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Förord 

 

Detta examensarbete utfördes inom ramen för byggnadsingenjörer vid Högskolan I Halmstad. 

Omfattningen är på 15hp. Idén till arbetet togs fram med egna initiativ och samarbete med 

Aquavilla AB.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Göran Nilsson som har stöttat oss under arbetets 

gång. Dessutom vill vi tacka de företag och personer som har ställt upp på intervjuer samt 

bidragit med material kring ämnet. Dessa företag är: Daniel Montés bygg, ByggSjögren, 

Maddison konsult AB, AF Gruppen (AF Bygg), Creacon AB, Rållia Bygg AB, Lindab, 

Aquavilla AB och Gyproc AB. 

Personer vi vill tacka är Malin Mannikoff på Lindab för uppgifter om Lindabs system. Vi vill 

även tacka Torsten Höglund för material och kunskap gällande Casabona stomsystem.  

Ett extra stort tack vill vi rikta till Magnus Andersson vid Aquavilla AB som hjälpt oss under 

hela projektets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Nya metoder, tekniker och hjälpmedel för hur byggandet ska förbättras och utvecklas kommer 

ständigt ut på marknaden. Problemet i byggbranschens utveckling ligger inte i att de 

framtagna produkterna inte är tillräckligt bra. Problemet ligger istället i att de befintliga 

byggföretagen inte vill  utnyttja dessa inovationer i sina företag, utan de fortsätter att utnyttja 

de tekniker som de redan besitter och behärskar. Detta medför att byggbraschen får ryktet av 

att vara en konservativ bransch, vilket medför att utvecklingen av branschen blir lidande. 

 

Aquavilla är ett företag som i grund och botten tillverkar större husbåtar. För att företaget 

skall kunna expandera vill de nu lansera sitt stomsystem, Casabona. Casabona består av en 

lätt stomme i stål integrerad med EPS-isolering vilket gör den utmärkt till hus på vatten. För 

att företaget ska växa vill man nu introducera stomsystemet i hus på land. 

 

Syftet med vår rapport är att vi ska redogöra för problem eller svårigheter som kan uppkomma 

vid lansering av en ny produkt i en konservativt ansedd bransch. Dessutom ska vi göra en 

jämförelse mellan olika stomsystem där fördelar och nackdelar respektive marknaden för de 

olika stomsystemen presenteras. Detta för att se hur möjligheterna ser ut för ett nytt 

stomsystem som Casabona att etablera sig på marknaden. 

Målet som vi har med vår rapport är att efter ett färdigställande kunna få en större inblick över 

hur byggbranschen ser ut för nya produkter.  

 

 

För att komma fram till de analyser och de resultat vi fått fram gjorde vi först en fältstudie på 

Aquavillas produktionsanläggning i Västervik. Under vårt besök fick vi en djupare inblick 

över hur Casabonas system fungerade.  

Vi började sedan med att göra litteraturstudier där vi läste in oss på stålkonstruktioner i 

allmänhet. Efter det granskade vi två stora aktörer på den svenska marknaden, Lindab och 

Gyproc. 

När vi bildat oss en bred uppfattning om stål började vi att åka ut till företag verksamma inom 

byggbranschen i Halmstad. Intervjuerna gav oss en större inblick över vad konstruktörer, 

montörer och arkitekter tyckte om stålkonstruktioner. 

 

 

Den slutsats vi kan dra av vårt resultat och våra analyser är att Casabona har god möjlighet att 

slå sig in på den svenska marknaden. Med en framgångsrik produkt kan man även skaffa sig 

ett starkt märke och nå ut till kunderna ännu lättare. 

Rapporten kommer att behandla 3 stycken stomsystem där vi har granskat och jämfört dessa. 

Vi har tagit fram de olika systemens för- och nackdelar samt att vi har ställt samman dessa i 

en jämförelsetabell. 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

New methods, techniques and tools for the building industry are constantly being developed 

and improved and launched on the market. The problem in the building industry development 

is not that the products are not good enough. The problem is instead that the existing 

construction companies do not choose to use these innovations, instead they continue to 

employ the technologies they already possess and master. This leads to the fact that the 

construction industry is, in the public eye, beeing seen as a conservative industry. 

 

 

AquaVilla is a company that basically produces houseboats. In order to be able to expand they 

now want to launch their frame system, Casabona. Casabona consists of a lightweight steel 

frame integrated with the EPS-insulation, making it ideal for houses on the water. To allow 

the company to grow they now wants to introduce the frame system in houses on land. 

 

 

The purpose of this report is to find the problems or difficulties which may arise during the 

launch of a new product in an industry perceived as beeing conservative. In addition, we make 

a comparison between different framing systems where the advantages and disadvantages of 

respective framing systems is presented. All this is done in order to find out what chances a 

new framing system like Casabona has to establish itself on the market. 

The goal of this report is to get a greater understanding of how the construction industry looks 

on new products.  

 

 

In order to arrive at the analyses and the results we achieved, we first made a field study at 

Aquavillas production plant in Västervik. During our visit we gained a deeper understanding 

of how the Casabonas system is built up.  

We then began to study the litterature about steel structures in General. After that we read 

about two big companies on the Swedish market, Lindab and Gyproc who seperatly 

manufacture framing systems similar to Casabona. 

When we had gained a broader understanding of steel, we began to interview the companies 

operating in the construction industry in Halmstad. The interviews gave us a greater insight 

about what designers, installers and architects thought about steel constructions. 

 

 

The conclusion that we can draw from our results and our analyses is that Casabona has a 

good chance to enter the Swedish market. With a successful product Aquavilla will also 

acquire a strong brand and reach out to customers even easier. 

The report will cover 3 different framing system that we have reviewed and compared. 

We have listed the different system's pros and cons, and we have put these together in a 

comparison table. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Nya metoder, tekniker och hjälpmedel för hur byggandet ska förbättras och utvecklas kommer 

ständigt ut på marknaden. Problemet i byggbranschens utveckling ligger inte i att de 

framtagna produkterna inte är tillräckligt bra. Problemet ligger istället i att de befintliga 

byggföretagen inte vill utnyttja dessa innovationer i sina företag, utan de fortsätter att utnyttja 

de tekniker som de redan besitter och behärskar. Detta medför att byggbranschen får ryktet av 

att vara en konservativ bransch, vilket medför att utvecklingen av branschen blir lidande. 

Med dagens hårda konkurrens på marknaden är det viktigt för byggföretagen att kunna hålla 

ett lågt pris. Två bra sätt att lyckas med detta är att minska på monteringstiden och sänka 

kostnaderna på inköp av material. Dessutom är det viktigt att fukt och köldbryggor undviks 

för att huset ska vara hållbart, energisparande och att inomhusmiljön är tillfredställande.  

/Ljungby fuktkontroll & sanering AB 2012: Bengt Åke Petersson 2009/ 

Ett av många företag som vill lansera en ny produkt inom byggbranschen är Aquavilla som 

har ett nyutvecklat stomsystem som de dessutom innehar patentet på. Casabona som är 

namnet på stomsystemet är utvecklat av Gudní Johanesson som är professor vid 

KTH(Kungliga tekniska högskolan) och konstruerat av Torsten Höglund professor inom stål 

och lättbyggnadsteknik vid KTH. 

Casabona som står för ”det goda hemmet” /Aquavilla 2012/ är baserat på två material, Z-

stålprofil och hård isolering i form av EPS cellplastblock. Genom att göra spår i EPS-blocken 

så kan stålprofilen enklare integreras med cellplasten. Detta leder till en ökad styrka som 

möjliggör ett ökat stålregelavstånd från 600mm till 900mm. Casabona stomsystem gör det 

möjligt att bygga 3-4 våningar. /Aquavilla 2012/ 

Byggmetoden kan liknas vid ett stort mekano där de olika elementen fästs ihop med hjälp av 

endast poppnitar. Användandet av Casabona förhindrar den vanliga uppkomsten av 

köldbryggor i stålprofiler detta tack vare dess slitsning. Förutom köldbryggor så förhindras 

också problemen med fukt och mögel väldigt effektivt. Anledningen till att systemet är så bra 

emot fukt är att stommen inte binder vatten då alla material som ingår är helt oorganiska. 

Detta gör att stommen inte drabbas av mögel i samma utsträckning som en organisk stomme 

hade gjort. /Aquavilla 2012/ 

Med Casabona stomsystem blir stommen ungefär 30% lättare än en motsvarande traditionell 

stålregelstomme. I och med att stommen har en minskad materialvikt leder det i sin tur till att 

monteringen utförs på ett enklare och snabbare sätt. Tack vare en lättare konstruktion och en 

smart monteringsmetod kan man spara upp till 30% i monteringstid. Minskad monteringstid 

innebär en sänkning av den totala kostnaden av byggnaden. /Aquavilla 2012/  

Aquavilla som är ett relativt nystartat företag som ännu inte har någon större erfarenhet av att 

lansera en helt ny produkt vill i samarbete med oss ha hjälp med att kontrollera möjligheten 

att i en konservativt ansedd bransch lyckas med att lansera deras produkt Casabona.  

De frågeställningar som vi kommer fokusera på samt besvara i vår rapport är följande: 

 

Vad krävs för att en ny produkt som Casabona ska kunna etablera sig inom 

byggnadsbranschen? 
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Vad finns det för fördelar respektive nackdelar  mellan Casabona gentemot andra 

stomsystem? 

Hur ser möjligheterna samt konkurrensen ut på marknaden för de olika stomsystem? 

1.2 Syfte 

Syftet med vår rapport är att vi ska redogöra för problem eller svårigheter som kan uppkomma 

vid lansering av en ny produkt i en konservativt ansedd bransch. Dessutom ska vi göra en 

jämförelse mellan olika stomsystem där fördelar och nackdelar respektive marknaden för de 

olika stomsystemen presenteras. Detta för att se hur möjligheterna ser ut för ett nytt 

stomsystem som Casabona att etablera sig på marknaden. 

Målet som vi har med vår rapport är att efter ett färdigställande kunna få en större inblick över 

hur byggbranschen ser ut för nya produkter samt att vi vill bidra till att byggbranschens 

kunskaper ökas. Är det så att byggbranschen är för konservativ vilket medför att utvecklingen 

avstannar? Vi vill även ge ett underlag till företaget Aquavilla som kan vara till hjälp vid 

lanseringen av stomsystemet Casabona.  

1.3 Avgränsningar 

I en första avgränsning har vi valt att begränsa oss till bärande stomsystem av stål, där vi 

jämför väggelementen hos tre olika företag på den svenska marknaden. De tre företagen vi 

valt att använda oss av är Aquavilla, Gyproc och Lindab. Vi valde sedan att gå in närmare på 

och beskriva Aquavillas stomsystem Casabona. När vi undersöker möjligheten för en ny 

produkt att etablera sig på marknaden har vi valt att endast granska den svenska marknaden. 

För att få en mer rättvis bild av marknaden har vi valt att även fråga företag som inte arbetar 

med stålkonstruktioner. Vi har valt använda oss av de tekniska data som redan finns till hands. 

Det vill säga att vi inte utför några beräkningar själva, då detta kräver avancerade 

dataprogram och laboratorietester som vi inte har tillgång till. 

Anledningen till att vi endast har jämfört tre olika stomsystem är för att vi ska kunna få en 

mer detaljerad och utförlig beskrivning av de olika systemen. Detta medför att resultatet blir 

mer tillförlitligt och ger en mer användbar fakta.  

När vi valde Gyproc och Lindab som företag att jämföra Aquavillas stomsystem med berodde 

det på att de är stora aktörer på den svenska marknaden inom just stålkonstruktioner.  

Avgränsningen till enbart den svenska marknaden beror dels på att som tidigare nämnt att vi 

vill ha en detaljrik jämförelse, samt att Aquavilla har som mål att först och främst bli 

verksamma på den svenska marknaden. 

1.4 Metod  
Vårt examensarbete bygger på studiebesök, intervjuer samt litteratursökning rörande 

stålstomsystem. Studiebesöket gjordes på produktionsanläggningen i Västervik, där vi bildade 

oss en uppfattning angående Aquavillas stomsystem Casabona. Litteratursökningen har 

genomförts dels med hjälp av Högskolan i Halmstads bibliotek men även produktkataloger 

från företagen. Med hjälp av studiebesöket och litteratursökningen fick vi en bredare grund 

som vi kunde basera våra intervjuer på. Vårt slutgiltiga resultat bygger till största delen på 

intervjuerna men även vår dokumenterade fakta.     
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2 Allmänt om stålkonstruktioner 

2.1 Användningsområde 

Stål som konstruktionsmaterial har funnits under en längre tid och var ett väldigt vanligt 

material att använda sig av under början av 1900-talet även i Sverige. Efter andra 

världskrigets slut runt 1945 så blev det ont om stål, då det hade gått åt en stor mängd under 

kriget. Detta medförde att stålpriset höjdes markant och stål blev inte längre ett ekonomiskt 

försvarbart sätt att bygga på, med följden att andra konstruktionsmaterial tog större plats på 

marknaden. Det är först nu på senare tid som stålet återigen börjar bli populärt att bygga med. 

Detta tack vare dess goda hållbarhet gentemot sin låga vikt och dess goda förmåga att kunna 

formas. Användningsområdet för stål har egentligen inga begränsningar, då det kan användas 

i allt från broar till bostadshus. Kända exempel på byggnader som är konstruerade i stål i 

Sverige är t.ex. Wennergren center i Stockholm (figur 1.) och Åhléns varuhus vid Sergels 

torg. (figur 2.) 

    

Figur 1. Wennergren Center                                  Figur 2. Åhléns, Sergels torg                

 

Stål är extra vanligt att använda sig av vid ombyggnad eller tillbyggnad av hus då den lätta 

vikten och goda hållbarheten ger den fördelar gentemot övriga konstruktionstyper och blir ett 

bättre ekonomiskt val. Ett exempel på detta kan vara t.ex. en hissinstallation . /Samuel A Berg 

2007/. Värt att notera är att stål är det mest använda konstruktionsmaterialet sett över alla 

konstruktionsinriktningar. Som sagt så börjar stålet komma tillbaka på marknaden och nu mer 

vanligt inom bostadsbyggandet. Den vanligaste metoden som används vid bostadsbyggandet 

av stål är en lättbyggnadsteknik som utgörs av tunna stålreglar tillsammans med gipsskivor 

eller andra sorters skivor. Det kan även förekomma stålreglar som är ihopsatta med cellplast, 

detta kommer beskrivas tydligare i kapitlet om de olika stomsystemen. Lättbyggnad av stål 

används inte lika effektivt när det gäller byggnationer med ett större antal våningar än fyra. 

Detta beroende på att den ökade vikten medför större krafter i de lägre våningarna som måste 

tas upp av konstruktionen, vilket den lätta konstruktionen inte klarar av. När man ska bygga 

högre våningar brukar man antingen använda sig av en skelettstomme i grövre stål och sen 

komplettera med lätta väggelement och bjälklagselement, eller så använder sig men av en 

kombination mellan stål och betong för att kunna ta upp krafterna Den mest representerade 

typen av konstruktioner för stål är ändå hallar och industribyggnader, men stål används också 

flitigt inom brobyggande. /1 SBI 2012/ 
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Fyra kända anledningar till att byggandet flerbostadshus av stål ökar är dessa:  

 Just nu råder det bostadsbrist i Sverige men också i stora delar av världen.  

 Nya krav på att byggtiden ska förkortas och tack vare att stål är relativt snabbt och 

enkelt byggt så blir det populärt. 

 Det råder också brist på kvalificerade arbetare, vilket medför att marknaden för 

prefabricering ökar. Prefabricering av stål är vanligt förekommande.  

