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ABSTRACT
Background The most energy efficient houses today are so called passive houses. These houses 
achieve high energy-efficiency partly by having well insulated walls. U-value describes the 
amount of heat transfered through a building element, the more insulation, the smaller U-value. 
A typical passive house wall have a U-value of 0.10 W/m2,°C. The passive houses are primarily 
made as small family houses and not as a block of apartments. This is partly because the bigger 
houses often are made of prefabricated walls, which at present times are not made with enough 
insulation. One construction method common in prefabrication is a sandwich-construction with 
two layer of concrete surrounding a core of cellular plastic. Skanska is making this type of walls 
in a factory on Gotland.

We wanted to combine the energy efficiency of passive housing with the efficiency of 
prefabricated sandwich-walls.

Aims To present a suggestion of a sandwich-construction made with concrete and cellular 
plastic with a U-value below 0.10 W/m2,°C, that could be implemented in the factory on 
Gotland.

Methods By analyzing systems of today we developed two different models that have a U-
value below 0.10 W/m2,°C. The first system was developed from a system used in Skanska’s 
factory on Gotland and the second one was based on a system delivered by Halfen DEHA. This 
was made through empirical tests and theoretical calculations. We compared the developed 
systems in terms of the conditions in Skanska’s factory on Gotland.

Result and discussion The system based on Halfen DEHA needs a larger amount of shackles, 
than the system developed from Skanska’s present system. This leads to the need of thicker 
insulation to achieve the desired U-value. The reason is that the Skanska-based system uses a 
combination of shackles and cellular plastic to carry the loads of the coating layer while the 
Halfen DEHA depends on the shackles alone. We believe that the first of our two developed 
systems is the best in terms of the ease in adopting to the production method in Skanska’s 
factory. The second system is safer in terms of controlling the production and has the possibility 
to have an air gap.

Conclusion In the rapport we present a sandwich-construction system that has a U-value below 
0.10 W/m2,°C, that we believe would work for prefabrication of wall structures and could be 
easily adopted in Skanska’s factory on Gotland.
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SAMMANFATTNING
Sandwichväggar med två lager betong och mellanliggande cellplast är en rationell 
byggmetod, men hittills har de inte kunnat göras energisnåla nog. Systemen för att hålla 
ihop betongskivorna tillverkas inte för mer än 250 mm isolering. Syftet med denna 
rapport är att presentera ett system som skulle möjliggöra ett U-värde som understiger 
0.10 W/m2,°C. För det krävs en isoleringstjocklek på 400 mm. Då skulle väggen kunna 
fungera i ett passivhus.

Dagens system som studeras finns i två olika typer. Dels de som utnyttjar cellplasten till 
att uppta tryckkrafter och dels de som inte tillgodoräknar sig cellplasten. Den senare 
typen behöver mer stål genom isoleringen vilket leder till ett sämre U-värde. Två 
system utvecklas, ett av varje typ. Det ena är en utveckling av det system som idag 
används vid Skanskas fältfabrik på Gotland, som utnyttjar cellplasten. Det andra är en 
utveckling av Halfen DEHA:s nuvarande system, som inte utnyttjar cellplasten.

Beräkningar utförs vad gäller hållfasthet, U-värde, köldbryggsarea samt fukt. Systemen 
utvärderas och jämförs utifrån produktionsprocess, säkerhet och U-värde.

Ett antal tester genomförs för att styrka resonemangen. Ett tryckprov med ett litet 
tvärsnitt av en vägg genomförs för att kontrollera cellplastens inverkan, 
produktionsgången och byglarnas infästning i betongen. Betongen i det testet provtrycks 
för att verifiera hållfastheten dels i samband med testet och dels 28 dygn efter. De 
egentillverkade byglarna slås igenom cellplasten för att kontrollera om de går rakt eller 
snett och avvikelsen mäts.

Testerna visade att cellplasten fungerar utmärkt i samverkan med byglarna. Byglarna 
upptar dragkrafterna och cellplasten tryckkrafterna i väggkonstruktionen. Byglarnas 
infästning till betongen fanns vara fullgod trots att betongen påbörjat sin 
härdningsprocess när byglarna monterades. Därmed kan Skanskas produktionsgång 
anses fungera. Halfen DEHA:s produktionsgång är säkrare i den bemärkelsen att 
byglarna monteras i färsk betong. När byglarna slogs genom 400 mm cellplast kunde en 
viss systematisk avvikelse tydas. Det beror på att bygeln inte var fabrikstillverkad och 
därmed inte perfekt. Med fabrikstillverkade byglar borde denna felkälla minska. Denna 
avvikelse inverkar inte negativt på väggens hållfasthet.

De båda utvecklade systemen fungerar enligt vår mening, dock bör fullskaliga tester 
utföras innan de tas i produktion. Systemet som är utvecklat utifrån Skanskas nuvarande 
system anser vi vara bäst lämpat för Skanskas fältfabrik på Gotland. Detta system gav 
bättre U-värde vid samma isoleringsmängd som systemet baserat på Halfen DEHA:s, 
samt är mer likt dagens system på Skanskas fältfabrik varför anpassningen av 
produktionsprocessen bör vara minimal.

En förutsättning är att byglar och andra detaljer fabrikstillverkas i längder som tillåter 
400 mm isolering samt att cellplast i tjocklek 400 finns tillgänglig. 

Efterfrågan på energisnåla hus kommer troligen att öka så det gäller för tillverkarna att 
förbereda sig.
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1.INLEDNING
Uppvärmningen av bostäder utgör idag ca 35 % av Sveriges koldioxidutsläpp 
(Energimyndigheten, 2008). Ett sätt att minska dessa utsläpp är att minska behovet av 
energi för uppvärmning. Detta kan uppnås genom att skapa bättre klimatskal i våra 
byggnader. En del i klimatskalets förmåga att behålla värmen är väggens U-värde. Detta 
värde anger vilken energi väggen släpper igenom per kvadratmeter och gradskillnad 
mellan inomhus- och utomhusluften.

Extra viktigt är klimatskalet i hus där man tar kontroll över ventilationsluften och 
värmer ingående luft. Om då klimatskalet har ett bra U-värde klarar man sig med ytterst 
lite tillsatt energi. Principer för sådana här byggnader finns och den vanligaste kallas 
passivhus. För att ett hus skall kunna kallas passivhus krävs i regel att U-värdet 
understiger 0.10 W/m2,°C.

För att bygga ett fungerande passivhus krävs idag mycket kunnande och noggrannhet. 
Idag är det framförallt mindre flerfamiljshus som byggs enligt passivhusprincipen och då 
oftast utförda med träreglestomme och flera lager isolering. Samtidigt har fokus hamnat 
mer och mer på byggtiderna vilket medför att branschen vill ha så enkla och 
snabbproducerade lösningar som möjligt där ett steg är att öka graden av förtillverkning 
och förenkla konstruktionerna. En konstruktion som kan göras prefabricerad och har en 
enkel uppbyggnad är sandwichväggen i betong och cellplast. 

Vi tycker att både tanken med passivhus och effektiviseringen i form av prefabricering är 
bra och tror att en kombination av dessa kan vara något för framtiden. 

1.1.Problembakgrund
Detta examensarbete är ett samarbete med Skanskas fältfabrik på Gotland. På fältfabriken 
tillverkas betongväggar av sandwichkonstruktion med en inner- och en ytterskiva i betong med 
cellplast däremellan. Den inre skivan bär laster medan den yttre skyddar mot väder och vind. 
Dessa tillverkas idag oftast med cellplastisolering i tjocklekar mellan 100 och uppåt 200 mm. 
Den yttre skivan hänger i den inre bärande skivan med hjälp av tvärgående kramlor i rostfritt 
stål. Dessa kramlor kommer från tekniken man använder vid infästningen av skalmurar i 
bakomliggande konstruktion och man har behållit schablonvärdet med fyra stycken kramlor per 
kvadratmeter.

Andra lösningar vad gäller ankarsystemet är ett system från Halfen DEHA. Här används färre 
men grövre ankare som i en högre grad fästs i armeringen på båda sidor. Dessa kombineras med 
byglar för att hålla ihop skivorna. Detta system finns idag tillgängligt för isolertjocklekar upp 
till 250 mm.

Vi vill med denna rapport ta ett första steg i undersökningen av möjligheterna att bygga 
prefabricerade flerfamiljshus som har U-värden motsvarande passivhusens. Detta skulle enligt 
egna beräkningar (se bilaga 11) innebära att cellplastskiktet skulle behöva vara ca 400 mm 
tjockt. Då isolertjockleken blir större ökar också belastningen på ankarsystemet. Vi har inte 
funnit något ankarsystem som idag fungerar med så tjock isolering.
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1.2.Syfte
Att presentera ett förslag på en sandwichkonstruktion, gjord av betong och cellplast, med ett U-
värde som understiger 0.10 W/m2,°C, och som kan implementeras i tillverkningen på Skanskas 
fältfabrik på Gotland.

1.3.Metod
En litteraturstudie genomfördes för att sätta sig in i ämnet.

System från Halfen DEHA och Peikko utvärderades.

Även typlösningen som tillverkas på Skanskas fältfabrik idag utvärderades. Ett system 
arbetades sedan fram som skall klara ett U-värde som understiger 0.10 W/m2, °C och 
utvärderades sedan utifrån produktionsprocess, konstruktionens hållfasthet och beständighet.

Beräkningsmodeller ställdes upp och beräkningar genomfördes för att utvärdera systemen, både 
vad gäller hållfasthet, temperatur- och fuktfördelning.

Beräkningar och resonemang kompletterades med empiriska test av hållfasthet hos 
väggkonstruktionen och produktionsmässiga aspekter. Test med avsikt att undersöka 
hållfastheten hos bygeln, vidhäftningen i betongen samt cellplastens funktion utfördes också.

1.4.Definition av begrepp
1.4.1.Kramla

Hänvisar till den Z-kramla som Skanska använder i sitt nuvarande system. Z-kramlan tillverkas 
av Hilti och används framförallt vid infästning av skalmurar. Se Figur 1.1.

1.4.2.Byglar

Med byglar menas Halfen DEHA:s SPA-N och den utveckling av denna vi använder i vårt 
system. Se Figur 1.2.

Figur 1.1. Z-kramla från Hilti som idag används i Skanskas system.

Figur 1.2. SPA-N bygel från Halfen DEHA.
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1.4.3.Sandwichkonstruktion

En sandwichkonstruktion är en materialkonstruktion där två lager av ofta tunnare och tåligare 
material omger ett tredje lager av ett lättare material. I denna rapport kommer begreppet 
sandwichkonstruktioner att avse en konstruktion av två lager betong och ett lager cellplast. Det 
inre betongskiktet är bärande medan det yttre, fasadskiktet, är till för att skydda mot väder och 
vind. Det yttre lagret bärs upp av det inre med hjälp av någon form av genomgående stålstänger.

1.4.4.U-värde

En konstruktions värmemotstånd beskriver hur bra konstruktionen håller värmen kvar på ena 
sidan konstruktionen. Detta är viktigt t.ex. för en väggkonstruktion då värme som produceras 
inomhus också skall hållas kvar inomhus i så hög utsträckning som möjligt. Ju bättre isolering 
desto bättre värmemotstånd. Värmemotståndet beräknas genom att materialets 
värmekonduktivitet inverteras och multipliceras med tjockleken på skiktet. Värmemotståndet 
betecknas normalt med R och mäts i m2,˚C/W.

Normalt vill man uttrycka värmeisoleringsgraden som en värmegenomgångskoefficient som 
beskriver den värmeförlust som konstruktionen medger. Värmegenomgångskoefficienten 
definieras som inversen av konstruktionens totala värmemotstånd och betecknas med U. U-
värdet mäts i W/m2,˚C (watt per kvadratmeter och grader Celsius) och skall alltså vara så lågt 
som möjligt. Som referens kan nämnas att passivhus normalt har ett U-värde runt 0.10 W/m2,˚C. 

1.4.5.Passivhus

Passivhus är ett koncept för bostadshus som går ut på att klimatskalet byggs tätt och välisolerat 
samtidigt som värme tas tillvara ifrån frånluft, de boende, elektriska apparater samt från 
instrålande sol. Detta medför att byggnaden kräver mindre energi för uppvärmning än 
konventionella byggnader. På uppdrag av Energimyndigheten har Forum för Energieffektiva 
Byggnader tagit fram en frivillig kravspecifikation som bland annat sätter gränser för hur 
mycket effekt som får förbrukas per kvadratmeter och år. För att uppnå dessa krav krävs oftast 
att klimatskalets U-värde inte överstiger 0.10 W/m2, °C. 

