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Förtydligande: 

Detta är endast exempel på vilka projekteringsunderlag som Abetong 

förväntas av sin beställare. För mer detaljerad beskrivning läs 

Abetongs Projekteringsförutsättningar betongstomme (länk) samt 

Projekteringsförutsättningar för El och VVS (länk). 

 

https://www.abetong.se/sv/system/files_force/assets/document/4e/04/projekteringsforutsattningar_for_betongstommar_allmant_in4840.pdf?download=1
https://www.abetong.se/sv/system/files_force/assets/document/5a/e8/projekteringsanvisningar_for_el_och_vvs.pdf?download=1
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Lastnedräkning 

Exempel på omfattning av ritningar för Lastnedräkning 

vs Lastförutsättningar: 
 

 
Utkast från Projekteringsförutsättningar för Abetongs betongstommar (länk till 

anvisningar) 

  

https://www.abetong.se/sv/system/files_force/assets/document/4e/04/projekteringsforutsattningar_for_betongstommar_allmant_in4840.pdf?download=1
https://www.abetong.se/sv/system/files_force/assets/document/4e/04/projekteringsforutsattningar_for_betongstommar_allmant_in4840.pdf?download=1
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Exempel på Lastnedräkning  

 

 

  

Laster redovisas i planer enligt exemplet ovan (4 

typer av laster) och levereras som PDF-fil i status 

Bygghandling.  

OBS! Laster i FEM-designmodell godkänns ej! 
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Grundplan 

Exempel på omfattning av grundplansritningar:  
 

• Plushöjder anges på bottenplattan 

• Nivåskillnader anges/ markeras 

• Fall entydigt redovisade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sida 6 av 11 
 

 

Bjälklagsplaner 

Exempel på omfattning av bjälklagsplaner:  
 

• Bjälklagskanten är tydligt markerad 

• Prefabjälklagets kant är tydligt markerad 

• Pelartopplåtar till plattbärlag är redovisade 

• Håltagningar & schakt är redovisade 

• Plushöjder till underkant bjälklag eller överkant bjälklag är redovisade 

• Bjälklagstjockleken är redovisad 

• Försänkningar i betongbjälklaget är redovisade 

• Plushöjder till färdigt golv är redovisade 

• Vägg-, dörr- och fönsterplaceringar är redovisade 

• Dörr- och fönsterlittera + uppställning (alt. Exakta mått redovisade i plan) 

• Fall på balkonger och loftgångar är redovisade  

  

Här ser ni exempel på vad som 

skiljer mellan bjälklagskant och 

prefabjälklagets kant 

Exempel på hänvisning till 

fönsteruppställning samt angivna 

mått för fönster och dörrar 
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Sektioner 

Exempel på omfattning av sektioner: 
 

• Plushöjder anges överkant bottenplatta 

• Plushöjder anges underkant eller överkant bjälklag 

• Bjälklagstjocklekar är redovisade 

• Högsta tillåtna höjd för eventuella balkar redovisas 

 

 

  

? 

? 
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Elevationer 

Exempel på omfattning av elevationer:  

 

• Fasad/vägguppbyggnationen är redovisad 

• Fasadutformning är redovisad (Material, färg, etc.) 

• Fönsterlittera är redovisad 
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Byggtekniska detaljer vid entreprenadgränser 

Exempel på omfattning av byggtekniska detaljritningar:  

  

Utformning och detaljer mellan bottenplatta och prefab 

Anslutningar mellan prefabvägg och fönster 

(öppningarnas storlek, plushöjd till underkant 

fönsteröppning redovisas också) 

Redovisning av erforderliga ingjutningsgods som krävs för att annan leverantör ska 

kunna ansluta till prefab, t.ex. prefabprodukter och stålbalkar/stålpelare, trappor, 

hissar. (OBS! exempel på detalj saknas) 
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Byggtekniska detaljer som påverkar funktion 

Exempel på omfattning av byggtekniska detaljritningar 

som påverkar byggnadens funktioner:  

  

• Anslutningsdetalj för betongprefabtak och stomme 

• Fall på taket 

• Anslutningsdetalj för balkong och stomme 

• Fall på balkongen 

• Hålkäls höjd och utformning 
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Övriga handlingar 

Exempel på övriga handlingar:  

 
Allmänna föreskrifter inkl lastförutsättningar 

Underlag från El-, Vent samt VS som är projekterade med av Abetong 

tillhandahållna projekteringsnycklar. Se även Projekteringsförutsättningar för El 

och VVS (länk). 

Trapp- och hissunderag där håltagningar, mått och ingjutningsgods finns 

redovisade. 

https://www.abetong.se/sv/system/files_force/assets/document/5a/e8/projekteringsanvisningar_for_el_och_vvs.pdf?download=1