 På många platser krävs det lättare konstruktioner detta p.g.a. att marken inte kan ta 

upp krafterna och då krävs det pålning vilket är en extra kostnad, därför blir 

lättbyggnads konstruktioner i stål ett bra alternativ. /Samuel A Berg 2007/ 

2.2 Ekonomi  
Uppdelningen mellan de olika konstruktionsmaterialen för bostadsbyggande har länge sett ut 

på så sätt att enbostadshus byggs i trä och flerbostadshus byggs i betong. Den största 

anledningen till att det ser ut på det viset är för att man vill slippa den extra kostnaden för 

pelarna som krävs för att en stålkonstruktion ska fungera. Med nya tekniker och utvecklade 

stålsystem så kan man nu mera slippa dessa extra pelare, vilket medför att stålsystemen i vissa 

fall blir mer ekonomiska. /Samuel A Berg 2007/ 

Vid tillbyggander av hus då det t.ex. ska föras upp flera våningar på det ursprungliga huset 

blir stål ett mycket bra alternativ, för med användandet av den omnämnda 

lättbyggnadstekniken så kan man slippa att förstärka den ursprungliga konstruktionen. /2 SBI 

2012/ 

Tack vare de små dimensionerna som används i en stålstomme leder det i sin tur till att man 

får mer golvyta för pengarna. Dessutom så fungerar utanpåliggande material som en extra 

brandisolering för stommen./ Samuel A Berg 2007/ 

Tanken för en byggnad är att den ska hålla under en lång tid och sannolikheten för att den 

tilltänkta verksamheten kommer att ändras är stor. Med stål så erbjuds en god flexibilitet vid 

ombyggnad som många andra konstruktionsmaterial har svårt att uppnå och vid behov av 

förstärkningar av stommen så svetsas de enkelt på hållbarare ståltyper. /2 SBI 2012/. 

En av de större ekonomiska fördelarna med stål är att det går på ett enkelt sätt att prefabricera 

med stor noggrannhet, vilket i sin tur leder till att monteringstiden minskas och kostnaderna 

för byggtiden sänks. /3 SBI 2012/. 

När man använder sig av stål kan man med stor säkerhet få fram exakta hållfastheter för 

konstruktionen, då stål produceras efter noga specificerade standarder och ett säkerställt 

ursprung. Detta kan jämföras med trä som kan vara svårberäknat när kvistar mm är 

representerade i materialet. Med andra ord så vid en beställning av stål så vet man vad man 

får och i det långa intervallet kan detta bli en ekonomisk faktor då du kan lova dina kunder 

med säkerhet att produkten håller vad den lovar. /4 SBI 2012/ 

2.3 Miljö 

Sett i ett rent miljöperspektiv så är stål ett mycket bra alternativ att använda sig av. Stål är ett 

material som till i stort sett 100 % går att återvinna efter användandet dessutom så är det ett 
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lågt emitterande material vilket betyder att den inte utsöndrar så mycket farliga ämnen. En av 

de största fördelarna med stål är att fuktskador nästintill kan förhindras. Vid produktion av 

stål så släpps försurningsgaser ut så som CO2 vilket får ses som en av de större negativa 

effekterna med stål, men inom denna del har stora förbättringar gjorts. Man har minskat 

utsläppen med mellan 15-90 % på de senaste 15 åren och med en fortsatt utveckling inom 

denna del kommer detta bekymmer inte längre vara en så stor negativ faktor i jämförelse med 

övriga konstruktionsmaterial. /Joakim Widman 2011/ 

Transporter av material är stor miljöfaktor inom hela byggsektorn och ett användande av så 

kallade lätta konstruktioner möjliggör att man kan transportera större mängder vid varje 

transport vilket är positivt. Det är inte bara rena utsläpp som räknas som miljöbelastande utan 

även saker så som att man utnyttjar jordens material som t.ex. användandet av järnmalm vi 

producering av stål. Dessutom räknas också markutnyttjandet vid uppförandet av en byggnad 

som en miljöpåverkande faktor, där stålbyggnader i regel upptar en mindre yta än övriga 

konstruktionstyper. Detta tack vare att stålbyggnader ofta är prefabricerade. 

/Stålbyggandsinstitutet 2008/  

 

 

Tabell 1 beskriver olika Miljöföroreningar och i vilken utsträckning som stålindustrin och stålbyggandet 

påverkar dessa. /Stålbyggandsinstitutet 2008/ 

Miljöeffekt/förorening Spridning Viktiga ämnen Stålindustrins och 

stålbyggandets inverkan 

Växthuseffekten Global CO2,CH4,N2O etc Stor, processkol 

(ståltillverkning), gasol 

m.m 

Försurning Regional SOX,NOX Måttlig. Malmförädling 

och fossila bränslen. 

Övergödning Regional NOX, P Liten. Vägtransporter och 

förbränning. 

Ozonlageruttunning Global CFC-föreningar Mycket liten 

Resursutarmning Global Materialråvara  Måtlig. Malmutvinning, 

kol, vägtransporter. 

Toxiska effekter Lokal Organiska gifter Liten. Koksverk (PAH) 

Fotokemiska 

oxidanter 

Lokal  HC,NOX, övr VOC Liten. Färger, 

vägtransporter. 

Metaller Lokal  Fe, Zn, Cu, Cd etc. Måttlig. Gruvnäring, 

vägtransporter. 

 

2.4 Innemiljö 

Det är inte bara den yttre miljön som ska tas med i beräkningarna när man jämför stomsystem, 

den inre miljön är minst lika viktigt inte minst om man tänker på att vi till 90 % tillbringar vår 

tid inomhus under en dag. Problemen med dålig inomhusmiljö har blivit upptrappat nu på 

senare tid då det har blivit allt vanligare med så kallade sjuka hus, vilket innebär att husen kan 

innebär en hälsorisk för de boende. /5 SBI 2012/ 

De parametrar som ska beaktas när man pratar om innemiljö är dessa: 
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 Fukt och mögelskador. 

 Buller. 

 Luftkvalité och emissioner. 

Som tidigare nämnt så är problem med inomhusmiljön upptrappade och i de allra flesta fall så 

är det fukt och mögelskador man syftar på. Fukt i en konstruktion kan påverka både personers 

hälsa, men också konstruktionens hållfasthet. Fukt kan leda till att byggnadsdelar måste bytas 

ut i förtid för att eventuella ras ska undvikas p.g.a. den försämrade hållfastheten. Typiska 

följder av fukt är att korrosion uppstår på metaller och att betong börjar vittra sönder. /5 SBI 

2012/  

 

2.5 Fukt 

Fukt är en av de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till när man konstruerar en byggnad och 

valet av material i byggnaden är av yttersta vikt inte minst efter vad som står i 

BBR(Boverkets byggregler). Boverkets byggregler för val av material lyder enligt följande 

”Material och byggprodukter som används i en byggnad skall inte i sig eller genom sin 

behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i 

dessa regler uppfylls” BFS 2006:12. /boverkets byggregler 2006: Lars Olof Nilsson 2007/ 

Trä och betong räknas till material som går under namnet hygroskopiska vilket innebär att de 

kan ta upp, binda och avge fukt, vilket anses som något som ska beaktas. Till skillnad från de 

två tidigare nämnda materialen så är stål ett mycket bra material med avseende på de 

hygroskopiska egenskaperna. Tack vare att stål varken är hygroskopiskt eller organiskt så 

uppstår det sällan fuktrelaterade problem med stålkonstruktioner. Förutom de nämnda 

fördelarna så innebär det här också att stål inte medför några större merkostnader vid 

fuktförebyggande åtgärder, tillskillnad från trä och betong. Trä och betong för båda med sig 

tyngre och kostsammare normkrav och branschrekommendationer på åtgärder som beträffar 

fukt.  / Joakim Widman 2001/  

Som med alla andra byggmaterial är det viktigt att stålprodukterna skyddas under transport 

och lagring för att undvika att fuktbekymmer uppstår i form av korrosion, vilket kan innebära 

en sänkt hållfasthet. Stål är en torr konstruktion vilket i sin tur innebär att det är en 

lågriskkonstruktion med avseende på fukt och inomhusmiljö. Detta kan förbättras ännu mer 

om man använder sig av prefabricerade konstruktioner, i och med att de produceras under tak. 

/ Joakim Widman 2001/ 

2.6 Brand 

Ett konstruktionsmaterial som blir utsatt av brand blir försvagat, detta gäller samtliga 

konstruktionsmaterial så även stål. Ett brandskydd för stål kan undvikas om dimensioneringen 

sker på ett sätt som innehåller de brandtekniska krav som huset ska uppnå. Vad som menas 

med det är att man helt enkelt ska dimensionera de bärande ståldelarna efter vad som krävs 

för att klara av de uppsatta brandklasserna, med andra ord öka hållfastheten i de bärande 

delarna. På samma sätt som byggander dimensioneras för snölaster kan man också göra för 

brandpåverkan, alltså att byggnaden t.ex. ska klara av att stå emot en brand med temperaturer 

upp emot 600 grader under en viss tid. Fördelen med stål gentemot andra kända 
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konstruktionsmaterial är att man i många fall kan bygga in de bärande stålkomponenterna i 

väggelement m.m. och på så sätt få ett extra brandskydd i form av de utanpåliggande 

materialen som t.ex. gipsskivor. /Peter Karlström 2012/ 

I vanliga fall krävs inga extra brandskydd för enplans industrihallar och för bostadsbyggnader 

ställs låga krav på brandskydd som är utförda med stålkonstruktioner. Dock så ställs det högre 

krav på flerbostadshus där hållfastheten i många fall ska hålla i mellan 60-90 minuter. Att 

undvika extra brandskydd där schablonmässiga metoder används är viktigt för att lyckas hålla 

kostnaderna så låga som möjligt, detta genom att dels bygga in stålet men även som tidigare 

nämnt öka hållfastheten hos stålkonstruktionen så den kan stå emot branden längre. Detta 

utförs på bästa sätt genom att i ett tidigt stadium planera byggnaden efter det brandkrav som 

ställs. /Samuel A Berg 2007/ 

Stålets egenskaper vid brand är väl kända men det är först vid temperaturer omkring 450-500 

grader som vanligt konstruktionsstål på allvar börjar påverkas och försämras. Det förrädiska 

med en oskyddad stålkonstruktion är att om den blir utsatt för brand i de lägre nivåerna av 

huset kan det innebär kraftiga ras vilket kan leda till att personer i huset kan bli allvarligt 

skadade. En stålkonstruktion som utförs med en korrekt metod kan klara av att uppnå de 

brandklasser som finns och på så sätt i bästa mån undvika personskada. /Peter Karlström 

2012/   

2.7 Ljud/buller 

Förmågan att isolera mot ljud är av yttersta vikt för att det boende ska kunna trivas och finna 

ro i sitt hem.  Det är därför väldigt viktigt att buller(icke önskvärt ljud) förhindras i ett hus för 

att på bästa sätt se till att de boende trivs. På grund av detta så har boverket tagit fram olika 

klassificeringar på ljudkrav där skalan går från A-D, där A är bäst och D sämst. /Akustikmiljö 

2012/  

Möjligheterna för att uppnå bästa ljudklass med en konstruktion av stål finns idag, men för att 

lyckas med detta krävs det en väldigt noggrann montering av systemet. Anledningen till detta 

är för att om det visar sig att det har uppstått springor eller otätheter i systemet så kommer 

ljudisoleringsförmågan hos systemet kraftigt påverkas negativt. Möjligheten till att öka cc-

avståndet (centrum-avstånd) i en bärande yttervägg gjord av stål från 600mm till 900mm 

finns, men det som kan bli ett bekymmer är ljudkraven som ställs på väggen. Skillnaden 

mellan 600mm och 900mm är att de svajningar/vibrationer som väggen utsätts för blir större i 

en vägg med 900mm än i en med 600mm och följden blir en sämre ljudisoleringsförmåga. 

/Lindab systemlösningar vägg 2012/  

2.8 Transport 
En del inom byggprocessen som måste finnas är transporter, för hur skulle det annars finnas 

material på byggarbetsplatsen? Värt att notera är att transporter i helhet står för ca en tredjedel 

av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Allt tyder dessutom på att transporterna kommer att öka 

p.g.a. en förbättrad social välfärd och en bättre ekonomisk levnadsstandard. Transporter ska 

dock inte ses som något negativt eftersom det förenklar vår möjlighet att utvecklas som 

människor. Det viktigaste för att minska transporternas miljöpåverkan är inte att antalet 

transporter ska minska utan det viktigaste är att transporterna förbättras med hjälp av nya 

drivmedel och förbättrad användning av drivmedlen i våra fordon. /Svenskt näringsliv 2012/  

Med detta menas inte att vi ska öka antalet transporter utan att öka mängden som ska 

transporteras. Därför är det viktigt för företag att planera sina transporter så att de får med så 
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mycket material vid varje transport och på så sätt minska miljöpåverkan och dessutom minska 

den ekonomiska kostnaden för transporter. Det som är till fördel för lättbyggnad av stål är att 

de är just lätta, vilket leder till att det är möjligt att få med mer material vid varje transport. 

Många företag inom lätta stålkonstruktioner använder sig av så kallade platta paket och 

genom detta minska den yta som krävs för att transportera materialet. /6 SBI 2012/ 
  

2.9 Isolering 

2.9.1 Minimering av köldbryggor 

Köldbryggor innebär brister i delar av konstruktionen, dessa brister får till följd att 

värmemotståndet blir mycket lägre än i den resterande delen av konstruktionen. Köldbryggor 

kan uppstå såväl under projekteringen som vid utförandet. Därför är det extra viktigt att man 

tar hänsyn till arbetsmetoder och utföranden då man projekterar. Genom att göra en noggrann 

projektering skapar man goda förutsättningar för att kunna eliminera köldbryggorna. 

Köldbryggor kan medföra allvarliga konsekvenser. Byggnadens konstruktion kan bland annat 

drabbas av röta och mögel, kondens samt värmeläckage. 

Det är en väldigt liten risk att röta och mögel ska kunna inträffa med ett stomsystem utav stål. 

Detta på grund av att de flesta materialen är oorganiska. Det som krävs är att dessa material 

har blivit kontaminerade för att röta eller mögel ska kunna blossa ut. 

Köldbryggorna står för ca 20% av värmeförlusterna via transmission. I och med det så förstår 

man hur viktigt det är att utforma konstruktionen noga och på så vis kunna eliminera 

köldbryggorna. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.9.2 Konstruktion 

Vid utformandet av konstruktionen finns det många problem som kan orsaka köldbryggor. En 

sak som man i största mån bör undvika är genomgående stål i konstruktionen. Det är inte 

alltid det går att komma förbi det hindret utan man måste göra en konstruktion med 

genomgående stål. I det fallet är det viktigt att hålla godstjockleken nere för att minimera 

inverkan av köldbryggorna. Dock får man inte göra godstjockleken så tunn att väggens 

bärförmåga understiger den kapacitet som krävs. Ett annat alternativ är att inte sätta reglarna 

för tätt intill varandra. Håller man sig till ett centrumavstånd mellan reglarna på minst 600mm 

och inte har för mycket genomgående stål i konstruktionen så får man en vägg med god 

värmeisoleringsförmåga. 

Ett annat sätt att minimera köldbryggorna är genom att man undviker att placera stålprofiler i 

kontakt med varandra utan någon mellanliggande isolering. Detta kan man göra genom att 

undvika att placera reglars liv mot varandras, minska ner på stålet i hörnorna. Det är också 

väldigt viktigt att man fyller väggens alla hålrum i konstruktionen med värmeisolering. 

Eftersom mineralullen och cellplasten isolerar betydligt bättre än stålkonstruktionen är det 

därför väldigt viktigt att man kan behålla isolerskiktet obrutet, antingen på insidan eller på 

utsidan av konstruktionen. Därför är det viktigt att planera alla detaljer som kan bryta den 

sammanhängande isoleringen, så som grova infästningar, hörn och avväxlingar så att 

värmeförlusten blir minimal. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.10 Arbetsutförande 

En bra konstruktion kräver att även arbetet är utfört på ett korrekt sätt. Om det har slarvats 
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och gjorts ett dåligt isoleringsarbete så kvittar det hur välplanerad konstruktionen är, det 

kommer ändå finnas stora köldbryggor.  