Ett exempel från kravspecifikationen är att i ett flerbostadshus större än 200 m2 placerat i 
klimatzon söder skall effekt för uppvärmning max uppgå till 10 W/m2 vid innetemperatur 20°C 
och utetemperatur enligt DUT20.

1.5.Begränsningar
Systemen som presenteras i rapporten är inte system som skall uppnå samverkan mellan de två 
betongskikten. Ytterskivan bärs upp av innerskivan som också bär lasten från övriga 
konstruktionen. Därför bortser vi från system med armeringsstegar utformade för samverkan 
som finns från tillverkare såsom Peikko.

Studien är ett första steg mot ett system för att tillverka sandwichväggar i betong med ett U-
värde som understiger 0.10 W/m2, °C. Ytterligare tester och utvärdering krävs innan systemet 
tas i bruk.

Några ekonomiska aspekter tas inte i beaktande i detta skede.

3



4



2.SYSTEMPRESENTATION
Här presenteras vilka sandwichankarsystem som finns idag och hur de ser ut. Vi 
presenterar lösningar från Skanskas fältfabrik på Gotland och Halfen DEHA samt från 
Peikko. Vidare presenterar vi vår utveckling av systemet från Skanska och Halfen DEHA 
där målet är att U-värdet ska understiger 0.10 W/m2, °C. Någon utveckling av Peikkos 
system med armeringstegar görs aldrig då denna ger för stor köldbryggsarea i form av 
stålstänger vilket skulle medföra orimligt tjock isolering för att uppnå eftersökt U-värde. 

Innehållet i texten i kapitel 2.2 och 2.3 är hämtat ur Halfen DEHA:s publikation 
Produktprogram respektive Peikkos publikation Förbindelsestegar för sandwichelement, 
2001.

2.1.Skanskas nuvarande system
Skanskas fältfabrik på Gotland byggdes i slutet av 60-talet för att kunna producera stora 
mängder betongelement till bostadsområdet Gråbo i Visby. Man tillverkar betongelement efter 
ritningar som tillhandahålls av beställaren. Det handlar till största delen om 
sandwichkonstruktioner av betong och cellplast. Betongelementen levereras mestadels till 
företag på Gotland, och då framförallt till Skanska, men en liten del levereras till fastlandet.

2.1.1.Bakgrund

Vid Skanskas fältfabrik förankras fasadskivan till den bärande innerskivan med så kallade Z-
kramlor i rostfritt stål, se Figur 1.1. Dessa kramlor används i huvudsak vid murning av 
skalmurar varvid ett schablonvärde om fyra kramlor per kvadratmeter används. Vid Skanskas 
fältfabrik använder man sig av detta schablonvärde när man gjuter sina betongelement. Då 
kramlorna är förhållandevis tunna, enbart 5 mm i diameter, kan de inte bära upp fasadskivan 
själva. Systemet bygger istället på att cellplasten tar hand om de tryckkrafter som uppkommer 
av fasadskivans egentyngd. Detta är ett effektivt sätt att hålla nere armeringsarean genom 
väggen och därmed minska köldbryggorna orsakade av kramlorna. 

Produktionen sker på formbord av stål med dels fasta formsidor och dels lösa som fästs med 
hjälp av magneter i formbordet. Väggarna gjuts liggande och formborden reses upp för att 
underlätta lyftet ut ur produktionshallen. Isoleringstjocklekarna har ökat genom åren, från 
mellan 120 till 150 mm när betongelementen började tillverkas till dagens 150 till 200 mm. 

2.1.2.Produktionsgång

1. Formen byggs efter väggens dimensioner.

2. Avstängare för fönster och dörrar sätts på plats.

3. Den bärande innerskivan armeras.

4. Innerskivan gjuts mot formbordet så att insidan av väggen blir slät.

5. Cellplastisoleringen läggs på plats.

6. Fasadskivan armeras.
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7. Z-kramlorna sticks ner i betongen, helst i cellplastsskarvarna, annars trycks/slås de 
genom cellplasten. Schablonvärdet fyra per kvadratmeter används. Det dröjer som 
längst två timmar från att innerskivan gjuts tills Z-kramlorna monteras. Man försöker 
om möjligt få Z-kramlorna att kroka i armeringen i innerskivan.

8. Fasadskivan gjuts.

9. Ytan behandlas med kvastar så ett mönster liknande spritputs bildas.

10. Väggelementet tillåts härda över natten och lyfts sedan ut ur produktionshallen 
morgonen efter.

2.2.Halfen DEHA:s nuvarande system
Halfen DEHA är en leverantör till bygg- och betongelementindustrin med ett stort sortiment för 
förankring, infästning och montage. De har produkter för såväl prefabindustrin som för 
platsbyggnation. De erbjuder både produkter samt teknisk rådgivning och assistans till 
konstruktionsbyråer och arkitektkontor. I produktionssortimentet ingår ingjutningsdetaljer för 
lyft, infästning och upphängning av betongelement, distansprodukter, dragstångssystem samt en 
rad andra produkter för förankring och konstruktioner i betong. Vi tittar närmare på deras 
system vad gäller förankringssystem för sandwichelement.

2.2.1.Bakgrund

Då Halfen DEHA erbjuder färdiga lösningar är det av största vikt att systemet är konstruerat på 
ett sådant sätt att missar i produktionen i största möjliga mån undviks. Systemet bygger därför 
på att monteringen sker på ett kontrollerat sätt och att varje infästningsdetalj går att visuellt 
bekräfta.

     

Figur 2.1. Flat- och cirkulärtankare från Halfen DEHA.
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Systemet bygger på två olika enheter, en ankarenhet som bär vertikalkrafter och motverkar 
vridning samt en enklare bygel som ser till att betongskikten hålls ihop samt tar horisontella 
krafter (vindlaster och temperaturrörelser). 

Vidare finns ankarenheterna i fyra utföranden se Figur 2.1 och 2.2. Flatankaret och det cirkulära 
ankaret är ej aktuella i Sverige då de endast finns för isolertjocklekar upp till 150 mm vilket i 
allmänhet är för lite för sandwichväggar som tillverkas i Sverige. 

De två ankare som är aktuella i Sverige och som också är de som vi tittar närmare på i denna 
rapport är enkel- och dubbelankarna SPA-1 respektive SPA-2. Byglarna finns i tre olika 
varianter, klämbygel SPA-B, sinusbygel SPA-N samt uppsticksbygel SPA-A, se Figur 2.3. 
Ankarenheterna leder in lasterna från fasadskivan till den bärande skivan genom drag- och 
trycksträvor som ett fackverk.

Klämbygeln används framförallt då väggen byggs med mineralull då denna är svår att isolera 
runt. Vid besök hos Halfen DEHA berättade Lars Brask, teknisk chef, att de framförallt 
rekommenderar uppsticksbygeln då den ger bäst kontrollmöjligheter av infästningen i 
betongskikten.

Samtliga ankare och byglar finns i rostfritt eller rostfritt och syrafast stål.

     

Figur 2.2. Ankarna SPA-2 och SPA-1 från Halfen DEHA.

            
Figur 2.3. Byglarna SPA-B, SPA-N och SPA-A från Halfen DEHA.
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Systemet bygger på att cellplasten inte tas med i beräkningen. Systemet skall fungera utan 
eventuell positiv inverkan av cellplastens hållfasthet. Detta är för att cellplastens inverkan är 
svår att beräkna samt att möjligheten till en luftspalt skall finnas.

En viktig del i Halfen DEHA:s system är att en vertikal och horisontal nollpunkt vad gäller 
längdförändringar på grund av temeperaturvariationer skapas med hjälp av ankarenheterna. 
Dessa nollinjer placeras centralt i elementet vilket innebär att utvidgningen sker lika mycket 
uppåt och neråt respektive höger och vänster. Detta gör i sin tur att minsta möjliga utvidgning 
sker åt ett håll. Detta är viktigt då fogarna mellan de olika elementen inte tål för stora 
dimensionsändringar.

Dimensioneringen av Halfen DEHA:s system sker antingen med hjälp av tabeller eller med 
programvara till dator framtagen av Halfen DEHA. De värden som anges i tabellerna och 
programvaran tar även hänsyn till förankringens säkerhet mot betongbrott.

2.2.2.Produktionsgång

Betongelementen kan antingen gjutas med fasadskivan nedåt i formen, vilket som kallas negativ 
gjutning av Halfen DEHA, eller fasadskivan uppåt i formen, vilket kallas positiv gjutning enligt 
Halfen DEHA. Vid positiv gjutning placeras ankaret upp och ned för att det största 
mellanrummet mellan ankardelarna skall hamna i den bärande skivan. Ankaret måste i detta fall 
även förses med extra påsvetsade rundjärn. Eftersom fasadskivan gjuts uppåt i fältfabriken på 
Gotland är det denna gjutningsgång som redovisas här. Produktionsgången redovisas stegvis 
nedan.

1. Formen byggs efter väggens dimensioner.

2. Avstängare för fönster och dörrar sätts på plats.

3. Den bärande innerskivan armeras.

4. Ankarna fästs i armeringen med hjälp av tilläggsarmering.

5. Vid användning av klämbygel och uppstickningsbygel fästs dessa vid armeringen 
genom att vridas på plats.

6. Innerskivan gjuts mot formbordet så insidan av väggen blir slät.

7. Cellplastisoleringen läggs på plats. Vid användning av klämbygel trycks mineralull runt 
och igenom bygeln. Vid användning av uppstickningsbygel trycks cellplasten så att 
bygeln penetrerar cellplasten. Vid SPA-1 delas cellplasten och delarna skjuts ihop runt 
ankaret. Vid SPA-2 skärs en ursparning ut från cellplasten och utrymmet lappas sedan 
ihop runt och emellan ankarets ben.

8. Fasadskivan armeras.

9. Vid användning av sinusbygel slås dessa igenom cellplasten ovanifrån ner i det inre 
bärande betongskiktet.

10. Fasadskivan gjuts.

11. Ytan behandlas med kvastar så ett mönster liknande spritputs bildas.

12. Väggelementet tillåts härda över natten och lyfts sedan ut ur produktionshallen 
morgonen efter.
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Halfen DEHA:s system finns dimensionerade för en isolertjocklek på upp till 250 mm. 
Beräkningar av samma system med isolertjocklek på 400 mm finns redovisade i bilaga 11.

2.3.Peikkos nuvarande system
Företaget Peikko erbjuder två typer av förbindelsestegar. Dels PDM-diagonalstege, se Figur 2.4, 
som utnyttjar samverkan mellan betongskivorna och dels PTM-förbindelsestege, se Figur 2.5, 
som enbart förankrar fasadskivan i den bärande innerskivan.

Skillnaden dem emellan är antalet diagonalstag. PDM-stegen som utnyttjar samverkan mellan 
betongskivorna har bara sneda förbindelsestag medan PTM-stegen i huvudsak har raka stag och 
endast några få sneda för att bära upp fasadskivan.

2.3.1.Bakgrund

PTM-stegen lagerhålls i längderna 2500 och 2800 mm. Antalet snedstag är ett respektive två i 
de lagerhållna längderna men kan väljas fritt på begäran. Det går även att få PTM-stegen i 
länder om n x 300 mm. Då PTM-stegen är flexibel i sin konstruktion kan mer rörelse i 
ytterskivan tillåtas och spänningarna i ytterskivan blir mindre än med PDM-stegen. 
Snedsträvorna tillverkas i rostfritt stål, kvalité SS 2333 eller SS 2343 (syrafast). 
Ytterramstången tillverkas i rostfrittstål SS 2333 och innerramstången kan fås i rostfritt stål SS 
2333 eller kamstång Ks 500 ST. Dessa stegar kan fås med H-mått, se Figur 2.5, 265 mm vilket 
medför maximal isoleringstjocklek på 205 mm vid det rekommenderade sammanlagda 
täckskiktet 60 mm. Alla stänger har diametern 5 mm.

Förbindelsestegarna placeras i isoleringsskarvarna och avståndet emellan dem får vid 
samverkan inte överstiga 600 mm men inte heller understiga 100 mm.

