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1.1 Generelt 

 

 
Lidt historie 

Efter anden verdenskrig var presset på byggesektoren meget stort, og der 

måtte findes en mere rationel måde at opføre bygninger på. Det blev 

begyndelsen til anvendelse af industrialiserede metoder i byggeriet. Set på 

verdensplan har den danske betonelementindustri fra starten haft en førende 

position i den tekniske udvikling. 

 
De første elementbyggerier opførtes i Danmark i begyndelsen af halvtredserne, 

og derefter tog udviklingen fart. Takket være en kraftig udbygning af 

produktionsapparatet og udvikling af teknikken i montagen lykkedes det at 

flerdoble den danske byggesektors produktion over en tyveårig periode. 

 
Det var især indenfor boligbyggeriet at betonelementerne fik deres 

gennembrud, og ved opførelsen af storstilede boligprojekter i løbet af 60-erne 

bidrog elementbyggeriet til at afhjælpe en mangeårig alvorlig boligmangel. 

 
Udviklingen af disse nye byggesystemer har samtidig hævet den danske 

boligstandard til et niveau, der hører til blandt verdens bedste. Blandt andet på 

grund af at den industrialiserede fremstillingsteknik billiggjorde boligen for den 

enkelte. 

 
Erhvervsbyggeriet fulgte hurtigt efter, og allerede i 50-erne var der udviklet 

flere elementsystemer til haller og kontorbyggerier. 

 
I begyndelsen af 70-erne skete der en kraftig ændring i udformningen af 

boligområderne og selve boligerne. Ændringerne kom som en følge af megen 

kritik af størrelsesforholdene og den arkitektoniske udformning i mange store 

boligbyggerier. 

 
Boligområderne blev lave, tætte bybebyggelser og arkitekturen blev udtryksfuld 

og varieret. Dette blev en kraftig udfordring for elementproducenterne, som 

måtte omstille det industrielle produktionsapparat for at blive i stand til at løse 

de meget individuelle og varierede byggeopgaver. 

 

 

VM Bjerget, Ørestad, Opførelsesår 2007-08 

Bjarke Ingels Group, Julian De Smedt Architects 

Tildelt både Betonelement-Prisen og Utzon-Statuetten 2011 

 
 
 

Fleksibilitet 

Fundamenter, vægge, facader, søjler, dragere, etageadskillelser og 

tagkonstruktioner er de hovedbestanddele i bygningskonstruktionen, som 

betonelementudviklingen naturligt har koncentreret sig omkring. 

 
Man kan skelne mellem konstruktionselementer og elementer, som eksempelvis 

er en del af en bygnings facadeudtryk. Normalt anvendes begge elementtyper i 

et byggeri. 

 
Konstruktionselementer er oftest dele af standardsystemer, der er 

videreudviklet så vel æstetisk som teknisk gennem mange års bearbejdning. 

Variationen består ofte i ændring af spændvidde og armeringsgrad, mens 

grundformen ikke forandres. 

Der er udviklet systemer, som er særligt velegnede til erhvervsbyggeri. Der kan 

bygges alle former for erhvervsbygninger med store, frie spændvidder i 



Betonelementbyggeri side 3 

 

 

produktions- og lagerhaller. I kontorhuse kan der med bærende 

facadeelementer og fritspændende dækelementer skabes arealer, hvor 

konstruktionerne ikke giver bindinger i fleksibiliteten. 

 
I boligbyggeriet er der en tendens til at gå væk fra de tidligere meget anvendte 

bærende tværskillevægge, som lægger en vis binding på fleksibiliteten. Der 

anvendes i højere grad systemer som er en kombination af bærende vægge og 

søjle/dragersystemer. 

 
Til disse hovedelementer er der udviklet et meget varieret og specialiseret 

betonelementprogram. Dette udbud giver mulighed for at opbygge en 

bygningskonstruktion af betonelementer, som netop passer til den enkelte 

bygherres aktuelle behov. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Chr. Hansens Laboratorium A/S 

Hørsholm 

Opførelsesår 1986-89 

Arkitekter M.A.A. Jørn Langvad, 

Holm & Grut 

Formbarhed 

Betonelementer støbes som regel i stålforme. Betonens evne til i uhærdet stand 

at kunne tilpasse sig en støbeform giver mange muligheder, som medfører et 

stort spillerum for arkitekturen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Den Danske Eksportskole, 

Herning 

Opførelsesår 1989 

Arkitektfirmaet C.F.Møllers 

Tegnestue, Herning, 

arkitekter M.A.A. 