Om montören utfört ett bra isoleringsarbete så ska det inte medföra några köldbryggor, om så 

ska de endast vara mindre oundvikliga köldbryggor. För montören är det väldigt viktigt med 

passningen av isoleringsmaterialet. Det får inte förekomma för små eller felaktigt insatta bitar 

i konstruktionen. När man skär isoleringen så använder man sig av ett visst övermått på 

mellan 5 och 10 mm för att fylla ut hela konstruktionen, på så vis försäkrar man sig på att 

isoleringsmaterialet är tillräckligt.  

Att isoleringen är hel är en annan väldigt viktig del för att kunna undvika köldbryggor. Är 

isoleringen trasig med hål i sig kan luftrörelser uppstå. Luften värms mot den varma sidan och 

kyls ner på den kalla sidan av väggen. Fenomenet kallas egenkonvektion och uppstår på grund 

av att de termiska krafterna som verkar på väggen. Ett trasigt isolerskikt förstärker dessa 

krafter och gör att onödigt stora värmeförluster sker genom väggen. När man isolerar är det 

också viktigt att i största mån använda sig utav hela isoleringsbitar, dvs. man ska inte skarva 

ihop delar då risken för glipor mellan isoleringsskivorna är mycket större och ett eventuellt 

värmeläckage uppstår. 

Efter ett slutfört isoleringsarbete kan man kontrollera konstruktionen och utförandet med hjälp 

av en värmekamera, termofotografering. På bilden kan man se varma respektive kalla partier 

på väggen. Bild tagen på insidan ska helst bara innehålla varma partier. På så vis är det också 

väldigt enkelt att kontrollera eventuella värmeförluster i form av luftläckage och köldbryggor 

i form av kalla partier på bilden. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.11 Montering 

Det finns två olika utföranden av stålväggar. Antingen är de prefabricerade på fabrik eller så 

är de platsbyggda. De prefabricerade stålväggarna kommer I färdiga element och lyfts på plats 

direkt. Monteringstiden är kort det krävs lite arbete på plats innan väggen är helt färdig. 

Den platsbyggda stålväggen tar betydligt längre tid att bygga, även om det går väldigt snabbt 

om man jämför med väggar utav andra material. 

Oavsett vilken leverantör av väggar man väljer så är monteringen näst intill densamma. 

Uppbyggnaden är lika för alla, vertikala reglar med mellanliggande isolering. Det som skiljer 

dem åt är fästanordningar mm. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.11.1 Platsbyggda väggar 

När man uppför en platsbyggd stålvägg så börjar man med att göra en ram av stålskenor. 

Under bottenskenan placerar man en polyetenremsa på bjälklaget. Inne I ramen fäster man 

sedan vertikala samt I vissa fall horisontella reglar, horisontella reglar förkommer då plats för 

fönster och dörrar görs. Reglarna förs in mellan den övre och undre skenan innan den vrids på 

plats och därefter fästs med nitar eller skruvar. Beroende på leverantör av systemet så 

förekommer olika typer av fästanordningar för systemen. På utsidan av väggen fästs 

gipsskivor, klimatskydd mm. Mellan reglarna placeras isoleringen, antingen mineralull eller 

extruderad cellplast. En plastfolie fästs på insidan innan man fäster antingen extra isolering 

eller gipsskivor. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.11.2 Prefabricerade väggar 

Prefabricerade väggar lyfts på plats med hjälp av en kran. Innan man sänker ner elementet på 
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sin plats är det viktigt att man har rengjort underlaget. Det är även viktigt att man kontrollerar 

lutningen. Är ytan ej horisontell måste distanser placeras för att jämna ut ytan. Distanser 

placeras dock endast ut när ytan är ojämnare än 5mm, annars fästs elementen på ytan med 

hjälp av expanderskruvar. Skruvarna varierar beroende på underlaget men de har alla samma 

uppgift, det vill säga att de ska göra det möjligt att fixera väggen på sin rätta plats.  

Efter att ytan har jämnats till markerar man ut vart väggarna skall placeras för att underlätta 

arbetet och därmed enklare kunna placera väggarna på sin korrekta plats. Innan väggarna fästs 

så lägger man ut en polyetenremsa om det inte redan är fäst under det färdigbyggda elementet. 

När elementet är nedsänkt börjar man med tätning av klimatskärm, dvs man tätar plastfolien 

mellan de olika elementens skarvar. Såväl vertikalt mellan elementen som horisontellt under 

men även över elementen om bjälklag ovan vägg redan finns. För att tätningen ska gå snabbt 

och smidigt sticker plastfolien ut någon decimeter på varje håll. Tack vare att plastfolien 

sticker ut utanför väggen så slipper montörerna att vara inne I väggen när de ska täta och 

därmed riskera att förstöra tätningen när de ska skarva ihop elementen. /Charlotte Svensson 

Tengberg 2004/ 

2.12 Vindskydd 

I en konstruktion har vindskyddet som uppgift att skydda värmeisoleringen från luftrörelser 

som kan försämra väggens värmeisoleringsförmåga. Vindskyddet kan utgöras av ett flertal 

olika material, det viktigaste är att materialet är relativt ånggenomsläppligt så inte fukt fastnar 

mellan 2 täta material samt att det är tåligt mot den klimatpåverkan det utsätts för.  

Gipsskivor är det vanligaste vindskyddet man använder sig av när man bygger lätta stommar 

utav stål. Man placerar en skiva på utsidan och en på insidan. Den utvändiga skivan är 

impregnerad med en vattenavvisande behandling på båda sidor för att kunna stå emot 

klimatet. Gipsskivan fungerar även som stabilisering utav stomsystemet i form av skivverkan.  

Det finns många andra material som man kan använda sig av till vindskydd. Bland annat så 

kan man använda sig av väggpapp, plastfiberduk, fibercementskiva, plywood, träbaserade 

skivor, mineralullsskivor med vindtätande funktion mm. Det vanligaste är gipsskivor, dels för 

att den hjälper till och stabiliserar väggen. Men även för dess förmåga som ljudisolering och 

även brandisolering.  

Även vid montering av vindskydd är det viktigt att få täta skarvar. Detta görs enkelt genom att 

man lägger skarvarna över en regel eller med hjälp av en H-profil. H-profilen förhindrar att 

vatten eller luft letar sig in emellan skivorna och ger därmed en tät skarvning. /Charlotte 

Svensson Tengberg 2004/ 

2.13 Lufttäthet 

En konstruktions lufttäthet är väldigt viktig för att kunna förhindra luftrörelser och 

fuktkonvektion genom väggen. Den vanligast använda lufttätaren i en lätt yttervägg är en 

0,2mm åldringsbeständig plastfolie. Plastfolien har ett högt ånggenomgångsmotstånd samt en 

bra lufttätande förmåga.  

När man bygger in plastfolien i väggen så placerar man den i den varmare delen av väggen. 

Vanligast så placeras den högst en tredjedel av isoleringstjockleken in i väggen, mätt från den 

varma sidans yta. Detta gör man för att risken för kondens mot plastfolien skall minimeras. 

För att man ska få en tät klimatskärm är det väldigt viktigt att man håller plasten hel. Ofta så 
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slarvas det med plastfolien när man installerar el eller andra installationer i väggarna. Ett hål i 

plastfolien förstör en stor del av klimatskärmen vilket resulterar i en dålig och otät vägg.  

Vid anslutningar i hörn eller mellan olika väggelement så kan arbetet med att täta luftläckage 

ibland vara kritiskt. Där är det extra viktigt att man överlappar, svetsar eller fogar ihop de 

olika plastfolierna så lufttätheten består över hela väggen. /Charlotte Svensson Tengberg 

2004/ 

2.14 Kompletteringar 

2.14.1 Installationer 

Installationerna för värme, vatten, el och ventilation bör helst undvikas helt i ytterväggar. 

Dock händer det att man ibland måste installera el, värme och ventilation i väggarna då det är 

enda lösningen för konstruktionen. I dessa fall så ger de prefabricerade väggelementen en 

kostnadseffektivare lösning för installationerna än vad de platsbyggda systemen gör, fast även 

här bör man försöka undvika installationerna i väggarna.  

Likaså med allt kompletteringsarbete så är projekteringen viktig för att den bästa lösningen 

för konstruktionen skall kunna göras. Genom att man gör exakta redovisningar för alla 

installationer så går arbetet på plats mycket snabbare och effektivare. Ett enkelt arbete på plats 

innebär att man inte behöver göra några håltagningar i stommen utan allt är redan färdiggjort 

och klart för att monteras.  

Skulle man mot all förmodan behöva göra nya håltagningar så skall man helst förvara regelns 

liv intakt. Genom att ändra på prefabricerade stomsystem med att göra hål i dem sänks dess 

stabilitet.  

Vid el-installation är det viktigt att man håller plastfolien hel och inte skadar den. 

Värmeinstallationer i form av radiatorer kräver förstärkning i form av släta plåtar eller 

träbaserade skivor. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.14.2 Plastfolie 

När man använder sig utav två stycken invändiga gipsskivor placeras plastfolien enklast 

mellan dessa. När första gipsskivan är fäst så fäster man plastfolien med klamrar innan man 

monterar fast den andra gipsskivan. På så sätt klämmer man fast plastfolien och får en tät 

konstruktion.  

Om man istället bara använder sig utav en gipsskiva på insidan utav väggen så krävs det 

fogband på reglarna där man fäster plastfolien på. Efter det kan man montera gipsskivan 

precis som vanligt. 

Håltagning i plastfolien skall om möjligt helt uteslutas. Om man ändå måste göra hål för 

exempelvis eldosor så är det viktigt att man använder sig utav kragar. Kragarna fästs bakom 

eldosorna och håller plastfolien tät. 

När man skarvar ihop plastfolien mellan byggnadens olika delar finns det många olika sätt att 

göra på. Att använda sig utav tejp är ett utav de sämre då plasten har längre hållbarhet än vad 

tejpen har. Efter ett tag kommer tejpen att förstöras och hål I plastfolien uppstår som följd.  

Bra metoder för att skarva är istället att man överlappar och antingen klämmer eller svetsar. 

Detta ger täta konstruktioner utan några problem. Man kan även använda sig utav fogad 

skarv, dubbelhäftande tätningsband eller en skarvlist. När man klämmer ihop skarvarna är det 

viktigt att man har minst 200 mm I överlapp. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 
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2.14.3 Elementskarvar 

Mellan alla elementen måste skarvar göras. Mineralullsboards fungerar utmärkt då man ska 

isolera bjälklagskanter och pelare. Mineralullsboarden fungerar både som värme och 

brandisolering men måste dock vindskyddas. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.14.4 Montering av gipsskivor 

Vid montering av gipsskivor kan de monteras stående såväl som liggande. Anvisningar för 

hur man monterar de olika gipsskivorna följer med av respektive tillverkare då fästning av 

olika sorters gipsskivor kan skilja sig mycket åt. 

När man börjar montera de invändiga gipsskivorna är det viktigt att skarvarna inte hamnar 

rakt för de yttre skarvarna. Istället ska man försöka få skarven på insidan förskjuten ett 

regelavstånd.  

Det är viktigt att man fäster gipsskivorna ordentligt då de oftast har en stabiliserande effekt I 

och med sin skivverkan. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.14.5 Fönster 

För att man ska kunna fästa fönster så krävs det att reglarna runt om fönstret har förstärkts. 

Förstärkningen kan enkelt göras genom att man använder sig av bandstål eller brickor med 

vinkelbeslag. Alternativt kan man använda sig utav plywood. 

Med hjälp av brickor får man fönstret i rätt höjd innan man monterar fast det. En 

expanderande fogremsa används som drevning, oftast brukar detta göras med fogskum. 

Om fönsterna inte är förmonterade i fabriken för de prefabricerade elementen så gäller samma 

sak för dem som för de platsbyggda. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

2.14.6 Fasad 

När ytterväggen är färdigmonterad och fasad skall uppföras så finns det många olika typer av 

fasader att välja på. Ytterväggar som är monterade med tunnplåtsreglar kan I stort sett 

kompletteras med vilket fasadmaterial som kunden än önskar. När man har fastställt vilken 

typ av fasad man skall använda sig av så följer man anvisningarna från respektive 

fasadmaterialtillverkare. 

Vid en murad fasad så krävs precis som med andra stommar att man använder sig utav 

murkramlor. Murkramlorna är monterade i en murverksskena som har skruvats fast i 

tunnplåtsregeln. Murverksskenan fästs efter det att man har fäst den utvändiga gipsskivan, dvs 

murverksskenan fästs igenom den yttre gipsskivan, detta kan göras utan att förstöra 

konstruktionen eller dess beständighet. 

Liggande paneler skruvar man fast i läkt som i sin tur fästs i varannan tunnplåtsregel. Även 

detta görs genom den yttre gipsskivan. 

Stående panel fästs med hjälp av en hålad hattprofil. Hålen i hattprofilen skapar en luftspalt 

och gör det därmed möjligt att väggen skall få en god ventilation under panelen. Plåtfasader 

fästs på liknande sätt som för stående paneler. /Charlotte Svensson Tengberg 2004/ 

 

3 Beskrivning av valda stomsystem  
3.1 Gyproc 
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3.1.1 Allmän beskrivning 

Gyproc Thermonomic är en lättbyggnadskonstruktion med lösningar för både bärande och 

icke bärande ytterväggar. Systemet är uppbyggt av reglar tillverkade i stål med en slitsning i 

livet som minimerar värmeflödet genom väggen. För att göra systemet komplett så används 

även Gyprocs egna vindskiva, polyetenremsa för syllisolering, tryckfördelningsplåt, 

kopplingsbeslag och gipsskivor. Utöver deras egna produkter så används även mineralull och 

en plastfolie. 

Gyproc Thermonomics system är användbar både som inner- och yttervägg. Som innervägg 

går den att använda både i våtutrymmen och som avdelningsvägg mellan rummen. Den 

bärande Ytterväggskonstruktionen går att användas till kontor och bostadshus vanligtvis upp 

till och med två våningar. Systemet används med fördel för utfackningsväggar. 

Thermonomics fördelar är att systemet har en liten vattenuppsugning, minimala fuktrörelser 

vilket medför en god mögelresistans. Tack vare den slitsade plåten får systemet bra 

värmetekniska egenskaper. Med rätt brandskydd i form av gipsskivor får Thermonomic bra 

egenskaper för att förhindra spridning av branden i byggnaden samt att skydda den bärande 

konstruktionen mot brand. Systemet är enkelt att prefabricera och går snabbt att montera, 

vilket innebär att man minimerar risken för att konstruktionen utsätts för nederbörd under 

monteringstiden, konstruktionen blir därmed torrare och mer fuktsäker än en helt platsbyggd 

konstruktion.  

Gyprocs system går att välja i många olika utföranden beroende på önskemål gällande 

brandklass, tjocklek på vägg, värmegenomgångskoefficienten U, ljudisolering och 

fasadmaterial. /Gyproc Handbok 2010/ 

 

3.1.2 Brand 

Gyprocs egna brandsystem finns i brandklasser från 30 minuter upp till och med 160 minuter, 

det vill säga REI30 till REI160. /Gyproc Handbok 2010/ 

R står för bärförmåga, E står för täthet/integritet och I står för isolering. Siffrorna efter står för 

hur många minuter som konstruktionen behåller sina ursprungliga egenskaper inom tidigare 

nämnda kategorier innan konstruktionen börjar försvagas. /Träguiden 2012/ 

Gyproc har tagit fram ett eget brandsystem vid namn Glasroc F FireCase för bärande 

stålkonstruktioner. Tack vare att Glasroc F FireCase fästs direkt på stålkonstruktionen utan 

några monteringsprofiler blir dess tvärsnittsarea mindre. En mindre mängd material medför 

också en lägre vikt. Dessa två fördelar underlättar monteringsarbetet både genom att 

monteringen blir lättare och går snabbare. Dessutom tar Glasroc F FireCase upp mindre yta än 

de traditionella systemen som tidigare använts. Skyddet från en skiva Glasroc F FireCase 

motsvarar ungefär 2-3 skivor av en normal sorts gipsskiva, det är detta som medför den 

väsentligt mindre materialförbrukningen. 