2.3.2.Produktionsgång

1. Formen byggs efter väggens dimensioner.

2. Avstängare för fönster och dörrar sätts på plats.

3. Den bärande innerskivan armeras.

Figur 2.4. PDM-diagonalstege från Peikko.

Figur 2.5. PTM-diagonalstege från Peikko.
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4. Innerskivan gjuts mot formbordet så insidan av väggen blir slät.

5. Förbindelsestegarna monteras i färsk betong turvis med isoleringen, på så vis säkras 
förankringen till den undre skivan.

6. Den övre ramstången skall vanligtvis ligga 25 mm över isoleringen, för att få tillräckligt  
förankringsdjup.

7. Isoleringen monteras genom att den pressas mot förbindelsestegen så inga sprickor 
uppstår.

8. Fasadskivan armeras.

9. Fasadskivan gjuts.

10. Ytan behandlas med kvastar så ett mönster liknande spritputs bildas.

11. Väggelementet tillåts härda över natten och lyfts sedan ut ur produktionshallen 
morgonen efter.

Om den ena ramstången är rostfri placeras den i fasadskivan. Om båda ramstängerna är rostfria 
placeras förbindelsestegen så att fler eller lika många dragbelastade snedstag finns, 
nedåtsvängda från innerskivan.

2.4.Utveckling av Skanskas system
Som ett mellanting mellan Halfen DEHA:s system och Skanskas nuvarande system presenteras 
här ett utvecklat system. Vi har för avsikt att behålla enkelheten som finns i Skanskas nuvarande 
system men ändå uppnå ett U-värde som understiger 0.10 W/m2, °C. 

Vad vi anser vara en fördel i Skanskas nuvarande system är att kramlorna slås igenom i 
efterhand. Detta medför att isoleringen kan placeras utan hinder. Nackdelen med Skanskas 
nuvarande system är att Z-kramlorna de använder är svåra att slå igenom cellplasten då ändarna 
är böjda 90°. 

Vårt förslag på utveckling av systemet bygger på en bygel som liknar SPA-N bygeln från 
Halfen DEHA:s system (Figur 2.3). Systemet bygger på samverkan mellan bygeln och 
cellplasten, likt den i Skanskas nuvarande system. Bygeln håller ihop skivorna och för in 
horisontella laster (vindlaster) in i den bärande innerskivan. Vertikala krafter från ytterskivans 
vikt tas upp av cellplasten.

Vid montering gjuts ytterskivan varefter cellplast monteras och bygeln slås sedan genom 
cellplasten. En viktig detalj för att tillgodose god vidhäftning i betongen då bygeln slås igenom 
cellplasten är att bygeln slås så långt att den tar stopp mot formbottnen varefter bygeln dras upp 
ca 30 mm för att tillgodose tillräckligt täckskikt. Detta medför att man fått en bekräftelse på 
bygelns infästning i betongen. Vecken på bygelns ben gör att bygeln fastnar i betongen. Se Figur 
2.6.
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För att, likt Halfen DEHA:s system, skapa en vertikal och horisontal nollpunkt vad gäller 
längdförändringar på grund av temperaturvariationer slås extra långa byglar. Fyra stycken i 45° 
graders lutning vid två punkter i horisontalled och två stycken vid en punkt i vertikalled. Dessa 
punkter placeras längs nollinjer placerade centralt i elementet vilket innebär att utvidgningen 
sker lika mycket uppåt och neråt respektive höger och vänster. Detta gör i sin tur att minsta 
möjliga utvidgning sker åt ett håll. Detta är viktigt då fogarna mellan de olika elementen inte tål 
för stora dimensionsändringar.

2.4.1.Produktionsgång

1. Formen byggs efter väggens dimensioner.

2. Avstängare för fönster och dörrar sätts på plats.

3. Den bärande innerskivan armeras.

4. Innerskivan gjuts mot formbordet så insidan av väggen blir slät.

5. Cellplastisoleringen läggs på plats.

6. Fasadskivan armeras.

7. Byglarna placeras med ett ben på var sida armeringen och slås genom cellplasten ner i 
betongen. Byglarna slås hela vägen genom betongen tills det tar stopp mot formbottnen 
varefter bygeln dras upp ca 30 mm för att tillgodose tillräckligt täckskikt.

8. Totalt sex byglar slås i 45° lutning i två punkter i horisontalled samt en punkter i 
vertikalled.

9. Fasadskivan gjuts.

10. Ytan behandlas med kvastar så ett mönster liknande spritputs bildas.

11. Väggelementet tillåts härda över natten och lyfts sedan ut ur produktionshallen 
morgonen efter.

2.5.Utveckling av Halfen DEHA:s system
För att Halfen DEHA:s system skall fungera med mer isolering men i övrig fungera som 
tidigare krävs större dimensioner på ankarenheterna samt längre byglar. Byglarna som används 
för att hålla ihop betongskivorna kan förslagsvis vara vår utveckling av SPA-N eller en 
uppsticksbygel SPA-A med motsvarande dimensioner.

Figur 2.6. Bygeln är veckad för god vidhäftning i betongen.
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För att hålla Halfen DEHA:s säkerhetsmarginaler på ankarenheterna vad gäller kombinationen 
av horisontella och vertikala krafter har vi räknat med att varje ankarenhet skall tåla 
motsvarande hållfasthet som tidigare. 

Vidare kommer byglarna att behöva förlängas.

I övrigt avses samma monteringsutförande som tidigare. Se kap 2.2.2.
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3.EMPIRI
För att utveckla de lösningar som presenteras ovan gjordes praktiska tester i form av 
tryckprov och produktionsmässig analys. Teoretiska beräkningar utfördes också för att 
dimensionera systemen. Vidare beräknades U-värde och köldbryggasarea samt 
temperatur- och fuktfördelning.

3.1.Provtryckning av konstruktion
För att bättre förstå samverkan mellan byglarna och cellplasten gjordes en provtryckning av ett 
mindre tvärsnitt av konstruktionen. 

3.1.1.Syfte

Att bättre förstå vilka krafter som uppkommer och hur dessa fördelar sig. Vi ville därför 
utvärdera om man nådde tillräcklig vidhäftning runt benen trots att bygeln slås ner i betongen 
när härdningsprocessen påbörjats.

3.1.2.Bakgrund

Vid produktion i Skanskas fältfabrik armeras och gjuts först den bärande innerskivan. Därefter 
isoleras och armeras för att ytterskivan skall kunna gjutas. Detta moment tar ca 2 timmar vilket 
medför att betongen påbörjar sin härdningsprocess. Vi ville utvärdera hållfastheten i betongen 
nära bygeln då samma förhållanden råder som vid fältfabriken på Gotland.

3.1.3.Metodbeskrivning

En skiva med måtten 200 x 400 x 100 mm armerades och gjöts. Efter 2 timmar placerades 
isolering i två lager om vardera 200 mm varefter två stycken byglar slogs ner i betongen genom 
isoleringen. Byglarna placerades med 200 mm centrumavstånd. Sedan armerades och gjöts en 
fasadskiva med måtten 200 x 400 x 70 mm. Detta fick sedan härda i 15 timmar.

Konstruktionen monterades med fasadskivan hängande i innerskivan på en ställning bestående 
av stålbalkar. Sedan applicerades tryck på fasadskivan med hjälp av domkraft. Trycket mättes 
med hjälp av en lastcell. Se Figur 3.1.
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Cellplasten skall tåla att tryckas till en belastning motsvarande tyngden av fasadskivan. Mått 
enligt tvärsnitt och tyngd av armerad betong enligt praxis inom byggbranschen. Detta motsvarar 
en tyngd på 0.1344 kN, enligt ekvation 3.1.

0.2m x 0.4m x 0.07m x 24kN/m3 = 0.1344 kN (3.1)

Då vi hänger upp testkonstruktionen kommer fasadskivan skapa en last nedåt med storleken 
134.4 N, enligt ekvation 3.1. På grund av detta mäter vi deformationen från och med att 
konstruktionen är tryckt till motsvarande last.

3.1.4.Material

• Form i trä.

• Armering i form av armeringsnät.

• 530 mm långa och 62 mm breda byglar av rostfritt stål SS 2333.

• 2 stycken cellplastskivor á 200 mm tjocka.

• Betong trögflytande K40, recept framräknat av universitetslektor Bengt Hjort, 
verifiering se bilaga 1.

• Lastcell av typen PA6181, kapacitet 1 ton, från Vetek AB, se bilaga 2.

• Hydraulisk domkraft, kapacitet 2 ton.

3.1.5.Verifiering

Sex stycken kuber gjuts. Tre stycken provtrycks i samband med testet. Tre stycken provtrycks 
efter 28 dygn då betongen skall ha uppnått full hållfasthet. Se bilaga 1.

3.2.Analys av bygelmontering
3.2.1.Bakgrund

I systemet med förlängda byglar slås byglarna igenom isoleringen efter det att isolering och 
armering är på plats. En risk är då att byglarnas ben glider isär eller glider fel då bygeln slås 

!

!

!

!

!

!

Figur 3.1. Tryckprovets utförande. Konstruktionen trycks med hjälp av en domkraft.
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igenom. Detta medför i sådana fall att tillräcklig längd inte når ner i betongen samt att 
snedbelastning av bygeln kan uppstå.

3.2.2.Syfte

Syftet med detta test var att utvärdera i vilken omfattning byglarna hamnar fel då de slås igenom 
400 mm isolering.

3.2.3.Metod

Totalt 400 mm cellplast i två lager à 200 mm. Ett koordinatsystem ritades upp på bägge sidor 
som motsvarade varandra. Cellplasten placerades på ett fast underlag varefter byglarna slogs 
igenom tills det tog stopp. Utgångshålen markerades och testet upprepades. Se bilaga 12.

Byglarna slogs igenom i tre serier à 11 penetreringar som benämndes A, B och C. I serie A slogs 
byglarna vända åt ett håll, i B vända åt andra hållet och i C slogs varannan åt det ena och 
varannan åt det andra hållet. Detta för att utröna eventuella systematiska fel. Se Figur 3.2.

3.2.4.Resultat

Resultatet analyserades sedan enligt följande. Avikelserna mättes i x- respektive y-led. 
Mätvärderna grupperades sedan i grupper med fem millimeters spann. Antalet felmätningar i 
varje spann sammanställdes och presenterades i diagramform, dels för x- respektive y-led och 
dels för hypotenusan (den absoluta längden mellan utgångshål och antaget utgångshål). Vid 
sammanställningen av x- respektive y-led används positiva och negativa värden, enligt uppsatt 
koordinatsystem, för att kunna utvärdera skillnaderna mellan serierna. Se Figur 3.3.

Figur 3.2. Testet är uppdelat i tre olika serier där byglarna är vända åt olika håll.
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3.3.Hållfasthetsberäkning: Utveckling av 
Skanskas system
3.3.1.Förutsättningar

Systemet bygger på att behålla den enkla tillverkningsprocessen vid fältfabriken på Gotland. 
Fasadskivan skall hängas i den bärande innerskivan med hjälp av samverkan mellan byglar och 
cellplast. Fasadskivan står således inte på väggelementet under eller på grunden. Byglarna håller 
ihop väggen och belastas med drag- och tryckkrafter skapade av vinden. Tryckkrafter som 
uppstår tar cellplasten genom en trycklinje vinklad i 45°, se Figur 3.4.

Beräkningen sker enligt svensk norm, BBK04. Säkerhetsklass 3 väljs för att beräkningarna ska 
göras med största möjliga säkerhet.

3.3.2.Laster
Två laster påverkar bygeln, egentyngd av fasadskiva och vindlast. Egentyngden av fasadskivan 
beräknas som tjockleken multiplicerat med ett schablonvärde för tyngden av armerad betong. 
Vindlasten är framtagen med hjälp av en referensbyggnad, se bilaga 3.

Figur 3.3. Ett koordinatsystem införs för att skilja mellan positiv och negativ riktning.

!
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Figur 3.4. Principskiss på hur krafterna fördelar sig i konstruktionen.
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Två lastsituationer kan uppstå. En då sugande vindlast är huvudlast och en då tryckande vindlast 
är huvudlast. 

3.3.3.Bygeldata
• Cirkulär, massiv

• Material: Rostfritt stål SS 2333

• Diameter: 6 mm

• Längd: 530 mm

• Bredd mellan bygelns ben: 50 mm 

Byglarna har som uppgift att hålla ihop betongelementets två betongskivor samt föra in vindlast 
till den bärande innerskivan. Byglarna tar de dragkrafter som uppstår av egentyngden från 
fasadskivan medan cellplasten tar tryckkrafterna. Beräkningen görs i MathCAD.