 

 
Mange ens elementer giver et rationelt og billigere formarbejde. Men 

betonelementindustrien har på trods af de stramme økonomiske rammer 

forstået også at leve op til arkitekternes nye krav om løsninger, der kan 

specialopbygges, såvel i overfladeprofilering som i størrelse. 

 
Som eksempel kan nævnes sandwichfacade elementet, der i de senere år har 

gennemgået en eksplosiv udvikling. Det anvendes nu i byggerier af høj 

arkitektonisk værdi. Det kan blandt andet aflæses i en lang række 

arkitekturpriser. 
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Overflader 

Indvendige overflader på væg- og dækelementer leveres klar til malebehandling 

eller tapetopsætning. Mange elementsystemer til domiciler og erhvervshaller har 

overflader som sagtens kan stå uden malebehandling. Indvendige overflader på 

facadeelementvægge er oftest opside i formen, og de leveres med glittet eller 

rullet overflade. Især den sidste danner en særdeles god bund for 

malebehandling. 

 
Facadeoverfladen, der som regel er formsiden på et betonelement, kan varieres 

i det uendelige. Det er ikke blot støbeformens overflade, men også 

tilslagsmaterialet i facadepladen og efterbearbejdningen, som kan varieres. 

Efterbehandlingen bestemmer hvordan tilslagsmaterialet ses i overfladen. 

Elementet kan få en let afsyring. Det blotlægger kun små sten i overfladen og 

anvendes især hvor profileringen i overfladen er det egentlige arkitektoniske 

udtryk. 

 
De større sten i overfladen kan frilægges. Der anvendes en speciel væske, som 

smøres i formen inden støbningen, og som gør det muligt at frilægge 

tilslagsmaterialet ved at spule overfladen, efter at elementet er afformet. Dette 

giver desuden en særdeles vejrbestandig overflade. 

 
Af andre eksempler kan nævnes slibning. Elementet slibes med slibemaskine, 

således at overfladen står som terrazzo. Denne behandling kan give meget 

spændende resultater. 

 
Herudover kan man indstøbe teglsten eller andre former for uglaserede eller 

glaserede klinker. Der kan anvendes teglstensskaller, som lægges i en 

gummimatrice, der styrer det ønskede forbandt. Hvis der anvendes en god 

kvalitet klinker, opnås en meget vejrbestandig overflade. Også indenfor denne 

type er der meget store variationsmuligheder i stentyper, forbandt og 

kombinationer med betonbånd eller andre materialer. 
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Endvidere kan betonens farve varieres. Ud over nuancer af grå og hvid farve fra 

selve cementen kan der tilsættes farvestoffer til betonblandingen, således at 

overfladen kan få en lang række forskellige farver. 

 

Holdbarhed 

Betonkonstruktioner har stor styrke og stivhed. Blandt andet betyder dette at 

betonelementerne som regel kan optage uforudsete påvirkninger, eksempelvis 

lokale overbelastninger eller stødkræfter, uden at skades. 

 
Styrken gør samtidig betonelementerne meget robuste overfor dagligt slid. 

Tilfældige slag og andre påvirkninger vil i de fleste tilfælde ikke efterlade 

mærkbare spor i overfladen. 

 
Til udendørs konstruktioner er beton også særdeles velegnet, fordi det normalt 

ikke er nødvendigt at sørge for særlig beskyttelse af konstruktionerne mod 

vejrliget. Blot kræves det, at betonelementer til udendørs anvendelse designes i 

overensstemmelse med god projekteringsskik og hensyn til holdbarhed. 

 

Holstebro Retsbygning 

Opførelsesår 1991-92 

3 x Nielsen 

Tildelt Betonelement-Prisen 1992 

 

Se også link: Synlig beton, Holstebro retsbygning 

God projekteringsskik er i denne forbindelse efterlevelse af nogle enkle 

leveregler, eksempelvis vedrørende valg af betontype, placering af armering og 

indstøbningsdele, bortledning af overfladevand og hensyntagen til 

temperaturbevægelser. I Statens Bygge forskningsinstituts publikation »Beton 

5, Betonaltaners konstruktive udformning« findes en instruktiv samling af en 

række af de nævnte leveregler. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Scanticon, Kolding, 

Hotel og 

konferencecenter. 