Produkten är testad och godkänd för att klara av att fungera som brandskydd upp till 120 

minuter samt att den är CE-märkt Euroklass A1, vilket innebär att materialet är obrännbart. 

/Träguiden 2012: Glasroc F FireCase/ 

Glasroc F FireCase går att använda till de flesta olika typer utav stålbalkar och pelare. 

Monteringen av skivorna går enkelt då det endast behöver skruvas eller häftas fast utan någon 

hjälp av stålprofilerna.  

Det som ger Glasroc F FireCase dess goda egenskaper gentemot brand är tack vare att dess 

kärna består utav impregnerad och glasfiberarmerad gips med glasfibermattor inbäddade i 

ytorna. I systemets kärna finns också en liten mängde cellulosafiber. Cellulosafibrerna gör i 

sin tur det möjligt för skivorna att fästas direkt på konstruktionen och direkt till varandra med 

hjälp av Glasroc F skruv eller klammer. / Glasroc F FireCase/  
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Figur 3 Bilden visar skillnaden på tvärsnittsarean för de olika skivorna.  

3.1.3 Vindskydd 

Vindskyddets huvuduppgift är att förhindra att luftrörelser påverkar konstruktionens 

isolerande funktion. Gyproc Thermonomic har i sig inget större skydd mot vind. För att uppnå 

en god kvalitet på konstruktionen som motstår vind krävs extramonterade vindskivor på  

utsidan av konstruktionen. Gyproc rekommenderar här att man ska använda sig av deras egna 

Glasroc Hydro Vindskiva, vilken har en mycket god lufttäthet. För att konstruktionen ska 

behålla en god funktion krävs det att hela konstruktionen är tät, dvs. det får inte förekomma 

några dåligt tätade skarvar eller anslutningar. Detta är framförallt viktigt att tänka på då man 

fäster vindskivan i konstruktionen för att luftläckage inte ska vandra genom 

stålkonstruktionens slitsar. Anledningen till att Gyproc vill att man ska välja just deras 

produkt är för att deras vindskiva är säker, robust och håller för husets livslängd. Dessutom så 

har den en god mögelresistans och klarar en exponeringstid på upp emot 12 månader vid 

relativt ogynnsamma förhållanden. /Gyproc Handbok 2010/ 

 

  

  

  

  

  

  

                                                     

  

 

                                                Figur 4 Glasroc Hydro Vindskiva 

3.1.4 Regnskydd 

En yttervägg konstruerad med Gyproc lättbyggnadskonstruktion kan ha i stort sett vilken typ 

av regnskydd som helst. Det som är viktigt med regnskyddet är att det ser till att den 

bakomliggande konstruktionen inte utsätts för nederbörd i form av regn eller snö. Det är svårt 

att få det yttre regnskyddet helt tätt och förhindra nederbörd att tränga igenom till 100 

procent. För att den mängd som tränger igenom regnskyddet inte ska förstöra konstruktionen 

rekommenderas det att använda sig av en luftspalt mellan regnskyddet och den vitala 

konstruktionen. Vid användandet av fasadtegel som regnskydd så ska dessa fästas i 

stålkonstruktionen med hjälp av murverksskenor eller kramlor enligt fabrikantens 
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anvisningar. Dessutom ska man vid användandet av tegel använda sig av 50mm extra 

mineralull i luftspalten. Detta ska förhindra att brukspill kommer i kontakt med vindskivan. 

Brukspill är kapillärt och medför en risk av att vatten ska sugas upp och att väggen blir 

fuktskadad. /Gyproc Handbok 2010/ 

3.1.5 Lufttäthet 

För att en yttervägg ska fungera som förväntat, är det viktigt att luftläckage förhindras både in 

men även ut ur konstruktionen. Om det lufttäta skiktet i en vägg är felaktigt utfört i form av 

att för många håltagningar utförts i den mm, så finns det risk för att fuktskador uppkommer 

men framförallt så fungerar inte värmeisoleringen som det ska och väggen blir dålig i 

energisynpunkt. Ett användande av Gyprocs vindskydd (Glasroc GHU Hydro) i 

ytterväggskonstruktionen minskar risken för luftläckage. /Gyproc Handbok 2010/ 

3.1.6 Ljudisolering 

För att en god ljudisoleringsförmåga ska kunna uppnås krävs det att väggen är tät. Därför är 

det viktigt att man lägger stor vikt vid monteringen och följer de anvisningar som medföljer 

produkten. Efter monteringen är det viktigt att systemet tätas, dvs. att anslutningar mellan de 

slitsade profilerna och konstruktionen ses över och rättas till om eventuella fel har uppstått.  

Thermonomic ljudisolerar ungefär likadant som en trävägg utav motsvarande dimensioner.  

De grundkrav som ställs på ytterväggars ljudisoleringsförmåga enligt BBR/BKR kan uppnås 

med Gyprocs stomsystem. Dock så behövs grundsystemet kompletteras med antingen mer 

isolering eller ljudisoleringsskivor i form av gips eller med hjälp av deras egen Glasroc GHU 

Hydro Vindskiva. /Gyproc Handbok 2010/ 

3.1.7 Värmeisoleringförmåga 

Eftersom Gyproc tillhandahåller en mängd av olika typer av ytterväggar inom 

THERMOnomic modellen så har vi valt att använda oss av systemet Gyproc TH 195/195 

(600E) 1U-21P M195 med en plåttjocklek på 1,2mm. Detta för att den har ungefär samma 

djup som de övriga systemen som beskrivs senare i arbetet och i och med detta så blir 

resultatet från jämförelsen mer rättvisande. I detta system används en värmeisolering i form 

av mineralull med U-värde på 0,037 W/m
2
K. Tjockleken som används är densamma som för 

regeln vilket är 195mm, detta eftersom den placeras i mellan flänsarna på regeln. Det totala 

U-värdet för väggen är 0,22W/m
2
K. Detta värde kan tyckas vara ganska högt men värt att 

notera är att den väggen i jämförelsen inte har något fasadskikt med i beräkningen, skulle man 

räkna med fasadskiktet samt de skivor som används skulle väggens U-värde bli betydligt 

lägre. Om en extra isolering fästs på insidan så går väggen att användas till nybygge av 

passivhus där gränsen ligger på ungefär 0,1W/m
2
K, detta varierar dock beroende på 

geografiskt läge. /Gyproc Handbok 2010: Energimyndigheten 2012/. Vid ett användande av 

en annan dimension på plåten ändras U-värdet för väggen litegrann. Med en plåttjocklek på 

1,2 mm så får väggen ett U-värde på 0,22 W/m
2
K, dock så har en dimensionen på 0,7mm plåt 

samma U-värde som den på 1mm, vilket är 0,19W/m
2
K. De nämnda U-värdena innehåller 

dock inte effekten av linjära köldbryggor, vilket uppstår vid anslutningar mellan väggar och 

bjälklagskanter. I deras U-värden är alltså inte effekten från köldbryggorna som uppstår i 

skenorna Gyproc Thermonomic medräknade. Enligt BBR 16 så ska dessa vara medräknade. 

Nedan följer en tabell som redovisar de olika värmegenomgångskoefficienterna(W/m
2
K) för 
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vår utvalda vägg för de olika anslutningarna. Dessa ska adderas med det tidigare nämnda U-

värdet. /Gyproc Handbok/ 

Tabell 2 beskriver olika U-värden för linjära köldbryggor som ska adderas till väggens ursprungliga U-värde. 

/Gyproc Handbok/ 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 Fukt 

Eftersom Gyproc:s system inte innehåller några organiska material medför det att det är 

mycket säkrare ur fukt och mögelsynpunkt än t.ex. en träkonstruktion. Utan organiska 

material kan väggen knappt binda något vatten och blir därmed mer fuktresistant.  

Fördelar med Gyprocs stomme i stål jämt emot andra stommaterial är att den har: 

 * Mycket god mögelresistans. 

 * Låg vattenuppsugning. 

 * Små fuktrelaterade rörelser. 

 * Snabb och torr montering. 

Dessa 4 egenskaper är av stor vikt då man analyserar hur fuktsäker en vägg är. /Gyproc 

Handbok/ 

3.1.9 Bärförmåga 

Gyprocs serie thermonomic:s reglar och skenor är tillverkade utav höghållfast stål. Stålets 

sträckgräns fyk ligger på 350 Mpa. Dimensionerande moment för varje regel ligger på ungefär 

4.5 kNm när båda flänsarna är stagade. Om endast en fläns är stagad så är värdet betydligt 

mindre. Den dimensionerande Normalkraften per regel, NRd ligger vid ca 35 kN då båda 

flänsarna är stagade. Den dimensionerande bärförmågan för Tvärkraft, VRd ligger på 3.6 kN. 

/Gyproc Handbok 2007/ 

3.1.10 Montering 

3.1.10.1 Stomme 

Innan påbörjandet av Gyprocs stålstomme krävs det att golv, väggar och takytor är rengjorda 

från smuts samt att vassa kanter åtgärdats. Därefter markerar man ut vart skenorna skall fästas 

med hjälp av stödlinjer. En polyetenremsa placeras under golvskenan innan skenorna görs fast 

i golv och därefter i tak. För att fästa skenorna används infästningsdon och 

tryckfördelningsplåt med ett maximalt avstånd om 600mm. Skenorna skarvas ände mot ände 

utan någon överlappning. Alla reglar förses med ett kopplingsbeslag innan de vrids på plats 

Anslutning U-värden 

(W/m
2
K) 

Kantbalk vid 

platta på mark 

0,13 

Fönster och 

dörranslutning 

0,052 

Vid användning 

av extra 

genomgående 

THR-regel 

öka med minst 0,1 
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mellan takskena och golvskena. Reglar och skenor fästs därefter ihop med hjälp av skruvar. 

För de bärande väggarna monteras reglarna med centrumavståndet 600mm, det är även 

väldigt viktigt att de bärande reglarna fixeras, det får varken förekomma glapp mellan tak 

eller golvskena, det försvagar konstruktionen avsevärt. /Gyproc monteringshandbok 2008/ 

 

 

Figur 5. Bilden visar monteringen av reglarna.        Figur 6 Bilden visar monteringen av skenorna. 

 

3.1.10.2 Dörrar och fönster 
Vid montage av dörrar eller fönster krävs avväxlingar, för 

att fästa avväxlingen behöver man kopplingsbeslag mellan 

de reglar där fönster eller dörr ska placeras. 

Kopplingsbeslaget och avväxlingen fästs enkelt med 

skruvar. Avväxlingen är en slitsad skena liknande de som 

fästs i golv och tak. Karmen fästs sedan direkt i regeln med 

hjälp av karmskruvar, vid plåttjocklek 0,7 krävs det en 

infästningsplåt. /Gyproc monteringshandbok 2008/ 

                                                
                                                                                            

                                                    Figur 7 Bilden beskriver monteringen av en karm 

3.1.10.3 Mineralull 
Vid montage av mineralullen är det viktigt att man ser till så mineralullen placeras tätt mot 

stålreglarnas liv och flänsar. Ett slarvigt utfört isoleringsarbete där man inte fått mineralullen 

helt på plats kan medföra att stora värmeläckage kan förekomma intill reglarna.  

Vid flera lager med mineralull får inte skarvarna läggas över varandra utan det måste finnas 

en förskjutning mellan skarvarna. På så sätt får man en bättre värmeisoleringsförmåga samt 

ett bättre skydd ifall en utav skarvarna skulle vara felaktigt utförd. /Gyproc 

monteringshandbok 2008/ 
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          Figur 8 Bilden beskriver monteringen av isoleringen.  

3.1.10.4 Plastfolie 
Plastfolien fungerar som en ångspärr och skyddar mot diffusion genom väggen. Plastfolien 

monteras direkt på stålprofilen med dubbelhäftande skarvband. Det krävs också en 

överlappning på plastfolien för bästa resultat. /Gyproc monteringshandbok 2008/ 

 
3.1.10.5 Gipsskivor 
För att fästa gipsskivorna krävs det att en liten mindre stålinfästning där skarven hamnar 

mellan de stående reglarna. I övrigt fästs gipsskivorna direkt på reglarna. 

Vid liggande gipsskivor krävs en vågrätt skivskarv från Glasroc. /Gyproc monteringshandbok 

2008/ 

 

3.2 Lindab 

3.2.1 Allmän beskrivning Lindab 

Lindabs stomsystem består i huvudsak av slitsade stålreglar och stålskenor. I mellan 

stålkomponenterna placeras ett isoleringsmaterial som dels höjer 

värmegenomgångsmotståndet men också förbättrar den ljudisolerande funktionen hos 

systemet. Till alla deras system monteras det på skivor detta för att systemet dels ska få en 

bättre stabilitet men också för att ge ett skydd mot brand.  

Detta system går att anpassa för de flesta typer av byggnader, men gör sig bäst som 

kontorsbyggnad, lägenheter eller flerfamiljshus. Lindabs stomsystem erbjuder en god 

flexibilitet vad det gäller fasadmaterial då det bland annat går att använda följande material 

till konstruktionen byggplåt i stål, aluminium, stenskivor, plåtkasseter och träpanel. Lindab 

har inte endast ett fåtal typer av stomsystem att erbjuda utan deras system liksom Gyprocs går 

att variera. Exempel på hur Lindab kan variera sina system kan vara att de t.ex. kan lägga till 

extra isolering på in och utsidan eller att de kan använda sig av ett så kallat sekundärt system 

som är till för när ventilerade fasader efterfrågas. /Lindab systemlösningar vägg 2012/  

Lindabs system är gjort för att de ska platsbyggas vilket innebär att de levererar sina 

produkter styckvis och monterar ihop de på byggarbetsplatsen. Fördelar med detta system 

liksom med de andra beskrivna systemen är att de är helt oorganiskt vilket minimerar 

fuktbekymmer, dessutom går köldbryggor att undvikas och god värmeisolering erbjuds. 

/Lindab systemlösningar vägg 2012/ 

 

3.2.2 Brand 

Till varje ytterväggskonstruktion monterar Lindab gipsskivor. Detta görs som tidigare nämnt 

för att öka stabiliteten för konstruktionen, men en annan viktig egenskap för dessa skivor är 

att de utgör brandskyddet för väggen. För att Lindab ska uppnå en högre brandklass för sina 

väggar monteras extra skivor på de tidigare skivorna. Lindab har ett brett sortiment av 

produkter för att förbättra brandskyddet för innerväggarna och på så sätt förhindra 

spridningen av elden inom byggnaden. En vanlig gipsskiva ger skydd mot brand i 15min(REI 
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15) och en brandskiva klarar av att stå emot eld i 30 min(REI 30). /Lindab systemlösningar 

vägg 2012: Malin Mannikoff /  

 

3.2.3 Vindskydd 

Till vindskydd använder sig Lindab dels av de skivor som är monterade på väggen, men 

Lindab har även ett eget vindskydd som fästs på insidan av ytskiktet på väggen. Detta 

vindskydd består av polypropen som senare har laminerats med polyeten. Det går att beskriva 

som en form av en plastfolie som monteras fast på ytskiktet med hjälp av deras 

varmförzinkade pappspik. Spikens huvud är platt, detta för att skyddet ska fungera bättre och 

på så sätt motverka att vind tränger igenom spikhålen som uppkommer vid monteringen. 

