skadan inte bedöms påverka håldäck-
ets säkerhet och bärförmåga, repareras på 
byggarbetsplatsen vid lämpligt tillfälle. 
Reparation dokumenteras och rapporteras 
till ansvarig projektledare.

Se vidare ”Allmänna föreskrifter och an-
visningar Håldäck” för skarvarmering och 
foggjutningsbetong.

Lossning
Lossning av håldäck ska ske med lyftsax.
Lyftsaxar ska vid lyft vara kopplade till 
lyftanordning eller lyftbalk med lodrät lina 
eller kedja. 
Se vidare Lyftanvisningar sid 8.

Lagring
Håldäck lagras normalt med ett överhäng 
av högst 30 cm. Underslag och mellanlägg 
placeras rakt över varandra. Lutning får 
uppgå till max 10 cm i sida vid full upp-
lagshöjd. 

Antalet element som får staplas 

Mellanlagring ska ej göras. 
I undantagsfall får eventuell mellanlagring 
endast ske under 12 timmar med ett över-
häng på max 1,2 meter.

m HDF
120/20

HDF
120/27

HDF
120/32

HDF
120/38

HDF
120/40

<8 15 13 13 11 11

<10 13 11 11 9 9

<12 11 9 9 7 7

<15 7 7 6 6

<18 5 5 5
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Lyftanvisningar

Håldäckselement lyfts med lyftsax.

Håldäcken är försedda med blå markering 
där lyftsaxens centrum ska placeras vid 
korrekt lyft. Kontrollera att de blå streck-
markeringarna och profilspåren är intakta 
och ej skadade. Markeringen sitter 1,2 
meter in från kant på långsida.

Kontrollera att lyftsaxen greppar korrekt 
i profilspåren, de längsgående skårorna, 
innan lyft påbörjas. Lyftsaxen får EJ sitta 
snett eller vid sidan om skåran.

Lyftsaxen ska vara försedd med säkerhets-
don som fångar upp elementet om lyftsax-
ens grepp släpper.

Säkerhetsdon får inte kopplas loss innan 
håldäcket är på plats på upplagen.

Efter att säkerhetsdon är bortkopplade får 
endast justeringslyft om ett par centimeter 
utföras.

Element med måtten 120/20, /27, /32, /38, 
/40 och maxvikt på 10 ton får lyftas med 
ovan lyftanvisning.

Avvikelser
Ingjutna lyft ska användas för element 
med längder över 16 000 mm eller med vikt 
över 10 ton. Övriga element lyfts med lyftsax.

Håldäck med ingjutna lyft får EJ lyftas 
med lyftsax. 

Se vidare ”Allmänna föreskrifter och 
anvisningar för Håldäck”



Montagehandbok Håldäck  (9) Skandinaviska Byggelement AB

Montering på byggarbetsplatsen

Montage sker enligt montageritning. 

På montageritningen finns markeringar 
för montageriktningen. Dessa markeringar 
finns också på varje enskilt håldäck. 
Markeringen på håldäcket ska alltid över-
ensstämma med markeringen på montage-
ritningen. 

  

Upplagets utformning
Håldäck placeras på upplag. Håldäckens 
minsta upplagslängder är 80 mm på 195-
290 mm tjocka håldäck samt 100 mm på 
320-400 mm tjocka håldäck. 
Se vidare Montageanvisningar.

Upplagets ytstruktur ska vara jämn. 
Vallar och liknande får ej förekomma. 
Upplagens vertikala skevhet begränsas till 
max 3 mm per 1,2 m.

Avsteg får endast ske i samråd med 
ansvarig konstruktör.

Notera att skyddsräcken omgående ska 
monteras efter att håldäcket är på plats. 

Dräneringshål
Håldäck förses normalt med dräneringshål 
i varje kanals ändzon. 
Dräneringshålens funktion är för att 
undvika vattensamlingar i de längsgående 
kanalerna.

Beställaren säkerställer dräneringshålens 
funktion och att hålen hålls öppna efter 
montage. 
Vid osäkerhet kring utförande, kontakta 
ansvarig projektledare.

Saknas dräneringshål, t.ex mellan 
igjutningar, ska nya hål borras från 
håldäckets undersida. Endast håltagning 
för hål utmärkta på Allmänna föreskrifter 
och anvisningar HD/f, principskiss 
för dräneringshål får genomföras utan 
godkännande av ansvarig konstruktör.

Lagning av dräneringshål får ej ske så länge 
det finns risk för vattenfyllning. Håldäcken 
måste befinna sig under tätt tak eller dylikt. 

Notera att risk för frysning ej får 
förekomma. 

Lagning gäller ej håldäck i P-hus där 
dräneringshål alltid ska förbli öppna.
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Efterarbete på byggarbetsplatsen

Fogning
Eventuella fogar/springor fylls i med fog-
bruk. Överskottsbruk avlägsnas innan det 
härdat, i de fall vidare ytbehandling ska 
ske. 

Gjutning vid upplag
Efter montage gjuts håldäcken samman 
vid ändzon/upplag.  Samtliga kanaler ska, i 
ändzon, vara försedda med tätningar för att 
förhindra att kanalerna fylls igen med bruk.

Notera att uppkommande vätsketryck vid 
gjutning kan orsaka att tätningarna till 
håldäckets kanaler flyttas och hamnar fel. 
Gjutning bör ske med stor vaksamhet.

Kontrollera undersidan så att betong ej 
trängt genom vid upplagets kantfasningar. 
Eventuellt bruk i fasen avlägsnas.

För att undvika krympsprickor bör bruket 
hållas fuktigt under härdning.

Efterbehandling av ojämn upplagsnivå
Eventuella ojämnheter i håldäcket ska 
avlägsnas eller utjämnas på byggarbets-
platsen. 

Uppböjning eller ojämn upplagsnivå för 
närliggande håldäck leder till fogsprång. 
Om fogsprång vid undersidan överstiger 
måtten på ritningen, normalt 8 eller 12 mm, 
skall skillnaden i uppböjningen utjämnas.
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Allmänna föreskrifter för Håldäck skickas till arbetsplats i samband med övrig 
ritningsdistribution.

Allmänna föreskrifter och anvisningar

Utjämning sker genom att underifrån 
pressa det lägst liggande håldäcket uppåt 
till jämn nivå med intilliggande håldäck. 

Vid uppressning får elementet EJ lyftas från 
något av upplagen. Domkraft rekommen-
deras i de flesta fall för att pressa håldäcket 
uppåt vid utjämning.

Det uppressade håldäcket stabiliseras med 
längdreglerbara stöd (stämp). Applicera 
fogbruk i det hålrum som uppstår i 
upplaget. Stämpen tas bort först efter att 
fogbruket härdat.

Skulle uppressning ej räcka kan även hål-
däcket med den största uppböjningen 
belastas ovanifrån. 

Om ovan metod ej kan nyttjas pga under-
liggande ytas mothåll, används en speciell 
fogutjämningspress. Pressen ansätts ovan-
ifrån i fogrummet mellan intilliggande hål-
däck. Justeringsanordningarna lämnas kvar 
tills fogbruket uppnått erforderlig hållfast-
het.

Vid stora justeringar skall ansvarig 
konstruktör kontaktas.
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