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Ergonomic Construction Sweden AB har en serie 
ergonomiskt och arbetsmiljömässigt unika produkter 
till byggindustrin. Flera av produkterna är patenterade 
eller mönsterskyddade.

Produkterna ingår också i ett stomsystem ECS, 
för rationellt och effektivt stombyggande för 
flerbostadshus och kontor m.m. Systemet bygger på 
prefabricerade stålpelare, en patenterad bjälklagsform, 
som monteras i och på en prefabricerad eller 
platsbyggd yttervägg. Stålpelarna är anpassade till nya 
Eurokod 3, EKS 8,SS-EN 1090-2. En unik patenterad 
stålpelare med dolt montage för byggnader 5-15 
våningar är framtagen.

Ett nytt utökat samarbete har inletts med Flens 
Byggelement, marknadsledande tillverkare av 
väggelement. Flens Byggelement kommer att kunna 
montera på de delar av systemet som beställaren 
önskar till sina väggelement. Systemets olika delar 
kan naturligtvis levereras separat. All försäljning 
sker genom Flens Byggelement. Samarbetet syftar 
till att kunna erbjuda marknadens effektivaste, mest 
flexibla och kvalitetsmässigt bästa lösning på lätta 
väggelement och stomsystem. Stomsystemet har 
tidigare under många år levererats genom Europrofil, 
som avslutar sin försäljning av stomsystemet.

Ägare

Ergonomic Construction Sweden AB ägs av 
Stefan Sjöström, med mångårig erfarenhet av 
byggbranschen. Arbetat i rikstäckande byggbolag, 
eget byggföretag och under 
drygt 10 år vid Europrofil AB (marknadsledande 
tillverkare av stålprofiler till byggindustrin). De senast 
15 åren har varit focus på lättbyggnadsteknik, med nya 
produkt- och systemlösningar.

Ergonomic äger samtliga immateriella rättigheter till 
företagets produkter och system.

Stefan Sjöström 
Tel. +46 70 636 94 30 
Email. stefan@ergonomiccon.se

Patent-/Mönster-/Varumärkesskydd

Bjälklagsform 
Pelare 
Skruv

Varumärke- ERGODRIVE
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Stomsystem ECS

ECS patenterade system bygger på ett nytt helhetstänkt, att på ett effektivt och optimalt sätt 
kunna projektera, tillverka och montera både ytterväggar och stomme.

Systemet bygger på prefabricerad stålpelare och patenterad bjälklagsform, som monteras i och på 
den lätta ytterväggen.

Systemet bygger till största delen på standardiserade produkter, som lagerhålles för snabb 
leverans. Ingen komplicerad tillverkning och montaget sker med entreprenörens egen personal 
eller av prefabtillverkare.

Med ECS stomsystem monteras väggarna i takt med att huset byggs upp. Byggnaden blir tät från 
början och installationerna kan påbörjas mycket tidigt.

Systemet kan användas till de flesta byggnationer, bostäder, kontor, industri m.m och i kombination 
med plattbärlag eller traditionell formning.

Bjälklagsform

Toppdubb

Teleskopiskt snedstag

Plattbärlag eller 
plastgjuten 
betong

Ytterväggsskena

Ytterväggsregel

Pelare

Skydds- 
räckefäste

Isolering

Utvändig 
skiva

Ventilerad 
fasadläkt
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1. Bjälklagsform.
2. Hål för smygfästen och förstärkningsvinkel.
3. Skarvbeslag.
4. Isolering.
5. Teleskopiskt snedstag.
6. Förstärkningsvinkel.
7. Tejp.

Bjälklagsform

De stora fördelarna med systemet är att bjälklagsformen monteras 
direkt på ytterväggen innan montaget av vägg sker på arbetsstället. 
Ett nytt tänkesätt, att montera yttervägg tidigt i stomuppbyggnaden i 
stället för senare.

Vad vinner bygget på systemet?

•	 Skyddsräcket är på plats redan innan plattbärlaget monteras.

•	 Skyddsräcket är rätt placerat i det fortsatta arbetet. Utanför 
valvkant.

•	 Inga urtag i plattbärlaget för pelare/plåtar.

•	 Lägre plattbärlagskostnad, då plattbärlagsytan minskas med 0,15 
m2/lm vägg.

•	 Inga tilläggskostnad för justering av valvkant utvändigt i 
fasadarbetet.

•	 Pelare monterade redan i prefabväggen.

•	 Inga smidesarbeten.

•	 Brandisolerad pelare från fabrik.