3.3.4.Cellplast
Tryckhållfastheten hos cellplast med kvalitet S100 vid långtidslast 50 år och krypdeformation 
2 % är enligt BeWi 30 kPa. En deformation på 2 % skulle motsvara en deformation på 8 mm i 
horisontalled, enligt ekvation 3.2. 

0.02 x 400mm = 8mm   (3.2)

I samband med vår provtryckning syntes tydligt hur cellplasten trycktes ihop längs en linje med 
lutning 45°, se Figur 3.5. På grund av den lilla skalan i testet verkar det som endast halva 
cellplasten kan uppta tryck men det torde vara så att endast en liten yta i över- och underkant av 
cellplasten inte kan ta upp tryckkrafter, eftersom betongskivorna hålls parallellt av byglarna. 
Cellplastytan som ej tryckbelastats syns i Figur 3.5 och har formen av en likbent triangel.

Figur 3.5. Bild över hur cellplasten trycks ihop längs en linje (1) 

och icke tryckbelastad cellplast glipar (2).
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3.4.Hållfasthetsberäkning: Utveckling av 
Halfen DEHA:s system
3.4.1.Förutsättningar

Vår beräkning är gjord i Ramanalys och den avser en SPA-1. Vårt mål var att bygeln skulle få 
samma kapacitet i vertikalled som Halfen DEHA:s nuvarande byglar, alltså ungefär 11 kN. 
Detta trots att cellplastens tjocklek ökat till 400 mm. Bygelns uppgift är att bära fasadskivans 
tyngd samt att ha en reservkapacitet för de drag- och tryckkrafter som kan uppstå. 

Beräkningsmodellen förutsätter fast inspänning av bygelns ben i den bärande innerskivan. Det 
som är dimensionerande för bygeln är knäckning i det tryckta benet. Cellplasten skulle 
teoretiskt kunna uppta den tryckkraften men Halfen DEHA:s system tillgodoräknar sig inte 
cellplastens kapacitet.

3.5.U-värdesberäkning
Konstruktionerna i denna rapport består framförallt av betong och cellplast som penetreras av 
små starkt värmeledande stålstänger. Detta gör att en fullständig U-värdesberäkning blir 
komplex. Vi har valt att använda 2 olika närmesvärdesmetoder för att få ett så rättvisande värde 
som möjligt.

Det ena sättet föreskrivs i Tillämpad byggnadsfysik (Petersson, 2004). Här beräknas först U-
värdet på vanligt sätt genom att materialens olika värmeledningsförmåga inverteras och 
multipliceras med tjockleken på respektive skikt. Värdena summeras tillsammans med 
övergångsmotstånden ute och inne och summan inverteras för att erhålla U-värdet.

Sedan adderas en korrektionsterm för fästanordningar, ΔUg, som beräknas baserat på 
fästanordningens typ, stålets värmeledningsförmåga, antal infästningar, infästningarnas 
tvärsnittsarea och isolerskiktets tjocklek.

Det andra metoden vi valt att använda är en av isoleringstillverkaren Swedisol framtagen 
isolerguide. Denna guide anger på ett enkelt sätt en metod att beräkna U-värdet för olika 
typkonstruktioner. Då vår konstruktionslösning med två lager betong och mellanliggande 
cellplast inte fanns med har vi valt att använda formlerna för typkonstruktionen betongvägg med 
skalmur och mellanliggande isolering som penetreras av fästanordningar i metall.

Resultatet av beräkningarna presenteras i kapitel 5.5.

3.6.Fuktberäkning 
För att utvärdera de teoretiska fuktförhållandena i väggkonstruktionen gjordes värme- och 
fuktberäkningar. Dessa beräkningar bygger på en metod beskriven i Tillämpad byggnadsfysik 
(Petersson, 2004). Se bilaga 4.

Materialdata för cellplasten har hämtats från BeWi:s produktblad, se bilaga 5. För betongen har 
standardvärden används som hittats i Tillämpad byggnadsfysik.

Beräkning utfördes med olika temperaturer och relativa ånghalter utomhus. Temperaturen 
inomhus sattes alltid till 20˚C. Fukthalten inomhus beräknades såsom fukthalten utomhus 
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adderat med ett schablonvärde på 3.5 g/m3 som skall motsvara fuktproduktion från människor 
och maskiner.

Vi räknade på tre olika scenarion. Ett som motsvarar normal vinter med -15°C och en relativ 
ånghalt på 90 %. Vidare räknade vi också på en extrem vintersituation med -15°C och en relativ 
ånghalt på nära 100 %. Dessutom räknade vi på en typisk sommardag med 15°C och en relativ 
ånghalt på 50 %.

3.7.Köldbryggsarea
Med köldbryggsarea menar vi den area av förbindningar i stål som behövs i de olika systemen. 
Det är intressant att jämföra köldbryggsarean för de olika systemen då denna påverkar väggens 
U-värde. Beräkningen utgår från en referensvägg där fasadskivan har måtten 7000 x 2700 mm. 

I Skanskas utvecklade system är byglarna i dimension 6 mm. De placeras en per meter i  tre 
rader, se bilaga 6.

En beräkning gjordes i Halfen DEHA:s SPA dimensioneringsprogram, se bilaga 7. Då 
sortimentet saknar system för isolertjocklekar över 250 mm fanns endast detta att välja. Detta 
gör att byglarnas och ankarnas tvärsnitt på ritningen i bilaga 7 inte är korrekta. Dock stämmer 
antal och placering. I beräkningen i bilaga 8 är de korrekta tvärsnitten redovisade. 

Peikkos förbindelsestegar placerades i isoleringsskarvarna med centrumavstånd 600 mm och 
stängerna i stegarna har ett inbördes avstånd på 300 mm.
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4.RESULTAT
Här presenteras resultaten från empiriska tester och beräkningar.

4.1.Provtryckning av konstruktion
Nedan visas resultatet av tryckprovet. Relationen mellan kraft och deformation är även 
uppritade i ett diagram. Då den yttre skivan hängde i den inre och trycktes underifrån har vi 
subtraherat motsvarande vikt från uppmätt kraft för att få ett rättvisande resultat. Tyngden av 
yttre skivan gavs av ekvation 1.

Det är tydligt att det nästan enbart är cellplasten som tar lasten från ytterskivan.

Ett kraft - deformationsdiagram baserat på resultaten från tryckprovet redovisas nedan i Figur 
4.1. Inritat är också en linje som visar på trenden för deformationsökningen.

Tabell 4.1. Resultat från provtryckning av konstruktion.

Uppmätt 
kraft [N]

Verklig 
kraft [N]

Deformation 
[mm] Kommentar

500 366 1 Lite knak hörs från cellplasten.
990 856 5 Cellplastskivorna glider isär.

1500 1366 13 Cellplastskivorna har glidit isär 8 mm.
1870 1736 Märkbart mer motstånd.
2000 1866 22 Cellplastskivorna har glidit isär 11 mm. Cellplasten 

glipar i överkant vid fasadskivan och i underkant vid 
innerskivan. Cellplasten slutar glida isär.

2400 2266 29 Motståndet avtar.
2500 2366 31 Motståndet ökar igen.
3000 2866 42 Efter uppmätt kraft på 3000 N sjunker kraften direkt 

ner till 2820 N. Cellplasten som glider isär? 
Friktionen mellan cellplastskivorna håller en stund 
men avtar sedan? Cellplasten runt nedre kramlan 
skärs loss för okulär besiktning. Kramlan har inte 
släppt från betongen.

3000 2866 47 Samma kraft uppmäts men med högre deformation.
3100 2966 50
3500 3366 61 Ett kraftigt smällande ljud hörs. Cellplasten som 

krossas?
3900 3766 86 Domkraften har nått sin gräns i höjdled. Testet 

avslutas.
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4.2.Analys av bygelmontering
Nedan presenteras resultaten ifrån analysen av bygelmonteringen sammanställt i stapeldiagram. 
I diagrammen är frekvensen av avvikelser i olika spann presenterat, ett för fel i x-riktning, ett 
för fel i y-riktning samt ett för den framräknade hypotenusan.

Figur 4.1. Kraft - deformationsdiagram för tryckprovet.
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Figur 4.2. Sammanställning av antalet fel i x-led i olika intervall.
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Figur 4.3. Sammanställning av antalet fel i y-led i olika intervall.
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4.3.Hållfasthetsberäkning: Utveckling av 
Skanskas system
Vår beräkning bifogad i bilaga 3 visar att dragkraften som påverkar bygeln per kvadratmeter är 
4.0 kN. Detta innebär att det krävs 0.4 stycken 6 mm byglar per kvadratmeter vägg.

Beräknad tryckkraft i bygeln skapad av vindtryck blir mindre till storlek än den dragkraft 
skapad av ytterskivans egentyngd. Jämför 1.194 kPa för vindtryck med 2.4 kPa för dragkraft 
skapad av egentyngd.

Beräkningen visar också att cellplasten tål belastningen med marginal. Jämför belastningen 
3.394 kPa med hållfastheten för cellplasten vid långtidslast och en deformation på 2 % som är 
30 kPa. Lasten motsvarar endast ca 11 % av kapaciteten.

4.4.Hållfasthetsberäkning: Utveckling av 
Halfen DEHA:s system
Vår beräkning bifogad i bilaga 10 visar att det krävs att godstjockleken ökas till 14 mm för 
ankarenheterna för att uppnå samma hållfasthet som tidigare trots ökad isolertjocklek.

4.5.U-värdesberäkning
Vid beräkning med 400 mm tjock isolering erhölls ett U-värde strax under 0.10 W/m2,°C för 
utvecklingen av Skanskas system och strax över 0.10 W/m2,°C för utvecklingen av Halfen 
DEHA:s system. Resultatet redovisas i Tabell 4.2 nedan.

Figur 4.4. Sammanställning av antalet fel i olika intervall för hypotenusan.
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Tabell 4.2. U-värde för Skanskas och Halfen DEHA:s utvecklade system.

Metod

U [W/m2,°C]U [W/m2,°C]
Skanskas 

utvecklade system
Halfen DEHA:s 

utvecklade system
Petersson, B-Å
Swedisol
Medelvärde

0,0993 0,1013
0,0994 0,1027
0,0994 0,1020
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4.6.Fuktberäkning
Resultatet från vår fuktberäkning redovisas i Tabell 4.3 nedan.

4.7.Kölbryggsarea

Det som är tydligt i Tabell 4.4 är att Skanskas utvecklade system har klart minst armeringsarea 
genom isoleringsskiktet. Detta ger goda förutsättningar för en energisnål vägg. Peikkos 
förbindelsestegar har en väldigt stor armeringsarea genom isoleringsskiktet trots att tvärsnitten 
ej gäller för 400 mm cellplast.

Tabell 4.3. Relativa ånghalter i konstruktionen vid olika utomhusförhållanden.

RÅ mellan betong och 
cellplast [%]

RÅ 5 cm in i cellplasten 
utifrån sett [%]

-15°C, RÅ 90% utomhus 91 78
-15°C, RÅ 100% utomhus 101 84
15°C, RÅ 50% utomhus 50 51

Tabell 4.4. Jämförelse mellan olika armeringsareor.

System
Armerings- 

typ
Antal 
[st]

Φ 
[mm]

Armeringsarea 
A [mm2]

∑ A 
[mm2]

Skillnad i % 
mot Skanska 

utv.

Skanska 
utvecklade system

SPA-NSkanska 
utvecklade system SPA-N-X

Halfen utvecklade 
system

SPA-NHalfen utvecklade 
system SPA-1

Peikko nuvarande 
system

PTMPeikko nuvarande 
system Snedstag

18 6 1018
6 6 339 1357 100 %

16 6 905
7 14 2155 3060 225 %

105 5 4123
12 5 471 4595 339 %
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5.DISKUSSION
Här analyseras och diskuteras resultaten av våra test och beräkningar. Vi jämför också de 
två systemen som vi valt att utveckla.