Opførelsesår 1984-86. 

T. Skovgaard Sørensen 

tegnestue a/s, 

Arkitekter M.A.A. 

 
 

Kontrolleret kvalitet 

I dag kender man levereglerne for design af betonelementer, og derudover 

sikrer elementfabrikkernes systematiske kvalitetskontrol de færdige elementers 

holdbarhed. Alle Betonelement-Foreningens medlemsvirksomheder har et 

godkendt produktionskontrolsystem og er underlagt løbede, uafhængig kontrol 

af det akkrediterede certificeringsorgan som et led i ordningen for CE-mærkning 

af betonelementerne. 

http://www.synligbeton.dk/default.aspx?m=4&amp;i=93&amp;pi=3&amp;pr=3
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Vedligehold 

Veludførte betonelementer kræver kun en yderst beskeden vedligeholdsindsats. 

Vedligehold af rigtigt udformede overflader kan oftest begrænses til simpel 

rengøring med nogle års mellemrum, afhængigt af miljø og interesse for 

byggeriets fremtræden. 

 
Det gælder for alle byggematerialer, også beton, at hele klimaskærmen bør 

efterses med jævne mellemrum, for eksempel hvert tredje år. Den beskedne 

vedligeholdsindsats ved betonelementer giver sig udslag i bygherrens fremtidige 

driftsregnskab i form af tilsvarende mindre udgifter mange år frem. 

 

1.2 Komfort 

 
Betonkonstruktioner sikrer ofte bedre komfort i en bygning end lette 

konstruktioner. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Unicon Beton, 

Administrationsbygning, 

Roskilde. 

Opførelsesår 1987-88 

Arkitekter M.A.A. 

KHR A/S 

Tildelt 

Betonelement-Prisen 

1989 

Indeklima 

Betonkonstruktioner har gode varmeakkumulerende egenskaber. Det betyder 

eksempelvis at man efter udluftning på en kold dag hurtigt genvinder en 

behagelig stuetemperatur, fordi betonkonstruktionerne afgiver en del af den 

oplagrede varme til rumluften. 

 
På grund af varmelagringen opnås også en jævn og dermed behagelig 

indetemperatur i løbet af dagen. Betragtes temperaturforløbet i en industrihal 

på en sommerdag, findes temperaturer som vist på figuren for henholdsvis en 

bygning med let tagkonstruktion og en bygning med tag af betonelementer. 

 
Sammenligner man med et sæt anbefalede komforttemperaturer som vist på 

skemaet, ses at det ofte kan blive nødvendigt at etablere ventilations/køleanlæg 

i bygningen med den lette konstruktion, medens bygningen, hvor råhuset er af 

betonelementer, giver så gode temperaturforhold at køling er unødvendig. 
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Lydisolation 

Betonkonstruktioner isolerer langt bedre mod støj end lette konstruktioner. 

Gener fra støj kilder udefra eller i naborum kan i huse af betonelementer 

reduceres til et minimum, når detaljerne udformes korrekt efter nugældende 

anvisninger. 

 
Desuden er det muligt at indbygge lydabsorberende materialer i 

betonelementers overflader, så der også opnås fine akustik forhold i de enkelte 

rum. 

Indemiljø 

Beton er i sig selv et neutralt naturmateriale. Betonbranchen har ved 

afgasningsforsøg er foretaget i klimakammer efter EN 13419 undersøgt, om 

beton påvirker indeklimaet. Det er sket ved en række forsøg, hvor betons 

afgasning af flygtige stoffer til indeluften er blevet målt. Målingerne er sket på 

typiske danske betonsammensætninger, som anvendes til boligbyggeri. 

Konklusionen er entydig: Betonoverflader afgiver ikke flygtige stoffer i 

koncentrationer, der påvirker indeklima eller sundhed. 

 
Ved også at vælge miljømæssigt neutrale materialer til øvrige bygningsdele ved 

indretningen af et betonelementbyggeri tilgodeser bygherren på afgørende 

måde velbefindendet for alle, der opholder sig i bygningen. 

 
Et praktisk eksempel på dette ses i byggeri er for allergikere. Efter nøje 

planlægning er disse byggerier opført med betonelementer, og der er benyttet 

andre neutrale materialer ved indretningen. 