/Lindab systemlösningar vägg 2012/ 

 

3.2.4 Regnskydd 

Liksom för Gyproc går det till Lindab använde de flesta typer av fasadmaterial till deras 

stomsystem. De material de nämner som exempel är byggplåt i stål, aluminium, stenskivor, 

plåtkasseter och träpanel. Det som Lindab nämner som är viktigt som säkerligen de andra 

företagen håller med om är att konstruktionsmaterialet måste skyddas från nederbörd under 

hela tiden, alltså från tillverkningen tills att materialet återvinns. Detta för att undvika någon 

form av försämring av materialet genom t.ex. korrosion. En annan viktig punkt som måste tas 

hänsyn till är att materialet inte får smutsas ned, då smuts lätt binder fukt vilket medför en 

ökad risk för mögeltillväxt på materialet. Lindab använder sig av en speciell skena då det 

behövs extra skydd mot regn. Denna skena kallas en SKP-skena och används då skenan ligger 

i direkt kontakt med betong. Det som är speciellt med denna skena är att den har en 

polyetenisolering under sig, vilket bildar en luftspalt mellan betongen och skenan. Denna 

luftspalt förhindrar att den fuktiga betongen kommer i kontakt med ytterväggskonstruktionen 

och i och med detta eliminerar risken för fuktskador från grunden. /Lindab systemlösningar 

vägg 2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               Figur 9 Bilden visar en SKP-skena. 

 

3.2.5 Luftläckage  

På samma sätt som många andra ytterväggskonstruktioner så använder sig även Lindab av en 

plastfolie i väggen för att förhindra luftläckage. Denna fästs på insidan av 

väggkonstruktionen, så att luft förhindras att läcka från den varma insidan till den kallare 

utsidan och på så sätt bilda kondens. /Lindab systemlösningar vägg 2012/ 
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3.2.6 Ljudisolering 

Lindab är som de två andra företagen tvungna att applicera någon form av ljudisolering för att 

väggen ska uppnå de krav som ställs i BBR/BKR oftast i form av isolering eller gipsskivor. 

Den ljudisolerande förmågan för Lindabs system har med rätt ljudisolerande tillägg och dess 

slitsning i plåten en mycket god ljudisolerande funktion. /Lindab systemlösningar vägg 2012/ 

3.2.6.1 Innerväggarna 

Lindabs väggsystem för innerväggar har en mycket god ljudisolerande funktion. Det som gör 

att Lindabs system har en mycket god ljudisolerande förmåga är den varumärksskyddade 

RdB-regeln som de använder sig av. Det unika med denna regel är slitsningen som Lindab 

dessutom innehar patentet på. Lindab kan rent tekniskt producera system som uppfyller 

kraven för ett användande av skivor med en bredd på både 900mm och 1200mm, men p.g.a. 

ergonomiska skäl så valde de att använda sig av skivan med 900mm bredd. En skiva på 

900mm är lättare att bära då det är enklare att nå över skivan på bredden, dessutom väger den 

mindre. Problemet med användandet av skivan på 900mm blev den ljudisolerande förmågan. 

Tidigare har de monterat reglarna med ett centrumavstånd(cc-avstånd) på 600mm, vilket blev 

omöjligt med en bredd på 900mm. Med anledningen av detta så konstruerade Lindab ett 

system med RdB-reglar med cc-avstånd på 450mm vilket gjorde den ljudisolerande 

funktionen hos systemet mycket god. Efter detta har Lindab även kommit med en 

uppgradering på den tidigare RdB-regeln som heter RdBX. Skillnaden med denna är att den 

möjliggör en enklare montering än de tidigare RdB-regeln. /Lindab systemlösningar vägg 

2012/ 

3.2.7 Värmeisoleringsförmåga 

Som för de andra systemen har inte heller Lindabs system någon direkt begränsning på vad 

man kan uppnå för värmeisoleringsförmåga i och med att det går att montera dit extra 

isolering på insidan av väggen. Vi har dock begränsat oss till att jämföra ytterväggar med ett 

djup på ca 300mm, vilket vi även gör i detta fall. Lindab har en profil som är 200mm djup och 

den isolering som används placeras i hålrummet som bildas mellan reglarna. Plåtprofilerna är 

som sagt 200mm men tillsammans med skivor och fasadmaterial mm har vi beräknat att 

väggens djup ungefär blir 300mm. Plåttjockleken för profilen har vi valt till 1,5mm, vilket är 

densamma som för de övriga systemen. /Lindab systemlösningar vägg 2012/  

En vägg bestående av följande material sett inifrån gips(13mm), mineralull(95mm), plastfolie, 

väggsystem med 200mm profiler, oventilerad luftspalt och träfasad får ett U-värde på 

0,156W/m
2
C. Om temperaturen inne sätts till 20 grader Celsius och utetemperaturen sätts till -

5 grader Celsius så kommer den inre väggtemperaturen ligga mellan 19,21-19,56 grader 

Celsius och temperaturen vid den invändiga flänsen kommer ligga mellan 9,88 och 10,05 

grader Celsius. Dessa värden beräknades fram med hjälp av Lindabs egna programvara 

Wallanalyzer och DIMwall. 

3.2.8 Fukt 

Lindab ytterväggar passar lika bra till flervåningsbyggnader som den gör till enfamiljshus. De 

slitsade stålprofilerna gör att värmeledningen genom väggen är mycket låg, detta resulterar i 

sin tur till att man eliminerar risken för kondens och svärtning. Reglarna är fuktresistenta och 

kan därmed inte angripas av mögel. /Lindab systemlösningar vägg 2012/ 
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3.2.9 Bärförmåga 

Alla reglar är tillverkade av varmförzinkat stål för att stå emot korrosion. Sträckgränsen för 

stålet är 350MPa. /Malin Mannikoff Lindab/  

De bärande väggarna byggs till största del av samma profiler som man använder sig utav i 

utfackningsväggar. Det som skiljer dem åt är att i de bärande väggarna måste alla reglar och 

skenor ha kontakt med varandra, det får därför inte förekomma något spel mellan 

komponenterna som det kan göra i exempelvis en innervägg.  

De bärande reglarna klarar av en Normalkraft, Nd på 14 kN då de är ostagade och utan 

påverkan av horisontell last. Vid stagning så är stålprofilen jämförbar med de övriga 

systemens stålprofiler.  /Lindab systemlösningar vägg 2012: Lindab DIMstud/ 

3.2.10 Montering 

Innan man börjar montera fast tak och bottenskenan måste man kontrollera att underlaget är 

både rent och slätt. Skenorna monteras så att dräneringshålen är vända utåt. Under skenorna 

placerar man en polyetenremsa innan skenorna fästs med skruv i underlaget. 

När tak och golvskena är fästa börjar man med sidoreglarna och skapar på så vis en ram. Det 

är viktigt att reglarna går hela vägen upp i de bärande väggarna. För innerväggar behöver 

reglarna inte gå hela vägen upp utan det kan finnas ett spel på omkring 10mm, detta spel 

underlättar bara montaget. Reglarna fästs i skenorna med hjälp av skruvar. /Lindab 

systemlösningar vägg 2012/ 

 

 

 

 

 

 

 
               Figur 10 Bilden visar en RY-regel.                                           Figur 11 Bilden visar en SKY-stålskena.  

 
3.2.10.1 Dörr och fönster 
Vid avväxlingar för dörrar och fönster läggs en speciell skena mellan reglarna och skapar på 

så vis det hål i väggen som behövs för att kunna fästa fönster och/eller dörr. 

För dörr- och fönsteröppningar finns det särskilda produkter som minskar monteringstiden på 

plats. /Lindab systemlösningar vägg 2012/ 

 
3.2.10.2 Gipsskivor 
När väggens alla reglar och skenor är på plats börjar man att stryka på gipsskivelim på 

reglarna, därefter placerar man gipsskivorna och skruvar sedan fast dem i reglarna. Montage 

av gipsskivor görs först från väggens utsida. För applicering av invändiga gipsskivor krävs ett 

extra regelverk innan montering. /Lindab systemlösningar vägg 2012/ 

 
3.2.10.3 Isolering 
Mineralullen isolerar man med från väggens insida. Det är viktigt att alla hålrum är utfyllda så 

inga värmeläckage kan ske genom väggen. Små luftspalter på grund av slitsar och flänsar 
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påverkar inte resultatet utan dessa hålrum ses som minimala. /Lindab systemlösningar vägg 

2012/ 

 
3.2.10.4 Plastfolie 
Plastfolien fungerar som en ångbarriär och fästs på reglarna på väggens insida. Plastfolien 

fästs med lim eller dubbelhäftande tejp. Under montaget är det viktigt att se till så inga revor 

finns i plastfolien som förstör dess syfte. Vid skarvning är det viktigt att man sluter tätt och 

har en bra överlappning för reglarna. /Lindab systemlösningar vägg 2012/ 

 
3.2.10.5 Installationer 
För att enkelt kunna göra installationer utan att förstöra plastfolien bygger man upp ett andra 

lager av reglar invändigt. Reglarna monteras horisontellt och vertikalt och gör det möjligt att 

på ett säkert sätt utföra installationerna. När installationerna är på plats fylls hålrummen med 

isolering innan profilerna limmas. Efter limning fäster man gipsskivor med skruv. /Lindab 

systemlösningar vägg 2012/ 

 

3.3 Casabona 
3.3.1 Allmän beskrivning 
Casabona är ett stomsystem bestående av stålreglar, stålskenor och EPS cellplast. Det som är 

utmärkande för detta system är de slitsade reglarna som kombineras med cellplast. Det har 

utförts många olika studier på slitsade reglar men kombinationen med cellplast har inte 

utforskats i samma utsträckning./Torsten Höglund/  

Casabona består utav tre olika stålprofiler, I, Z & U. U-profilen fungerar som en skena och 

fästs närmst golv samt tak. C-profilen är en stående regel samt den profil som används intill 

övriga väggar. C-profilen har även en förmåga att låsa fast EPS-isoleringen med hjälp av sina 

flänsar. Z-profilen är en stående regel och används inne i väggen. Z-profilen låser även den 

fast EPS-isoleringen och får stommen att samverka med EPS-sioleringen. (Bilder på de olika 

delarna finns i slutet av kapitel ”3.3.10 Montering”.) 

Systemet ska tillverkas av företaget Aquavilla som dessutom äger patentet på Casabona. 

Systemet går att användas till kontorsbyggnader, men även bostadshus med en maximal 

våningshöjd på 4 våningar. För att uppnå ett bättre skydd så kan Casabona-systemet byggas 

på med extra isolering eller olika typer av skivor. Fördelar med detta system är att till skillnad 

från system som använder mineralull så får Casabona extra bärande förmåga av EPS-blocken 

och därigenom en ökad stabilitet. Detta medför att stommåttet går att öka från 600mm till 

900mm.   

 

3.3.2 Brand 

Brandskyddet för casabonasystemet består av skivor som monteras på konstruktionen. Det 

som skiljer Casabona från de andra systemen är att de monterar dit en mineritskiva på utsidan 

av konstruktionen för att uppnå ett bra brandskydd. /Magnus Andersson/ Mineritskivan 

monteras med hjälp av en hålad hattprofil av stål. Anledningen till att mineritskivor är bra mot 

brand beror på att de är obrännbara och kan klara av att stå emot en kontinuerlig temperatur 

på 150 grader Celsius.  Brandklassen för skivan är enligt EU-brandstandarden klassad till A-

klassen, vilket är i den högsta klassen och innebär att den är obrännbar. Den är också klassad 

till att klara av integritet, isolering och bärförmåga(REI) i upp till 120 minuter. /Cembrit 

2012/ Cellplasten som används som en del av den bärande konstruktionen är inte speciellt bra 

i ett brandperspektiv. Det som sker när cellplast kommer i kontakt med högre temperaturer är 

att det smälter vilket innebär att hela konstruktionen kan fallera. Därför är det extra viktigt 
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med en god brandisolering som står emot brand i minst 20min. Det positiva med cellplasten är 

att vid förbränning avger det endast koldioxid och vatten. /Nyteknik 2012/ 

3.3.3 Vindskydd 

på samma sätt som för de andra systemen så krävs skivor för att få ett vindskydd. Aquavillas 

vindskydd består framförallt av den tidigare nämnda mineritskivan, men självklart så hjälper 

övriga konstruktionsdelar till att ge skydd mot vind. Utförs monteringen på rätt sätt samt att 

alla nämnda material ingår så ger Casabona ett godkänt vindskydd. /Magnus Andersson/ 

3.3.4 Regnskydd 

Med Casabona är det möjligt att montera vilken typ av fasadmaterial som önskas. I 

Casabonasystemet används en typ av hattprofil, denna profil är hålad vilket i sin tur för med 

sig att väggen blir ventilerad. En ventilerad yttervägg står emot fukt mycket bättre, då 

regnvatten som tränger igenom fasadmaterialet kan ledas bort och konstruktionen håller sig 

torrare. Nedan visas en bild på Europrofils hattprofil, vilken är likadan som den som används i 

Casabona. Skillnaden är att i Casabonasystemet är profilen hålad. /Magnus Andersson/ 

   

  Figur 12. Europrofil hattprofil. 

 

3.3.5 Lufttäthet 

Liksom för de andra systemen så ger den bärande konstruktionen för Casabona inget större 

skydd i mot luftrörelser. Casabonasystemet har efter utförda provtester på deras tidigare 

prototyphus haft problem med att alldeles för stora mängder luft transporterades genom 

väggen, med andra ord lufttätheten för väggen har varit dålig. Anledningen till detta var att 

tidigare utfördes installationerna genom vindskyddet i väggen, vilket innebar att man gjorde 

hål i plastfolien(lufttäthetsskyddet) vilket i sin tur ledde till ett dåligt skydd mot luftrörelser. 

/Lufttätheten hos Aquavillor, 2011/  

Detta problem har Aquavilla löst genom att man använde sig av en luftspalt på insidan av 

väggen där man kunde utföra installationerna utan att göra hål i plastfolien. /Magnus 

Andersson/ 

3.3.6 Ljudisoleringsförmåga 

Att använda sig av cellplast har förutom det tidigare nämnda gällande brandegenskaper en 

annan nackdel gentemot vanlig mineralull och det är förmågan att isolera mot ljud. För att 

uppnå godkänd ljudisoleringsförmåga för Casabona, så är Aquavilla tvungna att montera en 
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extra mineralullsisolering på insidan med en tjocklek på 95mm, detta medför förstås att hela 

väggtjockleken ökar. /Magnus Andersson/ 

3.3.7 Värmeisoleringsförmåga 

Förmågan att isolera för Casabona är mycket god, då den isolerande EPS-skivan är hela 

200mm tjock och har en väldigt låg värmeledningsförmåga. Tack vare den integrerade EPS-

skivan tillsammans med de slitsade plåtprofilerna så elimineras risken för köldbryggor, vilket 

medför en bättre värmeisoleringförmåga för väggen. Som tidigare nämnt så är Casabona 

tvungna att använda en extra mineralullsisolering på insidan för att klara av ljudkraven. 

Denna skiva är inte bara bra i ett ljusperspektiv utan också för värmeisoleringsförmågan. En 

vägg konstruerad med ett Casabonasystem och en extra mineralullsisolering får ett u-värde på 

0,123 W/m
2
K. Om man istället för att använda sig av den vanliga EPS-skivan av cellplast och 

byter ut den mot en EPS-skiva gjord av grafit så kan man nå ett u-värde på 0,120 W/m
2
K och 

kan då bli klassificerade som en passivvägg. Endast Casabona konstruktionen (EPS+stål) 

skulle hamna på ett u-värde kring 0,2 W/m
2
K. /Aquavilla 2012: Magnus Andersson/ 

3.3.8 Fukt 

Casabona innehåller inga organiska material och är därför väldigt bra mot fukt och mögel då 

materialen inte kan binda vatten. På så vis får man en säker och bra konstruktion utan några 

orosmoment. Fukt kan precis som i vilket annat stålstomsystem förekomma, däremot så är 

den mängd fukt väldigt liten tack vara de oorganiska materialen. /Aquavilla 2012/ 

3.3.9 Bärförmåga 

Stålprofilerna är baserade på 1.5mm varmgalvaniserad plåt. Stålet har en sträckgräns på 355 

Mpa. Utan den extruderade cellplasten kan reglarna ta upp 6.36kNm i moment och 90kN i 

normalkraft. Lägger man sedan till den extruderade cellplasten ökar det moment reglarna 

klarar av att ta upp till 7.76kNm, samt att den normalkraft systemet klarar av ökar till 141,4kN 

med den extruderade cellplasten integrerad. /Industrial construction 2008/ 

3.3.10 Montering 

Monteringen med Casabona går till på liknande sätt som för Lindab och Gyproc. Den stora 

skillnaden kommer i att Casabonas system är något enklare. Det finns inte lika många delar 

för de olika momenten som krävs. Tex så finns det inga speciella delar för avväxlingar när ett 

fönster ska byggas in. En stor fördel med Casabona är dock att monteringen går snabbare tack 

vare att systemet fästs ihop med hjälp av popnitar istället för skruvar.  