5.1.Provtryckning av konstruktion
En kvadratmeter cellplast skall bära lasten från en kvadratmeter fasadskiva. I testet användes en 
cellplastbit med ytan 400 x 200 mm. Detta motsvarar en last på 134.4 N, enligt ekvation 3.1. 
Vid lasten 366 N läste vi av att deformationen endast är 1 mm, vilket påvisar att deformationen i 
en fullskalig vägg bör bli minimal. I vår provtryckning syns det tydligt att cellplastens två skikt 
gled isär, vilket sannolikt ledde till större deformation än om det endast varit ett skikt.

Vi fortsatte att öka lasten för att tydligare kunna se hur tvärsnittet uppförde sig under belastning. 
Det fortsatta testet visade att byglarna hade fått tillräcklig vidhäftning i betongen och att 
betongen nått tillräcklig hållfasthet trots att testet gjordes endast 15 timmar efter gjutning. I 
kraft- deformationsdiagrammet syns tydligt att deformationen ökar oproportionerligt mycket i 
förhållande till kraften. Men deformationen är inget problem vid normal belastning.

5.1.1.Validitet och reliabilitet

Testet utformas för att på bästa sätt efterlikna produktionsgången vid fältfabriken på Gotland. 
Konstruktionen som testas har inte samma uppbyggnad som den verkliga konstruktionen. Det 
handlar istället om ett mindre tvärsnitt som har förenklats för hanterbarhetens skull. 

Avståndet mellan byglarna är mindre än vad som planerats vid den färdiga lösningen och 
isoleringsmängden är avsevärt mycket mindre. Testet är alltså inte ett fullskaligt test utan ett 
mindre test som har som syfte att ge större förståelse för konstruktionen.

Testet genomförs enligt de förutsättningar som råder vid fältfabriken på Gotland. Under dessa 
förutsättningar är testet relevant. Ändras förutsättningarna minskar testets relevans.

Endast ett försök med samma förutsättningar gjordes. Detta medför att det är svårt att definiera 
reliabiliteten av försöket.

Värdet som indikatorn visar är inte stabilt utan pendlar ±10 N. Dessutom stämmer lastcellen 
värde bäst runt det värde den är kalibrerad för. Detta gör att mätvärderna inte kan ses som 
exakta utan snarare som att de ger en indikation om storleksordningen på lasten.

5.2.Analys av bygelmontering
Vår analys av bygelmonteringen visar att ett visst problem med förskjutning av bygelns ben 
uppkommer. Förskjutningen varierar i hög grad, från några millimeters förskjutning upp till 
maximalt 47.5 mm. Figur 4.4 visar att förskjutningsfrekvensen är störst vid fel i 
storleksordningen 15 - 30 mm. Detta är naturligtvis inte bra men vi anser att förkjutningarna är 
så små att någon risk för att vidhäftningen i betongen skulle bli för liten inte uppstår. 
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Analysen är utfördes med en 6 mm tjock bygel och vi anser att det också är denna dimension 
som bör användas. Går man ner mer i dimension blir bygeln för svag och den blir svår att slå 
ner genom tjock isolering.

Vi ser också att det spelar roll hur man vänder bygeln. I serie A och B är bygeln vänd åt olika 
håll i y-led vilket tydligt framgår av diagrammet i Figur 4.3. I serie C är varannan bygel vänd åt 
ena och varannan vänd åt andra hållet vilket genererar mer utspridda fel. Detta beror med största 
sannolikhet på att byglarna är tillverkade av oss själva och vi inte haft förmåga att uppnå 
tillräckligt hög precision vid tillverkningen. Vi antar och tror att dessa fel blir mindre om bygeln 
istället tillverkas maskinellt, då en högre precision kan uppnås.

Figur 4.2 visar att spridningen i x-led är jämn mellan de olika serierna. Jämför vi Figur 4.2 med 
Figur 4.3 ser vi också att felen i allmänhet är lägre i x-led jämfört med y-led. Detta tyder också 
på att felen skulle bli mindre om bygeln tillverkades maskinellt.

5.2.1.Validitet och reliabilitet

Testet är utfört i tre serier à 11 penetreringar, alltså totalt 33 penetreringar. Detta bör vara 
tillräckligt många försök för att kunna dra relevanta slutsatser.

Bygeln som användes i testet är tillverkad av oss själva. Detta gör att precisionen troligtvis inte 
är lika hög som om bygeln skulle tillverkas maskinellt.

Testet är utfört med samma hjälpmedel som används vid Skanskas fältfabrik på Gotland varför 
testet bör anses trovärdigt.

5.3.Hållfasthetsberäkning: Utveckling av 
Skanskas system
Av monteringstekniska skäl bör 6 mm tjocka byglar användas. Beräkningen i bilaga 3 visar att 
det endast krävs 0.4 stycken 6 mm tjocka byglar per kvadratmeter ytterskiva för att tåla 
dragkrafterna från egentyngd och vindsug. Vi anser dock att det bör vara minst 1 bygel per 
kvadratmeter för att byglarna inte ska hamna för glest. Byglarna placeras således med ett 
centrumavstånd på 1000 mm. Dock bör avståndet från bygel och kant på konstruktionen inte 
överstiga 300 mm.

Vad det gäller tryckkrafter skapade av vinden ser vi att tryckkraft i bygeln skapad av vindtryck 
blir mindre till storlek än den dragkraft skapad av ytterskivans egentyngd. Detta medför att 
eventuellt vindtryck endast minskar den dragkraft som bygeln utsätts för.

Cellplasten klarar av belastningen som uppstår av egentyngden med stor marginal. Detta är 
viktigt då konstruktionen är känslig för deformationer. En deformation på 2 % i cellplasten 
skulle motsvara en deformation på 8 mm i horisontalled. Då vi endast utnyttjar 11 % av 
cellplastens kapacitet förutsätter vi att deformationen blir betydligt mindre än så. Vi har dock 
inte möjlighet att göra noggrannare beräkningar av deformationen som uppstår vid långtidslast.

Tyvärr har vi inte funnit någon cellplast som tillverkas i tjockleken 400 mm, men vår 
förhoppning är att det kommer att finnas när efterfrågan ökar.
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5.3.1.Validitet och reliabilitet

Beräkningarna som utförs är baserade på förenklade modeller av verkligheten. Belastningarna 
förutsätts uppstå helt vertikalt respektive horisontellt. 

5.4.Hållfasthetsberäkning: Utveckling av 
Halfen DEHA:s system
På grund av att isolertjockleken ökas relativt mycket krävs större godstjocklek i ankarenheterna, 
nämligen 14 mm. Detta medför större köldbryggor och högre materialkostnader.

5.5.U-värdesberäkning
Våra U-värdesberäkningar visar att det krävs 400 mm cellplastisolering för att uppnå ett U-
värde som understiger 0.10 W/m2,°C i utvecklingen av Skanskas system. Dessa 400 mm är 
också vad vi har räknat med i våra hållfasthetsberäkningar och vad vi testat med i vår 
provtryckning. 

Även om U-värdet för utvecklingen av Halfen DEHA:s system inte understiger 0.10 W/m2,°C 
med 400 mm isolering är erhållet U-värde såpass nära att vi använder denna isolermängd vid 
hållfasthetsberäkningarna.

Att U-värdet blir högre för utvecklingen av Halfen DEHA:s system beror på att 
köldbryggsarean är större, se kapitel 5.7. Detta beror i sin tur på att fler och större 
genomföringar behövs i Halfen DEHA:s system eftersom det bygger på att ankarna och 
byglarna skall bära hela vikten av ytterskivan utan inverkan av cellplasten.

5.5.1.Validitet och reliabilitet

Beräkningarna är endimensionella och beräknade under antaget statiskt förhållande. Det 
motsvarar dock beräkningar enligt branschstandard varför vi tycker att de är tillräckliga för att 
ge en rättvisande och jämförbar bild av U-värdet.

Vi har använt oss av två olika metoder då vi beräknat U-värdet för att öka tillförlitligheten. I den 
ena metoden (Petersson, 2004) beräknas först U-värdet för konstruktionen utan att ta hänsyn till 
effekten av byglarna varefter ett schablonvärde adderas beroende på materialet i bygeln och 
bygelarean. Denna metod får anses väl beprövad då den är förespråkad av Petersson, B-Å, som 
har lång erfarenhet inom ämnet.

Den andra metoden bygger på en förenklad beräkning framtagen av Swedisol. Denna metod får 
anses väl beprövad då den är baserad på SIS SS-EN ISO 6946. Dock fanns inget exempelfall 
som helt överensstämde med vår konstruktionen varför vi baserade våra beräkningar på en 
snarlik konstruktion. Vi anser dock att skillnaden är så liten att den är försumbar.

5.6.Fuktberäkning
Temperatur- och fuktberäkningen visade att vi endast vid extrema förhållanden kom upp i 
relativa ånghalter över 100 %, som alltså då skulle fälla av fukt inne i konstruktionen. Dessa 
förhållanden är dock så extrema att de sällan uppkommer och när de väl uppkommer går det 
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inte att bygga sig ifrån dessa. Vid en relativ ånghalt på 100 % utomhus är luften så mättad på 
fukt att endast ett litet tillskott gör att luften kondenserar.

Vi såg också att problemet avtog ju längre in i isoleringen man kom. Redan 5 cm in i cellplasten 
var den relativa ånghalten nere på 84 % då den relativa ånghalten precis överstiger 100 % i 
skiktet mellan ytterskivans betong och cellplasten.

Dessa extrema förhållanden är sällsynta vilket medför att det däremellan finns gott om tid för 
cellplasten att torka ut.

Konstruktionen är enkel och saknar helt fuktspärr. Den saknar också organiska material vilket 
gör den fukttekniskt säker. Man skall dock vara extra försiktig med byggfukten. Betongen måste 
hinna torka ut ordentligt innan insidan bekläs med t.ex. gips. Vi anser dock att detta är ett 
problem som inte specifik tillhör syftet med denna rapport utan gäller för alla prefabricerade 
betongväggar, oavsett vilket U-värde väggen har.

5.6.1.Validitet och reliabilitet

Beräkningarna är endimensionella och beräknade under antaget statiskt förhållande. Metoden 
som vi använder oss av måste anses trovärdig då den förespråkas av Petersson, B-Å som har 
lång erfarenhet i ämnet.

5.7.Köldbryggsarea
Skanskas utvecklade system har väldigt liten armeringsarea och därmed liten köldbryggsarea 
genom konstruktionen. Köldbryggorna i övrigt är likvärdiga i alla konstruktioner. Anledningen 
till att Halfen DEHA:s system har mer armering genom cellplasten är att deras system inte 
tillgodoräknar sig cellplastens tryckhållfasthet och därmed behöver ersätta den med armering 
som bär upp fasadskivan. 

Skanskas system använder cellplasten till att ta upp tryckkrafter och behöver således ingen 
armering för det. 

Peikkos förbindelsestegar har högst armeringsarea av de jämförda systemen. Det borde innebära 
att de inte tillgodoräknar sig cellplastens hållfasthet. Deras svaghet är att armeringsstegarna 
måste sättas så tätt och de kan inte placeras annat än i cellplastskivornas skarvar och därmed blir 
det mycket armering genom cellplasten. Detta är anledningen till att vi inte undersökt en 
utveckling av Peikkos förbindelsestegar då cellplastlagret skulle blivit för stort.

5.8.Utveckling av Skanskas system
Vår ambition med denna rapport har varit att presentera en konstruktionslösning som har ett U-
värde som understiger 0.10 W/m2,°C. Samtidigt har vi haft för avsikt att inte i för stor 
utsträckning gå ifrån produktionsgången på Skanskas fältfabrik på Gotland. Systemet som vi 
presenterar har i stort sett samma produktionsgång som tidigare system. 

Skillnaden mellan de två systemen är att tidigare kramlor från Hilti har bytts ut mot byglar 
liknande bygel SPA-N från Halfen DEHA. Denna bygel anser vi vara lättare att föra igenom 
cellplasten då den är formad som ett U. Detta gör att den enkelt slås igenom med hjälp av en 
hammare. Detta är viktigt då tjockleken på cellplasten är mycket större nu än innan vilket skulle 
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ha gjort det svårt att föra igenom de tidigare använda kramlorna. Tidigare fördes kramlorna 
igenom i skarvar mellan cellplastskivorna vilket inte är nödvändigt med byglarna.

Samtidigt klarar bygeln en högre belastning än kramlan varför ett färre antal penetreringar per 
kvadratmeter är nödvändiga.

