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Vi kan alla typer av bjälklag
Plattbärlag
Plattbärlaget består av en betongskiva med all underkants- 

armering ingjuten. Undersidan är slät och färdig för spackling 

och målningsbehandling. Elementet är förberett för installationer 

och färdiggjuts på plats tillsammans med väggen för att få en 

flexibel och stark konstruktion. 

Samverkansplatta
Detta är en styv och robust konstruktion som används som 

bärande bjälklag i både hus- och industribyggnader. Plattan 

klarar längre spännvidder än ett vanligt plattbärlag. Den ger 

låg bjälklagshöjd i förhållande till spännvidd samt möjlighet 

till fri dragning av installationer. Montaget går fort, och man 

kan snabbt påbörja montaget av nästa våning. Undersidan är 

slät och färdig för spackling och målningsbehandling.

Massivbjälklag (D)
Massiva betongbjälklag ger mycket god dämpning av buller 

samt har mycket goda brandtekniska egenskaper. Det är ett 

färdiggjutet bjälklag som är klart att monteras vid leverans 

till byggplatsen. Avloppsbrunnar och balkonginfästningar 

gjuts in i bjälklaget i fabriken, vilket minskar efterarbetet. 

Man får snabbt stabilitet, vilket ger kortare byggtid. 



Balkong
Prefabricerad balkong gör arbetet enklare. Balkongerna tillverkas 

i betong med slät undersida. Ovansidan är rollad med fall mot 

framkant. De förses med droppnäsa och hålkäl längs hela fasaden. 

Balkongerna är färdiga att monteras och sparar därmed 

mycket tid på byggplatsen.

Håldäck (HD/F)
Ett förspänt bjälklag med längsgående hål vilket innebär att 

det är ett förhållandevis lätt betongbjälklag. Plattan har långa 

spännvidder, vilket både minskar behovet av antalet bärande 

konstruktioner samt ger stora möjligheter till flexibla planlös-

ningar. Tack vare sin materialsnålhet och bärkraft är håldäck 

ett kostnadseffektivt bjälklag med brett användningsområde. 

Håldäck är ett bra val när man har stora ytor som ska täckas med 

bjälklag, t.ex. industri-, kontors- och affärsbyggnader. Undersidan 

är slät och färdig för spackling och målningsbehandling.



Skandinaviska Byggelement är din kompletta stomleverantör. 
Ring våra projektledare, så berättar vi mer om dina möjligheter.

Skandinaviska Byggelement AB

HD/F 27

Lager 11 m
Kontor 13 m

HD/F 32

Lager 13 m
Kontor 15 m

HD/F 38

Lager 15 m
Kontor 18 m

D

Lager 4,5 m
Kontor 5 m

Bostad 5,5 m

PBL

Lager 7 m
Kontor 8,7 m

Bostad 8,8 m

Spännvidder för olika typer av byggnader.

www.byggelement.se