•	 Betydligt mindre krantid.

•	 Bjälklagsformen monterad utanför utvändig skiva. Inga fuktskador.

•	 Tätt hus från början.

•	 Lägre kostnader för byggnadsställning.

Bjälklagsformen (1) består av en standardprofil med måtten 
310/35/15 mm och längden 2500 mm/st. Bjälklags formen BF 310 har 
en hålbild i underkant, för att passa till olika bjälklagshöjder mellan 
240–280 mm. Bjälklagsformen passar även till tunnare bjälklag än 
240 mm. Bjälklagsformen monteras utanför utvändigt vindskydd 
och skyddar den och stommen. För att anpassa bjälklagsformen till 
aktuell vägglängd kapas en standardprofil till önskad längd.

Kapning utföres enkelt och utan gnistbildning med kapsåg avsedd 
för metall, typ profilsåg EVO el. likvärdigt.

I skarven mellan flera bjälklagsformar monteras ett skarvbeslag SB 
100 (3), med förmonterad dubbelhäftande tejp.

Bjälklagsformen kan användas till andra ytterväggar än stålreglar. 
Kombination stål/trä eller hela trästommar.

Om objektet kräver isolering (4) i bjälklagskant, monteras isoleringen 
med önskad tjocklek, t.ex 30-100 mm, på insidan av bjälklags formen. 
Isoleringen kan levereras både som cellplast eller mineralull.

Bjälklagsformen är förberedd med hål (2) för infästning av 
CombiSafe:s smygfäste till skyddsräcken. Bult levereras med till 
räckesfästet. En förstärkningsvinkel (6) ingår som extrastöd för 
skyddsräcket.

Smygfästen och skyddsräcken tillhandahålles och monteras på 
bygget av beställaren innan väggen monteras på plats.

Tejp (7) monteras på hammarbandet, för att täcka slitsarna i profilen 
och därmed hindra valvbetongen från att rinna in i väggen.

Justerbara teleskopiska snedstag TSS (5) monteras

s 600 mm (lika s-avstånd som väggreglarna) på insidan av 
bjälklagsformen. Snedstagen skall alltid monteras vid en stående 
regel, för att ge god stadga åt bjälk lagsformen.

En fördel med de justerbara snedstagen är att det enkel går att 
efterjustera bjälklagsformens lutning utan verktyg.
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Typpelare CC2a Typpelare CC2b

Monterad gängstång och fotplåt

Stålpelare

Prefabricerade stålpelare ingår i Ergonomics stomsystem ECS. Två 
typer av optimala stålpelare har tagits fram som typpelare.

Ansvarig konstruktör i objektet dimensionerar efter vald typpelaren.

Typpelarna följer Eurokod 3, EKS 8. SS-EN 1090-2.

Inga svetsarbeten är nödvändigt på arbetsplatsen. Antingen 
monteras pelaren vid väggtillverkningen i väggen eller 
eftermonteras, då väggen är monterad på byggarbetsplatsen.

Stålpelarna kan fås brandisolerade från fabrik enligt objektets krav.

Typpelare CC2a, 1-4 våningar

Typpelaren består av en påsvetsad topplåt. En M16 gängstång 
förbinder topplåten med den lösa fotplåten på nästa våning. 
Fotplåten nevileras i rätt läge och låses med dubbla muttrar. 
Typpelaren grundmålas med 20 el 40 ym, efter objektets krav.

På nederdelen av pelaren finns ett påfyllningshål för betong och ett 
nivåhål för d:o. I utrymmet gjuts gängstången fast.

Typpelare CC2b, 5-15 våningar

NYHET

En ny typpelare enligt nya Eurokod 3, EKS 8 SS-EN 1090-2. Inga 
utvändiga bultförband som stör vägguppbyggnaden.

Patenterad typpelare för dold infästning och montage i vägg. 
Typpelaren har en påsvetsad topplåt, en M16 gängstång som 
förbinder topplåt med den lösa fotplåten på nästa våning. 

Fotplåten nevileras i rätt läge och ovanstående pelare låses med 
bricka och mutter. Typpelaren grundmålas med 20 el. 40 ym, efter 
objektets krav.

Nederdelen av pelaren har en svetsad fotplåt med 30 mm hål. Urtag 
i pelarsida för invändigt montage. M16 mutter med bricka 50x50 
låser fast pelaren mot den lösa fotplåten.

Pelaren kan med fördel också förmonteras i en prefabvägg.