 

1.3 Økonomi 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Stivhed og stabilitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grøfthøjparken, 

Viby 

Opførelsesår 1982, 

Arkitekter M.A.A 

Friis & Moltke 

Konkurrenceevne 

Fordelen ved elementbyggeriets rationelle og industrialiserede produktion giver 

sig udslag i lavere pris end for tilsvarende bygninger udført som traditionelt 

håndværk. Denne fordel kan umiddelbart gøres op ved direkte sammenligning 

mellem tilbudspriser på samme byggeri udført på forskellig måde. Der kan i 

denne forbindelse henvises til ”Beregn selv prisen” på Betonelement- 

Foreningens hjemmeside, www.bef.dk. 

 
Ikke alene elementfremstillingen på fabrikkerne er meget rationel. Også 

montagen er en nem og enkel proces, hvilket ses af de meget korte 

montagetider for råhuse af betonelementer. Den korte byggetid medfører både 

lavere renteomkostninger og hurtigere ibrugtagning for bygherren. 

Med betonelementer opnås et meget stift råhus. Det betyder blandt andet at 

selv kraftige vindstød ikke giver fornemmelse af bevægelser i konstruktionen. 

 
Tilsvarende undgår man, at generende rystelser fra gående og andre støjkilder 

forplanter sig gennem etageadskillelserne. 

Der er også en anden skjult men væsentlig økonomisk gevinst ved 

betonelementbyggeri. Denne gevinst fremkommer i form af sparede vejrligs- og 

vinterforanstaltninger, der normalt ikke er medregnet i tilbud for danske 

byggeopgaver. Dels kan betonelementer året rundt fremstilles under 

http://www.bef.dk/
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velkontrollerede betingelser på fabrikkerne, dels medfører den hurtige montage 

på byggepladsen at råhuset hurtigt kan lukkes for vejrliget, så de videre 

arbejder med indretning og installationer kan foregå under beskyttede forhold. 

 
 

Totaløkonomi 

Følgende parametre er af væsentlig betydning for totaløkonomien: 

• Byggeudgiften 

• Renteudgiften i byggeperioden 

• De løbende driftsudgifter 

• De løbende vedligeholdsudgifter 

• Gensalgsværdien 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Handelshøjskolen, 

Frederiksberg 

Opførelsesår 1985-89 

Arkitekter M.A.A 

Henning Larsens 

Tegnestue A/S 

 

 
Et velgennemtænkt betonelementbyggeri bevarer sædvanligvis en høj 

gensalgsværdi. Dette skyldes blandt andet at byggerierne i mange tilfælde kan 

omstilles til helt nye aktiviteter uden kostbare ændringer af råhuset. 

Sammen med de øvrige punkter der er behandlet i de foregående afsnit, bliver 

det samlede resultat en virkelig god total økonomi, når der bygges med 

betonelementer. 

 

Kort byggetid 

I forhold til traditionelle byggemåder kan der for byggerier i mellemstørrelsen 

sædvanligvis spares omkring 3 måneders byggetid ved elementbyggeri. Den 

kortere byggetid reducerer umiddelbart omkostningerne til administration og 

drift af byggepladsen. Desuden spares byggelånsrenter, og der opnås en 

hurtigere forrentning af investeringen som følge af den hurtigere ibrugtagning. 

 
For en betonelementløsning realiseret med en 3 måneder kortere byggetid end 

ellers kan de hermed forventede besparelser og forøgede indtægter anslås at 

modsvare et beløb svarende til 5% af prisen for de konstruktioner, der udgør 

råhuset i et moderne erhvervsbyggeri. 

 

Lav brandrisiko 

Betonkonstruktioner har gode brandtekniske egenskaber. I sig selv er 

konstruktionerne ubrandbare, de har stor brandmodstandsevne, og de virker 

effektivt brandadskillende. 

 
I almindelighed kan risikoen for mindre brandes opståen ikke undgås; men det 

har stor værdi at branden hindres i at brede sig til større områder. Endvidere er 

det afgørende at hovedkonstruktionen kan modstå branden. Ved at anvende 

betonelementer er det som oftest muligt at opnå den ønskede brandsikkerhed 

uden yderligere forholds regler. 