Allt material kommer färdigborrat och sätts ihop likt ett mekano. Var del har sin plats och 

hålen finns där de ska, med 1/10 mm i precision. Eftersom systemet kommer färdigborrat är 

det väldigt viktigt att allt blir rätt redan från början. Vid fel i projekteringen kan arbetet på 

plats med att eventuellt borra nya hål bli både kostsamt och ett tidskrävande arbete. Därför är 

det väldigt viktigt att alla mått på ritningar stämmer då reglar och skenor börjar tillverkas. 

/Aquavilla 2012/ 
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Figur 13. Bilden visar en C-profil. /Egen bild  Figur 14 Bilden visar en Z-profil. /egen bild/ 

 

Figur 15. Bilden visar en U-profil. /Egen bild/ 

 
 

                                                                                          Figur 16 Bilden visar Casabona-systemet 

färdigmonterat. /Egen bild/ 
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4 Intervjuerna  

4.1 Utformingen av intervjufrågor 

Innan vi började utforma våra intervjufrågor så gjorde vi den skriftliga delen av arbetet. Detta 

för att skaffa oss en bättre uppfattning om vilka parametrar som är av extra vikt för ett 

stomsystem och utefter det ställa frågorna så att de berör dessa områden.   

Intervjuerna har varit utformade efter ett semistrukturerat sätt. Detta har gjorts genom att vi 

förberätt frågor innan intervjun som sedan den intervjuade personen får prata fritt om. Om vi 

under intervjun kände att vi inte riktigt fick svar på frågan som vi ställde så kompletterade vi 

med ytterligare frågor som berörde samma sak. Detta för att förtydliga och på så sätt få ett 

svar som kan jämföras och sammanställas med övriga intervjuer. 

4.2 Meningen med Intervjuerna 

I och med att vår rapport behandlar problemet ”möjligheter för ett stomsystem att etablera sig 

på marknaden” så är det svårt att hitta sådana fakta som beskriver detta problem, därför är 

resultatet från vårt examensarbete starkt påverkat av resultaten från intervjuerna. Genom att 

gå ut och intervjua personer som har med uppförandet av stomsystem att göra skaffar vi oss 

en tydlig bild av vad de tycker är viktigt och vad de anser att ett nytt stomsystem måste 

uppfylla för att kunna etablera sig på marknaden. Att utföra detta examensarbete utan 

intervjuerna hade varit nästintill omöjligt för som vi tidigare nämnde finns inte tillförlitlig 

fakta som berör vårt ämne.   

4.3 Val av företag 

När vi gjorde urvalet av företag som vi skulle intervjua så gick vi tillväga på så sätt att vi ville 

få en bra bild från olika typer av aktörer som berör stomsystem och genom detta få ett resultat 

som talar för en stor del av byggbranschen. Med bred bild menar vi att de företag som 

intervjuades skulle skilja sig från varandra. Därför har vi intervjuat både stora samt små 

entreprenörsföretag dessutom har vi också intervjuat konstruktörsfirmor och arkitekter.    

4.4 Intervjuernas struktur 

De intervjuer som har utförts har alla skett i ett personligt möte med kunnig person inom vårt 

område. Platserna och tiderna för intervjuerna har varit anpassade efter den intervjuades bästa, 

med andra ord har intervjupersonen fått välja tid och plats. Detta för att den intervjuade ska 

känna så lite stress och press som möjligt, vilket i sin tur leder till att svaren som erhålls blir 

mer genomtänkte och resultatet av intervjuerna blir bättre för båda parterna.  

Innan varje intervju berättade vi om oss och vad vårt arbete handlade om och dessutom 

frågade vi om det gick bra om vi spelade in intervjun. När vi kontaktade företagen för första 

gången så sa vi att tidsåtgången för intervjun skulle vara mellan 30-60 min och inom dessa 

gränser lyckades vi hålla oss.  

  

Efter intervjun var klar frågade vi om det gick bra om deras namn samt företag nämndes i 

rapporten och det var ingen av de intervjuade som hade problem med det.  

När vi var klara med intervjun sammanställde vi resultatet från varje specifik intervju direkt 

efter utförandet detta för vi skulle minnas intervjuerna bättre i fall att något hade blivit fel 

med tekniken(diktafon), vilket som tur var inte inträffade.       
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5 Resultat 

5.1 Analys och Jämförelse 

Tabell 3 visar en sammanställning mellan de tre stomsystemen. 

Kategori Gyproc Lindab Casabona Kommentar 

Hållfasthet Sträckgräns, fyk  

=350 Mpa. 

Dimensionerande 

moment för varje 

regel ligger på 

ungefär 4.5 kNm. 

Dimensionerande 

Normalkraften 

per regel, NRd = 

35 kN. 

Dimensionerande 

bärförmågan för 

Tvärkraft, VRd = 

3.6 kN. 

De bärande 

reglarna klarar av 

en Normalkraft, 

Nd på 14 kN när 

de är ostagade. 

Sträckgränsen för 

stålet är 350 MPa. 

Stålet har en 

sträckgräns på 

355 MPa. Utan 

extruderad 

cellplast klarar 

reglarna 6.36kNm 

i moment och 

90kN i 

normalkraft. Med 

extruderad 

cellplast ökar  

momentet för 

reglarna till 

7.76kNm, samt 

normalkraft till 

141,4kN. 

Casabona har en 

högre bärförmåga 

i det utförande 

som de använder 

sig av. Både 

Lindab och 

Gyproc system är 

uppbyggda på ett 

annat sätt som har 

lägre bärförmåga. 

Stålet i sig har 

ungefär samma 

bärförmåga för de 

olika systemen.  

Värmeisoler-

ingsförmåga  

 

U-värdet för bara 

stålprofilen 

tillsammans med 

mineralullen är ca 

0.22W/m
2
C. Med 

en väggtjocklek 

på 300mm där det 

ingår invändig 

isolering går u-

värdet ner mot 

0.1W/m
2
C. 

En vägg 

bestående av 

följande material 

sett inifrån 

gips(13mm), 

mineralull(95mm)

, plastfolie, 

väggsystem med 

200mm profiler, 

oventilerad 

luftspalt och 

träfasad får ett u-

värde på 

0,156W/m
2
C. 

Casabonasysteme

t och extra 

mineralullsisoleri

ng får ett u-värde 

på 0,123 W/m
2
K 

med vanlig EPS-

skiva. Med EPS-

skiva tillverkad 

av grafit nås ett 

U-värde på 0,120 

W/m
2
K. 

Vid val av väggar 

har vi valt system 

som är så nära 

300mm djupa 

som möjligt, 

Detta kan 

missvisa U-värdet 

en aning.  

Brand -- -- -- Brandskyddet 

mellan de olika 

systemen varierar 

inte speciellt 

mycket. 

Skillnaden är att 

Gyproc använder 

sig av sina egna 

brandskyddskivor 

med väldigt bra 

egenskaper 

gentemot vanliga 

gipsskivor. 

Cellplasten som 
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används till 

Casabona-

systemet har 

sämre 

brandegenskaper i 

förhållande till 

mineralullen. 

Montering Monteringen 

utförs med hjälp 

av skruvar och 

specialtillverkade 

verktyg för 

ändamål och 

system. Finns 

även ett väl 

utvecklat system 

för infästningar 

av fönster och 

dörrar. 

Monteringen 

utförs med hjälp 

av skruvar och 

specialtillverkade 

verktyg för 

ändamål och 

system. Finns 

även ett väl 

utvecklat system 

för infästningar 

av fönster och 

dörrar. 

Monteringen 

utförs med 

popnitar i 

förborrade hål 

vilket gör att 

monteringen 

kommer gå 

snabbare.  

Fördelen med 

Lindab och 

Gyproc är att 

deras system är 

mer välutvecklat. 

Däremot är 

Casabonas 

montering enklare 

och snabbare, 

men kräver en 

noggrannare 

planering för 

infästningar, då 

hålen borras i 

fabrik. Casabona 

är med andra ord 

inte lika flexibelt 

på arbetsplatsen.   

Ekonomi -- -- -- Materialkostande

n för de olika 

systemen varierar 

ytterst lite. Detta 

beror på att 

ingående 

materialmängd är 

ungefär 

densamma för 

systemen. Den 

största skillnaden 

ur ett ekonomiskt 

perspektiv är 

under 

monteringen, där 

Casabonas 

popnitmetod 

troligtvis kommer 

att vara snabbast.  
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5.1.1 Textkomplettering till tabell 3 

5.1.1.1 Gyproc 

Gyproc har med sina egna brandskivor (Glasroc F Firecase) bra egenskaper mot brand. 

De har även en effektiv och välutvecklad vindskiva Glasroc GHU Hydro. Isoleringsmässigt 

har de lite sämre än övriga men kan fungera i ett passivhus. Ljudisoleringen kräver dock en 

extra isolering för att nå upp till konkurrenterna. Stålet har samma egenskaper som för de 

andra systemen och montering är i stort sett densamma som för Lindabs system. Gyproc har 

väldigt bra utvecklade monteringsanvisningar och beskrivningar av deras system. Gyproc har 

också bra utvecklade specialdelar för att öka flexibiliteten för monteringen. 

5.1.1.2 Lindab 

Lindab har egna brandskivor i form av specialgjorda gipsskivor. Deras vindskydd består av 

polypropen som laminerats med polyeten, liknar en plastfolie. De har även en speciell skena 

som regnskydd, skenan har en polyetenisolering under sig som bildar en luftspalt vilket ger en 

säker konstruktion. Lindabs system har ett lägre u-värde än vad Gyproc har men högre än 

Casabona, värt att notera är att alla systemen har möjlighet att fungera som passivhus. Detta är 

viktigt då samhället går mer och mer mot att bygga energieffektiva hus. 

5.1.1.3 Casabona 

Casabona som har integrerad EPS-isolering i sitt system har en högre hållfasthet än 

konkurrenterna. Detta ger dem möjligheten att kunna bygga upp till 4 våningar med sitt 

lättbyggnadssystem. Som brandskydd har de en mineritskiva samt gips. Detta ger ett bra 

brandskydd samt att vikten blir låg. Brandskyddet är viktigt för Casabona då EPS-isoleringen 

har väldigt dåliga brandegenskaper. 

Casabonas U-värde ligger på 0.123 men kan med extra isolering sänkas ytterligare. Det finns 

både fördelar och nackdelar med Casabonas montering. Nackdelen är att inte finns 

specialdelar på samma sätt som det gör för de övriga systemen vilket möjliggör en högre 

flexibilitet vid monteringen. Fördelen är att de har en väldigt kort monteringstid tack vare 

deras monteringsmetod med popnitar.  

5.2 Resultat av intervjufrågor 

Den slutsats som går att få fram i frågorna gällande erfarenhet var att stål redan nu är ett 

mycket vanligt konstruktionsmaterial kanske t.o.m. det allra vanligaste framförallt vad det 

gäller större byggnadskonstruktioner. Anledningen till att stål är ett så vanligt 

byggnadsmaterial beror på dels de goda egenskaperna som stål har men det som var den stora 

anledningen var den snabba monteringen. Som många företag nämner så är det på 

byggarbetsplatsen som de stora pengarna finns att spara in.  

I frågan om fördelar med stål gentemot övriga material så var det en nackdel som de flesta 

företagen nämnde och det var självklart brandegenskaperna för stål. Fördelarna var som 

tidigare nämnt den snabba monteringen men även materialets goda fuktegenskaper. Många 

företag hävdar trotts att monteringen redan är snabb att det är just den som måste utvecklas 

för att kunna konkurera ut trä som material i mindre konstruktioner så som villor. De 

nackdelar som sades var att de anställda är mer vana att arbeta med trä och att problem med 

att hitta rätt skruv var vanligt dessutom så blev bitsen fort utslitna.  
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Om företagen fick föredra något material framför andra så tyckte en del att trä var bättre att 

arbeta med vid mindre byggnationer, men som de flesta nämnde så har de sällan någon makt 

att bestämma över materialet då detta ofta redan är bestämt av beställaren. 

Vid rangordningen av de olika egenskaperna för materialen efter hur viktiga de tyckte att de 

var, skilde sig inte resultatet från de olika företagen speciellt mycket. Det som var högt 

prioriterat hos de flesta företagen var självklart hållfastheten men även monteringen låg högt 

upp. Det som för oss kändes lite märkligt var att miljö ofta var lägst prioriterat. Två citat som 

nämndes angående miljö var dessa ”Blir inte att man sorterar bort miljö utan efter att man har 

prioriterat de andra egenskaperna väljer man det mest miljövänliga” /Daniel Montes/ ”Sist 

prioriteras miljö trotts att det pratas mycket om det”/AF bygg/. Denna fråga var det många 

företag som tyckte var svår i och med de oftast är en sammanvägning av alla egenskaperna 

som tillsammans skapar resultatet(konstruktionen). 

 

Många av det företag som intervjuades har på nått sätt använt sig av lättbyggnadsteknik i stål 

och alla tycker att resultatet blev bra och har inte fått några negativa följder av användandet.  

De flesta företagen har ingen underentreprenör som påverkar valet av stomsystem dock så är 

det oftast så att beställaren redan bestämt vilket material som ska användas och då får 

entreprenören anpassa sig efter det.  

Företagen som vi intervjuade hade ingen direkt forskning i utvecklandet av stomsystem. Det 

som de flesta nämner så är det ofta någon anställd som har ansvar för att söka efter nya 

produkter i många fall är det konstruktörerna som har denna uppgift. Det är ofta företagen 

som producerat den nya produkten som uppsöker andra företag för att försöka sälja in sin 

produkt.  

I frågan om hur villiga de olika företagen är för att testa nya produkter blev resultaten ganska 

väntade. De flesta företag föredrar att använda sig av beprövade produkter då det är viktigt att 

hålla sig inom de uppsatta ekonomiska ramarna. Detta visar att den ekonomiska faktorn är en 

stor bidragande effekt till att byggbranschen i många fall anses som konservativ och 

utveckling av branschen blir lidande.  

Det som i stort sett alla företag fastslår är att stomsystemet ska vara förbättrat eller lika bra 

inom de olika egenskaperna som tidigare nämndes, dock så trycks det extra mycket på 

monteringen då denna måste förbättras och därigenom utföras snabbare. 

Konstruktörsfirmorna som intervjuades tror att systemet måste gå att anpassa till deras olika 

datorprogram eller att det producerande företaget utvecklar ett eget dimensioneringsprogram 

som tydligt visar vad stomsystemet klarar av. Detta för att lyckas övertyga beställaren till att 

använda sig av deras system. Enligt alla företag så måste priset vara konkurrenskraftigt 

gentemot liknande system.  
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6 Slutsats/diskussion 

Till en början hade vi tänkt oss att hålla 8-10 intervjuer. Efter svårigheter med att få tag i 

personal och företag som vill ställa upp begränsade vi oss till sex intervjuer. När resultaten 

mellan de olika intervjuerna blev så pass lika så drog vi slutsatsen att två intervjuer till inte 

hade gjort någon större skillnad på resultatet.   