1. Toppdubb.
2. Fotplåt.
3. Fastsvetsad plåt med  
 förgjorda hål för infästning  
 i hammarband.
4. Ifyllningshål för betong.
5. Nivåhål för betongfyllning.

1. Toppdubb.
2. Fotplåt.
3. Fastsvetsad plåt med  
 förgjorda hål för infästning  
 i hammarband.
4. Urtag för montage av  
 bricka och mutter.
5. Fotplåt med hål.
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Fältverkstad 

Tillverkning vid Flens Byggelement.

Väggelement

Tillverkningen av väggelement sker på olika sätt. Antingen i en s.k 
fältverkstad eller genom tillverkning i prefabfabrik.

Ergonomic samarbetar med Flens Byggelement för beställning, 
projektering, tillverkning av väggelement.

Väggelementen utföres antingen helt i stål eller trä. Träelement med 
stålsyll förkommer också.

Ändavstyvare ÄA ( till reglar > 2 m) monteras på stål- reglarna och 
skjuts in i syll- och hammarbandskenan.

Tänk på att hammarbandsskenans slitsar normalt inte sitter på 
skenans mitt. Därför skall montaget utföras så att största hela 
plåtytan vänds inåt. Anledningen är att ge tillräcklig plats för 
snedstagets nedre fästpunkt.

Samtliga knutpunkter skena/regel skruvas med dubbla skruv från 
varje sida, Ergodrive PS 4,8x19 C1.

Montaget av stålprofilerna kan också utföras på annat sätt, t.ex 
stuknitning eller svetsning.

Användes träreglar rekommenderas att träreglarna pallas i 
underkant mot plåtskenan med plastdistanser, för att förhindra 
kapillärsugning upp i träreglarna.

Förekommer stålpelare i väggen monteras dessa redan vid 
väggtillverkningen och transportsäkras. På det sättet sparas 
arbetstid och krantid på bygget.

Utvändig skiva kan monteras genom limning och skivfixturer. 
(se www.europrofil.se). Alternativt kombination av limning 
och delskruvning. Då erhålles ett tätt klimatskal och en säker 
konstruktion. Alternativet fullskruvning görs enligt skivfabrikantens 
anvisningar.

Om ytterväggen är av typ luftad fasad, monteras luftad fasadläkt 
VFL på utv.skiva. VFL-profilen monteras med Ergodrive 4,8x40 
alt. 55 mm, med rätt ytbehandling C4 och utförande för att kunna 
fungera i de olika materialskikten och genom skivfixturen. VFL-
profilen finns i olika utförande och storlekar, (se www.europrofil.se). 

Prefabricerade väggelement kan fås helt anpassade efter objektets 
krav.

Alla element levereras med egna bilar och säkra transporthäckar, 
för hantering på arbetsplatsen. Häckarna packas och skjuts ihop till 
platta paket vid returneringen.

Elementen kan levereras med klockslags-leverans till bygget.

Större prefabriceringsgrad ger bättre totalekonomi

Efter avslutad väggtillverkning placeras väggelementen på 
säkra transporthäckar för leverans till byggarbetsplatsen.

Specialbyggda transporthäckar för väggelement.

Egen transport av väggelement.
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Montageskruv

En mönsterskyddad montageskruv är framtagen för montering i 
stålprofiler. Skruven har en unik utformning i både spets, gängning 
och bitsinfästning. Dessa förändringar har gjort skruven snabbare 
och kräver betydligt mindre kraft och slitage på montören än 
traditionell skruv. Skillnaden är så stor som ca 50%.

Vid tillverkning av en stålregelstomme på 10 m2 åtgår det ca 
112 st skruv. Med ca 25 kg belastning/skruv betyder det 2 800 
kg belastning på montören. Med ERGODRIVE-skruven minskas 
belastning med 1400 kg eller 140 kg/m2 stålregelvägg.

1) Plåt/Plåt ERGODRIVE® PS 4,8x19 C1

2) Bjälklagsform ERGODRIVE® PS 4,8x32 C1

3) Snedstag ERGODRIVE® MS 4,8x19 C1

4) VFL ERGODRIVE® MS 4,8x40 C4

Brandisolering

Stålpelarna kan fås brandisolerade från fabrik enligt objektets krav, 
en betydande kostnadsbesparing. Pelarna är transportsäkrade i 
väggen och sänks sedan smidigt på plats när väggen är monterad.

Vid väggelement med träreglar byts ytterväggsregel (5) ut mot 
träregel. 