 
For byggeøkonomien er det af stor betydning at konstruktionerne i sædvanlige 

byggerier ikke kræver brandbeskyttelse i form af særlig beklædning, 

brandbeskyttende maling, sprinkleranlæg eller andre forholdsregler. Der kan i 

givet fald opnås en driftsøkonomisk fordel ved at bygge med tanke på 

brandsikkerheden. Dette gælder både hvad angår begrænsningen af materielle 

tab, og begrænsningen af efterfølgende tab på grund af produktionsstop. 



Betonelementbyggeri side 9 

 

 

1.4 Byggesystemernes delkomponenter 
 

På det danske byggemarked er udbuddet af betonelementer overordentlig bredt. 

Komponenterne er samtidig særdeles fleksibel overfor sammenbygning i alle 

tænkelige kombinationer. Derfor er det i de fleste tilfælde meget let at finde en 

velegnet elementløsning til en given byggeopgave. 

 
 

Audtorie- og udstillingsbygning til Arkitektskolen i Aarhus, Opførelsesår 1996-97 

Arkitekt: Kjaer & Richter A/S, Tildelt Betonelement-Prisen 1998 

 
 

De almindeligste løsningers grundform er i de efterfølgende afsnit præsenteret 

som selvstændige byggesystemer. I praksis kan det til mere komplekse 

byggeopgaver være aktuelt at kombinere to eller flere af byggesystemerne i en 

sammenhængende løsning. 

 
I beskrivelsen af de enkelte løsninger refereres til en række af de almindeligste 

elementtyper på markedet. En detaljeret beskrivelse af de i det følgende viste 

elementer findes i Håndbogens Del 3. 

 

Huldæk 

Pladeelementer med 

plan over- og 

underside. Indvendigt 

er elementerne 

forsynet med hule 

kanaler for at spare 

vægt 

 
 

 
 

 
Ribbeplader 

Pladeelementer med 

en overplade 

sammenbygget med 

to langsgående ribber 

 
 
 
 

 
Ribbetagplader 

Pladeelementer som 

ribbeplader, men med 

form som sadeltag 

med lav taghældning 

 

 
 
 
 

Vaffelplader 

Lette pladeelementer 

beregnet til at 

oplægge mellem 

ribbeplader eller 

ribbetagplader i 

tagkonstruktioner 
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RB-bjælker 

Bjælkeelementer med 

rektangulært 

tværsnit. Vederlag 

kan indsnævres 

svarende til konsoller 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IB-bjælker 

Bjælkeelementer med 

indsnævringer på 

siderne for at spare 

vægt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIB-bjælker 

Bjælkeelementer som 

IB-bjælker, men 

formet svarende til et 

sadeltag med lav 

hældning 

 

Konsolbjælker 

Bjælkeelementer med 

hylder, hvorpå 

dækelementerne kan 

oplægges. Leveres 

med én- eller tosidigt 

hyldearrangement 

 
 

Konsolbjælkerne, 

type LB og LBE, 

udføres med 

konsolhøjder ned til 

kun 80 mm under 

dækunderside, hvilket 

er særlig velegnet i 

installationstunge 

byggerier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søjler 

Søjleelementer kan 

fås i mange 

udformninger, én eller 

flere etager høje, med 

eller uden konsoller 
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Vægge 

Massive vægelementer 

som indvendige 

rumadskillelser eller 

som bagvæg i facade 

med skalmur eller let 

beklædning. 

Leveres med indstøbte 

elrør og –dåser, 

bindere til skalmur og 

andre ønskede 

indstøbninger 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sandwichfacader 

Facadeelementer med 

isolering indstøbt 

mellem en bagvæg og 

en forplade. For 

forpladen findes et 

væld af 

overflademuligheder. 

Elementerne leveres 

som 

helvægselementer, én 

eller to etager høje, 

eller som 

plankeelementer 

 

 

Emaljehaven, København 

Opførelsesår 2006-07 

Creo Arkitekter A/S og Entasis 

Tildelt Betonelement-Prisen og 

Utzon-Statuetten 2009 

 

1.5 Boligbyggeri 

 
Tværvægsløsningen er et meget anvendt byggesystem i boligbyggeri. I denne 

løsning udføres lejlighedsskel og andre primære vægge, der står på tværs af 

facaden, som betonelementvægge. Disse vægge bærer etageadskillelserne. 