I alla intervjuerna pratades det mycket om hur viktig just monteringen är. Företagen nämnde 

under intervjuerna att skillnaden i pris och bärförmåga för de olika lättbyggnadssystemen av 

stål inte skilde sig så mycket. Ibland kan det dock skilja sig avsevärt i monteringstid beroende 

på systemets uppbyggnad. Det är just den rörliga kostnaden i form av monteringstid som går 

att sänka, materialkostnaden är svår att förändra utan att antingen sänka hållfastheten eller 

försämra precisionen mellan de olika delarna.  

När vi frågade vad de trodde skulle krävas för ett nytt system att slå sig in på marknaden 

svarade många att en sänkt monteringstid skulle ge ett stort övertag jämt emot 

konkurrenterna. 

Tar man Aquavillas stomsystem Casabona så är det viktigt för Aquavilla att de trycker på 

deras montering med popnitar. Med de färdigborrade hålen går det inte att sätta popnitarna 

fel, dock blir det lite svårare ifall man behöver komplettera väggarna på arbetsplatsen. Därför 

är det viktigt med en bra gjord planering. Kan man sedan utarbeta ett konstruktionsprogram 

som är lätt att arbeta med och dessutom fortsätter utvecklingen för en enklare installation av 

fönster och dörrar kommer Casabona mycket väl kunna konkurera med övriga system. Bara 

för att systemet är färdigt för användande är det alltid möjligt och dessutom ett måste att 

utveckla och förbättra stomsystemet. I dagsläget ligger de en bra bit efter de andra företagen i 

användarvänlighet och flexibilitet. Med andra ord behöver produkter kring systemet som t.ex. 

monteringsanvisningar, dimensioneringsprogram mm utvecklas. Till en början är det nog 

väldigt viktigt för Aquavilla att komma ut och möta företagen och lyckas sälja in sitt system 

och hålla bra utbildningar gällande montering. Lyckas de få personalen att lära sig deras 

system Casabona och uppskatta just deras system ökar möjligheter att utvidga sig på 

marknaden kraftigt. Efter våra intervjuer med företagen kunde vi dra slutsatsen att 

byggbranschen är ganska konservativ vilket leder till att det ska krävas mycket för att 

företaget ska byta system, det är då av yttersta vikt för Aquavilla att ha en bra 

marknadsföring, vilket innebär att företagen ska förstå varför de ska välja Casabona. Lyckas 

de övertyga företagen att använda sig av deras system så kommer det leda till att 

byggbranschens konservatism blir till fördel för dem. Under intervjuerna har många företag 

sagt att ett system likvärdigt dem som redan finns inte kommer bli en stor aktör på 

marknaden. Företagen kommer istället välja det beprövade som de vet funkar. Kan man 

istället komma med en produkt som är mycket bättre än konkurrenternas kan man lyckas på 

marknaden och samtidigt få ett starkare varumärke. Vissa beställare väljer ett varumärke som 

de känner till istället för en okänd produkt som ibland kan vara bättre, men utan en känd 

status blir de inte förtrodda och valda. 

Många ser trä som en självklarhet i framtiden när man ska välja stomsystem. Vissa av de vi 

intervjuat ser dock stålets fördelar mot fukt och mögelangrepp som en större fördel än att träet 

skulle vara billigare. Enligt dem kommer stål att slå ut trä även på mindre konstruktioner. 

Anledningen som de nämner till att stålet kommer ta över är dess goda 

dimensioneringsegenskaper (egenskaper i förhållande till dimension, till exempel hållfasthet i 
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förhållande till konstruktionens tjocklek och vikt.), goda fuktegenskaper och dessutom har 

stålets möjlighet att sänka monteringstiden. Nedan följer en punktlista över slutsatser som vi 

anser är viktiga för Aquavilla att tänka på vid lanseringen av Casabona: 

 Komma ut och möta deras kunder och försöka sälja in deras produkt. 

 Trycka på monteringen och att Casabona i övrigt uppfyller samma egenskaper som de 

övriga systemen förutom brand. Viktigt att de förklarar deras lösning på brandskyddet 

med mineritskivan. Det är väldigt viktigt att är väl medvetna om systemets nackdelar 

innan de möter kunderna. 

 De kunder som de i första hand ska vända sig till är beställare inte entreprenörer då de 

inte har så stort inflytande på vilket system som väljs. 

 Fortsätta utveckla systemet så att det blir mer flexibelt vad det gäller t.ex. håltagningar 

för fönster och dörrar. 

 Utveckla ett eget dimensioneringsprogram som är synkroniserat med de program som 

konstruktörerna använder sig av.  

 Det kan även vara till fördel för dem om de påpekar att de har möjlighet att 

prefabricera Casabona-systemet.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Erfarenhet av stomresning 

1. Hur många stomresningar utför ni på ett år? 

2. Vilka typer av stommar är de vanligaste som ni använder idag?  

3. Vilken typ av platsbyggd stomme brukar generellt sett gå snabbast för er att montera? 

4. Vad tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med det system ni använder er av? 

5. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår under resningsarbetet? 

 

Material 

6. Hur ser uppdelningen ut av era stomsystem ut gällande material? 

7. Vilken typ av stommaterial brukar ni föredra att använda och varför? Vid användandet av 

stål skippa nästa fråga. 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda stål? 

9. Vilka egenskaper tar ni hänsyn till när ni väljer material? 

10. Rangordna följande egenskaper efter hur viktiga ni anser de vara vid ett val av 

stomsystem.  

1 viktigast, 6 minst viktig. 

 Pris, hållfasthet, estetiskt utseende, montering, tillgänglighet, miljö. 

 

Stomsystem  

11. Har ni använt er av ett lättbyggnadssystem av stål? 

12. Om ja, vad tyckte ni om resultatet, för- respektive nackdelar? 

Om nej, vad är anledningen till detta? 

13. Hur går urvalsprocessen till vid val av stomsystem, vad lägger ni vikt vid? 

14. Har ni ett visst antal system som ni väljer mellan? 

15. Påverkar samarbete med någon/några underentreprenörer ert val av stomsystem? 

16. Forskar ni i utvecklingen av stomsystem och i så fall hur?  

17. Finns det någon anställd som ansvarar för att kontrollera utvecklingen av stomsystem? (en 

del av arbetsuppgiften). 

18. Föredrar ni att satsa på en ny lovande produkt eller satsar ni på de beprövade produkterna 

i frågan om val av stomsystem?    

19. Vad tror du/ni krävs för att ett nytt stomsystem ska kunna etablera sig inom byggsektorn? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor Bygg Sjögren 

Erfarenhet av stomresning 

1. Hur många stomresningar utför ni på ett år? 

6-7 större gruppboenden om 600kvm åt kommunen. Utför väldigt sällan mindre villa-arbeten. 

 

2. Vilka typer av stommar är de vanligaste som ni använder idag?  

Från att tidigare ha arbetat mer med trä har de nu övergått till att använda stål oftare.  

 

3. Vilken typ av platsbyggd stomme brukar generellt sett gå snabbast för er att montera? 

De anser att trä går snabbast, då det är enklast att justera men även uppföra. Monteringen av 

stål är mer tidskrävande. 

 

4. Vad tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med det system ni använder er av? 

Monteringen av stål måste utvecklas. Som det är just nu är det svårt att hitta rätt skruv, ett 

annat problem är att bitsen slits ut väldigt snabbt (1 bits per 5 skruv). Det är även lätt att dra åt 

skruven för mycket vilket resulterar i att gängningen går sönder och skruven snurrar.  

Med trä som material känner de sig mer hemma och behärskar det bättre. Nackdelen med trä 

är att stora risker tas när man inte bygger med väderskydd, eftersom det lätt uppstår 

fuktskador. Väderskydden fungerar väldigt bra men är inte i alla lägen ekonomiskt 

försvarbara.  

 

5. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår under resningsarbetet? 

Det händer ibland att det är fel mått, kapningen är felaktigt utförd samt att det ibland saknas 

material.  

 

 

Material 

6. Hur ser uppdelningen ut av era stomsystem ut gällande material? 

Fördel stål med 60/40 gentemot trä.  

 

7. Vilken typ av stommaterial brukar ni föredra att använda och varför? Vid användandet av 

stål skippa nästa fråga. 

Stommaterialet beror på vilken typ av byggnad som ska uppföras. Vid mindre hus skulle han 

valt en trästomme med underliggande stålsyll trots eventuella risker med fukt så är den 

ekonomiska biten avgörande. Vid större byggnationer väljer han hellre utfackningsväggar av 

stål med en bärande betongstomme.   

 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda stål? 

 

9. Vilka egenskaper tar ni hänsyn till när ni väljer material? 

Väljer sällan själva, då det redan är specificerat vilken typ av stomme byggnaden ska vara 

utförd i. 

 

10. Rangordna följande egenskaper efter hur viktiga ni anser de vara vid ett val av 

stomsystem.  

1 viktigast, 6 minst viktig. 

 Pris, hållfasthet, estetiskt utseende, montering, tillgänglighet, miljö. 

                        2          1                    4                         2                  5                5 
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Stomsystem  

11. Har ni använt er av ett lättbyggnadssystem av stål? 

Ja 

 

12. Om ja, vad tyckte ni om resultatet, för- respektive nackdelar? 

Om nej, vad är anledningen till detta? 

Nackdelen med stål är att den är lite dyrare. Fördelen är att det är oorganiskt och får därmed 

sällan problem med fukt och mögel. 

 

13. Hur går urvalsprocessen till vid val av stomsystem, vad lägger ni vikt vid? 

 

14. Har ni ett visst antal system som ni väljer mellan? 

Det är redan valt, så det är ytterst sällan de väljer själva. 

 

15. Påverkar samarbete med någon/några underentreprenörer ert val av stomsystem? 

Nej de tar inte hänsyn till underentreprenörer, då de har samma möjligheter i både trä och stål. 

 

16. Forskar ni i utvecklingen av stomsystem och i så fall hur? 

Nej  

 

17. Finns det någon anställd som ansvarar för att kontrollera utvecklingen av stomsystem? (en 

del av arbetsuppgiften). 

Nej 

 

18. Föredrar ni att satsa på en ny lovande produkt eller satsar ni på de beprövade produkterna 

i frågan om val av stomsystem?    

De satsar på de beprövade systemen som de behärskar före nya system. 

 

19. Vad tror du/ni krävs för att ett nytt stomsystem ska kunna etablera sig inom byggsektorn?  

Systemet ska vara miljövänligt, ett konkurrenskraftigt pris, bra hållfasthet, lättmonterat samt 

vara väderbestående. 
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Bilaga 3 

Intervju med Michael på Maddison 

Erfarenhet av stomresning 

1. Hur många stomresningar utför ni på ett år? 

De konstruerar många, mellan 50-100 stycken, närmare 50 än 100. (alla typer av stommar) 

2. Vilka typer av stommar är de vanligaste som ni använder idag? 

Det vanligaste är stål, gäller det villor så är det trä.  

 

3. Vilken typ av platsbyggd stomme brukar generellt sett gå snabbast för er att montera? 

4. Vad tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med det system ni använder er av? 

Stålstommar är det billigaste systemet, vi vet även hur vi ska göra då vi har hållit på med det i 

många år.  

Nackdelarna med lättväggar är att det inte är lika gediget och tåligt mot brand som en 

betongvägg. Det är även svårt att fästa saker på väggarna. 

 

5. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår under resningsarbetet? 

Inga problem, det man får kolla på är stagning den kan vara problematisk, det sker lätt 

olyckor annars. 

 

Material 

6. Hur ser uppdelningen ut av era stomsystem ut gällande material? 

2/5 av alla stommarna är utav stål, resterande delas på betong och trä till största del. 

 

7. Vilken typ av stommaterial brukar ni föredra att använda och varför? Vid användandet av 

stål skippa nästa fråga. 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda stål? 

9. Vilka egenskaper tar ni hänsyn till när ni väljer material? 

Brandmotstånd är en stor faktor, vikten är en annan stor faktor, ska byggnaden användas med 

tunga maskiner på högre plan är det svårt att konstruera i enbart stål, här krävs det betong. Är 

marken dålig så får man välja en lättare konstruktion, så som stålstommar.  

 

10. Rangordna följande egenskaper efter hur viktiga ni anser de vara vid ett val av 

stomsystem. 

1 viktigast, 6 minst viktig. 

Pris, hållfasthet, estetiskt utseende, montering, tillgänglighet, miljö. 

 5          1                      6                         2                  4                3 

 

11. Har ni använt er av ett lättbyggnadssystem av stål? 

Ja. Framför allt innerväggarna, de går snabbt att resa och är bra mot fukt. 

 

12. Om ja, vad tyckte ni om resultatet, för- respektive nackdelar? Om nej, vad är anledningen 

till detta? 

Det blir bra. Det är ett enkelt material att jobba med vilket gör att montering en går lätt. 

Nackdelarna är dess brandmostånd, den kan vara lite dålig i jämförelse med betong. 
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13. Hur går urvalsprocessen till vid val av stomsystem, vad lägger ni vikt vid? 

Beror lite på vilken byggnad som skall utformas. 

 

14. Har ni ett visst antal system som ni väljer mellan? 

Nej, är det statliga eller kommunala byggnader så väljer vi det själva, eller kommer med 

förslag. Annars brukar beställarna vara på det klara om vilken typ av stomme de vill ha.  

 

15. Påverkar samarbete med någon/några underentreprenörer ert val av stomsystem? 

Nej det har vi inte. Vi brukar bara ringa ex. Gyproc och Lindab vid eventuella frågor vid 

dimensionering. 

 

16. Forskar ni i utvecklingen av stomsystem och i så fall hur? 

Vi har ingen person som ägnar sig åt detta. Vi har bara forskat lite om stålväggar och fukt. 

Oorganiska material är bra mot fukt. Lite om ljud har det också forskats om, men inte så 

mycket om lättbyggnadsteknik. 

 

17. Finns det någon anställd som ansvarar för att kontrollera utvecklingen av stomsystem? (en 

del av arbetsuppgiften). 

Det ingår lite i våra konstruktörers arbetsuppgifter. De lägger ca 5% av sin arbetstid på att se 

över nya system. Oftast så är det företag som kommer till oss och presenterar sina produkter, 

samt att vi får informationsmaterial skickat till oss. 

 

18. Föredrar ni att satsa på en ny lovande produkt eller satsar ni på de beprövade produkterna 

i frågan om val av stomsystem? 

Vi är lite försiktiga, vi provar nya produkter men majoriteten av dem är beprövade produkter. 

Vi var bland annat med när Halmstad kommun gick över och började bygga sina enplanshus i 

stål. Då gjorde vi både ytter och innerväggar i stål, det vanligaste annars är att man gör 

ytterväggarna i trä då det är enklare att bära. Det är även enklare att montera en dörr i en 

trävägg, eller i alla fall i en träkarm. Här är det fortfarande många som vill envisas med att ha 

dörrkarmen i trä, även ifall det kan orsaka fuktproblem. Det var lite ovant i början då det var 

helt nya beräkningar. 

 

19. Vad tror du/ni krävs för att ett nytt stomsystem ska kunna etablera sig inom byggsektorn? 

Det krävs att det har blivit använt av en större byggare, får det ett bra rykte från dem så kan de 

lyckas. Utan en stor och nöjd beställare är det svårt för en ny produkt att ta sig ut på 

marknaden. 

Ser jag en ny och bra produkt som jag vet kommer funka så är jag inte sen att använda mig av 

den.  

Pris och montagetid är viktiga egenskaper för ett nytt system att lyckas. Prefabricerade med 

lite byggtid utomhus på plats det tror jag är det som krävs för framgång. 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor Af bygg 

Erfarenhet av stomresning 

1. Hur många stomresningar utför ni på ett år? 

4-5 st/år har en omsättning på ca 120-140 miljoner kr. Förra året byggde de strandhotellet i 

Tylösand, därmed han de inte utföra fler byggnationer det året. 

 

2. Vilka typer av stommar är de vanligaste som ni använder idag? 

De använder sig mestadels av trä och stål, men har även använt sig av betong. 