Systemet bygger på ett samarbete mellan bygeln och cellplasten där bygeln håller ihop de två 
betongskikten och hanterar sugkrafter av vinden och utsätts på så sätt av dragkrafter medan 
cellplasten tar upp tryckkrafter skapade av egentyngden av ytterskivan.

Vad vi anser som fördelarna med detta system är att produktionsgången är snarlik den som 
redan är inarbetad på fältfabriken på Skanska varför övergången till detta system bör gå 
smärtfritt. Systemet är enkelt.

Bygeln slås först hela vägen igenom cellplasten och betongskiktet ner till formbottnen varefter 
bygeln dras upp motsvarande erfordrat täckskikt. På detta sätt kan tillräcklig förankringslängd i 
betongen och erfordrat täckskikt bekräftas.

Deformationer orsakade av temperaturförändringar begränsas med hjälp av att byglar slås i 45° 
vinkel i centrumlinjerna både vertikalt och horisontellt.

Viss deformation kommer att ske på grund av att cellplasten deformerar vid långtidslast. Vi tror 
dock att dessa deformationer kommer att vara små då endast 11 % av kapaciteten hos 
cellplasten utnyttjas.

5.9.Utveckling av Halfen DEHA:s system
Halfen DEHA:s system bygger på att all kraft tas upp av ankare och byglar. Detta gör att ingen 
kraft belastar cellplasten. Cellplasten kan således bytas ut mot mjukare isolering såsom 
mineralull. Vidare kan, om viljan finns, luftspalt utnyttjas. Vi ser dock ingen direkt anledning till 
att använda mineralull eller använda sig av luftspalt.

Våra beräkningar visar att det skulle krävas ankarenheter med godstjocklek 14 mm för att uppnå 
samma hållfasthet som används idag. Det krävs också längre byglar och det kan då vara 
lämpligt att gå upp till 6 mm byglar likt dem vi rekommenderar i Skanskas utvecklade system.

5.10.Jämförelse mellan utvecklingen av 
Skanskas och Halfen DEHA:s
Vi skall här diskutera fördelar och nackdelar med de olika systemen och göra en jämförelse 
mellan de två.

5.10.1.Produktionsgång

Vi anser att produktionsgången för utvecklingen av Skanskas system är lättare och mindre 
tidskrävande än produktionsgången för Halfen DEHA:s. Detta på grund av att isoleringen måste 
skäras till och anpassas efter uppstickande ankare och eventuellt byglar (vid uppåtstickande 
byglar) hos Halfen DEHA:s. Vid utvecklingen av Skanskas system kan isoleringen monteras 
utan hinder, bortsett från eventuella ursparningar för dörrar, fönster och liknande. Detta tror vi 
gör att tiden för isolering blir betydligt kortare och mindre krånglig.
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5.10.2.Säkerhet

Halfen DEHA:s system har en högre säkerhet i flera bemärkelser. 

Först och främst uppnås full kontroll av infästningen mellan armering i betongskikten och 
infästningen mellan skikten. Detta är viktigt för att säkerställa en full hållfasthet. Vi anser dock 
att tillräcklig säkerhet uppstår med det utvecklade Skanska-systemet då byglarna först slås ner 
till formbotten för verifiering och sedan dras upp för att tillräckligt täckskikt skall uppnås.

Ankarenheterna i Halfen DEHA:s system säkras i armeringen i det första skiktet innan betong 
hälls i formen. Detta gör att möjligheten finns för att avbryta monteringen här och låta betongen 
härda innan fortsatt montering sker. Detta kan vara en fördel då hela produktionsprocessen inte 
nödvändigtvis behöver göras på en gång.

5.10.3.U-värde

Utvecklingen av Skanskas system har betydligt mindre stål genom isoleringsskiktet vilket leder 
till ett lägre U-värde än Halfen DEHA:s system med identisk isoleringstjocklek. Skillnaden 
beror på en väsentlig skillnad i grundtanken för de olika systemen. I Halfen DEHA:s system 
skall fasadskivan förankras i den bärande skivan endast med ståldetaljer medan Skanskas 
system tillgodoräknar sig cellplastens tryckhållfasthet.
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6.SLUTSATS
Via beräkningar, tester och resonemang har vi kommit fram till ett system för förankring 
mellan betongskikten i en sandwichkonstruktion som ger ett U-värde under 0.10 W/m2,°C. 
Detta är ett system som vi tror är möjligt att använda vid prefabricering av 
väggkonstruktioner. Systemet skiljer sig inte mot Skanskas nuvarande system i någon 
större utsträckning, vilket medför att systemet bör vara lätt att implementera i deras 
nuvarande produktionsprocess.

Det som idag saknas är tillräckligt långa fabrikstillverkade byglar och cellplastisolering 
som är 400 mm tjock i ett skikt.

6.1.Utveckling av Skanskas nuvarande system
Systemet bygger på samverkan mellan cellplast och bygel. Cellplasten är 400 mm tjock. Bygeln 
är en U-formad 6 mm tjock massiv stång, likt SPA-N-bygeln från Halfen DEHA. Det krävs 1 
bygel per kvadratmeter ytterskiva och bygeln placeras på ett centrumavstånd på 1000 mm men 
inte längre än 300 mm från kanten. Bygeln slås ner efter det att isolering och ytterskivans 
armering är på plats, med ett ben på var sida om armeringen. På detta sätt säkerställs god 
vidhäftning i armeringen i ytterskivan. Bygeln slås hela vägen ner till formbotten för att sedan 
dras upp motsvarande täckskikt. På detta sätt verifieras att tillräcklig vidhäftning i betongen i 
innerskivan uppnås.

6.2.Förslag till fortsättning
Utförligare och storskaligare test bör utföras innan systemet presenterat i denna rapport används 
i produktion.

Spännande är också att se om Halfen DEHA utvidgar sitt sortiment med ankare och byglar som 
klarar av isoleringstjocklekar uppåt 400 mm.
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7.LITTERATURFÖRTECKNING
Här presenteras källor använda för arbetet med denna rapport. Många av källorna nedan 
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Litteratur

Larsson, S; Sandwichelement av betong; Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och 
byggnadskonstruktion, Chalmers tekniska högskola; ISBN 99-0881319-6; 1972

Elementmontering. E4, Betongelement ; Stockholm : LiberLäromedel; ISBN 91-634-0109-6; 
1993

Byggkomponenter och byggnadsdelar - Värmemotstånd och värmegenomgångskoefficient - 
beräkningsmetod - SS-EN ISO 6946; Swedish Standard Institute; 2004

Paus, K; Platsbygge - prefabbygge inom Sticklingehöjden, Lidingö : En jämförande studie; 
Byggfroskningsrådet; ISBN 91-540-5748-5; 1996

Johannesson, P; Vretblad, B; Byggformler och tabeller; Liber AB; ISBN 91-47-05318-6; 2006

Svensson, S; Manchettankare som förbindning i sandwichelement; Rapport / Chalmers tekniska 
högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad; 1988

Petersson, B-Å; Tillämpad byggnadsfysik; Studentlitteratur; ISBN 91-44-03707-6; 2004

Högberg, M m. fl.; Energiläget i siffror 2008; Energimyndigheten; ET 2008:20; 2008

Dimensionering av konstruktioner av rostfritt stål; SBI & Euroinox; ISBN 2-87997-209-4; 2006

Tidskrift

Salomon, C; Einea, A; Tadros, M; Culp, D; Full scale testing of precast concrete sandwich 
panels; ACI Structural Journal; 94-S32; 1997

Samuelson, I; Ökar risken för fuktskador i passivhus?; Bygg & teknik; 5, s12-14; 2008

Harrysson, C; Möjligheter och risker med passivhus och olika lågenergikoncept: Passivhus 
kräver aktiva byggare och brukare.; Bygg & teknik; 6, s69-71; 2008

Produktprogram och Hållbara prefablösningar; Halfen DEHA; 2009

Internet

Lundmark, P; Beräkning av U-värde för hus; http://extra.ivf.se/karossmoduler/download/
Rapporter/TN06-003.pdf; hämtat 2009-04-18 kl. 09:42

www.peikko.se; Förbindelsestegar för sandwichelement; Hämtat 2009-03-24 kl.14:52; 2001

www.bewi.se; Produktfakta cellplastisolering; BeWi; Hämtat 2009-05-05 kl.18:33; 2009

Intervju

Brask, L; teknisk chef, Halfen DEHA; 2009-03-20; Göteborg

Friberg, C; platschef fältfabriken på Gotland, Skanska; 2009-01-15; Gotland

33

http://www.peikko.se
http://www.peikko.se


Bilaga 1 – Betong
Betong som användes vid provtryckning av konstruktion:
K40 trögflytande. Recept framtaget av Bengt Hjort, universitetslektor byggteknik Högskolan i Halmstad.

Provtryckning ägde rum 2009-04-07 och konstruktionen gjöts 2009-04-06 
Gjutning:  innerskiva: kl. 14:50
 fasadskiva: kl. 16:30

Vi väntade i knappt två timmar innan vi gjöt fasadskivan för att efterlikna produktionsgången vid 
fältfabriken.

Betongreceptet för 25 liter betong som användes kan ses nedan. Dubbel sats användes.

Mängd 
[kg]

Blandnings
ordning

Vatten
Cement
Luft
Finsand
Makadam
Total

4,71 4
9,44 3

0
22,83 1
20,46 2
57,43

Betongens konsistens kontrollerades med ett sättmått. Sättmåttet visade 146 mm.

För att verifiera betongens hållfasthet provtrycktes tre kuber i samband med provtryckningen av 
väggkonstruktionen. Dessutom provtrycktes tre kuber efter 28 dygn. Kuberna härdade under vatten. 
Resultaten kan ses i tabellen nedan.

Omgång 1 2009-04-07

kub nr. Klockslag Kraft [kN]
Spänning 

[MPa]
1
2
3

Medelvärde

13:14 262,8 11,7
13:18 256,2 11,4
13:20 244,8 10,9

11,3

Omgång 2 2009-05-04

kub nr. Klockslag Kraft [kN]
Spänning 

[MPa]
1
2
3

Medelvärde

14:00 980,7 43,6
14:03 923,8 41,1
14:05 975,1 43,3

42,7

Vi kan konstatera att betongens hållfasthet inte var något problem under provtryckningen av 
väggkonstruktionen samt att betongen nått sin tänkta hållfasthet efter 28 dygn.

För vidare beskrivning av tillvägagångssätt se bilaga 14 och 15.



Bilaga 2 - Lastcell

Kalibrering av lastcell
Krafter som uppstår vid tryckprovet ska mätas med hjälp av en lastcell från Vetek AB. 
Lastcellen fungerar som ett motstånd som ändras beroende av vilken last som registreras. 
Mätningen går till så att en spänning förs in genom lastcellen och förändringen registreras. För 
detta krävs en förstärkare. 

Indikatorn som visar värdet av lasten som läggs på kalibreras med hjälp av kända vikter. Vi 
väljer att kalibrera lastcellen för en last av 300 kg vilket motsvarar 300 ⋄ 9.82 = 2946 N.

Värdet som indikatorn visar är inte stabilt utan pendlar ±10 N. Detta tillsammans med att 
lastcellens värde stämmer som bäst runt det värde som den är kalibrerad för gör att mätvärderna 
inte kan ses som exakta utan snarare som att de ger en indikation om storleksordningen på 
lasten.
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Material
d λ R ΔT T

Mättnads- 
ånghalt

δ *10-6 Z Δv Ånghalt RÅ
Material

m W/m°C m2°C/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %
ute

-15,0 1,39 1,25 90
Rse 0,04 0,12

-15,0 1,39 1,25 90
Rse 0,04 0,12

-14,9 1,40 1,25 89
Betong 0,07 1,7 0,04 0,13

-14,9 1,40
2,00 35000 0,04

1,25 89
Betong 0,07 1,7 0,04 0,13

-14,8 1,42
2,00 35000 0,04

1,29 91
Cellplast 0,05 0,036 1,39 4,27

-14,8 1,42
0,20 250000 0,31

1,29 91
Cellplast 0,05 0,036 1,39 4,27

-10,5 2,05
0,20 250000 0,31

1,60 78
Cellplast 0,35 0,036 9,72 29,90

-10,5 2,05
0,20 1750000 2,14

1,60 78
Cellplast 0,35 0,036 9,72 29,90

19,4 16,71
0,20 1750000 2,14

3,73 22
Betong 0,1 1,7 0,06 0,18

19,4 16,71
0,12 833333 1,02

3,73 22
Betong 0,1 1,7 0,06 0,18

19,6 16,89
0,12 833333 1,02

4,75 28
Rsi 0,13 0,40

19,6 16,89 4,75 28
Rsi 0,13 0,40

20,0 17,29 4,75 27
inne

20,0 17,29 4,75 27

Totalt 11,38 2868333

Beräkningarna nedan bygger på beräkningar beskrivna i boken Tillämpad byggnadsfysik av Petersson, B-Å. Materialdata för cellplasten är hämtade från BeWis 
byggvarudeklaration, se bilaga 5. Övrig materialdata är hämtad från ovan nämnda bok.