Bygningens afstivning sikres af langsgående vægge ved trappeskakte. Øvrige 

skillevægge udføres normalt som lette vægge. Etageadskillelserne udføres af 

huldækelementer der spænder på langs ad bygningen mellem de bærende 

vægge. Typiske spændvidder er 3-8 m. 

 
Boligbyggerierne er gerne forsynet med hel eller delvis kælder med plads til 

sikringsrum, teknikrum og opbevaringsrum. Disse kælderkonstruktioner kan 

være af betonelementer eller pladestøbt beton. Løsningen med pladsstøbt beton 
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vælges især, hvor der er tale om mindre kældre. 

 
Tværvægsløsningens store anvendelse i både tæt/lavt byggeri og i 

etageejendomme skyldes blandt andet, at flere af betonelementernes 

egenskaber udnyttes samtidig: 

 
• God stabilitet og bæreevne 

• God lydisolerende virkning 

• God brandadskillende virkning 

 
Desuden er det væsentligt at betonelementer kan leveres klar til 

malebehandling, både for vægge og lofter. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Tietgen Kollegiet, København 

Opførelsesår 2004-05 

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S 

Tildelt Betonelement-Prisen 2007 

 

Med tværvægeløsningen kan der opnås meget stor frihed i udførelsen af 

facaderne, fordi facaderne ikke indgår i det bærende system. Herved bliver det 

muligt at skabe overordentlig spændende facadebilleder. 

 
Andre muligheder opnås ved at anvende etagehøje betonelementer i facaden. 

Her kan enten være tale om sandwichfacadeelementer eller om 

bagvægselementer, der skalmures eller beklædes med andre materialer. Disse 

betonelementer kan samtidig fungere som bæring for tagkonstruktionen. 

De rige variationsmuligheder i tværvægs løsningen er gennem mange år blevet 

udnyttet til at skabe boligbyggerier af høj arkitektonisk standard. Dette gælder 

ikke alene facaderne, men også mulighederne for at skabe spændende og 

varierende lejlighedstyper ved kreativ anvendelse af de basalt set meget enkle 

principper i tværvægsbyggeriet. 

 
I boligområder med købstadspræg kan det være ønskeligt med store, frie 

arealer i stue etagen til for eksempel butikker. Her kan en egnet løsning være et 

søjle/bjælkesystem i stueetagen og en tværvægsløsning i de højere liggende 

etager. De bærende tværvægge i etagerne fungerer da som etagehøje bjælker, 

der spænder mellem stueetagens søjler. Bygningen afstives på langs og på 

tværs af vægelementer omkring trappeskakte. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tværvægsløsning over 

fleksibel planløsning i 

nedre etage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Engen, boligbebyggelse i 

Rødovre. 

Opførelsesår 1988-89 

Arkitektgruppen i Aarhus, 

arkitekter M.A.A. 

Tildelt Betonelement-Prisen 

1990 
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1.6 Administrationsbyggeri 

 
Til kontorbyggerier eller til kombinerede administrations- og industribyggerier 

anvendes ofte en af følgende grundformer: 
 

• Skivebygninger 

• Søjle/bjælkebygninger 

• Kombinationsbygninger 

 
Alle løsningerne kan udføres med etageadskillelser af enten huldækelementer 

eller ribbeplader. Ribbepladerne kommer især til anvendelse ved meget store 

spændvidder. Her er etageadskillelsernes undersideform ofte uden betydning, 

enten fordi der under alle omstændigheder kræves nedhængte lofter i 

kontorlokaler og repræsentative rum for at skjule ventilationskanaler eller andre 

installationsfremføringer, eller fordi der ikke kræves plane lofter i eventuelle 

produktionslokaler. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Skivebygninger 

 
 
 

Sophienberg Slot 

Tilbygning, Vedbæk, 

Opførelsesår 1988 

Ib og Jørgen Rasmussen 

Arkitekter, 

Tildelt 

Betonelement-Prisen 1994 

 
I administrationsbyggerier kræves normalt stor fleksibilitet med hensyn til 

indretning og ombygning. Dette opnås med de nævnte grundformer ved at 

udføre den nødvendige grundkonstruktion af betonelementer, hvorefter 

etagerne indrettes med lette skillevægge, der kan flyttes uden større 

vanskelighed. 

