
CE-merket samvirkende 
bjelkelag for alle bygninger.Combideck 45
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Mindre materialforbruk
Bærende konstruksjoner og legging av grunn kan min-
skes i dimensjon, og derfor går det med mindre mengder 
betong og armering.

Større frihet i planleggingen
Installasjoner av vvs, elektrisitet, ventilasjon med mer 
gjøres med fordel mellom undertaket og det ferdige bjel-
kelaget. Installasjonsplanene kan endres helt til det siste 
når man bygger med Plannja Combideck 45. Den friheten 
kan være uvurderlig når planleggingen av bygningens an-
vendelse må skje samtidig med at byggingen finner sted. 

Bjelkelag, armering og støpeform
Plannja Combideck er en armeringsplate som sammen med plasstøpt betong danner 
en samvirkende konstruksjon. I støpefasen er armeringsplaten arbeidsplattform og 
støpeform. Når betongen har herdet, utgjør Plannja Combideck ofte all nødvendig 
underkantsarmering i bjelkelaget som spenner opptil ca. 7–8 meter.

Plannja Combideck 45 er utformet med inntrykninger i 
platen som ”griper tak” i betongen når den har herdet. 
Den gode skyveforbindelsen med betongen gjør at hele 
platens tverrseksjon fungerer som underkantsarmering. 
Resultatet er en ekstremt sterk konstruksjon.

Godkjenning
Plannja Combideck er godkjent i henhold til det svenske 
Boverkets byggeregler (BBR) og gjeldende EKS med god-
kjenningsbevis 1147/92 samt CE-merket ifølge EN 1090-
1:2009+A1:2011.

Betong

Plannja Combideck passer til alle typer 
bygningsskjeletter. I systemet inngår en spe-
sialprofilert plate som sammen med betong 
danner et såkalt samvirkende bjelkelag. Et 
produkt med svært gode tekniske egenskaper.

Formside

Plannja 
Combideck
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Materiale: Stål
Tykkelse: 0,85 mm
Vekt/m2: 8,9 kg
Belegg: Varmforsinket
Tilbehør: Tetningslist, skrue og formside i stålplate

MAKSIMALE SPENNVIDDER

For hjelp med dimensjonering kan du kostnadsfritt laste ned Plannjas program, 
Combideck, fra hjemmesiden vår plannja.no. Monteringsanvisning og teknisk in-
formasjon kan lastes ned fra https://www.plannja.no/support/last-ned/teknisk-in-
formasjon

DIMENSJONERING OG MONTERING

Kortere avstand mellom langsgående bærere anbefales:
• hvis undertak skal monteres direkte mot platen
• ved laserstøping

En minsking av avstanden mellom de langsgående bærerne med 20 % reduserer 
nedbøyingen til mindre enn halvparten. Riving av langsgående bærere og støtte-
bjelker må ikke utføres før betongen har oppnådd 70 % av foreskrevet holdfasthet. 
Under normale forhold tar dette cirka en uke.

*Tegnforklaring
b = bredde på langsgående bærere
h = platens tykkelse
g = betongens egenvekt
L = spennvidde mellom langsgående bærere
d = deformasjon av armeringsplaten

3 BRANN
Samvirkende bjelkelag har god bestandighet mot brann. Ofte behøves det ingen 
brannisolering, men hvis det er påkrevd, kan bjelkelaget beskyttes med
følgende prinsipper:

• tilleggsarmering i bjelkelagets underkant
• tykkere plate

Følgende metode brukes for å påvise at bjelkelaget oppfyller brannvernkravene:

• brannteknisk klassifisering (REI 30–REI 90)

Plannja Combideck klarer normalt brannteknisk klassifisering REI 30 uten tilleggsar-
mering i underkant eller reduksjon av spennvidden sammenlignet med ikke-brann-
lasttilfeller. For klasse REI 60 gjelder tabell 8.1. For REI 90 behøves det ofte tilleggs-
armering i felt, kontakt Plannja.

4 TILLEGGSARMERING
Tilleggsarmering kan være nødvendig/behøves i følgende tilfeller:
• underkantsarmering for å klare foreskrevet brannmotstand
• overkantsarmering i kontinuerlige bjelkelag
• tverrarmering for å klare store punktbelastninger
• krympearmering
Ofte behøves bare overkantsarmering, normalt mindre enn 3 kg/m2.

5. LYD
Lydisoleringen for et samvirkende bjelkelag bestemmes på samme måte som for et 
tradisjonelt massivt betongbjelkelag med tilsvarende overflatevekt. Hvis bjelkelaget 
utstyres med et undertak, oppnår man en forbedring av luft- og trinnlydsisolering for 
selve bjelkelaget. Hvor stor forbedringen blir for totalkonstruksjonen, avhenger av 
flanketransmisjonen og bør utredes av en akustiker. 

A – Boliger q = 2,0 kN/m2
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B – Kontorlokaler q = 2,5 kN/m2
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Side 1

Side 2

Dekkende bredde = 900

bu=60 bd=150

bp=30

hw=45
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(mm)  (kg/m
2
) (m) (mm) (m) (mm)

100 205 2,0 7 2,1 8

120 255 2,0 8 2,1 9

140 305 2,0 10 2,1 12

160 355 1,9 9 2,0 11

180 405 1,8 8 1,9 9

200 455 1,7 7 1,8 8

220 505 1,6 6 1,7 8

240 555 1,6 6 1,7 7

260 605 1,5 5 1,6 7

280 655 1,5 5 1,6 6

300 705 1,4 4 1,5 6

b  = 45 mm b  = 100 mm

1. KORROSJONSBESKYTTELSE
Armeringsplatens metalliseringssjikt av sink klarer korrosjonsklasse C1 og C2. For-
delingsarmering kan legges direkte på platen ved korrosjonsklasse C1 og C2, ellers 
med dekksjikt ifølge SS-EN 1992-1-1, avsnitt 4. Også korrosjonsbeskyttelsen for 
bjelkeklagets overside bør vies spesiell oppmerksomhet i miljøer som er aggressive 
mot betong og armering. Dette kan skje ved etterspenning for å oppnå et sprekk-
fritt bjelkelag og/eller med ulike membranisoleringer.

2 AVSTAND MELLOM LANGSGÅENDE BÆRERE
Egenvekter samt maksimale avstander mellom langsgående bærere, og tilhørende 
deformasjon for bjelkelag med Plannja Combideck. 

PLANNJA COMBIDECK 45 TEKNISK INFORMATION
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Postadresse: Plannja AS, PB 6753, 0609 Oslo. Tlf 23 28 85 00. Lageradresse: Plannja AS, Østre Aker vei 219, 0976 Oslo.

Opplysningene i denne trykksaken var korrekte før publisering, og formålet er å gi en generell veiledning om bruken av produktet. Vi tar forbehold om endringer som følge  
av vår fortløpende produktutvikling. Opplysninger og data som er gitt her må ikke oppfattes som garantier uten særskilt skriftlig bekreftelse. 