1. Hammarband och syll.
2. Stålpelare.
3. 30 mm Fireprotect.
4. Mineralull.
5. Ytterväggsregel, RY 145-220 1,0.
6 Utvändig skiva.

Brandkrav: 90 min
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Montage av bjälklagsform på yttervägg

•	 Bjälklagsformens plåt BF 310 monteras efter att väggens stomme 
och utvändigt vindskydd monterats.

•	 Bjälklagsformen plåt mäts in i höjdled, överkant lika med färdig 
överkant betonggjutning.

•	 Formen monteras fast med skruv Ergodrive PS 4,8x32 C1 i den 
nedre förborrade hålbilden. Gäller vid plåthammarband.

•	 Välj de hål, som passar bäst med centrum fläns på 
hammarbandsskenan. En skruv per hålbild, c 150 mm.

•	 Den medlevererade tejpen monteras ovanpå den slitsade delen 
på hammarbandsskenan.

•	 Dubbla rader (2x70 mm) monteras.

•	 Förstärkningsvinklarna FS 170 el. FS 195 (2 st/form) skruvas fast 
i de förborrade hålen med M10 bulten för räckesfästet. 2 skruv 
Ergodrive MS 4,8x19 C1 fästes i vinkelns förborrade hål mot 
hammarbandet.1 skruv Ergodrive PS 4,8x19 C1 fästes från utsida 
bjälklagsform in i vinkeln, detta för att säkerställa vinkelns läge 
när M10 bultarna skall lossa vid montage av räckesfästet.

•	 Om bjälklagsformen skall isoleras görs detta i nästa steg. 
Cellplast- eller mineralullsremsor monteras mot bjälklagsformens 
insida. Isoleringens höjd skall vara lika med betongbjälklagets 
tjocklek. 

•	 Snedstaget TSS levereras löst i två halvor med två hårnålar.

•	 Snedstaget monteras ihop så att lagom längd uppnås, för 
att fästas i den övre flänsens hål på bjälklagsformen och i 
hammarbandet. Nederdelen av snedstaget skall fästas ca 20-25 
mm från insida regelstomme, för att ge plats åt plattbärlaget. 
Snedstagen monteras lika reglarna, t.ex. 
s 600 mm. Snedstagen monteras alltid mitt för reglarna.

•	 Montaget sker med skruv Ergodrive MS 4,8x19 C1. För att 
undvika att valvbetongen rinner in mellan plattbärlagets underkant 
och hammarbandet kan dubbel häftande tätningsband monteras.

Bjälklagsformens ingående detaljer:

•	 Skarvbeslag, 1 st

•	 Förstärkningsvinkel, 2 st/bjälklagsform

•	 4 st M10 bult

•	 Teleskopiska snedstag s 600 mm

•	 Tejp 70 mm, 2m/lm bjälklagsform  

•	 Ergodrive® PS  4,8x32 C1

•	 Ergodrive® MS 4,8x19 C1

•	 Ev. isolering

Tillbehör

•	 BFI 300x300 innehörn

•	 BFY 300x300 ytterhörn

•	 BFS 120 Skarvbeslag

•	 BFS 300 Skarvbeslag
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Montage av väggelement

•	 I samband med väggtillverkning monteras lyftöglor (LÖ). Se 
anvisning om montage och antal skruv. Europrofil Produktkatalog 
sid.45. Förekommer tyngre väggar skall konstruktör godkänna 
lyftinfästningen.

•	 Gäller montaget prefabricerade väggelement, som levererats i 
transportstöd, lyfts lämpligen hela väggpaketet upp till bjälklaget. 
Då sparas mycket krantid.

•	 De färdiga väggelementen lyfts på plats med kran. Väggelementet 
fästes mot bjälklaget på s-avstånd av 600 mm. Fästpunkterna 
skall alltid vara nära stående reglar, helst direkt genom 
ändavstyvarens hål. Infästningen kan alternativt göras med 
hålade (MBH) och ohålade (MB) monteringsbrickor. Om väggen 
pallas upp och vägs in, skall pallbrickor placeras under varje 
regelstolpe s 600 mm.

•	 Väggelementet hålls på plats och injusteras med hjälp av 
justerbara väggstag.

•	 Antal erforderliga stag är beroende av väggens längd, öppningar 
och anslutande konstruktioner.

•	 Avståndet mellan stagen skall vara max 2000 mm. Lutningen på 
stagen skall inte överstiga 60°.

•	 Övre infästningspunkten på staget skall alltid fästas i en regel.