 

CCI Europe A/S, Højbjerg, Opførelsesår 2000-2001 

Arkiteme Architects, Tildelt Betonelement-Prisen 2002 

Med skiveløsningen opnås et meget enkelt konstruktivt system, der umiddelbart 

giver stor frihed ved indretningen af de enkelte etager. 

Facader og gavle udføres af sandwichelementer, der fungerer både som 

bærende og afstivende konstruktionsdele og som en færdig klimaskærm, klar til 

isætning af vinduer. Alternativt anvendes bagvægselementer, der skalmures 

eller forsynes med anden beklædning. Ved trappeskakte og elevatorskakte 

anbringes betonelementvægge for at bære etage adskillelser og trapper. 

 
I den viste løsning er der anvendt etagehøje sandwichelementer i facaderne, og 

etageadskillelserne er huldækelementer der spænder op til 11-12 m fra facade 

til facade. Bemærk at de langsgående betonelementer ved trappeskakten er 

længere end trappeskakten er bred. Dette kan være nødvendigt for at kunne 

skabe fornøden sammenhæng i det afstivende system. 
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Søjle/bjælkebygninger 

Søjle/bjælkeløsninger giver mulighed for store, åbne gulvarealer, kun afbrudt af 

søjlerne i bærelinjerne. Byggetypen er derfor meget fleksibel med hensyn til 

indretningen. 

 
Desuden giver løsningen mulighed for at opnå rigt varierede facadebilleder. 

Eksempelvis i byggerier med butikker i stueetagen er friheden i facadens 

udformning af stor betydning. 

 
Bygningen stabiliseres sædvanligvis af vægelementer omkring trappe- og 

elevator skakte, når der er mere end 2 etager. 

I den øverste løsning er dækelementerne oplagt på konsolbjælker i facaden og 

midt i bygningen. Afstanden mellem søjler i samme bærelinje bliver typisk 6-7 

m, og med huldækelementer kan spændvidden blive op til 11-12 m på tværs af 

bygningen. Endnu større spændvidder kan opnås med ribbeplader. 

 
I den anden løsning er dækelementerne op lagt på RB-bjælker i bærelinjerne. 

Bjælkerne hviler på søjler, der er indspændt i fundamenterne. Anvendelse af 

RB-bjælker kræver sædvanligvis større etagehøjde end konsolbjælkerne. 

 

Kombinationsbygninger 

I kombinationsløsninger opbygges facader og gavle som i skiveløsningen, men 

samtidig etableres én eller flere bærelinjer med søjler og bjælker inde i 

bygningen. 

 

Søjleafstande i bærelinjerne og spændvidder på tværs af bygningen svarer til 

hvad der opnås i den rene søjle/bjælkeløsning. Til mange erbvervsformål er 

kombinationsbygningen en yderst konkurrencedygtig løsning med stor 

fleksibilitet ved indretningen af etagerne, og med mulighed for meget store 

husdybder. 
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Bella Sky Hotel, 

København 

Opførelsesår: 2008-2011 

Arkitekt: 3XN 

 

 

De senere års udvikling af projekteringsredskaber med tredimensionale digitale 

bygningsmodeller og udviklingen af produktionsudstyret til fremstillingen af 

betonelementer betyder, at moderne kombinationsbygninger af betonelementer 

kan udformes med overordentlig kompleks geometri og dramatisk arkitektur. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Roskilde Tekniske Skole, 

Opførelsesår: 2011-2013 

Arkitekt: Christensen & Co 

1.7 Erhvervsbyggeri 

 
Grundformerne er: 

 
• Skivehaller 

• Søjle/bjælkehaller 

• Kombinationshaller 

 
Grundformen refererer til det overordnede konstruktive system. Det er 

almindeligt at etablere sekundære systemer indenfor hovedkonstruktionen, når 

vidt forskellige arbejdsfunktioner under samme tag kræver forskellige 

lokaleformer. 

 
Eksempelvis kan der til en produktions virksomhed med behov for nogen 

administration ofte med fordel etableres et såkaldt indskudt dæk i en del af 

bygningen. Adskilt fra produktions- og lagerområdet kan der så på enkel vis 

indrettes administrationslokaler i to etager. Ved indretningen af disse lokaler 

anvendes almindeligvis lette skillevægge. 