I samtliga beräkningar antas inomhustemperaturen vara 20˚C medan temperaturen utomhus varierar. Den relativa ånghalten utomhus varierar också. Fukthalten 
inomhus baseras på fukthalten utomhus adderat med 3,5 g/m3 som ska motsvara fuktproduktionen från maskiner och människor.

-15˚C och RÅ 90% utomhus
En realistisk situation under vintertid.

Bilaga 4 - Temperatur och fuktberäkning



2

Material
d λ R ΔT T

Mättnads- 
ånghalt

δ *10-6 Z Δv Ånghalt RÅ
Material

m W/m°C m2°C/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %
ute

-15,0 1,39 1,39 100
Rse 0,04 0,12

-15,0 1,39 1,39 100
Rse 0,04 0,12

-14,9 1,40 1,39 99
Betong 0,07 1,7 0,04 0,13

-14,9 1,40
2,00 35000 0,04

1,39 99
Betong 0,07 1,7 0,04 0,13

-14,8 1,42
2,00 35000 0,04

1,43 101
Cellplast 0,05 0,036 1,39 4,27

-14,8 1,42
0,20 250000 0,31

1,43 101
Cellplast 0,05 0,036 1,39 4,27

-10,5 2,05
0,20 250000 0,31

1,74 84
Cellplast 0,35 0,036 9,72 29,90

-10,5 2,05
0,20 1750000 2,14

1,74 84
Cellplast 0,35 0,036 9,72 29,90

19,4 16,71
0,20 1750000 2,14

3,87 23
Betong 0,1 1,7 0,06 0,18

19,4 16,71
0,12 833333 1,02

3,87 23
Betong 0,1 1,7 0,06 0,18

19,6 16,89
0,12 833333 1,02

4,89 29
Rsi 0,13 0,40

19,6 16,89 4,89 29
Rsi 0,13 0,40

20,0 17,29 4,89 28
inne

20,0 17,29 4,89 28

Totalt 11,38 2868333

-15˚C och RÅ 100% utomhus
Extremfallet är när den relativa ånghalten når nära 100% utomhus. 
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15˚C och RÅ 50% utomhus

Material
d λ R ΔT T

Mättnads- 
ånghalt

δ *10-6 Z Δv Ånghalt RÅ
Material

m W/m°C m2°C/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %
ute

15,0 12,83 6,42 50
Rse 0,04 0,02

15,0 12,83 6,42 50
Rse 0,04 0,02

15,0 12,85 6,42 50
Betong 0,07 1,7 0,04 0,02

15,0 12,85
2,00 35000 0,04

6,42 50
Betong 0,07 1,7 0,04 0,02

15,0 12,86
2,00 35000 0,04

6,46 50
Cellplast 0,05 0,036 1,39 0,61

15,0 12,86
0,20 250000 0,31

6,46 50
Cellplast 0,05 0,036 1,39 0,61

15,6 13,35
0,20 250000 0,31

6,76 51
Cellplast 0,35 0,036 9,72 4,27

15,6 13,35
0,20 1750000 2,14

6,76 51
Cellplast 0,35 0,036 9,72 4,27

19,9 17,20
0,20 1750000 2,14

8,90 52
Betong 0,1 1,7 0,06 0,03

19,9 17,20
0,12 833333 1,02

8,90 52
Betong 0,1 1,7 0,06 0,03

19,9 17,23
0,12 833333 1,02

9,92 58
Rsi 0,13 0,06

19,9 17,23 9,92 58
Rsi 0,13 0,06

20,0 17,29 9,92 57
inne

20,0 17,29 9,92 57

Totalt 11,38 2868333

Under sommaren blir temperaturerna höga och den relativa ånghalten sjunker.
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Tute [°C] = -15,0
Mättnadsånghalt [g/m3] = 1,39

RÅute [%] = 90
ve [g/m3] = 1,25

Kommentarer:
Beräkningsmetodiken enligt Petersson (2004)
Uträknade värden är markerade med grå färg.
Övergångsmotstånden är satta till 0,13 inne och 0,04 ute enligt Petersson 
(2004).
vi=ve+Δv, Δv sätts till 3,5 g/m3 enligt Petersson (2004).
Materialdata för cellplast är hämtad från BeWi produktblad, se bilaga 5.
Materialdata för betong enligt  Petersson (2004)

RÅ mellan betong och 
cellplast [%]

RÅ 5 cm in i cellplasten 
utifrån sett [%]

-15°C, RÅ 90% utomhus
-15°C, RÅ 100% utomhus
15°C, RÅ 50% utomhus

91 78
101 84
50 51

Sammanställning



 
Nu uppfyller alla våra produkter kraven enligt SS-EN13163. 
Kontrollorgan är SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut som genomfört initial typprovning (ITT), underlaget för CE-märkning av Genevads produktsortiment. 
 
 
 

 
Provn.metod 

 
S60 

 
S80 

 
S100 

 
S150 

 
S200 

 
S250 

 
S300 

Användningsområde  Isolerskiva 
Lätt fyllning 
Sparkroppar 

Isolerskiva 
Grundskiva 
Fasadskiva 
Takskiva 

Isolerskiva 
Grundskiva 
Fasadskiva 
Motgjutningsskiva 
Golvskiva 

Isolerskiva 
Grundskiva 
Markskiva 
Motgjutningsskiva 
Golvskiva 

Isolerskiva 
Grundskiva 
Markskiva 
Motgjutningsskiva 
 

Isolerskiva 
Grundskiva vid högre 
belastning 
Grundsulor 

Isolerskiva 
Grundskiva vid högre 
belastning  
Grundsulor 

Värmekonduktivitet W/mK 
Klassificerat värde !kl (gamla) 
 
Deklarerat värde !D  (nya) 

 
!P  

 
prEN 12667 el. 
SS-EN 12939 

 
0,039 
 
0,041 

 
0,036 
 
0,038 

 
0,036 
 
0,037 

 
0,033 
 
0,035 

 
0,033 
 
0,034 

 
0,033 
 
0,033 

 
0,033 
 
0,033 
 

Tryckhållfasthet kPa,  
10% def. korttid, fkk 

 
SS-EN 826 

 
60 

 
80 

 
100 

 
150 

 
200 

 
250 

 
300 

Karakteristisk tryckhållfasthet 
kPa vid långtidslast, fkl 

  
40 

 
50 

 
60 

 
80 

 
120 

 
140 

 
165 

Långtidslast kPa vid:  
2% kryp def. 50 år 
3% total def. 50 år 

 
SS-EN 1606 
_  

 
18 
20 

 
24 
30 

 
30 
40 

 
45 
50 

 
60 
70 

 
75 
90 

 
90 
110 

Ånggenomsläpplighet m2/s SS-EN 12086 0,6 x 10-6 0,6 x 10-6 0,6 x 10-6 0,6 x 10-6 0,6 x 10-6 0,6 x 10-6 0,6 x 10-6 
Vattenabsorption vol.%, 
nedsänkt 

 
SS-EN 12087 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

Brandegenskaper, klass F EN 13501-1 Brännbar Brännbar Brännbar Brännbar Brännbar Brännbar Brännbar 
Densitet ca kg/m3  15 17 20 25 30 35 40 
 
För ovanstående kvaliteter gäller även: 
 

! Har EG-försäkran om överensstämmelse enl CPD 89/106/EEC 
! Högsta användningstemperatur är 80°C. 
! Den kapillära stighöjden är försumbar. 
! "m enl. partialkoefficientmetoden (NR) är 1,5 
! Ovanstående kvaliteter finns i standardformaten 600x1200 eller 1200x2400 mm och med tjocklekar 10-300 mm med 10 mm intervall men kan även tillverkas i andra format enligt önskemål. 
! Vid falsade produkter är falsbredden halva tjockleken.   
 
 

 

      












































Armeringsarea genom isolerskiktet
Beräkningarna nedan är baserade på en referensvägg med måtten 7000x2700 mm. Fasadskivan kragar upp 200 mm. Skanskas referensvägg kan ses i bilaga 6 och 
Halfen DEHA:s referensvägg återfinns i bilaga 7. Vid beräkning av armeringsarean för Peikko används värden enligt Peikkos publikation ”Förbindelsestegar för 
sandwichelement” 2001.

System Armeringstyp
Antal 
[st]

Φ 
[mm]

Armeringsarea 
A [mm2]

∑ A 
[mm2]

Skillnad i % mot 
Skanska utv.

Skanska utvecklade system
SPA-N

Skanska utvecklade system
SPA-N-X

Halfen utvecklade system
SPA-N

Halfen utvecklade system
SPA-1

Peikko nuvarande system
PTM

Peikko nuvarande system
Snedstag

18 6 1018
6 6 339 1357 100 %

16 6 905
7 14 2155 3060 225 %

105 5 4123
12 5 471 4595 339 %

Bilaga 8 - Köldbryggsarea
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Uppmätt kraft 
[kN]

Deformation 
[mm]

0,1
0,2

Bilaga 9 - Resultat tryckprov

Uppmätt 
kraft [N]

Verklig 
kraft [N]

Deformation 
[mm] Kommentar

500 366 1 Lite knak hörs från cellplasten.
990 856 5 Cellplastskivorna glider sinsemellan.

1500 1366 13 Cellplastskivorna har glidit 8 mm sinsemellan.
1870 1736 Märkbart mer motstånd.
2000 1866 22 Cellplastskivorna har glidit 11 mm sinsemellan. Cellplasten 

glipar i överkant vid fasadskivan och i underkant vid 
innerskivan. Cellplasten slutar glida sinsemellan.

2400 2266 29 Motståndet avtar.
2500 2366 31 Motståndet ökar igen.
3000 2866 42 Efter uppmätt kraft på 3000 N sjunker kraften direkt ner till 

2820 N. Cellplasten som glider sinsemellan? Friktionen 
mellan cellplastskivorna håller en stund men avtar sedan? 
Cellplasten runt nedre kramlan skärs loss för okulär 
besiktning. Kramlan har inte släppt från betongen.

3000 2866 47 Samma kraft uppmäts men med högre deformation.
3100 2966 50
3500 3366 61 Ett kraftigt smällande ljud hörs. Cellplasten som krossas?
3900 3766 86 Domkraften har nått sin gräns i höjdled. Testet avslutas.

Nedan visas resultatet av tryckprovet. Relationen mellan kraft och deformation är även uppritade i ett 
diagram. Då den yttre skivan hängde i den inre och trycktes underifrån har vi subtraherat motsvarande 
vikt från uppmätt kraft för att få ett rättvisande resultat. Tyngden av yttre skivan gavs av ekvation 1.
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Uppmätt kraft 
[kN]

Deformation 
[mm]

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8

1

5

13

22

29
31

45
50

61

86

0

23

45

68

90

0,1 0,4 0,7 1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7

1
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13

22
2931

45
50

61

86

y = 0,072x1,9263

K
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ft
en

 i 
kN

Deformation i mm






















        
        

    
    










       

    
       

Bilaga 10 - Hållfasthetsberäkning
Halfen DEHA

1

Hej


Hej
Diameter 14 mm

Hej


Hej
Berakningen avser en SPA-N avsedd for 400 mm cellplast.