•	 Vid större fönster/dörr-öppningar skall extra stag monteras, för att 
stadga både väggen och betongtrycket på bjälklagsformen. Se 
Ladda hem- Förstärkning av öppningar.

•	 Mellan väggelementen tätas skarvarna på bjälklagsformen med 
ett skarvbeslag BFS 120, som monteras på utsidan.

•	 På väggelement i innerhörn monteras ett hörnbeslag BFI 
300x300.

•	 På väggelement i hörn ytterhörn monteras ett hörnbeslag BFY 
300x300.
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Montage av pelare

•	 Pelare monteras på två sätt. Det ena är att montera pelarna direkt 
i samband med väggtillverkningen. Håltagning för pelaren är gjord 
i syll och hammarbandsskenan. 

•	 Med fördel brandisoleras också pelaren redan från fabrik.

•	 Pelaren monteras löst i väggelementet och transportsäkras.

•	 Transportsäkring lossas i samband med väggmontaget och 
pelaren sänks ned mot fotplåten.

•	 Pelaren skall då hamna över den uppstickande dubben från 
underliggande våning eller grundplatta.

•	 Pelaren lodas in och överdelen skruvas fast i 
hammarbandsskenan genom de förborrade hålen i topplåten.

•	 Nederdelen av pelaren fixeras temporärt mellan två reglar.

•	 Gäller det typpelare CC2b fixeras nederdelen via dolt montage 
med bult och bricka.

•	 En gängad M16 stång skruvas in i topplåten. Gängstången 
skruvas ned så mycket att den sticker upp 50 mm ovanför färdig 
gjutning.

•	 Om fotplåtar föreskrivs monteras dessa på gängstången med 
hjälp av två muttrar, som låser fast fotplåten i rätt höjdläge = färdig 
överkant gjutning.

•	 Efter gjutning av bjälklaget fixeras pelarfoten permanent genom 
att fylla betong i det stora hålet på pelarens nederdel. Betongen 
fylls upp till det mindre nivåhålet. Gäller pelare CC2a. Pelare 
CC2b skruvas fast med bult och bricka.

Det andra sättet att montera pelaren på är att eftermontera pelaren, 
då väggen sitter på plats.

Pelaren sänks ned i de förgjorda hålen i hammarband och syll 
med hjälp av kran. Pelaren skall då hamna över den uppstickande 
dubben från underliggande våning eller grundplatta. I övrigt lika 
ovan.

Plattbärlag används oftast till Ergonomic stomsystem ECS, men 
även traditionell valvformning. Plattbärlaget placeras så att endast 
15-20 mm vilar på utfackningselementet. Systemet sparar därmed 
ca 0,15 m2 plattbärlag per löpmeter vägg. Inga ursparingar för 
pelare/topplåtar i plattbärlaget behövs normalt sätt om topplåtarna är 
dimensionerade enligt anvisningarna. Normalt behövs ingen tätning 
mellan plattbärlag och väggens överkant. Om vibreringsfri betong 
används kan kompriband behövas för tätning mellan plattbärlag och 
hammarbandskena.

Typpelare CC2a Typpelare CC2b

1. Toppdubb.
2. Fotplåt.
3. Fastsvetsad plåt med  
 förgjorda hål för infästning  
 i hammarband.
4. Ifyllningshål för betong.
5. Nivåhål för betongfyllning.

1. Toppdubb.
2. Fotplåt.
3. Fastsvetsad plåt med  
 förgjorda hål för infästning  
 i hammarband.
4. Urtag för montage av  
 bricka och mutter.
5. Fotplåt med hål.
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Sammanfattning

Med ECS stomsystem fås många fördelar. Stomuppbyggnaden 
görs på ett effektivt snabbt sätt. Montörernas säkerhet finns redan 
på plats när plattbärlaget monteras. Byggnaden skyddas från 
inträngade vatten. Kompletteringsarbetena kan påbörjas tidigare. 
Ställningskostnaden minimeras.

Fördelar med ECS stomsystem

•	 Lägre projekteringskostnad

•	 Lägre tillverkningkostnad för väggelement och bjälklagsform

•	 Lägre montagekostnad för väggelement

•	 Säkrare arbetarskydd

•	 Inga smeder/svetsarbeten behövs för pelarmontaget

•	 Lägre krankostnad

•	 Snabbare stomresning

•	 Väderskyddad stomme, ingen provisorisk inklädnad

•	 Lägre ställningskostnad

•	 Installationerna kan påbörjas snabbare

•	 Kortare byggtid

Bättre kan det inte bli...

BTH. Objekt: Kv.Triangeln
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