 
Halbyggeriets afklarede form og gode økonomi gør byggetypen attraktiv til en 

lang række erhverveformål. I mange produktionsvirksomheder er det en særlig 

fordel, at det bliver muligt at etablere store ovenlysarealer i 

produktionsområdet, da dette erfaringsmæssigt giver et behageligt arbejdslys. 

 

 
Skivehaller 

Med den rene skiveløsning opnås det enklest tænkelige halbyggeri med 

mulighed for et fuldstændigt frit indre rum. 

Facader og gavle er bygningshøje sandwichelementer. Indenfor det normale 

leveringsprogram kan hermed opnås en indvendig frihøjde på op til ca. 9 m. 

Større højder er dog mulige. 

 

Taget opbygges i de fleste tilfælde af ribbetagplader, der spænder fra facade til 

facade med spændvidder på indtil ca. 35 m. I mange tilfælde kan der med 

fordel indskydes vaffelplader mellem ribbetagpladerne. Den størst mulige 

spændvidde reduceres i så fald til omkring 32 m. En del af vaffelpladerne kan 

uden videre erstattes af ovenlys. 
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For haller med mindre spændvidder kan andre tagkonstruktioner være aktuelle. 

Eksempelvis sædvanlige ribbeplader for spændvidder op til ca. 24 m, eller 

huldækelementer for spændvidder op til ca. 16 m. Med disse tagtyper skal der 

etableres fald på taget, hvor der ofte anvendes kileskåret tagisolering. 

 
I skivehaller er muligheden for senere udvidelser i længderetningen gode, fordi 

gavlene let kan flyttes. Dog bør hallerne af hensyn til tværstabiliteten ikke gøres 

for lange. 

Søjle/bjælkehaller 

 

 
I den rene søjle/bjælkeløsning er søjlerne indspændt i fundamenterne. Hermed 

kan facader og gavle udformes meget frit, da de ikke indgår i det bærende og 

afstivende system. Den frie facadeudformning betyder at byggetypen også er 

velegnet til butikker eller lignende, idet alle facadepartier kan erstattes af 

udstillingsvinduer. Desuden er haltypen fleksibel overfor senere udvidelser, 

eventuelt ved udbygning til en flerskibshal. 
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I bærelinjerne opstilles søjlerne sædvanligvis med en indbyrdes afstand på 6-10 

m. Indenfor det normale leveringsprogram fås søjler svarende til frie rumhøjder 

på op til ca. 12 m. 

 

Til bæring af taget kan indlægges RB-bjælker i bærelinjerne. Taget udføres da 

normalt af ribbetagplader med spændvidder på op til ca. 35 m. En anden 

mulighed er at oplægge ribbeplader eller huldækelementer mød fald fra en 

midterbjælke og ud til randbjælkerne. Med huldækelementer er denne løsning 

mulig ved spændvidder på op til ca. 16 m, og med ribbeplader ved spændvidder 

på op til ca. 24 m. 

 
Det kan også vælges at oplægge SIB-bjælker på tværs af hallen. Disse bjælker 

leveres med spændvidder på indtil ca. 35 m. På SIB-bjælkerne oplægges 

tagdækket, der for eksempel kan bestå af korrugerede stålplader. 

 
 

Kombinationshaller 

 

 
I kombinationsløsningen indgår facader og gavle i det bærende og afstivende 

system, og de indvendige søjlerækker optager kun lodret last. Også denne 

haltype giver mulighed for meget store, åbne halarealer, kun afbrudt af søjlerne 

i de indvendige bærelinjer. 

 
Når fremtidige udvidelser i hallens sideretning påtænkes, bæres taget af søjler 

og bjælker ved den pågældende facade. Facader og gavle er bygningshøje 

sandwichelementer. Søjlerne i de indvendige bærelinjer placeres som regel med 

en indbyrdes afstand på 8-12 m. Indenfor det normale leveringsprogram fås 

denne haltype med indvendig frihøjde på indtil 9 m. Større højder er dog 

mulige. 

 
Taget opbygges af ribbeplader eller huldækelementer der oplægges på facader 

og på bjælker i de indvendige bærelinjer. Spændvidder op til ca. 24 m med tag 

af ribbeplader, og op til ca. 16 m med tag af huldækelementer. Afvanding af 

taget sikres ved at oplægge tagpladerne med fald, eller ved anvendelse af 

kileskåret tagisolering. 