Hej
Här är ankaret fast inspänt
i den bärande innerskivan


Hej


Hej


Hej


Hej
Fasadskiva

Hej
Innerskiva






   
 
 


 
















  

  


    

    


 
 


     
     




      

      


      

      


          

          

2

Hej


Hej
Enligt Halfen DEHA:s nuvarande system.
Vi har utgått ifrån att detta ankare ska 
klara 11 kN vertikal last, 
som dagens ankare gör
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Hej


Hej
Utnyttjandegrad
81 % respektive15 % OK

Hej




1

C13 - Kramlor, tegel betongC13 - Kramlor, tegel betongC13 - Kramlor, tegel betong
λ1

λ2

λi

d1

d2

di

D
g
ΔU"

e =
A =
Rt =
Q =
K =
dy =
P =
χ =

U =

1,7 W/m,˚C

1,7 W/m,˚C

0,036 W/m,˚C

0,1 m
0,07 m
0,4 m

6 mm
2 st

0,01

0,47
0,0000283

11,381
0,001
0,976
0,085

47,222
0,001

0,0994 W/m2,˚C

Det förutsätts att rostfria kramlor används med λ=17 W/m,°C. För de fall, där isoleringen 
monteras i samband med murningen är ΔU''=0,04. Om isolerskiktet motgjuts så är 
ΔU''=0,01.

En enkel formel för χ finns också i standarden SS-EN ISO 6946, se bilaga D3 i denna.

Figur tagen från Swedisols isolerguide.

Bilaga 11 - U-värdesberäkning

U-värdesberäkning utveckling av Skanska

Beräkningarna i denna bilaga är baserade på metodik hämtad ur Tillämpad byggnadsfysik av Petersson, B-Å, 2004 och från
Swedisols isoleriguide.

Swedisols isolerguide
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d [m] λ [W/m,˚C] R [m2,˚C/W]

Rsi

Betong
Cellplast
Betong
Rse

0,13
0,1 1,7 0,06
0,4 0,036 11,11

0,07 1,7 0,04
0,04

RT = 11,38
ΔRw = 0,00

U ((RT-ΔRw)-1) [W/m2,˚C] =U ((RT-ΔRw)-1) [W/m2,˚C] = 0,09

α =

λj =

n =
Aj =
di =

ΔUf =

ΔUg =

ΔUk =

ΔUw =

U + ΔUf + ΔUg + 
ΔUk + ΔUw =

0,6

17 W/m,˚C

2 st
0,0000283 m2

0,4 m

0,001 0,02

0,000 Fullt kontrollerad produktionFullt kontrollerad produktion

0,010

0,000

0,0993 W/m2,˚C

Medelvärde
Swedisol
Bengt-Åke
Medelvärde

0,09940
0,09931
0,0994

Figur tagen från Sicomp.

Figur tagen från Sicomp.

Petersson, B-Å, 2004

Medelvärde av de två metoderna
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C13 - Kramlor, tegel betongC13 - Kramlor, tegel betongC13 - Kramlor, tegel betong
λ1

λ2

λi

d1

d2

di

D
g
ΔU"

e =
A =
Rt =
Q =
K =
dy =
P =
χ =

U =

1,7 W/m,˚C

1,7 W/m,˚C

0,036 W/m,˚C

0,1 m
0,07 m
0,40 m

8,4347826087 mm1

2,43386243386 st1

0,01

0,47
0,0000559

11,381
0,002
0,976
0,085

47,222
0,002

0,1027 W/m2,˚C

Det förutsätts att rostfria kramlor används med λ=17 W/m,°C. För de fall, där isoleringen 
monteras i samband med murningen är ΔU''=0,04. Om isolerskiktet motgjuts så är 
ΔU''=0,01.

Figur tagen från Swedisols isolerguide.

U-värdesberäkning utveckling av Halfen DEHA
Swedisols isolerguide

1 Vägt värde baserat på en referensvägg, se bilaga 7.
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d [m] λ [W/m,˚C] R [m2,˚C/W]

Rsi

Betong
Cellplast
Betong
Rse

0,13
0,1 1,7 0,06
0,4 0,036 11,11

0,07 1,7 0,04
0,04

RT = 11,38
ΔRw = 0,00

U ((RT-ΔRw)-1) [W/m2,˚C] =U ((RT-ΔRw)-1) [W/m2,˚C] = 0,09

α =

λj =

n =
Aj =
di =

ΔUf =

ΔUg =

ΔUk =

ΔUw =

U + ΔUf + ΔUg + 
ΔUk + ΔUw =

0,6

17 W/m,˚C

2,43 st
0,0000559 m2 1

0,4 m

0,003

0,000 Fullt kontrollerad produktion

0,010

0,000

0,1013 W/m2,˚C

Metod U-värde
Swedisol
Bengt-Åke
Medelvärde

0,10273
0,10133
0,1020

Figur tagen från Sicomp.

Figur tagen från Sicomp.

Petersson, B-Å, 2004

Medelvärde av de två metoderna

1 Vägt värde baserat på en referensvägg, se bilaga 7.
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Sammanställning

Metod

U [W/m2,°C]U [W/m2,°C]
Skanskas 

utvecklade system
Halfen DEHA:s 

utvecklade system
Petersson, B-Å
Swedisol
Medelvärde

0,0993 0,1013
0,0994 0,1027
0,0994 0,1020



1

CCCCCC BBBBBB AAAAAA
Veck på bygeln riktade åt vartannat håll 

med början i negativ y-riktning
Veck på bygeln riktade åt vartannat håll 

med början i negativ y-riktning
Veck på bygeln riktade åt vartannat håll 

med början i negativ y-riktning
Veck på bygeln riktade åt vartannat håll 

med början i negativ y-riktning
Veck på bygeln riktade åt vartannat håll 

med början i negativ y-riktning
Veck på bygeln riktade åt vartannat håll 

med början i negativ y-riktning
Veck på bygeln riktade i positiv y-riktningVeck på bygeln riktade i positiv y-riktningVeck på bygeln riktade i positiv y-riktningVeck på bygeln riktade i positiv y-riktningVeck på bygeln riktade i positiv y-riktningVeck på bygeln riktade i positiv y-riktning Veck på bygeln riktade i negativ y-riktningVeck på bygeln riktade i negativ y-riktningVeck på bygeln riktade i negativ y-riktningVeck på bygeln riktade i negativ y-riktningVeck på bygeln riktade i negativ y-riktningVeck på bygeln riktade i negativ y-riktning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VänsterVänsterVänster HögerHögerHöger VänsterVänsterVänster HögerHögerHöger VänsterVänsterVänster HögerHögerHöger
x y Δ x y Δ x y Δ x y Δ x y Δ x y Δ

0 10 10 4 11 11,7 -13 -2 13,15 -7 -22 23,09 22 5 22,56 20 -25 32,0156
-13 -11 17,03 7 -28 28,86 -10 -15 18,03 22 -38 43,91 15 15 21,21 18 17 24,7588
-19 0 19 -34 17 38,01 -12 -12 16,97 8 -20 21,54 -13 19 23,02 -10 27 28,7924
-20 10 22,36 -14 -17 22,02 -17 -14 22,02 -5 -36 36,35 20 20 28,28 -5 9 10,2956

0 25 25 4 23 23,35 -10 -13 16,4 0 -39 39 10 20 22,36 18 14 22,8035
0 -14 14 0 -25 25 -5 -20 20,62 4 -27 27,29 19 35 39,82 15 40 42,72

27 39 47,43 32 0 32 9 -14 16,64 7 -35 35,69 -19 40 44,28 -2 16 16,1245
-3 -12 12,37 0 -35 35 13 -12 17,69 15 -10 18,03 0 20 20 10 18 20,5913
0 17 17 12 0 12 -5 -20 20,62 0 -25 25 -17 15 22,67 19 0 19

-8 -16 17,89 16 -17 23,35 -40 -10 41,23 -12 -22 25,06 15 -3 15,3 4 0 4
0 47 47 27 -4 27,29 -25 -21 32,65 -7 -32 32,76 -6 6 8,485 4 19 19,4165

-3,273 8,636 4,909 -6,818 -10,45 -13,91 2,273 -27,82 4,182 17,45 8,273 12,27

Sammanställning fel i x- och y-led samt hypotenusan
Ett koordinatsystem sattes upp varefter felen mättes i positiv och negativ riktning i både x- 
och y-led för varje ben, se bilaga 13. Nedan är de mätta avstånden i x- respektive y-led 
inmatade varefter hypotenusan är beräknad, alltså det absoluta avståndet mellan 
utgångshål och förväntat utgångshål.

Bilaga 12 - Analys av bygelmontering

Bygeln är veckad för god vidhäftning i betongen.



2

C - vä C - hö  Serie C B - vä B - hö  Serie B A - vä A - hö Serie A

(-40) - (-36)
(-35) - (-31)
(-30) - (-26)
(-25) - (-21)
(-20) - (-16)
(-15) - (-11)
(-10) - (-6)
(-5) - (-1)
0
1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50

0 1 1 0
1 1 0 0

0 0 0
0 1 1 0

2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 3 1 1
1 1 2 2 4 1 1 2
1 1 2 1 3 2 2
5 2 7 2 2 1 1

2 2 1 1 2 2
1 1 1 2 3 1 1 2
1 1 1 1 2 2 1 3
1 1 0 3 4 7

0 1 1 0
1 1 2 0 0

1 1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Sammanställning antal fel i x-led
Nedan är de mätta avstånden i x-led indelade i intervaller. Antal fel i varje intervall redovisas nedan i tabell- och diagramform.



3

0

1,75

3,5

5,25

7

(-40) - (-36) (-30) - (-26) (-20) - (-16) (-10) - (-6) 0 6 - 10 16 - 20 26 - 30 36 - 40 46 - 50

Grupperade felantal i x-led

 Serie C  Serie B Serie A



4

C - vä C - hö Serie C B - vä B - hö  Serie B A - vä A - hö Serie A
(-40) - (-36)
(-35) - (-31)
(-30) - (-26)
(-25) - (-21)
(-20) - (-16)
(-15) - (-11)
(-10) - (-6)
(-5) - (-1)
0
1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50

0 3 3 0
1 1 2 2 0
1 1 1 1 0
1 1 1 3 4 1 1

1 2 3 2 1 3 0
3 3 6 6 0

0 1 1 2 0
1 1 1 1 1 1

1 2 3 0 2 2
0 0 1 1

2 2 0 1 1 2
1 1 0 2 1 3

1 1 2 0 4 4 8
1 1 2 0 0

0 0 1 1
0 0 1 1

1 1 0 1 1 2
0 0 0

1 1 0 0

Sammanställning antal fel i y-led
Nedan är de mätta avstånden i y-led indelade i intervaller. Antal fel i varje intervall redovisas nedan i tabell- och diagramform.
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0

2

4

6

8

(-40) - (-36) (-30) - (-26) (-20) - (-16) (-10) - (-6) 0 6 - 10 16 - 20 26 - 30 36 - 40 46 - 50

Grupperade felantal i y-led

Serie C  Serie B Serie A
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Serie C Serie B Serie A
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
Summa

1

1

5 1 1

4 6 4

4 5 8

4 3 3

1 2 1

2 3

2 3

2

22 22 22

Sammanställning fel i x- och y-led samt hypotenusan
Nedan är de hypotenusan av de mätta avstånden i x- respektive y-led indelade i intervaller. Antal fel i varje intervall redovisas nedan i tabell- och 
diagramform.
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0

2

4

6

8

0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49

3

1

3

8

4

111

2

3

2

3

5

6

1

22

1

444

5

Grupperade felantal för hypotenusan

Serie C Serie B Serie A



Bilaga 13 - Bilder 

- analys av bygelmontering

Två 200 mm cellplastskivor sätts ihop Koordinatsystem

Skärningspunkterna markerar byglarnas ingångshål Byglarna slås i med hammare

1



Ingångshål Utgångshål. Avvikelsen är relativt stor, mycket 
beror på vilket håll bygeln slagits i.

Positiv riktning för x- och y-led. Positiv riktning för x- och y-led.

2



Bilaga 14 - Bilder - tryckprov

Testrigg vid testets början. Förstärkaren på bordet bredvid.

Domkraft och lastcell. Linjalen används för att mäta deformation.

Domkraft och lastcell. Testrigg ovanifrån.

1



Förstärkare. Cellplasten har glidit isär. 

Ej tryckbelastad cellplast glipar från betongen. Cellplasten har glidit ca 15 mm.

Cellplasten bortskuren. Bygeln böjd. Betongen 
intakt.

Testrigg vid testets slut.

2



Bilaga 15 - Bilder 

– tryckprovning av betong

Betongkub i trycktest. Maskin för tryckprov.

De sex tryckta kuberna. 2009-04-07 Kub 1.

2009-04-07 Kub 2. 2009-04-07 Kub 3.

1



2009-05-04 Kub 1. 2009-05-04 Kub 2.

2009-05-04 Kub 3.

2
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