 

3. Vilken typ av platsbyggd stomme brukar generellt sett gå snabbast för er att montera? 

Stål går snabbast tillsammans med betong. 

 

4. Vad tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med det system ni använder er av? 

Trästommar tar många persontimmar att uppföra i och med att de har få anställda snickare 

klarar de inte av allt för stora jobb. Det är därmed fördelaktigt för dem att köpa stommen.  

 

5. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår under resningsarbetet? 

Toleranser. Brister i planeringen, gäller att vara ute i god tid med planeringen.  

 

Material 

6. Hur ser uppdelningen ut av era stomsystem ut gällande material? 

50/50 mellan trä och stål, men ibland utförs även någon betongstomme.  

 

7. Vilken typ av stommaterial brukar ni föredra att använda och varför? Vid användandet av 

stål skippa nästa fråga. 

Stommaterialet beror dels på beställaren men även ändamål. Han upplever det som att 

betongen är dyrare. 

 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda stål? 

använder redan dock inte lättbyggnad. 

 

9. Vilka egenskaper tar ni hänsyn till när ni väljer material? 

Pris först och sist prioriteras miljö, även om det pratas mycket om det. 

 

10. Rangordna följande egenskaper efter hur viktiga ni anser de vara vid ett val av 

stomsystem.  

1 viktigast, 6 minst viktig. 

 Pris, hållfasthet, estetiskt utseende, montering, tillgänglighet, miljö. 

                              1            1                         2                           1                      1               2 

 

Stomsystem  

11. Har ni använt er av ett lättbyggnadssystem av stål? 

Nej. 

 

12. Om ja, vad tyckte ni om resultatet, för- respektive nackdelar? 

Om nej, vad är anledningen till detta? 

Vi har inte räknat på något sådant jobb. I och med att de jobbar mycket med reningsverk så 

har det inte efterfrågats om något lättbyggnadssystem. Reningsverk kräver gedigna 
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konstruktioner vilket de inte anser att lättbyggnadssystem uppnår till.  

13. Hur går urvalsprocessen till vid val av stomsystem, vad lägger ni vikt vid? 

 

14. Har ni ett visst antal system som ni väljer mellan? 

Nej. Antigen får de det ritat eller så sitter de med i ett möte med konstruktör för att 

tillsammans bestämma system. 

 

15. Påverkar samarbete med någon/några underentreprenörer ert val av stomsystem? 

Det är om beställaren redan har några avtal med andra företag.  

 

16. Forskar ni i utvecklingen av stomsystem och i så fall hur?  

Nej inte inom vår region, det är möjligt att det finns inom koncernen.  

 

17. Finns det någon anställd som ansvarar för att kontrollera utvecklingen av stomsystem? (en 

del av arbetsuppgiften). 

Nej. 

 

18. Föredrar ni att satsa på en ny lovande produkt eller satsar ni på de beprövade produkterna 

i frågan om val av stomsystem?    

Satsar hellre på en beprövad produkt, då det är viktigt för entreprenörer att hålla sig inom de 

uppsatta ekonomiska kraven.  

 

19. Vad tror du/ni krävs för att ett nytt stomsystem ska kunna etablera sig inom byggsektorn?  

Det ska vara ett snabbt montage, ett bra pris samt klara av de hållfastheter som ställs på 

systemet. 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor Creacon 

Erfarenhet av stomresning 

1. Hur många stomresningar utför ni på ett år? 

ca 12 st. 

 

2. Vilka typer av stommar är de vanligaste som ni använder idag?  

Mestadels stål men även till viss del trä och betong. 

Vanligast är kombinationen med stålpelare och limträbalkar. 

 

3. Vilken typ av platsbyggd stomme brukar generellt sett gå snabbast för er att montera? 

Stål snabbaste platsbyggda systemet. Prefabricering med betong går självklart snabbare. 

 

4. Vad tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med det system ni använder er av? 

Betong är bättre ur brandsynpunkt än vad stål är. Annars har de liknande egenskaper, allt 

beroende på byggnation. 

 

5. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår under resningsarbetet? 

 

Material 

6. Hur ser uppdelningen ut av era stomsystem ut gällande material? 

50% stål, 25% vardera på trä och betong. 

 

7. Vilken typ av stommaterial brukar ni föredra att använda och varför? Vid användandet av 

stål skippa nästa fråga. 

I de fall de väljer själva så beror det helt på vilken typ av byggnad som ska uppföras, valet är 

ofta ganska självklart. I de flesta fall är det redan bestämt av beställaren. Annars är det en 

diskussion mellan beställare och konstruktör där de gemensamt beslutar om stommaterial. 

 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda stål? 

 

9. Vilka egenskaper tar ni hänsyn till när ni väljer material? 

 

10. Rangordna följande egenskaper efter hur viktiga ni anser de vara vid ett val av 

stomsystem.  

1 viktigast, 6 minst viktig. 

 Pris, hållfasthet, estetiskt utseende, montering, tillgänglighet, miljö. 

                             3             1                          4                          5                      2               6 

 

Stomsystem  

11. Har ni använt er av ett lättbyggnadssystem av stål? 

Ja men dock inte ett helt system för tak, väggar och bjälklag. 

 

12. Om ja, vad tyckte ni om resultatet, för- respektive nackdelar? 

Om nej, vad är anledningen till detta? 

Nackdelar med lättbyggnad är att det är svårare att placera fönster och dörrar. 

Valmöjligheterna blir färre då systemet inte är lika starkt. Fungerar som trä fast med bättre 

fuktegenskaper. 
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13. Hur går urvalsprocessen till vid val av stomsystem, vad lägger ni vikt vid? 

Utgår från vilken typ av byggnad som ska projekteras så görs valet utefter det. Oftast är det 

ändå beställaren som har det slutgiltiga ordet. 

 

14. Har ni ett visst antal system som ni väljer mellan? 

Ja. De har ett visst antal som de föredrar framför andra, men de är inte helt emot att använda 

nya produkter. 

 

15. Påverkar samarbete med någon/några underentreprenörer ert val av stomsystem? 

Nej. Vid Prefabricering krävs ett nära samarbete. I vissa fall ger konstruktören ett mått på t.ex. 

en vägg som sedan underentreprenören i sin tur projekterar. 

 

16. Forskar ni i utvecklingen av stomsystem och i så fall hur? 

Nej.   

 

17. Finns det någon anställd som ansvarar för att kontrollera utvecklingen av stomsystem? (en 

del av arbetsuppgiften). 

Säljare som kommer med information om nya produkter.  

 

18. Föredrar ni att satsa på en ny lovande produkt eller satsar ni på de beprövade produkterna 

i frågan om val av stomsystem?    

De föredrar att använda de beprövade produkterna. De kan utnyttja nya produkter, men att de 

gärna vill se referensobjekt som visar att det fungerar.  

 

19. Vad tror du/ni krävs för att ett nytt stomsystem ska kunna etablera sig inom byggsektorn?  

* Möjlighet att anpassa produkten till deras datorprogram. 

* Bra referensobjekt. 

* Bra och enkelt dimensioneringsverktyg. Lätt för beställaren att få uppfattning av systemet. 

Hon tror att det är svårt att sälja in en ny produkt då många arbetande inom branschen gärna 

använder produkter de behärskar. Det gäller att produkten är lätt att arbeta med och lätt att 

förstå sig på. 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor Håkan på Rållia  

Erfarenhet av stomresning 

1. Hur många stomresningar utför ni på ett år? 

en till två stycken per år, men även mindre arbeten så som garage. 

 

2. Vilka typer av stommar är de vanligaste som ni använder idag?  

Stål och trä, allt beroende på vilken typ av byggnad jobbet avser. 

 

3. Vilken typ av platsbyggd stomme brukar generellt sett gå snabbast för er att montera? 

Måttanpassade byggsatser t.ex. Lindabs system. Rållia gjuter plattan och gör utsättningar, 

därefter beställs ett paket från Lindab. Vid montering så hjälper Rållia till som hantlangare.  

 

4. Vad tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med det system ni använder er av? 

Gäller att vara noggrann vid planeringsarbetet och se till att man är delaktig i planeringen, så 

att man hela tiden vet vad som väntar. Det är svårare att göra kompletteringar i efterhand då 

byggsatsen är konstruerad efter utsättningen.  

 

5. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår under resningsarbetet? 

Vid en eventuell tillbyggnad av en äldre byggnad så krävs en kantbalk vid gjutning av ny 

platta, då man inte kan gräva för djupt vid den befintliga plattan, då detta kan leda till 

underminering. Det absolut vanligaste problemet (men ändå inget vanligt problem) är att det 

brister i planeringen vilket leder till att måtten inte stämmer med grundplattan.  

 

Material 

6. Hur ser uppdelningen ut av era stomsystem ut gällande material? 

Största delen är trä i form av villabebyggelser, men även en del stål. 

 

7. Vilken typ av stommaterial brukar ni föredra att använda och varför? Vid användandet av 

stål skippa nästa fråga. Vid prefabbyggnation krävs en helt annan planering, vilket de anser att 

de inte har erfarenhet eller resurser till. 

Det vanligaste är trä, då det är lätt att arbeta med.  

 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda stål? 

 

9. Vilka egenskaper tar ni hänsyn till när ni väljer material? 

Det utför det som kunden efterfrågar inom deras kunskapsgränser det vill säga inom trä och 

stål. 

 

10. Rangordna följande egenskaper efter hur viktiga ni anser de vara vid ett val av 

stomsystem.  

1 viktigast, 6 minst viktig. 

 Pris, hållfasthet, estetiskt utseende, montering, tillgänglighet, miljö. 

                             5            1                          6                           2                      4               3 

(Pris var inte hans ansvar utan det var hans chefs uppgifter) 

Stomsystem  

 

11. Har ni använt er av ett lättbyggnadssystem av stål? 

Ja Lindab 
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12. Om ja, vad tyckte ni om resultatet, för- respektive nackdelar? 

Om nej, vad är anledningen till detta? 

Bra resultat. Har inte fått några tidigare anmärkningar. 

 

13. Hur går urvalsprocessen till vid val av stomsystem, vad lägger ni vikt vid? 

De anpassar sig efter kundens önskemål men även lagar och erfarenheter påverkar. 

 

14. Har ni ett visst antal system som ni väljer mellan? 

Lindab och trä. 

 

15. Påverkar samarbete med någon/några underentreprenörer ert val av stomsystem? 

Nej, de har ett antal underentreprenörer som de brukar samarbetar med, det påverkar dock inte 

valet av stomsystem.   

 

16. Forskar ni i utvecklingen av stomsystem och i så fall hur?  

Inte direkt, men de har bra kontakt med Lindab och får reda på om de har något nytt på 

marknaden. 

 

17. Finns det någon anställd som ansvarar för att kontrollera utvecklingen av stomsystem? (en 

del av arbetsuppgiften).  

Ingen som direkt har något ansvar över detta, men håller ändå lite koll på vad som händer på 

marknaden. 

 

18. Föredrar ni att satsa på en ny lovande produkt eller satsar ni på de beprövade produkterna 

i frågan om val av stomsystem?  

De satsar gärna på en ny produkt om de visar sig att den nya produkten har bättre egenskaper 

än den tidigare. De använder sig inte av något som är obeprövat utan de kräver att den ska 

vara godkänd efter de normer och lagar som är uppsatta.   

 

19. Vad tror du/ni krävs för att ett nytt stomsystem ska kunna etablera sig inom byggsektorn? 

Produkten måste vara revolutionerande, lättarbetat och även uppfylla de krav som kund och 

företag ställer på produkten. Gärna ett underhållsfritt material, då de i längden kostar pengar 

att rengöra ytan från alger och mossa mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Bilaga 7 

Intervjufrågor Daniel Montes Bygg 

Erfarenhet av stomresning 

1. Hur många stomresningar utför ni på ett år? 

En stomresning från grunden, men även ett antal mindre projekt så som utfackningsväggar, 

tillbyggnader. 

 

2. Vilka typer av stommar är de vanligaste som ni använder idag?  

Betong och trästommar. Ofta en kombination av de båda med betongväggar med trätakstolar. 

 

3. Vilken typ av platsbyggd stomme brukar generellt sett gå snabbast för er att montera? 

Ingen större skillnad, men prefabricerade går ju betydligt snabbare. 

 

4. Vad tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med det system ni använder er av? 

Betongen har bättre hållfasthet, beständighet mer underhållsfritt. En kombination av armerad 

betong var överlägset bäst hållfasthet. 

 

5. Vilka är de vanligaste problemen som uppstår under resningsarbetet? 

Inga direkta problem över lag utan det uppstår olika problem vid de olika byggnationerna.  

 

Material 

6. Hur ser uppdelningen ut av era stomsystem ut gällande material? 

som tidigare så är det ungefär jämt mellan trä och betong. 

 

7. Vilken typ av stommaterial brukar ni föredra att använda och varför? Vid användandet av 

stål skippa nästa fråga. 

Han föredrog limträ i och med dess hållfasthet men även det estetiska. 

 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda stål? 

Hållfasthet och ett bra pris anser han vara det viktigaste, men även anpassningsförmågan rent 

estetiskt.  

 

9. Vilka egenskaper tar ni hänsyn till när ni väljer material? 

Hållfasthet men att man får anpassa efter kundens önskemål. 

 

10. Rangordna följande egenskaper efter hur viktiga ni anser de vara vid ett val av 

stomsystem.  

1 viktigast, 6 minst viktig. 

 Pris, hållfasthet, estetiskt utseende, montering, tillgänglighet, miljö. 

Hållfastheten är det han tycker är viktigast p.g.a. detta brukar han överdimensionera lite för att 

vara på säkra sidan. Därefter följer allihop men där miljö kommer lite efter de andra. Blir inte 

att man sorterar bort miljö utan efter att man har prioriterat de andra egenskaperna väljer man 

det mest miljövänliga.  

 

Stomsystem  

11. Har ni använt er av ett lättbyggnadssystem av stål? 

Endast vid ett enstaka fall i Sverige, men har använt det tidigare i Argentina där han tidigare 

har jobbat. 
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12. Om ja, vad tyckte ni om resultatet, för- respektive nackdelar? 

Han tyckte det blev bra och har inte hört några negativa följder av det. 

Om nej, vad är anledningen till detta? 

 

13. Hur går urvalsprocessen till vid val av stomsystem, vad lägger ni vikt vid? 

Hållfasthet och pris, samt kundens önskemål. 

 

14. Har ni ett visst antal system som ni väljer mellan? 

Nej, utan han anpassar sig från fall till fall. Ibland används prefabricerat och i andra fall 

platsbyggt. 

 

15. Påverkar samarbete med någon/några underentreprenörer ert val av stomsystem? 

Hade inga direkta samarbeten med några underleverantörer som styr hans val av stomsystem. 

 

16. Forskar ni i utvecklingen av stomsystem och i så fall hur?  

Han utförde efterforskningar efter nya material på egen hand för att utveckla och ge kunden 

det bästa som marknaden har att erbjuda för att kunna ge ett bra pris. Han nämnde ett exempel 

där spillvattnet skulle samlas upp och användas till uppvärmning av huset.  

 

17. Finns det någon anställd som ansvarar för att kontrollera utvecklingen av stomsystem? (en 

del av arbetsuppgiften). 

Han själv. 

 

18. Föredrar ni att satsa på en ny lovande produkt eller satsar ni på de beprövade produkterna 

i frågan om val av stomsystem?    

Finns det en godkänd märkning på produkten samt att den är bättre så har han inget emot att 

använda sig av den. 

 

19. Vad tror du/ni krävs för att ett nytt stomsystem ska kunna etablera sig inom byggsektorn?  

Det viktigaste enligt honom var att systemet skulle ha en hög hållfasthet samtidigt som priset 

ska vara konkurrenskraftigt. Han nämnde också att miljö och säkerhet var stora egenskaper 

som var viktiga. 

 

 


